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اإلهداء
قرة العين يا رسول هللا أرفع ثمرة جهدي  ،إيمانا برسالتك العظيمة ،
إليك يا ّ
متشبعة بتعاليمك السديدة  ،سائرة على منهجك الرشيد متسلحة بأمانة تبليغ ما جادت به شريعة
ّ
صرت في شيء مما علمته فهو ضعف مني فأسأل هللا لي العفو.
الحق تبليغا صادقا نقيّا  ،فإن ق ّ
إلى الخلق الكريم و النّفس النقيّة الطيّبة  ،إلى العلم و الورع و الحبّ و العطاء  ،إلى
النور الذي أراه في قلمي و في قرطاسي ،إلى العالم الذي ابتاله هللا بالمرض فأنساه الدنيا و ما
بقي في ذاكرته سوى القرآن العظيم ،إليك يا سيّدي و حبيبي و يا شهد العمر  ،إليك حتى
ترضى فيرضى برضاك هللا عني  ،إليـــك يـــا أبتي .
حرة  ،و علمتني كيف أحب العلم و أمجد
إلى الطاهرة التي علمتني كيف أعيش ّ
العلماء  ،إلى الصامدة التي علمتني كيف أمضي قدما رغم الصعاب ،إليك يا زهرة بني عمران
و سيّدتي حتى ترضي فيرضى برضاك هللا عني  ،إليــــك يا أمي .
إلى الروح الطيبة و النّفس المطمئنة الزكيّة  ،إلى من كانت و ستبقى في أعماقي
خـالدة لنبلها و كرم أخالقها إلى أمي و أ ّم زوجي تغمدها هللا برحمته الواسعة و أنزلها منزل
صدق مع الصدقين.
إلى من جعله هللا سكنا لي فغمرني حبّا و مودة و بعث في روحي التفاؤل واإلرادة و
عبد
األمل  ،إلى سندي و رفيق دربي في يسره و عسره  ،إلى حصني الحصين زوجي :
السالم سايغي .
إلى من أش ّم فيهم ريح أبي  ،إلى من ينتظر نجاحي و تميّزي باستمرار إخوتي
و أخواتي حفظهم هللا و سدد خطاهم .
إلى أملي في هذه الدنيا و فرحة عمري  ،إلى البراءة التي أراها في أوالدي :
كوثر سرين ـ مرام سلسبيل ـ تسنيم خديجة  ،و محمد عمران عبد الرحمن ؛ و معهم طارق ؛
حفظهم هللا لي و رعاهم ووفقهم لما فيه خيرا لهم في دينهم و دنياهم و عاقبة أمرهم .
إليك يا وطني الغالي  ،أرفع هذا العمل باكورة اجتهادي المتواضع.
أمينة بن طــاهر.

شكر و عرفان
ّ
امتن به علي من
أحمد هللا سبحانه و تعالي ربّ العرش العظيم و أشكر فضله على ما
نعمة العلم ،حمدا يليق بجالل وجهه و بعظيم سلطانه و مجده  ،و بعد ؛
ال يسعني في هذا المقام و من خالل هذه األسطر الوجيزة إالّ أن أتقدم بأصدق معاني
الشكر و العرفان لمن كان لي الشرف الكبير أن يقبل اإلشراف على بحثي أستاذي الفاضل :
األستاذ الدكتور محمد األخضر مالكي  ،فرغم أعبائه وكثرة انشغاالته لم يبخل علي بتوجيهاته
السديدة حتى آخر مرحلة من مراحل إنجاز البحث  ،متتبعا و متمحصا لك ّل جزئيّة فيه ،
مصححا و منقحا  ،فقد فتح لي بيته و مكتبته فكان و ال يزال لي أبا كريما و أخا حليما
أستاذا فاضال و مرشدا لي و معينا  ،فلك مني أستـاذي الوقـور جزيل الشكر و االمتنـان و
أدامك هللا ذخرا للجـامعة الجزائريّة .
كما يسعدني غاية السعادة أن أتقدم بجزيل الشكر ألستاذي الفاضل  :األستاذ الدكتور
عاشور حفيظ لقبوله رئاسة لجنة المناقشة دون تردد رغم كثرة مسؤولياته ،و إنّي لم أجد منه
إالّ ك ّل التسهيالت تيسيرا إلجراء المناقشة في اآلجال المحددة حفظك هللا يا أستاذي الكريم.
كما يشرفني أن أتوجه بأسمى عبارات الشكر لألساتذة الدكاترة األفاضل  ،أعضاء لجنة
المناقشة لقبولهم قراءة هذه األطروحة و تمحيصها و انتقادها رغم إلتزاماتهم  ،و هم على
التوالي  :الدكتور منصور رحماني  ،الدكتور فوزي عمارة  ،الدكتورة سلمى مانع و الدكتور
عباس زواوي؛ فرغم مشقة السفر و عبء التدريس باإلضافة إلى مسؤولياتهم العلميّة األخرى
ما لقيت منهم فور اتصالي بهم إالّ ك ّل الترحيب و المساعدة .
فلكم جميـعا ألف شكر و حفظكم هللا ذخرا للجـامعة الجــزائريّة.
كما أتقدم بالشكر الجزيــل لك ّل من سـاعدني بأيّة وسيلة أو شجعني على إنجاز بحثي و
لو بالكلمة الطيّبة .
أمينة بن طاهر.

ﻣﻘ ــﺪﻣﺔ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻘـوﺑﺔ أھ ّم اﻟﺟزاءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق  ،ﺣﯾث ﺗﻣﺛّل ﻣﺣور اﻟﻧّظم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ
ﻗدﯾﻣﺎ و ﺣدﯾﺛﺎ ؛ و ﻛ ّل ﺗطوّ ر ﯾﺣدث ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧ ّﯾﺔ ﺑﺄﻧواﻋﮭﺎ ﯾﻧﻌﻛس آﻟﯾّﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ و ﻋﻠﻰ ﻧظﻣﮭﺎ و أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻷھداف اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣﻧﮭﺎ  .و ﻟﻌ ّل أھﻣﯾّﺔ ھذه اﻟﺻورة ﻣن
اﻟﺟزاءات ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﻋدة ﻧواح  ،أﺑرزھﺎ :
1ـ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘــوﺑﺔ  :ﻓﺎﻗﺗراﻧﮭﺎ ﺑﻌﻧﺻر اﻹﯾﻼم ﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗوﺳم ﺑﺎﻟﺷ ّدة إذا ﻣﺎ ﻗورﻧت
ﺑﺎﻟﺟزاءات اﻷﺧرى ذات اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﻣدﻧﯾّﺔ أو اﻹدارﯾّﺔ  ،ﺧﺎﺻّﺔ و أﻧّﮭﺎ ﺗﺻﯾب اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ أﻋزّ
ﻣﺎ ﯾﻣﻠك ﻣن ﺣﻘوق ﻛﺎﻟﺣقّ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة أو اﻟﺣقّ ﻓﻲ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳدﯾّﺔ أو اﻟﺣقّ ﻓﻲ اﻟﺣرﯾّﺔ ..
 2ـ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺣﻣﯾّﺔ ﺷرﻋﺎ أو ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘـوﺑﺔ  :و ھﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ
ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾم اﻟﺟوھرﯾّﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘـوم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻛﯾـﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و أھ ّم اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻔردﯾّﺔ  ،و ﻛﻠّﮭﺎ
ﺟدﯾـرة ﺑﺣﻣـﺎﯾﺔ ﻣﺷددة ﻓﻼ ﺗﻧـﺎﺳﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳـﺎس إﻻ ّ اﻟﺣﻣـﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ و أھ ّم ﺻـورة ﻟﮭﺎ :
اﻟﻌﻘــــوﺑﺔ .
3ـ طﺑﯾﻌﺔ اﻷھداف اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣن اﻟﻌﻘـوﺑﺔ :و ھﻲ أھداف ﺗﺗﺟـﺎوز اﻟردع ﺑﻧوﻋﯾﮫ اﻟﻌﺎم
و اﻟﺧﺎص و ﺗﺗﻌدى اﻹﺻﻼح ﺑﺄﺑﻌﺎده اﻟﺗﮭذﯾﺑﯾّﺔ و اﻟﺗﺄھﯾﻠﯾّﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ،ﻟﺗﺗوﺧﻰ إدراك اﻟﻌداﻟﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻓﻲ أﺳﻣﻰ ﺻورھﺎ و ﻣﻌﺎﻧﯾﮭﺎ.
و اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻛﺟزاء ﺟﻧﺎﺋﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤدي وظﯾﻔﺗﮭﺎ اﻟﺗﮭدﯾدﯾّﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛّﻠﺔ ﻓﻲ وﻗﺎﯾﺔ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺷﺑﺢ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻗﺑل وﻗوﻋﮭﺎ  ،ﻛﻣﺎ أﻧّﮭﺎ ﻟن ﺗؤدي وظﯾﻔﺗﮭﺎ اﻟﺗرھﯾـﺑﯾّﺔ ﺑردع اﻟﺟﻧـﺎة و
زﺟر ﻏﯾرھم ﻋن ﻣﺣﺎﻛﺎﺗﮭم  ،و ﻟن ﺗﺣﻘق اﻟﻌـداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺷودة  ،إﻻ ّ إذا ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺣ ّد ذاﺗﮭﺎ
و ﻋﻧد ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ و أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﻣﺗﻧـﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ :
 1ـ اﻟﺟرم ذاﺗﮫ ﺑﻛ ّل ﻣﻼﺑﺳـﺎت ﺣدوﺛﮫ و ظروف ارﺗﻛﺎﺑﮫ  ،و ﻛ ّل ﻣﺎ ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟواﻧب
اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﮫ ﻣن ﻧـﺎﺣﯾّﺔ ؛
 2ـ و ﻣﻊ اﻟﻣﺟرم ﺑﺷﺧﺻﯾّﺗﮫ و ﻣﺎﺿﯾﮫ و ﺑﯾﺋﺗﮫ و دواﻓﻊ ارﺗﻛـﺎﺑﮫ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ

و

ﻏﺎﯾﺎﺗﮫ و ﻛ ّل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑظروﻓﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾّﺔ ﺛﺎﻧﯾّﺔ ؛
 3ـ و ﻣﻊ ﻧوع و طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ ّم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﮭﺎ أو اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺿرر أو
ﺣﺗّﻰ ﺧطـر ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣن اﻟﻘﯾّم اﻟّﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻛﯾﺎن اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻛﻠّﮫ ﻣن ﻧﺎﺣﯾّﺔ أﺧرى .

أ

ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻌﻘـوﺑﺔ ﻟﻛ ّل ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ھو اﻟﺿﻣﺎن اﻟذي ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﺗﺗﺣﻘق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ و
ھو ﻣﺎ اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻔﻛر اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲ اﻟﺣدﯾث ﺑــ :
" ﺗﻔرﯾـــد اﻟﻌﻘــوﺑﺔ "

" "L’ Individualisation de La Peine

ّأوﻻ ـ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث و أھداﻓﮫ :ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﺳﺑق اﺧﺗرﻧﺎ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ
ﻣوﺿوع ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ و ﻓﺿّﻠﻧﺎ وﺳﻣﮫ ﺑــ  :اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و دوره ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون" .
 1ـ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣوﺿوع  :ھو ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣوﺿوع ﯾﻌرض أﺣد أھ ّم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟّﺗﻲ
ﺗﺳﻌﻰ اﻟدول ﺣﺛﯾﺛﺎ إﻟﻰ ﺗﻛرﯾﺳﮫ ﻓﻲ ﺗﺷرﯾﻌﺎﺗﮭﺎ اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ  ،ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻊ اﻟﺗطوّ ر اﻟﻣﺗﺳﺎرع ﻟﻣظـﺎھر
اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﺑﺄﺷﻛـﺎﻟﮭﺎ اﻟﻣﺗﺟ ّددة و اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺑﺎﻟﺗطـوّ ر اﻟﻌﻠﻣـﻲ و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
اﻟذي ﻓﺎق ﻛ ّل ﺗﺻوّ ر  ،ﻣﻣّﺎ ﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺳﺗرﺳل ﻓﻲ ﺳنّ ﻗواﻧﯾن ﺟزاﺋﯾّﺔ ﺑﻼ ﺿواﺑط ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺳﻌﯾﺎ
ﻣﻧﮭﺎ ﻟﻣواﺟﮭﺗﮭﺎ و اﻟﺗﺻدي ﻟﮭﺎ ﺑﻛ ّل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ؛ ﺣ ّﺗﻰ أﺻﺑﺣت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺗﺿﺧّ م ﺗﺷرﯾﻌﻲ
ﻓﻲ ﻣﺟـﺎل ﻓرض اﻟﻌﻘـﺎب ﻣن ﺟﮭﺔ و أﺻﺑﺣت اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ھﻲ اﻷﺧرى ﺗﻌـﺎﻧﻲ ﻣن أزﻣﺔ
ﺣﻘﯾﻘﯾّﺔ .
ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ،أﺻﺑﺢ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ رﺷﯾدة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻛ ّل ﺗﻠك
اﻷوﺿﺎع و اﻟﻣﺗﻐﯾّرات ﯾﺗطﻠب ﻗﺑل أيّ وﻗت ﻣﺿﻰ  ،اﻟﺗﻣﺳّك ﺑﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـوﺑﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎر

"

اﻟﺗﻔرﯾد" ﻣﺑدأ ﺑداﯾﺔ ﻟﮫ أﺳﺳﮫ اﻟﻌﺎدﻟﺔ و ھو ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ ﻧظﺎﻣﺎ ﻟﮫ ﻗواﻋده و آﻟﯾّﺎﺗﮫ ﺑل و ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ
اﻋﺗﺑﺎره ﻧظرﯾّﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺿرورة أﺻوﻟﮭﺎ و ﻟﮭﺎ ﻣرﺟﻌﯾّﺗﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣد ﻣﻧﮭﺎ ﻗوّ ﺗﮭﺎ و ﻓـﺎﻋﻠﯾﺗﮭﺎ ؛ و
ﻓوق ﻛ ّل ھذا ﻟﮫ دوره اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾﺔ ﺑﺄﺑﻌـﺎدھﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ارﺗﺑﺎط اﻟﻣﺑدأ ﺑﺎﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﺻورﺗﯾﮫ ":اﻟﻌﻘوﺑﺎت و اﻟﺗداﺑﯾر
اﻷﻣﻧ ّﯾﺔ " ،إﻻ ّ أ ّﻧﻧﺎ اﺧﺗﺎرﻧﺎ دراﺳﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺻورة اﻷوّ ﻟﻰ ﻓﺣﺳب  ،ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أنّ
اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﻌ ّد ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻷﻗدر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻟﻣطﻠوب ﺑﯾن اﻟﻘﯾم و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ ،و ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ھﻲ اﻟﺿﻣﺎن اﻟّذي ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﯾﺗ ّم إدراك أو ﺑﻠوغ
اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ  .و ھذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻣطﻠﻘﺎ ﺗﻘﮭﻘر دور اﻟﺗداﺑﯾر ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﺑل إنّ
اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣ ّﯾﺔ و ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل ﻋﻼﺟ ّﯾﺔ و أﺧرى إﺻﻼﺣ ّﯾﺔ
ﺗﻧﻘذھﺎ ﻣن درن اﻟﺟرﯾﻣﺔ و ﺗؤ ّھﻠﮭﺎ ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻌﻧﺻر ﻓﺎﻋل ﻣﻧﺗﺞ و ﺻﺎﻟﺢ ﻟﮫ أھﻣﯾّﺗﮫ
و ﻟﮫ أوﺟﮫ ﻣن اﻟﺗﻔرﯾد ﺗﺗﻌﻠق ﺑﮫ ؛ و ﻟﻛنّ اﻟﻌﻘـوﺑﺔ ﺗﺑﻘﻰ رﻏم ﻗدﻣﮭﺎ اﻟﺻـورة اﻷھ ّم ﻷﻧّﮭﺎ ﺗﺗطﻠّب
ﻗدرا ﻣن اﻷﻟم ﯾﻔﺗرض أن ﯾﺗ ّم ﺗوﻗﯾﻌﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﻣﯾزان  ،و ﻗدرا ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎص ﯾﻔﺗرض
ﺗﺣﻘﻘﮫ ﺑﻼ ﺗﺟﺎوز  ،و ﻗدرا ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﺳـﺎوﯾﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ
ب

و اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو اﻟﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ

أﺣﯾﺎﻧﺎ و اﻟﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن اﻷﺧرى؛ و ﺿﺑط ھذا اﻟﻘدر أو ذاك ﻣرھون ﺑﺗﺣﻘق
ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻧﺎﺳب و اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ھﻲ ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ ﻣﯾزان اﻟﻌـــداﻟﺔ.
إنّ ﻋبء ﺗﺟﺳﯾد اﻟﺗﻧﺎﺳب اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﯾن اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ و ﻣﻼﺑﺳﺎﺗﮭﺎ ووﺳﺎﺋل
ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ و آﺛﺎرھﺎ  ،و اﻟﻣﺟرم ﻓﺎﻋﻼ ﻛﺎن أم ﺷرﯾﻛﺎ ﺑﺷﺧﺻﯾّﺗﮫ و دواﻓﻊ ارﺗﻛﺎﺑﮫ ﻟﺟراﺋﻣﮫ

و

ﺧطورﺗﮫ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن و ظروﻓﮫ ﻓﻲ أﺣﯾﺎن أﺧرى  ،و اﻟﺟزاء ﺑﺻوره ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻧﮭﺎ
اﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،ﻋبء ﯾﺟب أن ﯾﺗﻘﺎﺳﻣﮫ اﻟﻣﺷرّ ع  ،اﻟﻘـــﺎﺿﻲ و اﻟﮭﯾﺋﺔ أو اﻹدارة اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ
اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺑﮭﯾﺎﻛﻠﮭﺎ و إطـﺎراﺗﮭﺎ و ﻧظم ﺗﺳﯾﯾـرھﺎ .
ﻓﮭذا اﻟﺛﻼﺛﻲ ھو اﻟﻣﺳـؤول اﻷوّ ل و اﻷﺧﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻛرﯾس ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻛ ّل ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗواه  ،ذﻟك أنّ ھﻧﺎك ﻣﺗطﻠّﺑﺎت ﻟﻠﺗﻔرﯾد ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﻘﮭﺎ ّإﻻ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺷرﯾـﻌ ّﯾﺔ ﻋﻠﻰ
اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ و ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺗﻘرر اﻟﻌﻘوﺑﺎت و ﺗﻘﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟ ّﯾﺔ ھﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻋـﺎﺗق
اﻟﻣﺷرع ؛ و ﻣﺗطﻠّﺑﺎت ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘّﻘﮭﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺿـﺎﺋ ّﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧّﮭﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗوﻗﯾﻊ
أو ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدى  ،و ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟ ّﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق
اﻟﻘـﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﺳﻠطﺗﮫ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ و ﻣؤھﻼﺗﮫ و ﺗﺧﺻّﺻﮫ و ﺑﺟﮭﺎزه و اﻟﮭﯾـﺎﻛل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫ ؛ و
ﻣﺗطﻠّﺑﺎت أﺧرى ﻻ ﺗﺗﺣ ّﻘق إﻻّ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ ّﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻼﺋم ﻟﺗﻧﻔﯾـذ
ﻛ ّل ﻋﻘـوﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب ﻛ ّل ﻣﺣﻛـوم ﻋﻠﯾﮫ ،و ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟ ّﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎھل اﻟﺳﻠطﺔ
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺑﺈطـﺎراﺗﮭﺎ اﻹدارﯾّﺔ و ﺗﺣت إﺷراف ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻣﺗﺧﺻّص ﻋﻠﻰ رأﺳﮫ ﻗــﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق
اﻟﻌﻘــوﺑﺎت .
 2ـ أھداف اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع :ﻟﻌ ّل أھ ّم ﻣﺎ أردﻧﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﻣن أھداف ﺑدراﺳﺗﻧﺎ
ﻟﻣوﺿوع " :اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و دوره ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ"  ،ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ ـ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ  ،ﺧﺎﺻّﺔ أنّ اﻟﻐﺎﻟﺑﯾّﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن
اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻔﻘﮭﯾّﺔ ﺗﻌﻣد إﺳﻧﺎده إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء دون ﻏﯾره ﻟﻌدم ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾـﻌﺎب ﻣدﻟوﻟﮫ و
ﻣﺿﻣوﻧﮫ ؛ و ﻛﺄنّ اﻟﻘـﺎﺿﻲ وﺣده اﻟﻣﺳؤول ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﺎﺳب اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﯾن اﻟﺟرﯾـﻣﺔ

و

اﻟﻣﺟرم و اﻟﺟزاء  ،و ﻛﺄﻧّﮫ اﻟوﺣﯾـد اﻟﻣﺳؤول ﻋﻠﻰ إﯾﺟـﺎد ﺣﻠول ﻟﻣﻌـﺎدﻟﺔ ﺟزاﺋﯾّﺔ ﺻﻌﺑﺔ و ﯾﺟب
أن ﺗﻛون ﺧﯾﺎراﺗﮫ ﺻﺣﯾﺣﺔ  ،و ﻛﺄﻧّﮫ اﻟوﺣﯾد اﻟﻣﺳؤول ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺷودة ﻣن
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .

ب ـ ﺗﺄﻛﯾد ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻛـﺎﻣل ﺑﯾن ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ؛ ھذا اﻟﺗﻛﺎﻣل
اﻟﻣﻧﺑﺛق أﺻﻼ ﻋن ﻣوﺿـوﻋﮭﻣﺎ اﻟﻣﺷﺗرك و ھو  :اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺷرﻋﯾﺗﮭﺎ و ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﮭﺎ ﻟﻠﺟرﯾـﻣﺔ و
ج

اﻟﻣﺟرم ﻣﻌﺎ  ،و اﻟﻣﻣﺗد إﻟﻰ اﻟﺟواﻧب اﻹﺟراﺋﯾّﺔ و اﻟﻐﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺗﻛرﯾس اﻟﻣﺑدأ ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق
اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣﻧﺷودة.
ج ـ ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑرده إﻟﻰ أﺻوﻟﮫ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ و اﻟﻔﻠﺳﻔﯾّﺔ و اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾّﺔ
اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ  ،و اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣظﺎھره ﻣﻧﮭﺎ  ،ﻓﻠﻌل ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ ﯾﺳـﺎﻋد ﻋﻠﻰ إدراك ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﮫ

و

اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻋﻧﺎﺻره و ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮫ و ﻟﻣﺎ ﻻ ﺗطوﯾر آﻟﯾّﺎﺗﮫ .
د ـ ﺗﺣدﯾد اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛ ّل ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺳواء ﻣن ﻣﻧظور
اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻧظﻣﮫ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻣﺗﻧوّ ﻋﺔ أو ﻣن ﻣﻧظور اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ
 .و ھﻲ أﺳس ﯾﺗ ّم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ ﺗﻘرﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر و ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ آﻟﯾّﺎت ﻟﮭﺎ
وزﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻛرﯾس اﻟﻣﺑدأ و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.
ھـ ـ إنّ ﻋرﺿﻧﺎ ﻟﻣدى ﻓﻌﺎﻟ ّﯾﺔ ﻛ ّل ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾﺔ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  ،ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣ ّﻧﺎ ﻣﺗواﺿﻌﺔ ﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣﺷرّ ع و اﻟﻘﺎﺿﻲ و
ﻣﻧﻔّذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ،و ذﻟك ﺑﺎﻟﻛﺷف ﻋن ﻣواطن اﻟﻘوّ ة ﻓﻲ ﻛ ّل ﻧظﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻲّ ﻓﺗﻛون دﻋوﺗﻧﺎ ﺻﺎرﺧﺔ
ﻟﺗﻌزﯾز ﺗﺷرﯾﻌﺎﺗﻧﺎ اﻟﻌﻘﺎﺑ ّﯾﺔ ﺑﮭﺎ  ،و اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣواطن اﻟﺿﻌف و اﻟﻔﺷل ﻓﻲ اﻟﻧّظم اﻟﻣطﺑﻘﺔ
ﻓﻌﻼ ﻓﺗﻛون ﻣﻧﺎداﺗﻧﺎ ﻣﻠﺣﺔ ﺑﺿرورة إﻟﻐﺎﺋﮭﺎ أو ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ أو اﺳﺗﺑداﻟﮭﺎ ﺑﺄﺧرى أﺛﺑﺗت ﻧﺟﺎﻋﺗﮭﺎ ؛ و
ﺣﺗّﻰ ﺗﺗﺣﻘق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺟوة ﻣن اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻻ ﻣﻧﺎص ﻣن ﺗﻛﺛﯾف و ﺗوﺣﯾد اﻟﺟﮭود ﻟﺣ ّل
اﻷزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﺑط ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻣن ﻏﯾر ﺗﺿﺣﯾﺔ ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﻗﯾﻣﮫ و ﺛواﺑﺗﮫ .
ﺛﺎﻧﯾﺎ ـ أھﻣ ّﯾﺔ اﻟﺑﺣث :
إنّ دراﺳﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و رﺑطﮫ ﺑدوره ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ﻟﮭﺎ
أھﻣﯾّﺔ ﺑـﺎﻟﻐﺔ ﺳواء ﻣن اﻟﻧّﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾّﺔ أو ﻣن اﻟﻧّﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾّﺔ ﺧﺎﺻّﺔ أﻧّﮭﺎ ﺗﺳﺗﻐرق ﺗﺻوّ رﯾن
ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﺗواﻓق و اﺧﺗﻼف ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺿﻣون و ﺗﺟﻣﻌﮭﻣﺎ ﻏﺎﯾﺎت و ﻏﺎﯾﺎت ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل،
أﺑرزھﺎ ﻣﺣـﺎوﻟﺔ إدراك اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ  .وﺑﺻرف اﻟﻧّظر ﻋن ﻛﯾﻔﯾّﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣوﺿوع
اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺗﺻوّ رﯾن أي ﻓﻲ "اﻟﺷرﯾـﻌﺔ " أو ﻓﻲ "اﻟﻘـﺎﻧون " ،ﻓﺈنّ ﻟﻠﻣـوﺿوع
أھﻣﯾّﺗﮫ ذﻟك أنّ ◌ّ ه :
 1ـ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾّﺔ :اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺻﯾل اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد
اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻣن ﺣﯾث ﺿﺑط ﻣدﻟـوﻟﮫ و ﻋﻧﺎﺻره و ﻣﺗطﻠﺑـﺎﺗﮫ  ،و ﻣن ﺣﯾث ﺗﺄﻛﯾد ﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ  ،و اﺳﺗﻘراء ﻣﺿﻣوﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ ﺑﻧظﻣﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ
اﻟﻣﺗراوﺣﺔ ﺑﯾن ﻧظﺎم اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘدرة و اﻟﻣﻔوّ ﺿﺔ ؛ و ﻛذا ﺗطوّ ره اﻟﻣﺗواﺻل ﻋﺑر ﻣراﺣل
د

ﺗطوّ ر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﻣدارﺳﮭﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى  ،ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻛ ّل
اﻟﻌﻠوم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ و إدراك ﻣﻧﮭﺞ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟرﯾم و اﻟﻌﻘﺎب .
ﻛﻣﺎ أنّ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر و آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻛ ّل ﻧظﺎم ﻋﻘﺎﺑﻲ  ،ﻟﮫ
ﺿرورﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺧﺎﺻّﺔ أنّ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث أﺻﺑﺣت ﺟ ّد
ﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ  ،و ﺣﺗّﻰ ﺗﻣﺿﻲ ﻧﺣو اﻟوﺟﮭﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ و ﺗﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق أھداﻓﮭﺎ ﺑﺛﺑﺎت ﻣن ﻏﯾر زﯾﻎ
أو ﻣﯾول و ﺑﻌداﻟﺔ ﺑﻼ ظﻠم أو ﺗﺣ ّﻛم  ،ﻻ ﻣﻧﺎص ﻣن ﺗدﺧّ ل اﻟﻣﮭﺗ ّﻣﯾن ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻣﺣـﺎوﻟﺔ
ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺳﯾـﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻧﺣو ﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘﺎب ﺗﺷرﯾـﻌﯾّﺎ و ﻗﺿـﺎﺋﯾّﺎ

و ﺗﻧﻔﯾـذﯾّﺎ ؛ ﺗﻔرﯾدا

ﯾﻛون ﻣؤﺳﺳﺎ و ﻋﺎدﻻ ﻻ ﺗﻔرﯾدا ﺷﻛﻠﯾّﺎ ﻓﺣﺳب.
ھذا  ،و إنّ رﺑط دراﺳﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑدوره ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ،
ﻟﮭﺎ أﯾﺿﺎ أھﻣﯾّﺗﮭﺎ اﻟﻌﻠﻣ ّﯾﺔ ،ﻓﺎﻟﺑﺣث إن ﻟم ﯾﻌزّ ز ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ و اﻷھداف اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻓﻌﻼ أو
اﻟﻣﻔﺗرض ﺗﺣ ّﻘﻘﮭﺎ ﻣن ﺗﻛرﯾس اﻟﻣﺑدأ  ،ﺗﻛون ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ ﻧﺎﻗﺻﺔ أو ﺣﺗّﻰ ﻋﻘﯾﻣﺔ  ،ﺧﺎﺻّﺔ أﻧّﮭﺎ
ﺗدﺧل ﺿﻣن ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾﺔ  .و ﻟﻌل أھ ّم ﻣﺎ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﮫ ھذه اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ ﺿرورة
اﻟوﻗوف اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗوﻓﯾق اﻟﻣﺷرّع و اﻟﻘﺎﺿﻲ و ﻣﻧﻔّذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻔرﯾد
اﻟﺟزاءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم و اﻟﻌﻘـوﺑﺎت ﺑﺷﻛل ﺧﺎصّ ؛ و ﻣدى ﻗدرﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾـﻌﺎب و
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﯾّﺗﮭم ﺑدﻗﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ؛ و أﯾﺿﺎ ﻣدى اﻗﺗﻧﺎﻋﮭم ﺑﺿرورة اﺳﺗﮭداف ﺗﺣﻘﯾق
ﻏﺎﯾـﺎت اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و أھﻣّﮭﺎ و أﺷﻣﻠﮭﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ـ ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ ـ اﻟﻌـداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ،و ﯾﻛون ذﻟك
ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘرﯾر اﻟﻌﻘﺎب و ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻗﺿﺎﺋﯾّﺎ و ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذه.
 2ـ ﻣن اﻟﻧّﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾّﺔ  :ﺗﺣﺗﺎج اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ إﻟﻰ ﻏرﺑﻠﺔ ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﮭﺎ ﻣن
ﺧﻼل ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد  ،و ذﻟك ﺑﺎﻟرﺟوع ﺑداﯾﺔ إﻟﻰ اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧد
إﻟﯾﮭﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ و ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗوﻓﯾر ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮫ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ؛ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﺿرورة ﺗﻧوﯾﻊ
آﻟﯾّﺎت اﻟﺗﻔرﯾد ﺗﻧوﯾﻌﺎ ﺣﻘﯾﻘ ّﯾﺎ ﻻ ﺻورﯾّﺎ ﺣﺗّﻰ ﯾﺗﺣﻘق اﻟﺗﻧﺎﺳب اﻟﻣطﻠوب  .وإنّ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾّﺔ
ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل أھﻣﯾّﺗﮭﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾّﺔ  ،ﺣﯾث ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻧّظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ
اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻌﻼ ﺑﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣّﻧﮫ ﻣن ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗﻘﯾﯾـم ھدﻓﮫ اﻟدﻋوة إﻟﻰ ﺗﺳﺧﯾر ﻛ ّل اﻷﺳـﺎﻟﯾب اﻟردﻋﯾّﺔ و
اﻟرﺿﺎﺋﯾّﺔ ﻛ ّل ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﮫ  ،ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻟﻣطﻠوب ﺑﯾن اﻟﺣﻘوق و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺧﺎﺻّﺔ ﻋﻠﻰ ﺣ ٍد ﺳواء ،و ﻻ ﺿرر ﻓﻲ أن ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻧظـﺎم ﻋﻘﺎﺑﻲ ﻣن ﻏﯾره
ﻣن اﻟﻧّظم ﻣﺎ داﻣت ﻗد أﺛﺑﺗت ﻧﺟﺎﻋﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ ﻟﻠوﺻـول إﻟﻰ ﺣ ّل أزﻣﺔ
ھذه اﻟﻌداﻟﺔ.
ﺛﺎﻟﺛﺎ ـ إﺷﻛﺎﻟﯾّﺔ اﻟﺑﺣث :
ه

ﺗدور إﺷﻛـﺎﻟﯾّﺔ ھذه اﻟدراﺳﺔ ﺣول ﻣﺑدأ ﻋﻘـﺎﺑﻲ ﻣﺎزال ﻣﻔﮭـوﻣﮫ ﻏﺎﻣﺿﺎ ﻋﻧد اﻟﻛﺛﯾـر ،و
ﻣﺎزاﻟت ﻣﺗطﻠّﺑﺎت ﺗﺣﻘﻘّﮫ ﺑﻌﯾـدة اﻟﻣﻧﺎل  ،ﺣﺗّﻰ ﻣﻊ ﺳﻌﻲ اﻟدول إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﺎ أﻣﻛن ﻣﻧﮭﺎ ﺿﻣﺎﻧﺎ
ﻟﺣ ّل أزﻣﺔ اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺎت و ﺿﻣﺎﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﻟﻌداﻟﺗﮭﺎ و اﻷھ ّم ﻣن ﻛ ّل ذﻟك ﺿﻣﺎﻧﺎ
ﻻﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ھﯾﺑﺗﮭﺎ و وﻗﺎرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  .ھو " ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ" اﻟذي
أﺳﺳت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ ﻧظﻣﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻣﻘدرة و اﻟﻣﻔوّ ﺿﺔ ﺟﻣﯾﻌﺎ و ﻏﺎب ذﻟك
ﻋن اﻟﻣﮭﺗﻣﯾن ﺑﺗطوﯾر اﻟ ّﻧظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،و ﻋﻛﻔت اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ إرﺳﺎء
ﻣﻌﺎﻟﻣﮫ روﯾدا روﯾدا و اﺳﺗﻐرﻗت ﻟذﻟك أﻣدا طوﯾﻼ و ﻣﺎ ﺗزال.
ھو ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ ﻧظـﺎم ﻋﻘـﺎﺑﻲ ﻗﺎﺋم ﺑذاﺗﮫ  ،رأﯾﻧﺎ ﻓﯾﮫ إﻣﻛﺎﻧﯾّﺔ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن
اﻟﺳﻠطﺎت و ﻣﺑدأ اﻟﺗداﺧل أو ﺑﺎﻷﺣرى اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾﻧﮭﺎ  ،ﻷنّ ﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ ﺗﻛرﯾﺳﮫ ﺗﺗوزّع ﻓﻲ اﻷﺻل
ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾّﺔ و اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ّﯾﺔ و اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾّﺔ ؛ و وﺟدﻧﺎ أنّ ﻛ ّل ﺳﻠطﺔ ﻣن ھذه
اﻟﺳﻠطﺎت ُﯾﻔﺗرض أن ﺗﻣﺎرس وظﯾﻔﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻔرﯾد وﻓق ﻣﻧﮭﺞ ﻣﻌﯾّن و ﻣﻌﺎﯾﯾر رﻛﯾزة و ﻋﻠﯾﮭﺎ أن
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ آﻟﯾّﺎت ﻣﺗﺟددة ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ  ،و ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﺗﺣﻘق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ
ﺑﺄﺑﻌﺎدھﺎ اﻟردﻋﯾّﺔ و اﻹﺻﻼﺣﯾّﺔ و اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻼ رﯾب  ،أو ُﯾﻔﺗرض ﺗﺣﻘ ّﻘﮭﺎ.
ﻓﻣﺎ ﻣﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و ﻣﺎ ﺗﺄﺻﯾﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ و ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ؟ ﻣﺎھﻲ أﻧواﻋــﮫ و
ﻣﺎ اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﯾﻘـوم ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛ ّل ﻧوع و ھل ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ دور و ﻓﻌّﺎﻟﯾّﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق
اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺷودة طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎدت ﺑﮫ اﻟﺳﯾـﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ و طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﺟود ﺑﮫ
اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ؟
ﺗﺗﻔرّ ع ﻋن ھذه اﻹﺷﻛﺎﻟﯾّﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾّﺔ ﻋدة إﺷﻛﺎﻟﯾّﺎت أﺧرى أھﻣّﮭﺎ :
ـ ﻣﺎ ھﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮫ و ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ؟
ـ ﻣﺎ ھﻲ ﻣﻌـﺎﯾﯾر و آﻟﯾّﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ؟ و
ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ؟ و ﻣﺎھﻲ أھ ّم ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭﺎ؟
ـ ھل ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌوﯾل ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و اﻵﻟﯾّﺎت ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ
اﻟﻣﻧﺷودة ؟
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أھ ّم ﻣﺎ ﯾطرﺣﮫ ﻣوﺿوع " اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و دوره ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ" ﻣن إﺷﻛﺎﻻت ،اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣﻧﺎھﺞ ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺣﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
راﺑﻌﺎ ـ ﻣﻧﮭﺞ اﻟدراﺳﺔ :

و

ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أنّ دراﺳﺗﻲ ﻟﻠﻣوﺿوع ﻓﯾﮭﺎ اﺳﺗﻘراء و ﺗﺣﻠﯾل و اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻓﺎﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟذي
ارﺗﺄﯾﻧﺎه ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ھو اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ،ﺣﯾث ﺣﺎوﻟﻧﺎ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻊ
اﻟﻔﻘﮭﯾّﺔ و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﺣول اﻟﻣﺑدأ و أﺣﻛﺎﻣﮫ و ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮫ ﻓﻌرﺿﻧﺎھﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻣﯾّﺔ  ،و ﺳﻌﯾﻧﺎ إﻟﻰ
ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺿﻣوﻧﮫ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﯾﺳّر ﻟﻧﺎ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﺑﮭﺎ ﺗﺗﺑﻠور ﻗواﻋد ﻧظﺎم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ
و ﺗﺗﺿﺢ ﻣﻌﺎﻟﻣﮫ.
و ﻷنّ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﯾـﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون اﺳﺗﻌﻣﻠت اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣﻘﺎرن  ،و ذﻟك ﻋﻠﻰ
اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟرأﺳﯾّﺔ ﻟﺗﯾﺳﯾر إدراك ﻣواطن اﻟﺗواﻓق و اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻣﺎ
ھو ﻣﻘرر ﻣن ﻣﺑﺎدئ ﻋﺎﻣّﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ أو ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧون ،و اﻟﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﯾﺳّرت ﻟﻧﺎ ﻓﯾﮭﺎ ھذه اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷوّ ل ﻣن اﻟﺑﺎب اﻷوّ ل
 .ﻟﻛن  ،ﻧظرا ﻟﻠﻔروق اﻟﻛﺑﯾرة ﺑﯾن طﺑﯾﻌﺔ اﻟ ّﻧظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻣﻌوّ ل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ و ﺗﻠك اﻟﻣﻌوّ ل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﺿّﻠﻧﺎ أن ﺗﻛون ﻣﻘﺎرﻧﺗﻧﺎ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ
أﻓﻘﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،ﺑﺣﯾث ﻋﻣدﻧﺎ ﻋرض اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛ ّل ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﺗﻔرﯾد
اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﺛ ّم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻠطﺔ
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﮫ ﻣرورا ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و اﻵﻟﯾّﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻛ ّل ﻣﻧﮭﻣـﺎ

و ﺧﺗﻣﻧﺎ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ

ﺑﺗﺣدﯾد ﻣدى ﻓﻌّﺎﻟﯾّﺔ ﻛ ّل ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .و ﻓﻲ ھذا اﻹطﺎر ﻋززﻧﺎ دراﺳﺗﻧﺎ
ﺑﺎﻟﻌدﯾـد ﻣن اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت  ،ﻟﻛن ﺗرﻛﯾـزﻧﺎ اﻧﺻب أﻛﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻧﻣـوذﺟﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره
أﻛﺛر اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾّﺔ ﻣواﻛﺑﺔ ﻟﻠﺗطوّ ر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﺻﻼح ﻧظم اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ.
ھذا ،و اﺳﺗﺄﻧﺳت ﺑﺎﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟذي أﺻّﻠت ﻓﯾﮫ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ،
و اﺟﺗﮭدت ﻣﺎ اﺳﺗطﻌت ﻋﻧد ﻋرﺿﻲ ﻟﮭذا اﻟﺗﺄﺻﯾل ﻓﻲ اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ
اﻟﻧّظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ و ﻛذا ﻓﻲ ﻛ ّل ﻣدرﺳﺔ ﻣن اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ،ﺣﯾث ﻟم ﯾﺗﯾﺳر
ﻟﻲ اﻟوﻗوف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺗﻲ أرّ ﺧت ﻟﻠﻧّظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ  ،و ﺣ ّﺗﻰ ﺗﻛون ﻟﻲ ﺑﺻﻣﺗﻲ اﻟﺗﻲ
أردت ﺑﮭﺎ أن أﺛﺑت اﻟﻣرﺟﻌﯾّﺔ اﻟﺗـﺎرﯾﺧﯾّﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﻛ ّل ﻣوﺿوﻋﯾّﺔ
اﺳﺗﻧدت إﻟﻰ اﻟدﻋﺎﺋم اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮫ ﻛ ّل ﻧظﺎم .
و ﻗد رﺟﻌت ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻲ إﻟﻰ ﻛﺗب اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ اﻷﺻﯾـﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻌﻠـوم اﻟﻘرآن و
اﻟﺣدﯾث و اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﮫ ﺑﻣذاھﺑﮫ اﻟﻣﺷﮭورة  ،و ﺗﺗﺑﻌت آراء اﻟﻔﻘﮭـﺎء ﻓﻌرﺿﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼﻓﮭﺎ
أﺣﯾـﺎﻧﺎ و ﺗواﻓﻘﮭﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى و أوردت ﺗرﺟﯾﺣﺎت اﻟﺟﻣﮭور و أﺑدﯾت رأﯾﻲ ﻣﺎ اﺳﺗطﻌت ؛
ﻓوﺟدت ﻓﯾﮭﺎ ﻣن اﻟدرر اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ ﻣﺎ ﻟو أنّ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻌﺻر اﺟﺗﮭدوا ﻓﻲ ﺗﻣﺣﯾﺻﮫ ﻟوﺟدوا اﻟﺧﯾر
اﻟﻛﺛﯾر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻧّظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﮭﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣﻧﺷودة.
ز

و ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ رﺟﻌت إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎدر و اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺗﻲ ﻋﻛﻔت
ﻋﻠﻰ دراﺳﺗﮭﺎ و أھﻣّﮭﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره اﻷﺻل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻷﻏﻠب
اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،و ﻛذا ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺻري ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره اﻟراﺋد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻔﻘﮭﻲ
و اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ؛و ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة ﺗرﻛﯾزﻧﺎ اﻧﺻب ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾّﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋرض ﻣﺎ ﺟﺎد ﺑﮫ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺧﺎﺻّﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت و ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺟون .
ﺧﺎﻣﺳﺎ ـ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ :
اﺳﺗﻌﻣﻠت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻌﻠﻣﯾّﺔ  ،ﺑﻌﺿﮭﺎ ﺗﻧﺎول ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﺷﻛل ﻏﯾر
ﻣﺑﺎﺷر وﻟﻛن وﺟدت ﻓﯾﮫ ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع ﻣﺎ أﺛرى ﻛﺛﯾرا دراﺳﺗﻲ ھذه؛ ﻓﻲ ﺣﯾن
وﺟدت أﻏﻠب اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﻓﺣﺳب .

و ﯾﻣﻛن

ﻋرض ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر و ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :
اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟﻰ " :اﻟﺣدود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ "،
ﻟﻠﺑﺎﺣث اﻟدﻛﺗور  :أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم ؛ وھﻲ أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق  .ﺗﻧﺎول ﻓﯾﮭﺎ
اﻟﺑﺎﺣث ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ  ،ﺣﯾث ﻋرض و ﻗﺎرن و ﻗﺎم ﺑﺗﻘﯾﯾم أھ ّم اﻻﺗﺟﺎھﺎت
اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧّظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﮭدﻓت اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ .و ﻗد ﻛﺎﻧت اﺳﺗﻔﺎدﺗﻧﺎ ﻛﺑﯾرة ﻣن ھذه اﻷطروﺣﺔ
ﺧﺎﺻّﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أھ ّم آﻟﯾّﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ .
اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ " :أﺻول اﻟﺗﺟرﯾم و اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة " ﻟﻠﺑﺎﺣث
اﻟدﻛﺗور :ﻣﺣﻣود طﮫ ﺟﻼل؛ و ھﻲ أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻓﻲ ﺣﻘوق ﻧـﺎﻟت درﺟﺔ اﻻﻣﺗﯾﺎز .و ﻗد
ﺳﻌﻰ اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﺧﻼل أﻗﺳﺎﻣﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺻﯾل اﻟﻧّظري ﻷھ ّم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة
اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟرﯾم و اﻟﻌﻘﺎب ﻟردھﺎ إﻟﻰ أﺻوﻟﮭﺎ اﻟﻔﻠﺳﻔﯾّﺔ و اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾّﺔ  ،و ﺑﻌدھﺎ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺗﺄﺻﯾل
ﻟﮭذه اﻟﻣﺑﺎدئ ﻋﻣﻠﯾّﺎ و اﺳﺗﻐرﻗت دراﺳﺗﮫ ﻟﮭذه اﻟﻧّﺎﺣﯾّﺔ أھ ّم اﻟﺟواﻧب اﻟﻣوﺿـوﻋﯾّﺔ و ﻛذا
اﻹﺟراﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺟرﯾم و اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ اﻟﻧّظم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  .و ﻗد أﻧـﺎرت ھذه اﻷطروﺣﺔ
ﺑﺻﯾرﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻋدة ﺟواﻧب ﺧـﺎﺻّﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠّق ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻣﺑدأ اﻟﺗوازن و اﻟﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن اﻟﻘﯾم و
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ و ﺑﯾن اﻟﺣﻘوق و اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔردﯾّﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى.
اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  " :اﻷوﺟﮫ اﻹﺟراﺋ ّﯾﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ "  ،ﻟﻠﺑﺎﺣث اﻟدﻛﺗـور  :ﻋﺑد
اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺧﺿر؛ و ھﻲ أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق .رﻛّز ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ
اﻟﺟواﻧب اﻹﺟراﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ؛ ﻓﻲ ﺣﯾن رﻛّزﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺟواﻧب اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾد ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون.
ح

اﻟدراﺳﺔ اﻟراﺑﻌﺔ" :ﻧظرﯾّﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ"دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ،ﻟﻠﺑﺎﺣث
اﻟدﻛﺗـور  :ﻣﺣﻣّد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻗﻧﺎوي ﻣﺣﻣّد ؛ و ھﻲ أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق.ﺗﻧﺎول ﻓﯾﮭﺎ
اﻟﺑﺎﺣث ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺗﻔرﯾد اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﺻورﺗﯾﮫ اﻟﻌﻘـوﺑﺔ و اﻟﺗداﺑﯾـر اﻻﺣﺗرازﯾّﺔ ،و
اﻟدراﺳﺔ اﻗﺗﺻرت ﻋﻠﻰ اﻟﺷق اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻣن اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ دون اﻟﺗﻧﻔﯾذي و دون ﺑﯾﺎن
ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ھذا اﻟﺗﻔرﯾد و دوره ﻓﻲ ﻣﺟـﺎل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ ،و ھذا ﻣﺎ ﻋﻛﻔﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗدارﻛﮫ ﻓﻲ
ﺑﺣﺛﻧﺎ ھذا .
اﻟدراﺳﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ " :ﻓردﯾّﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ و أﺛرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ" ،ﻟﻠﺑﺎﺣث اﻟدﻛﺗـور :
إﺑراھﯾم رﻣﺿﺎن ﻋطﺎﯾﺎ؛و ھﻲ أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﺣﺎول ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻋرض اﻟﺗﺻوّ راﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮫ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﺟراﺋم اﻟﺣدود و
اﻟﻘﺻﺎص و اﻟﺗﻌﺎزﯾر و أﺛرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾّﺔ و اﻟﻣﺎدﯾّﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ .ﻟﻛﻧّﮫ ﻟم ﯾﺣدد
ﻣﻌﺎﯾﯾر ھذا اﻟﺗﻔرﯾد و ﻻ دوره ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ؛ ﻓﻲ ﺣﯾن أ ّﻧﻧﺎ رﻛّزﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎن ھذه
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋرض أھم آﻟﯾّﺎت اﻟﺗﻔرﯾد و دوره ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣﻧﺷودة.
و ﻟﻺﺣﺎطﺔ ﺑﺄھ ّم اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﯾطرﺣﮭﺎ ﻣوﺿوع " اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و دوره ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق
اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ " و ﻣن ﺛ ّم اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﻛﺎﻻﺗﮫ ،ارﺗﺄﯾﻧﺎ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺑﺣث إﻟﻰ ﺑـﺎﺑﯾن واﺳﻌﯾن .
ﺳﺎدﺳﺎ ـ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺑﺣث:
اﺧﺗرت اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣوﺿوع  ،ﺣﯾث ﻋرﺿﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻷوّ ل ﻣﺎھﯾّﺔ اﻟﺗﻔرﯾد
اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺿﺑط ﻣﻔﮭوﻣﮫ و ﻋﻧﺎﺻره وأﺳﺳﮫ و ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮫ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ أو ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧون  ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻣن أھ ّم ﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟرﺷﯾدة  ،و ﺣددﻧﺎ ﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛـﺎﻣل اﻟﻣوﺿوﻋﻲ و اﻹﺟراﺋﻲ و ﻛذا اﻟﻐﺎﺋﻲ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ  ،ﺛ ّم ﻋﻣدﻧﺎ اﻟﺗﺄﺻﯾل ﻟﻠﻣﺑدأ
ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ ﺑﻧظﻣﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ .
أﻣّﺎ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻔﺻّﻠﻧﺎ ﻓﯾﮫ اﻟﺑﯾﺎن ﺣول أﻧواع اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻟﺛﻼﺛﺔ  :اﻟﺗﺷرﯾـﻌﻲ و
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ و اﻟﺗﻧﻔﯾذي  ،ﺑﻣﻌﺎﯾﯾرھﺎ و آﻟﯾّﺎﺗﮭﺎ  ،و ﻋﺎﻟﺟﻧﺎ دور ﻛ ّل ﻧوع ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺳواء وﻓق اﻟﻣﻧظور اﻟﺷرﻋﻲ أو اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ؛ﻓﻛﺎﻧت اﻟﺧطﺔ ﻣﺿﺑوطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ ّﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :
اﻷول :
اﻟﺑـﺎب ّ
ﻣﺎھﯾّﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون.
اﻷول :ﻣﺎھﯾّﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ.
اﻟﻔﺻل ّ
اﻟﻣﺑﺣث اﻷوّ ل:ﻣﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و ﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.
ط

اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ:ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
اﻟﻣﺑﺣث اﻷوّ ل  :اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ.
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة.
اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ:
أﻧواع اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و دورھﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.
اﻷول  :اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ و دوره ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.
اﻟﻔﺻل ّ
اﻟﻣﺑﺣث اﻷوّ ل :ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ و اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺑﮫ.

اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :أﺳس

اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ و دوره ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ.

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ و اﻟﺗﻧﻔﯾذي و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.
اﻟﻣﺑﺣث اﻷوّ ل  :اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ و دوره ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي و دوره ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.
ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﺗﻛون ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ ھذه اﻟﺻﻔﺣﺎت .
و ﷲ وﻟﻲ اﻟﺗوﻓﯾق.

ي

اﻟﺒﺎب اﻷول:

ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺘﻔﺮﻳﺪ اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ و اﻟﻘـﺎﻧﻮن.

ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻣن أھ ّم اﻟﻣﺑﺎدئ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ

و

اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء  ،و ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺄﻋرق و أھ ّم ﺻورة ﻣن ﺻور اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ

و

ھﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت و ﻻ ﺗزال وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻟﻠﺗﺻدّي ﻟﻠﺟراﺋم و اﻟﻣﺟرﻣﯾن،

و

ﺳﻼﺣﮭم ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﯾﻧﮭم .و اﻟﺗﻔرﯾد ﻣﺻطﻠﺢ ﻟم ﯾﻌرف ﺑﮭذا اﻟﻣﺳﻣّﻰ و ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻟﮫ أﺑﻌﺎد
و ﻗواﻋد ﺧﺎﺻّﺔ ﺑﮫ ،ﺑل إنّ ﻣدﻟوﻟﮫ ﻛﺎن ﯾﻧﺻرف ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮭﺎ
و ﺧﺎﺻّﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟوﺿﻌﻲ ،ﻧظرا ﻻرﺗﺑﺎطﮫ ﺑﺈﺣدى اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ؛ و ﻟﻌﻠّﮫ ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ
ارﺗﺑط ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ .
و ﻷﻧﮫ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب و ﺗرﺑطﮫ ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻛﺎﻣل ﻻ ﻧظﯾر ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻐﯾره ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺧرى ،ارﺗﺄﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷوّ ل ﻣن ھذا اﻟﺑﺎب ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺎھﯾﺗﮫ ﺑداﯾﺔ ﺑﻛ ّل
ﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣّﻧﮫ ﻣن ﻣﻔﮭوم و ﻋﻧﺎﺻر  ،و ﻋﻣدﻧﺎ ﺑﯾﺎن أﺳﺳﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺷرﯾﻌﺔ و ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن
اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،ﺛ ّم ﻋرﺿﻧﺎ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾﻧﮭﺎ و ﺑﯾن ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد.
و ﻗد ﺛﺑت ﻟدﯾﻧﺎ أنّ اﻟﺗﺄﺻﯾل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻣﺑدأ ﯾﺑدأ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ ﺑﺣﻛم أﺳﺑﻘﯾّﺗﮭﺎ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ّل زﻣﻧﯾّﺎ ﻋن ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧ ﺎﺋﯾّﺔ،ﻓﺳﻌﯾﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧظﻣﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ إﺛﺑﺎت ھذا
اﻟﺗﺄﺻﯾل ﺑﻌرض أھم ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻛ ّل ﻧظﺎم ﻣﻧﮭﺎ.
أﻣّﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ھذا اﻟﺑﺎب ﻓﺳﻌﯾﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺑﺣﺛﯾﮫ إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺻﯾل ﻟﻣﺑدأ
اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ،ﺣﯾث ﺗﺗﺑﻌﻧﺎ ﺗطوّ ره ﻣن ﺧﻼل ﻧﺷـﺄة ﻛ ّل
ﻣدرﺳﺔ و أھ ّم دﻋﺎﺋﻣﮭﺎ و اﺳﺗﻧﺑطﻧﺎ ﻣﺎ وﺟدﻧﺎه ﻣن ﻣظﺎھر ﻟﻠﺗﻔرﯾد ﻓﻲ ﻛ ّل ﻣﻧﮭﺎ  ،ﺑداﯾﺔ ﻣن
اﻟﻣدارس اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ ﺣﯾث وﺳﻣﻧﺎھﺎ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟﻣدارس اﻟﺗﺎﻟﯾّﺔ ﻟﮭﺎ
و اﻟﺗﻰ أدرﺟﻧﺎھﺎ ﺿﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ .
ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻋﻣدﻧﺎ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺑﺎب إﻟﻰ ﻓﺻﻠﯾن واﺳﻌﯾن:

اﻟﻔﺻل اﻷوّ ل :ﻣﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺗﺄﺻﯾل اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .
و ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗرﺗﯾب ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
2

اﻟﺒﺎب اﻷول:

ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺘﻔﺮﻳﺪ اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ و اﻟﻘـﺎﻧﻮن.

3

اﻷول:
اﻟﻔﺻل ّ

ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

إنّ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أھ ّم اﻟﻣﺑﺎدئ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ﯾﻘـوم ﻋﻠﻰ ﻋﻧـﺎﺻر ﻓرﯾدة و
ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ أﺳس رﻛﯾـزة ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ و ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  ،و ﻟﮫ ﻣﺗطﻠﺑـﺎت ﯾﺟب ﺗواﻓرھﺎ ﺣ ّﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﻘﮫ  .و
ارﺗﺑﺎطﮫ اﻟوﺛﯾق ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺟﻌل أھﻣﯾّﺗﮫ ﺗزداد أﻛﺛر ﺧﺎﺻّﺔ و أﻧّﮭﻣﺎ ﯾﺗﻘﺎﺳﻣﺎن ﻣوﺿوﻋﺎ واﺣدا و
ﯾﺳﺗﮭدﻓﺎن ﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ھﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟظﺎھرة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﺑﺎﻟوﺳـﺎﺋل اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﻣﻧﻌﮭﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ و ﺑﻣﺎ
ﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣﻧﺷودة ﺑﻛ ّل ﻣﻘﺗﺿﯾﺎﺗﮭﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى .
و ﻗد ﺟﻌل اﻟﻔﻛر اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﺣدﯾث ظﮭوره ﻣرﺗﺑطﺎ ارﺗﺑﺎطﺎ ﻣﺑﺎﺷرا ﺑدراﺳﺔ ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺟرم  ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره
اﻟﻔﺎﻋل و ھو ﻣﺣور اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ؛ ذﻟك أنّ ﻓﮭم ھذه اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ و اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ
ﯾﺟﻌل ﻋﻣﻠﯾّﺔ إﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول اﻟﺟزاﺋ ّﯾﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﻣواﺟﮭﺗﮭﺎ ﺳﮭﻼ و ﯾﺳﯾرا؛ و ﺑﺻرف اﻟﻧّظر ﻋن ﺻورة اﻟﺟزاء
اﻟﻣﻔﺗرض اﺧﺗﯾﺎره ﻛﻣﻘﺎﺑل ﻟﻠﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ اﻟﻣرﺗﻛب  ،ﻓﺎﻟﻌداﻟﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ أن ﯾﺗﺣﻘق اﻟﺗﻧﺎﺳب اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﯾﻧﮫ و
ﺑﯾن اﻟﻔﺎﻋل  .و إﻧﻧﺎ ﻧؤّ ﻛّد ﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟدراﺳﺔ ﺑﺄنّ اﻟﺗﺄﺻﯾل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﯾﺑدأ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ ﺑﻧظﻣﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎﺑ ّﯾﺔ اﻟﻔرﯾدة و دررھﺎ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾدرك ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﺑﻌد إﻻ ّ اﻟﻘﻠﯾل  ،رﻏم أنّ ﻣﺳﻣّﺎه
ﺣدﯾث ﻟﻛنّ ﻣﺿﻣوﻧﮫ و ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮫ و ﻣرﺟﻌﯾّﺗﮫ ھﻲ ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟرﺷﯾدة و اﻟّﺗﻲ وﺿﻌت أﺻﻼ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻋﺎدﻟﺔ
و اﺳﺗﮭدﻓت ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ ﻣطﻠﻘﺎ ﺑﯾن اﻟﻧّﺎس ﺟﻣﯾﻌﺎ و ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .
ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق  ،و ﻟﻺﺣﺎطﺔ ﺑﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ  ،ﺗ ّم
ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻔﺻل إﻟﻰ ﻣﺑﺣﺛﯾن ﺿﺑطﻧﺎ ﻓﻲ اﻷوّ ل اﻟﻣﻔﮭوم و ﺣددﻧﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺑدأ ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ و ﻋﻣدﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺗﺄﺻﯾل ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ:

اﻟﻣﺑﺣث اﻷوّ ل  :ﻣﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و ﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ.
ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧّﺳق ﺗﻛون ﻛﺎﻵﺗﻲ:
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

اﻷول:
اﻟﻔﺻل ّ

ﻟﻘد وﺟدﻧﺎ ﻣن اﻟﺿروري ﻹﻋطﺎء ﺻورة ﻣﺗﻛــﺎﻣﻠﺔ ﻋن ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ،ﺿﺑط ﻣﻔﮭـوﻣﮫ و
ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮫ ؛ و ﻗد ﺛﺑت ﻟدﯾﻧﺎ أنّ ﺛﻣّﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾﻧﮫ و ﺑﯾن اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎدھﻣﺎ
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻌددة و اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺑدأ ﻣن ﺷرﻋﯾّﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ و ﻣن ﺑﻌد ﻣﻼﺋﻣﺗﮭﺎ ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ و ﻻ ﺗﻧﺗﮭﻲ إﻻ ّ إذا ﺗﺣﻘق
اﻟﺗوازن اﻟﻣطﻠوب ﺑﯾن اﻟﺣﻘوق و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ و ﺗﺣﻘق ﻣن ﺛ ّم اﻟﺷﻌور اﻟﻌﺎم ﺑﮭﺎ ﻛﻘﯾﻣﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﻧﻔوس
أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
و ﻷنّ ﺗﺣﻘّﻘﮫ ﻣرھون ﺑﺗواﻓر ﺷروط ﻟﮭﺎ وزﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠدﻋﺎوى اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ رأﯾﻧﺎ ﻣن اﻟﺿروري ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ
و اﻋﺗﺑرﻧﺎھﺎ ﻣﺗطﻠّﺑﺎت ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ  ،ﻛﻣﺎ وﺟدﻧﺎ أنّ ﻟﻠﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﯾﺟب أن ﺗﺗواﻓر ﺣﺎوﻟﻧﺎ
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل ﺣﺗﻰ ﺗﻛﺗﻣل ﺻورة اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﺑﯾن اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ .
ﺛﻼﺛﺔ ﻣطﺎﻟب ﺳﺗﻣﯾّز ھذا اﻟﻣﺑﺣث  ،ﺗﺿﺑط ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و ﺗﺗﺣدد
ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾﻧﮫ و ﺑﯾن اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ و ﺗﻛﺗﺷف ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻔرﯾد و ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻌداﻟﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،و ھﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ:

اﻷول :ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و أﺳﺎﺳﮫ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻣطﻠب ّ
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ:ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻛـﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ واﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث  :ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .

ﺑﯾﺎن ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧّﺳق ﯾﻛون ﻛﺎﻵﺗﻲ :
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اﻷول:
اﻟﻔﺻل ّ

ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

اﻟﻣطﻠب اﻷوّ ل:
ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و أﺳﺎﺳﮫ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون.
ﺿﺑط اﻟﻣﻔﺎھﯾم ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أھ ّم ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗدرك ﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﻧّظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ  ،وﻗد وﺟدﻧﺎ ﻣن اﻟﺿروري ﺗﺣدﯾد
ﻣدﻟـول اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره أﺣدث ﻣﺎ وﺻل إﻟﯾﮫ اﻟﻔﻛر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻗﺑل اﻟﺗﺄﺻﯾـل ﻟﮫ ؛ و ﻷﻧّﮫ
اﻣﺗداد ﻟﻣﺑدأ آﺧر اﻋ ُﺗ ِﺑر اﻷﺳﺎس اﻟّذي ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﻧد ھذا اﻟﻧّظﺎم ﻓﻘد ﻋﻣدﻧﺎ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ ﻓرﻋﯾن :أوّ ﻟﮭﻣﺎ
ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﮫ ﺿﺑط ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ،أﻣّﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ اﻷﺳﺎس اﻟّذي ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮫ ھذا اﻟ ّﻧظﺎم ؛ و ﺑﯾﺎﻧﮭﻣﺎ
ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧّﺳق ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻵﺗﻲ:

اﻷول:
اﻟﻔرع ّ
ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون.
إنّ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻎ اﻷھﻣﯾّﺔ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ھذه  ،ﺣﯾث أﻧّﮫ ﯾﻛﺷف ﻟﻧﺎ ﻋن اﻟﻌﻧﺎﺻر
اﻟّﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ و اﻟّﺗﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ ﯾﺗﺟﻠّﻰ ﻣﺿﻣوﻧﮫ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ  ،وﻋﻠﯾﮫ و ﺗﯾﺳﯾرا ﻟﺿﺑطﮫ ﺗ ّم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻔرع إﻟﻰ
ﻋﻧﺻرﯾن ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻷوّ ل اﻟﺗﻌرﯾف و ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ  ،ﺑﯾﺎﻧﮭﻣﺎ ﯾﻛون ﻛﺎﻵﺗﻲ:
ّأوﻻ ـ ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ :ھو ﻣرﻛّب إﺿﺎﻓﻲ ﯾﺗﻛوّ ن ﻣن ﻛﻠﻣﺗﯾن ھﻣﺎ":اﻟﺗﻔرﯾد" و " اﻟﻌﻘوﺑﺔ" ،و
ﻻ ﯾﺗﺄ ّﺗﻰ ﺗﻌرﯾف ھذا اﻟﻣرﻛّب إﻻ ّ ﺑﺿﺑط اﻟﻣدﻟول اﻻﺻطﻼﺣﻲ ﻟﻛ ّل ﻛﻠﻣﺔ ﻣﻧﻔردة و ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 1ـ ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻔرﯾـد ﻓﻲ اﻟﺷرﯾـﻌﺔ و اﻟﻘـﺎﻧون :ﯾرﺗﺑط ھذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟﺟـزاء و
ﯾﻧﺻرف ﻣدﻟوﻟﮫ إﻟﻰ اﻟﺗﺷﺧﯾص أي ﺟﻌل ذﻟك اﻟﺟزاء ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺧص أو ﻓرد ﻣﻌﯾّن ﺑذاﺗﮫ؛ و ھو ﻛﻣﺻطﻠﺢ
ﻋﻠﻣﻲّ ﯾطﻠق ﻣﻘﺗرﻧﺎ دوﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ و ﻗد وﺟدﻧﺎ ﺗﺑﺎﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾده ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون ذﻟك أنّ :
أ ـ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻔرﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ :ﺑﻌد أن ﺗﺻﻔّﺣﻧﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ
ﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ أنّ اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌروﻓﺎ أﺻﻼ أو ﻣﺗداوﻻ ﺑﯾن ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻻ
اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗو ّ
ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت أو ﺑﺎب اﻟﺣدود و اﻟدﻣﺎء أو ﺣﺗّﻰ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺗﻌﺎزﯾر ،و ﻻ
ﻓﻲ ﻛﺗب اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺳﻠطﺎﻧﯾّﺔ ﻋﻠﻰ رﺣﺎﺑﺔ ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﮭﺎ.

ﻛﻣﺎ أنّ اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻷﺻﯾﻠﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟّﺗﻲ ﻋﻛﻔت ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻧﯾن أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ و اﻟّﺗﻲ ﻧرى أنّ ﻟﮭﺎ وزﻧﺎ ﻻ ﯾﺳﺗﮭﺎن ﺑﮫ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وﻣﻧﮭﺎ ﻛﺗﺎب  :اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻟﻺﻣﺎم ﻣﺣﻣد
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اﻷول:
اﻟﻔﺻل ّ

ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

أﺑو زھرة  ،اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ ﻟﻠﺷﮭﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋوده ،اﻟﻧّظﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠدﻛﺗور أﺑو اﻟﻣﻌﺎطﻲ ﺣﺎﻓظ أﺑو اﻟﻔﺗوح ...ﻟم ﻧﻘف ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف ﺻرﯾﺢ
ﻟﻣﺻطﻠﺢ " اﻟﺗﻔرﯾد " ﻻ ﻣﻧﻔردا و ﻻ ﻣﻊ اﻗﺗراﻧﮫ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب .
و وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎرة ﻓﻲ ﻣؤﻟّفٍ ﻟﻠدﻛﺗور أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺑﮭﻧﺳﻲ ﺗوﻣﺊ ﺑﺗﻌرﯾﻔﮫ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺣﯾث وﺟدﻧﺎه
ﯾﻘول  ":ﻟو اﻧﻌﻘدت اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺎت ﻣﺣ ّددة ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻟﺻﺎرت ﻣﻘدرة ﻛﺎﻟﺣدود  ،و ﻓﻲ ھذا
ﺣرج ﺷدﯾد  ،و ﻟﻛنّ ﺣﻛﻣﺔ اﻟﺷﺎرع اﻗﺗﺿت أن ﯾﺗرك اﻷﻣر ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة  ،ﻓﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب ذﻟك و ھذا ﻣﺎ
وﺻل إﻟﯾﮫ اﻵن اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻐرﺑﻲ ﺑﻌد ﺗطوّ ره اﻟطوﯾل و ھو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎب و ھﻲ ﻧﺳﺧﺔ أﺧرى ﻣن
اﻟﺗﻌﺎزﯾر" ) (1؛ و ﻛﺄﻧّﮫ أﻧﻌت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎزﯾر .
و اﻟﺣق أنّ رؤﯾﺗﻧﺎ ﻟﻠﺗﻔرﯾد ﻻ ﺗﺗواﻓق و ھذا اﻟﺗﻌرﯾف ﺣﺗّﻰ و إن ﻛﺎن ﻣﻘﺻد اﻟﻣؤﻟّف ﻣن اﻋﺗﺑﺎره "
ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎب ..ﻧﺳﺧﺔ أﺧرى ﻣن اﻟﺗﻌﺎزﯾر" ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﺣﺻره ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻌزﯾرﯾّﺔ ﻻ
ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻔرﯾد ﺑﺎﻟﺗﻌزﯾر ،ذﻟك أنّ اﻟﺑﻌض ﯾرى ﺣﺻر ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﻣﻔوّ ﺿﺔ ﻓﺣﺳب ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧّﮭﺎ ﻏﯾر ﻣﻘدّرة ﻛﺎﻟﺣدود و اﻟﻘﺻﺎص و اﻟرأي ﻋﻧدﻧﺎ ﺧﻼف ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﺳﯾﺗوﺿّﺢ ﻓﻲ ﺗﺄﺻﯾل اﻟﻣﺑدأ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ و ﻛذا ﻓﻲ ﺑﯾﺎن أﻧواع اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭﺎ ). (2
ھذا  ،و ﻟو أﻧﻌت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻟﻛﺎن أﻓﺿل ﻷ ّﻧﻧﺎ ﻧراه ﻓﻌﻼ
ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ ﺗﺟد ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺣدود و اﻟﻘﺻﺎص ﺣﺗّﻰ و إن ﻛﺎﻧت ﻣﻘدّرة ﻛﻣﺎ ﺗﺟد ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭﺎ
ﺑﺷﻛل أوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎزﯾر ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺗﻔوﯾﺿﯾّﺔ.
)(3

ب ـ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻔرﯾد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲّ  :اﻟﺗﻔرﯾد ﻣﺻطﻠﺢ ﻋرف ﺑﻌد ظﮭور اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ

و إن ﻛﺎﻧت ﻟﻣﺿﻣوﻧﮫ أﻣﺎرات و ﻣﻣﮭّدات ﻗﺑل ذﻟك ،و ﻛﺎن ﯾطﻠق ﻟﯾﻧﺻرف ﻣدﻟوﻟﮫ إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ
ﺗﮭدف إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺎﺗﺑﺎع أﺳﺎﻟﯾب ﻋﻠﻣﯾّﺔ ﺗﻛﺷف ﺑداﯾﺔ ﻋن أﺳﺑﺎب ارﺗﻛﺎب اﻟﻣﺟرم ﻟﻠﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ
ﺗﯾﺳﯾرا ﻟﺗﺻﻧﯾﻔﮫ و اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك).(4
) (1أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺑﮭﻧﺳﻲ ،اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ط  )،6اﻟﻘﺎھرة:دار اﻟﺷروق  ،(1989،ص.44
) (2ﯾﻧظر ،ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ  ،اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ھذا اﻟﻔﺻل ،ص .68
)  (3ﯾﻧظر ،ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ،اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ھذا اﻟﺑﺎب ،ص .118
)  (4ﯾﻧظر  ،أﺣﻣد راﺷد ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ "اﻟﻣدﺧل و أﺻول اﻟﻧّظرﯾّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ  ،ط  )،اﻟﻘﺎھرة  :دار اﻟﻧّﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،(1974 ،
ص  694و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ .
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ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﺈنّ اﻟﺗﻔرﯾد ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾﺔ اﻟّﺗﻲ ﺗرﺗﺳم ﻣﻌﺎﻟﻣﮭﺎ ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋﻲ
ﺑﺷﻘﯾﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﻲّ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﺿ ّﻣﻧﮫ ﻣن ﺟزاءات ﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ و أھ ّﻣﮭﺎ اﻟﻌﻘوﺑﺔ و اﻹﺟراﺋﻲّ ﺑﻣﺎ ﯾﺗطﻠّﺑﮫ ﻣن ﻓﺣص
ﻟﻠﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣ ّﯾﺔ و ﺑﺣث ﻓﻲ أﺣوال اﻟﺟﻧﺎة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ،ﻟﺗﺻل إﻟﻰ أﺟﮭزة اﻟﻌداﻟﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎة و ﺗﺣت
إﺷراف ﺟﮭﺎت ﺗﺳﮭر ﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ.
و ﻣﺎ دام اﻟﻣوﺿوع اﻟّذي ﺗدور ﻓﻲ ﻣداره ﻓﻛرة اﻟﺗﻔرﯾد ھو اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻋﻣوﻣﺎو اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺷﻛل
ﺧﺎص  ،ﺣريّ ﺑﻧﺎ ﺗﺣدﯾد ﺟوھر ھذه اﻷﺧﯾرة ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺿﺑط اﻟﻣدﻟول اﻻﺻطﻼﺣﻲ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺗﯾﺳﯾرا
ﻹدراك أھ ّم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟّﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ .
 2ـ ﺗﻌرﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺷ رﯾﻌﺔ و اﻟﻘ ﺎﻧون:اﺧﺗﻠﻔ ت ﺗﺣدﯾ دات ﻓﻘﮭ ﺎء اﻟﺷ رﯾﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯾّﺔ و ﺷ رّ اح
اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ و ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ ﺑﺈﯾﺟﺎز ﯾﻛون ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ -ﺗﻌرﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻧد ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺷ رﯾﻌﺔ  :اﺟﺗﮭ د اﻟﻔﻘ ـﮭﺎء ﻓ ﻲ ﺗﺣدﯾ ـد ﻣﻌﻧ ﻰ اﻟﻌﻘ ـوﺑﺔ اﻻﺻ طﻼﺣﻲ،
ﻓﺎﺗّﺳم ﺗﻌرﯾف ﺑﻌﺿﮭم ﺑﺎﻟﻌﻣوﻣﯾّﺔ  ،ﻓﻲ ﺣﯾن وﺟدﻧﺎ اﻟ ﺑﻌض اﻵﺧ ر أ ّﻛ د ﻋﻠ ﻰ وظﯾﻔ ـﺗﮭﺎ ﻹﺑ راز ﺟوھرھ ﺎ  .ﻣ ن
ذﻟ ك أنّ اﻹﻣ ﺎم اﻟﻣ ﺎوردي أﻧﻌﺗﮭ ﺎ ﺑﻘوﻟ ﮫ ھ ﻲ  " :زواﺟ ر وﺿ ﻌﮭﺎ ﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﻟﻠ رّ دع ﻋ ن ارﺗﻛ ﺎب ﻣـ ـﺎ ﺣظ ر ،
وﺗرك ﻣﺎ أﻣر ﺑﮫ(1) " ..ھذا اﻟﻣﻔﮭوم أورده ﺑﺻ دد ﺗﻌرﯾ ف اﻟﺣ دود ﻟﻛ ّﻧ ﮫ أراد ﺑﮭ ﺎ اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت ،ذﻟ ك أ ّﻧ ﮫ ﻗ ﺎل ﻓ ﻲ
ﻣوﺿﻊ آﺧر":وإن ﻛﺎن ﻛذﻟك ،ﻓﺎﻟزواﺟر ﺿرﺑﺎن :ﺣـ ّد وﺗﻌزﯾر ").(2
إنّ ﻟﻔظ اﻟزواﺟر ﻋـﺎمّ ،ﻗـد ﯾﺷﻣل ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺣﻘﯾﻘﺔ ،وﻗد ﯾﻧﺻرف إﻟﻰ ﻏﯾرھﺎ؛ ﻓﮭو ﯾﺷﺑﮫ إﻟ ﻰ ﺣ ّد
ﻛﺑﯾر ﻟﻔظ " اﻟﺟزاء " ،اﻟّذي ﯾﺗﺿﻣّن اﻟـﻌﻘـوﺑﺔ واﻟﺗـدﺑﯾر اﻟوﻗـﺎﺋﻲ.
و ﻋرّ ﻓﮭﺎ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﺑﺄﻧّﮭﺎ":ﺟزاء وﺿﻌﮫ اﻟﺷّﺎرع ﻟﻠرّدع ﻋن ارﺗﻛﺎب ﻣﺎ ﻧﮭﻰ ﻋﻧﮫ ،وﺗرك ﻣﺎ أﻣر
ﺑﮫ ؛ ﻓﮭو ﺟزاء ﻣﺎدّي ﻣﻔروض ﺳﻠﻔﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻛﻠّف ﯾﺣﺟم ﻋن ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ،ﻓﺈذا ارﺗﻛﺑﮭﺎ زﺟر ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ،
ﺣﺗﻰّ ﻻ ﯾﻌﺎود اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣرّ ة أﺧرى،وﯾﻛون ﻋﺑرة ﻟﻐﯾره " ).(3
ھذه اﻟﻣﻔﺎھﯾم  ،رﻏم إﻟﻣﺎﻣﮭﺎ ﺑﺟ ّل ﺧﺻﺎﺋص وأھداف اﻟﻌﻘـوﺑﺔ ،ﻟم ﺗﻔﺻﺢ ﺑدﻗّﺔ ﻋن اﻟﺟ وھر اﻟﻣﺑﺗﻐ ﻰ،
اﻟّذي وﺟدﻧﺎ اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣّد اﻟطﺎھر ﺑن ﻋﺎﺷور أﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾره ﻟﻘوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿:ﺳـﻞ ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﻢ آﺗﻴﻨﺎﻫﻢ ﻣﻦ آﻳﺔ

ﺑﻴـﻨﺔ  ،وﻣﻦ ﻳﺒـﺪّل ﻧﻌﻤﺔ اﷲ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺟﺎءﺗﻪ  ،ﻓـﺈ ّن اﷲ ﺷﺪﻳــﺪ اﻟﻌﻘــﺎب﴾ اﻟﺑﻘ رة ، 211/ﺣﯾ ث ﻗ ﺎل ":واﻟﻌﻘ ﺎب :ھ و اﻟﺟ زاء
) (1اﻟﻣﺎوردي،اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺳﻠطﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ ،ط)،1ﺑﯾروت.ﻟﺑﻧﺎن :دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ1990،م(، ،ص.364/
) (2اﻟﻣﺎوردي ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،ص.364/
)(3ﺑﮭﻧﺳﻲ،أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ،اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ،ط)،6اﻟﻘ ﺎھرة:دار اﻟﺷ روق1409،ھ ـ1989-م( ،ص13؛ أﺣﻣ د ھﺑ ﺔ ،ﻣ وﺟز
أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗّﺟرﯾم واﻟﻌﻘﺎب،ط)،1اﻟﻘﺎھرة:ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب1985،م(،ص.161
8

اﻷول:
اﻟﻔﺻل ّ
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اﻟﻣ ؤﻟم ﻋ ن ﺟﻧﺎﯾ ﺔ وﺟ رم ،وﺳ ﻣّﻲ ﻋﻘﺎﺑ ﺎ ﻷ ّﻧ ﮫ ﯾﻌﻘ ب اﻟﺟﻧﺎﯾ ﺔ "  .وﻓ ﻲ و ﻣوﺿ ﻊ آﺧ ر وﺑﺻ دد ﺗﻔﺳ ﯾره ﻟﻘ ول
اﻟﺑـﺎري ﻋزّ وﺟل ﴿:إن ﻛﻞّ ّاﻻ ﻛﺬّب اﻟّﺮّﺳﻞ ﻓﺤ ّﻖ ﻋﻘـﺎب﴾.ﺳورة ص 14 /ذﻛر أنّ ":اﻟﻌﻘﺎب ھو ﻣﺎ ﺣ ّل ﺑﻛ ّل أﻣّﺔ ﻣﻧﮭم
ﻣن اﻟﻌذاب وھو اﻟﻐرق واﻟﺗّﻣزﯾق ﺑﺎﻟرّ ﯾﺢ واﻟﻐرق أﯾﺿﺎ ،واﻟﺻّ ﯾﺣﺔ واﻟﺧﺳف وﻋذاب ﯾوم اﻟظﻠّﺔ ".

)(1

وﺟﻠ ﻲّ ﻣ ن ﺗﻔﺳﯾ ـر اﻵﯾﺗﯾ ـن أنّ ﺟ وھر اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺷ رع ،اﻟﻌ ذاب واﻷﻟ م اﻟﻣﻘ ـرّ ر ﻟﻠﻌﺻ ﯾﺎن ﺑﻛ ّل
ﺿ روﺑﮫ  ،وإنّ ﻟﻧ ﺎ وﻗﻔ ﺔ أﺧ رى ﻣ ﻊ ھ ذا اﻟﺟ وھر-اﻷﻟ ـم ،-ﺑﻌ د ﻋ رض ﺗﻌرﯾﻔ ـﺎت ﺷ رّ اح اﻟﻘﺎﻧ ـون اﻟوﺿ ﻌﻲ
ﻟﻠﻣﺻطﻠﺢ ﻣﺣ ّل اﻟﺑﺣث.
ب ـ ﻣﻔﮭوم اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ :ﺗﻌددت ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﺷرّ اح اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ و ﺗﺑﺎﯾﻧت ﻓطﻐﻰ
)(2

ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺷﻛﻠﻲ اﻟﻣﻧﺗﻘد ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر

و اﺻطﺑﻎ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﺑﺎﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﻣوﺿوﻋ ّﯾﺔ

و ھﻲ

اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟّﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺣوﻟت اﺗﺟﺎھﺎت ﺛﻼﺛﺔ أن ﺗظﮭر ﺟوھر اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻛﺄھ ّم ﺻورة ﻣن ﺻور اﻟﺟزاءات
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ،وھﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗّواﻟﻲ): (3
اﻷول  :ﯾ رى أنّ اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ اﻧﺗﻘ ﺎص أو ﺣرﻣ ﺎن ﻣ ن اﻟﺣﻘ وق اﻟﺷﺧﺻ ﯾّﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛ وم ﻋﻠﯾ ﮫ ،وھ ذا
اﻻﺗﺟﺎه ّ
اﻻﻧﺗﻘﺎص ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ أذى ﯾﻘرّ ر ردّا ﻋن اﻧﺗﮭﺎك اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺣﻣﯾّﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ.
اﻻﺗّﺟﺎه اﻟﺛّﺎﻧﻲ :ﯾﺳﻠّم ﺑﻣﺎ ذھب إﻟﯾﮫ اﻻﺗّﺟﺎه اﻷوّ ل ﻣن ﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻧﺗﻘﺎص أو ﺣرﻣﺎن ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ
ﻣن ﺑﻌض ﺣﻘوﻗﮫ،ﻏﺎﯾﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣر أﻧّﮫ ﯾرﻛّز ﻋﻠﻰ اﻟﮭدف ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎص واﻟﻣﺗﻣﺛّل ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺧطورة اﻟﺟﺎﻧﻲ
ﻣن ﺟﮭﺔ ،وردع ﻏﯾره ﻋن ﻣﺣﺎﻛﺎﺗﮫ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى.

) (1ﻣﺣﻣّد اﻟطﺎھر ﺑن ﻋﺎﺷور،ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﺣرﯾر واﻟﺗﻧوﯾر ،دط) ،اﻟﺟزاﺋر:اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ اﻟوطﻧ ّﯾ ﺔ ﻟﻠﻛﺗ ﺎب ،ﺗ وﻧس :دار اﻟﺗوﻧﺳ ﯾّﺔ ﻟﻠﻧﺷ ر،
(1984ج،293/2ج.223/23
)  (2اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺷﻛﻠﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ھﻲ ":اﻟﺟزاء اﻟذي ﯾﻘ ّرره اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﺳم اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﯾوﻗّﻌﮫ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺷﺧص اﻟﻣﺳـؤول
ﺟزاﺋﯾـﺎ،ﻋن ﻓﻌل ﺟرﻣﻲ ﻣﻌﯾّن " .اﻟزﻏﺑﻲ،ﻓرﯾد،اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ"،اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﺣﻘوق و اﻟﻌﻠوم اﻟﺟزاﺋﯾﺔ "،ط)3ﺑﯾروت:دار
ﺻﺎدر1995،م( ،ج345/1؛ ﯾﻧظر ،ﺣﺳﻧﻲ،ﻣﺣﻣود ﻧﺟﯾب،ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻠّﺑﻧﺎﻧﻲ"اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم"،دط)،ﺑﯾروت،(1968:
ص643؛ أو ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى " :اﻷﺛر اﻟّذي ﯾﻧصّ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘﺎﻧون،ﻟﯾﻠﺣق اﻟﻣﺟرم ﺑﺳﺑب ارﺗﻛﺎﺑﮫ اﻟﺟرﯾﻣﺔ " .أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور،أﺻول
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ،دط)،دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 1972،م(،ص176؛
R.Garraud ,Traité Théorique et pratique du droit pénal français,3éme édition, (paris :librairie du
Recueil Sirey,1914), T2,p 70 .
)  ( 3ﯾﻧظر،ﻣﺄﻣون ﺳﻼﻣﺔ،ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت)اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم( ،ط )3اﻟﻘﺎھرة:دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ1990،م( ،ص.619-617
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اﻷول:
اﻟﻔﺻل ّ

ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

اﻻﺗّﺟﺎه اﻟﺛّﺎﻟث  :ﯾﻘـرّ ر ﺑﺄنّ ﺟوھر اﻟﻌﻘوﺑﺔ ھو اﻷﻟـم اﻟّذي ﯾوﻗّﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛ وم ﻋﻠﯾ ﮫ ﺑﺳ ـﺑب ارﺗﻛﺎﺑ ﮫ
ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ ،وإنّ ھذا اﻹﯾﻼم ﻻ ﯾﻠﺣق اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﺻورة ﻋرﺿﯾﺔ ﺑل ھو ﻣﻘﺻود ﻟذاﺗﮫ.
وﺑﻌ د ،ﻓﺈ ّﻧ ﮫ ﻣ ن اﻟﺿ روريّ اﻟﺟﻣ ﻊ ﺑ ﯾن اﻟﺗّﻌرﯾ ـف اﻟﺷ رﻋﻲّ و اﻟوﺿ ﻌﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑ ﺔ  ،ﻟﻺﺣﺎط ﺔ ﺑﺎﻟﻣ دﻟول
اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﮭﺎ؛ و ھو أﻧّﮭﺎ":ﺟزاء أﻟﯾم ﯾﻔرﺿﮫ اﻟﻣﺷرّ ع و ﯾوﻗّﻌ ﮫ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺟ رم ﻣﻘ ـﺎﺑل ﺳ ﻠوﻛﮫ اﻟﻌ دواﻧﻲ
ﺑﺎﻻﻧـﺗـﻘﺎص ﻣن ﺣﻘوﻗـﮫ زﺟـرا ﻟـﮫ ﻋن ﻣﻌﺎودة اﻟﻌﺻﯾـﺎن وردﻋﺎ ﻟﻐﯾره ﻋن ﻣﻔﺎﺳد اﻷﻓﻌﺎل "). (1
ﻓﮭ ذا اﻟﺗﻌرﯾ ف ﯾﻛﺷ ف ﻋ ن ﺟوھرھ ﺎ اﻟ ذي ﻻ ﯾﻣﻛ ن ﺗﺻ وّ ره إﻻّ إذا اﻗﺗ رن ﻋﻧﺻ ر اﻹﯾ ﻼم ﺑﻌﻧﺻ ر
اﻻﻧﺗﻘﺎص ،ﺑﺣﯾث ﯾ ﺗ ّم ﺗﻘ دﯾرھﻣﺎ ﺗﻘ دﯾرا ﯾﺟﻌ ل اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ ﺗﻣﺛ ل اﻟﻣﻘﺎﺑ ل اﻟﻣﻧﺎﺳ ب ﻟﻠﺳ ﻠوك اﻹﺟراﻣ ﻲ اﻟﻣرﺗﻛ ب و
ﻟﻠﻣﺟرم ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ،ﻣن أﺟل ﺑﻠوغ اﻷھداف اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣﻧﮭﺎ ﻛﺟزاء راﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.
3ـ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ:ﺑﻌد ﻋرض ﻣدﻟول اﻟﺗﻔرﯾد و ﺟوھر اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أنّ :
اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻓرض ﻋﻘوﺑﺔ ﻟﻛ ّل ﻣﺟرم ﻋﻠﻰ ﺣدة و ﺗﻛﯾﯾف ﻋﻧﺎﺻرھﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ
ﺗﺗواﻓق و ظروﻓﮫ و أﺣواﻟﮫ اﻟﺧﺎﺻّﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ و ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻷھداف اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣﻧﮭﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى.
وﻗد ﻋﻣد أﺣد اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن إﻧﻌﺎﺗﮫ ﺑﻘوﻟﮫ  " :أنّ ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أھ ّم ﺧﺻـﺎﺋﺻﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ
اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ..و ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك أن ﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﺟرﯾﻣﺔ  ،ﺣﯾث أنّ ھذا اﻟﺗﻧﺎﺳب ھو اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻣن
اﻷوﻟﻰ ﺟزا ًء ﻋﺎدﻻ ﻟﻠﺛﺎﻧﯾﺔ  .ﻛﻣﺎ أﻧّﮫ ﯾﺟﻌل اﻟﻌﻘـوﺑﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻏراض اﻟﻣراد ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﻣﻧﮭﺎ ،ﻣﺛل
اﻟردع اﻟﻌﺎم و اﻟﺧﺎصّ و إرﺿﺎء اﻟﻌداﻟﺔ. (2)"...
ﯾﻘﺗﺿﻲ إذن ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺿﺑط اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟّﺗ ﻲ ﺗﻘ وم ﻋﻠﯾﮭ ﺎ وﺗﻛﯾﯾﻔﮭ ﺎ ﺗﺷ دﯾدا و ﺗﺧﻔﯾﻔ ﺎ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺑﺣﺎﻟ ﺔ،
ﺗﻛﯾﯾﻔﺎ ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﻣ ّﺛل اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﻘﯾﻘ ﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳ ب ﻟﻠﺳ ﻠوك اﻹﺟراﻣ ﻲ اﻟﻣرﺗﻛ ب و ﻟﻣرﺗﻛ ب ذﻟ ك اﻟﺳ ﻠوك ؛ و ھ ذا
اﻟﺿﺑط ﯾﺗ ّم وﻓق أﺳس ﻋﻠﻣﯾّﺔ ﺗﺿﻣن ﺗﺣﻘق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .
و ﻋﻠﯾﮫ ﯾﻣﻛن إﻋطﺎء ﺗﻌرﯾف آﺧر ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻧراه أﻛﺛر دﻗﺔ و ھو اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻋﻧدﻧﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره
ﺻﺔ ﺗرﺗﺳم ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻟم ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ
ﯾﻛﺷف ﻋن أھ ّم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟّﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ و ھو أﻧّﮫ  ":ﻋﻣل ﺗﻣﺎرﺳﮫ ﺳﻠطﺔ ﻣﺧﺗ ّ
اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر و آﻟﯾّﺎت ﻣﺣﻛﻣﺔ ﯾﺗ ّم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ ﺗﻘرﯾر و ﺗﻘدﯾر و ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛ ّل
ﺟرﯾﻣﺔ و ﻛ ّل ﻣﺟرم ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ".
)  ( 1ﯾﻧظر،ﻣﺄﻣون ﺳﻼﻣﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،ص.620
) (2ﻓﮭﻣﻲ اﻟﺟوھري  ،ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ" دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﺄﺻﯾﻠﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري و ﻗواﻧﯾن ﺑﻌض اﻟدول
اﻟﻌرﺑﯾﺔ"،دط )،اﻟﻘﺎھرة  :دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،(2002،ص.3
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اﻷول:
اﻟﻔﺻل ّ

ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

ﺛﺎﻧﯾﺎ ـ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ  :ﯾﻘوم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻛﺷف ﻋن ﻣﺿﻣوﻧﮫ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ
اﺳﺗﺧﻼﺻﮭﺎ ﻣن اﻟﺗﻌرﯾف  ،و ھﻲ:
ﺳﻠطﺔ ﻣﺧﺗﺻّﺔ ـ ﻣﻌﺎﯾﯾر و آﻟﯾّﺎت ﻣﺣﻛﻣﺔ ـ ﻋﻘوﺑﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﺗرﺗﯾب ﯾﻛون ﺑﺈﯾﺟﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 1ـ ﺳﻠطﺔ ﻣﺧﺗﺻّ ﺔ :ﯾﺗوزّ ع اﻟﻌﻣل اﻟّذي ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﯾﺗ ّم ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﯾن ﺳﻠطﺎت ﺛﻼﺛﺔ ﯾؤول إﻟﯾﮭﺎ
اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ ﺟﻌل اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ  ،و ھذه اﻟﺳﻠطﺎت ھﻲ  :اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾّﺔ  ،اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ و اﻟﺳﻠطﺔ
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾّﺔ؛ و ﻟﮭذا ﺗ ّم ﺗﻘﺳم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧــواع ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ) (1ھﻲ :
أ ـ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻟﻣﺧوّ ل أﺻﻼ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾّﺔ .
ب ـ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﺧوّ ل ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ .
ج ـ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﻣﺧوّ ل ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾّﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻛ ّل اﻷﺟﮭزة اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺳﺎھرة ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ
اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم و ﺗﻠك اﻟﻣﺗﺿﻣّﻧﺔ ﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎصّ .
ﺗﺗﻛﺎﻣل اﻟﺻﻼﺣﯾّﺎت اﻟﻣوﻛوﻟﺔ ﻟﮭذه اﻟﺳﻠطﺎت ﻟﺗﺣﻘق وﺣدة ﻧظﺎﻣﯾّﺔ ﻓرﯾدة إﺳﻣﮭﺎ " :ﻧظﺎم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ"،
و ﻗد وﺻﻔﻧﺎھﺎ ﺑﺄﻧّﮭﺎ ﻧظﺎم ﻷ ّﻧﮭﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﯾﺗ ّﻣم ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻠطﺔ
اﻟﺗﻲ آل إﻟﯾﮭﺎ اﺧﺗﺻﺎص ﺗﺣدﯾد ﺗﻠك اﻟﻘواﻋد؛و ﻗد وﺟدﻧﺎ ﺑﻌﺿﮭﺎ ارﺗﻘﻰ ﻟﯾﻛوّ ن ﻣﻌﯾﺎرا ﻣﻣﯾّزا ﯾﺗﺣﻘق ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه
ﻣظﮭرا ﻣن ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ،أو آﻟﯾّﺔ ﻟﮭﺎ ﺧﺻوﺻﯾّﺗﮭﺎ و ﻟﮭﺎ وزﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻛرﯾس ھذا اﻟﻣﺑدأ.
 2ـ ﻣﻌﺎﯾﯾر و آﻟﯾّﺎت ﻣﺣﻛﻣﺔ :إنّ ﻧظﺎم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﯾﺗ ّم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔرﯾد  ،ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﺗﺣدد اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛلّ◌ّ ﺟرﯾﻣﺔ و ﻛ ّل ﻣﺟرم؛ ﻛﻣﺎ أﻧّﮫ ﯾﻌﺗﻣد
ﻋﻠﻰ آﻟﯾّﺎت ﻛﺛﯾرة ﯾﺳﮭل ﺑﮭﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﯾﻣﻛن ﺑﮭﺎ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻣﮭﻣﺎ ﺗﻌددت و ﺗﺑﺎﯾﻧت ﻣﻼﺑﺳﺎﺗﮭﺎ
و اﺧﺗﻠﻔت أﺣوال و ظروف ﻣرﺗﻛﺑﯾﮭﺎ .
و إﻧّﮫ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر رﻛﯾزة و أﺻوﻟﮭﺎ ﺛﺎﺑﺗﺔ و ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻵﻟﯾّﺎت اﻟﻣﻌوّ ل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﺟﻌل
ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﺣﻘق اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ،ﻷنّ ﻣوﺿوﻋﮫ
ّ
اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠواﻗﻌﺔ ﻣﺣ ّل اﻟﻧّظر و ﻟﻣرﺗﻛﺑﮭﺎ

و وﺳﺎﺋﻠﮫ

)  (1ھذه اﻷﻧواع اﻟﺛﻼﺛﺔ ھﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ھذه اﻷطروﺣﺔ ؛ ﻟذا ﺳﺗﺗﺟﻠﻰ ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻛ ّل ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ
ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﺎب ،ص  223وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

ﻻ ﺑد أن ﺗﻧﺻبّ ﺣول ﻣﺳﺄﻟﺔ واﺣدة ھﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺿﺑط اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ و ھدﻓﮫ ﻻ ﻣﻧﺎص ﻣن أن
ﯾﻧﺻبّ ﺣول ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾﺔ.
 3ـ ﻋﻘوﺑﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ  :ﻻ ﯾﻧﺻرف ﻣدﻟول اﻟﺗﻧﺎﺳب ھﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺎب اﻟﺟﻧﺎة ﻋﻠﻰ
اﺧﺗﻼ ف ظروﻓﮭم وﻣﻼﺑﺳـﺎت ﺟراﺋﻣﮭم  ،ﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﻓﮭﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾﻧﮭم داﺋﻣﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ
ﻟﻠﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾّﺔ ﺑﯾن اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻼّزم ﻟﮭﺎ أي اﻟﻌﻘوﺑﺔ)(1؛ و َﯾﻔﺗرض ھذا اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻗﯾﺎس اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺣﯾث ﻻ
ﺗﻛون" أﻗ ّل ﻣﻣّﺎ ﯾﺟب أو أﻛﺛر ﻣﻣّـﺎ ﯾﺟـوز" ) (2ﺣ ّﺗﻰ ﯾﺻدق ﻋﻠﯾﮭﺎ وﺻف " اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ".
و ﻧظرا ﻷھﻣﯾّﺔ ھذا اﻟﻌﻧﺻر ﺑﺎﻟذات اﻋﺗﺑر اﻷﺳﺎس اﻟّذي ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﮫ ﻧظﺎم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺳواء ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ أو ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ؛ﺑﯾﺎﻧﮫ ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﻔرع
اﻟﻣواﻟﻲ:

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :
أﺳﺎس ﻧظﺎم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون.
إنّ اﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﮫ ﻧظﺎم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ھو ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﺳب أو ﻣﺑدأ ﻋداﻟﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،و ھذا
اﻟﻣﺑدأ ﻟﮫ آﻟﯾﺎﺗﮫ اﻟّﺗﻲ ﺑﮭﺎ ﯾﺗﺟﺳّد و ﻟﮫ ﻣظﺎھر ﺗﻛﺷف ﻋﻧﮫ ﺑﺟﻼء.
ّأوﻻ ـ ﻣﺿﻣون ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﺳب و آﻟﯾّﺎﺗﮫ:ﯾﻣﻛن ﺑﯾﺎن ﻣﺿﻣوﻧﮫ و آﻟﯾﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
1ـ ﻣﺿﻣون ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﺳب:اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻌﻘـوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﯾﺳوﻗﻧـﺎ ﺑﺎﻟﺿّرورة إﻟﻰ ﺑﺣث ﻣواءﻣﺗﮭﺎ
ﻟﻠﺟرﯾـﻣﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ و ﻟﺷﺧص ﻣرﺗﻛﺑﮭﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ؛ وﻟﻌ ّل ﺗﺣﻘﯾق " ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﺳب " ﯾﺳﺗوﺟب
اﺑﺗداء  ،اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣذھب اﻟﺷرﻋﯾـ ّﺔ اﻟﻣﺷدّدة اﻟﻣﻧﻛر ﻟﻠﺳّﻠطﺔ اﻟﺗّﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎة ﻣطﻠﻘﺎ  ،ھذه اﻟﺳّﻠطﺔ اﻟّﺗﻲ ﺗﻌ ّد
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺷرّ ع ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺑدأ.

)(1ﯾﻧظر،رﻣﺳﯾس ﺑﮭﻧﺎم ،اﻟﻧّظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﻣﺟرم واﻟﺟزاء،دط)،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ:ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف،دت( ،ص129؛ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋ ودة،
اﻟﺗّﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ،ج.630/1
) (2ﻓرﯾد اﻟزﻏﺑﻲ ،اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ" اﻟﻣدﺧل اﻟﻰ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺟزاﺋﯾﺔ" ،ط )3ﺑﯾروت:دار ﺻﺎدر،(1995 ،ج.355/1
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ،و ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ﻓﺣوى ﻣﺑدأ اﻟﺗّﻧﺎﺳب ﻧؤ ّﻛد ﺑداﯾﺔ أنّ اﻟﻘواﻋد اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر إﺣدى
اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧ ّﯾﺔ اﻟّﺗﻲ ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺷرّ ع ﻟﺗﺄﻣﯾن أﻗﺻﻰ درﺟﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﺳﺎﺳﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ
ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﯾﮭﺎ اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﺑﻘﺎؤه )،(1و ﻟﺟوء اﻟﻣﺷرّ ع إﻟﻰ ھذه اﻟوﺳﯾﻠﺔ ـ اﻟﻘواﻋد اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ـ ﺗﺣﻛﻣﮫ
اﻋﺗﺑﺎرات أھﻣّﮭﺎ  :ﻣدى ﺧطورة اﻟﺳﻠوك و ﻣدى ﻣﺳﺎﺳﮫ ﺑﺄﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ،ﻓﻛﻠّﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺳﻠوك ﯾﺷﻛّل ﺧطرا ﻋﻠﻰ
ﻗﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﻛﻠّﻣﺎ ﻛﺎن ھذا اﻟﺳﻠوك ﺟدﯾر ﺑﺎﻟﺗّﺟرﯾم و اﻟﻌﻘﺎب .
ﺛ ّم إنّ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎب ـ ﻛﻣﺎ و ﻧوﻋﺎ ـ ﺗﺗواﻓق ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ ﻣﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘﯾـﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ّﯾﺔ أو "اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ "
ﻓﻲ ﺣ ّد ذاﺗﮭﺎ ووزﻧﮭﺎ  ،ﺣﺗّﻰ ﻣﻊ اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺗﻐ ﱡﯾر ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧظرا ﻟﺳﻧن اﻟﺗﻐﯾﯾر  .ﻓﺎﻟﺛﺎﺑت أن ّ
أﺻل اﻟﺻراع ﯾﻛﻣن ﺑﯾن اﻟﻘﯾم و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣّﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛ ّل و ﺑﯾن اﻟﺣﻘوق
اﻟﻔردﯾﺔ  ،ﻟذا ﻓﻣﮭﻣّﺔ اﻟﻣﺷرّ ع ﺗﻧطوي أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺗوازن ﻣﻌﯾّن ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ

و اﻟﺣرﯾّﺎت
و اﻟﺣﻘوق

اﻟﻔرد ّﯾﺔ )،(2و ﯾﻛون ذﻟك ﻓﻲ ﺷقّ اﻟﺗﻛﻠﯾف ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .و ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈنّ أيّ ﺧرق أو ﻣﺳﺎس ﺑﻣﺿﻣون ھذا
اﻟﺷقّ ﯾﺗر ّﺗب ﻋﻠﯾﮫ ﺧﺿوع اﻟﻣﻛﻠّف ﻟﻠﺟزاء اﻟﻣﺣدد ﺗﺣدﯾدا ﻣﺣﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻛﺄﺛر و ﻣﻘﺎﺑل ﺣﻘﯾﻘﻲ
ﻟﻼﻋﺗداء اﻟﺣﺎﺻل ؛ ﻓﺈن اﺗّﺧذ اﻟﺟزاء ﺻورة اﻟﻌﻘوﺑﺔ و ﻧظرا ﻟﺧﺻوﺻﯾﺗﮭﺎ ﻻﻧﻔردھﺎ ﺑﻌﻧﺻر اﻹﯾﻼم ﻛﺎن
ﺿرورﯾﺎ أن ﺗﻛون ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ  ،ﻋﺎدﻟﺔ و ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻠﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣّﻧﮫ ھذه اﻷﺧﯾرة ﻣن أﺑﻌﺎد ردﻋﯾّﺔ ،
إﺻﻼﺣﯾﺔ أو ﻏﯾرھﺎ.
و ﻓرض ﻋﻘوﺑﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﯾﻛون ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ آﻟﯾّﺎت ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺟوھرھﺎ  ،ھذه اﻵﻟﯾّﺎت ﻟﮭﺎ ﻣظﺎھر
ﺷﺗّﻰ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺣﺳب ﻧوع و طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،وھﻲ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ ﯾﻛون ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 2ـ آﻟﯾّﺎت ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﺳب :ﯾﻧطوي ﺗﺣﻘق ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﺳب ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺣ ّﻛم ﻓﻲ ﺿﺑط ﻋﻧﺎﺻر
اﻟﻌﻘوﺑﺔ و ھﻣﺎ" :اﻷﻟم و اﻻﻧﺗﻘﺎص"  ،و ﯾﺗ ّم ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
أ ـ ﺿﺑط ﻣﻘدار ﻋﻧﺻر اﻹﯾﻼم ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ :أھ ّم ﻋﻧﺻر ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﺗﻌ ّددت أﻧواﻋﮭﺎ،

و

اﺧﺗﻠﻔت طرق ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ":اﻹﯾﻼم"،و ھو اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺗداﺑﯾر؛ ﻓﻘد ظ ّل اﻷﻟم ﻗرﯾـن اﻟﻌﻘﺎب ﻷﻣد

) ( 1رﻣﺳﯾس ﺑﮭﻧﺎم  ،ﻧظرﯾّﺔ اﻟﺗﺟرﯾم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ "ﻣﻌﯾﺎر ﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻘﺎب ﺗﺷرﯾﻌﺎ وﺗطﺑﯾﻘﺎ" ،ط)2اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ:ﻣﻧﺷﺄة
اﻟﻣﻌﺎرف  ،دت( ،ص . 9
) ( 2ﯾﻧظر ،ﺣول ذات اﻟﻔﻛرة  ،ﻣﺣﻣود طﮫ ﺟﻼل،أﺻول اﻟﺗﺟرﯾم و اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ط) ،1اﻟﻘﺎھرة :دار
اﻟﻧّﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،(2005 ،ص  194وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ .
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

طوﯾل  ،ﻟﻣﺎ ﯾﻧطوي ﻋﻠﯾﮫ ﻣن إﯾذاء ﯾﺻﯾب اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ اﻗﺗرف ﻣن اﻋﺗداء  ،وردا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻟﺣﻘﮫ
ﻣن أذى ﺑﻐﯾره).(1
وإنّ درﺟﺔ ھذا اﻹﯾﻼم ﻟﺗﺗﻔﺎوت ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﻣﺎ ﻧﺟم ﻋﻧﮭﺎ ﻣن أﺿرار ،وﻓﺿﻼ ﻋن ھذا
اﻟﺗّـﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ ،ﻓﺈنّ طﺑﯾﻌﺔ اﻷﻟم ﺗﺗﻧوّ ع ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﺻﯾب ﻣن اﻟﺟﺎﻧﻲ،ﻓﻘد ﯾﻛون ﺑدﻧﯾﺎ ﯾﺻﯾـب اﻟﻣذﻧب ﻓﻲ
ﺟﺳﻣﮫ،ﻛﺎﻹﻋدام و اﻟﺟﻠد و اﻟﺻﻠب أو اﻟﺳّﺟن وﻗد ﯾﻛون أﻟﻣﺎ ﻧﻔﺳﯾّﺎ ﻛﺎﻟﺗّوﺑﯾﺦ واﻟﺗّﺷﮭﯾر ،ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﻣﺎﻟﯾّﺎ
ﻛﺎﻟﻐراﻣﺔ واﻟﻣﺻﺎدرة…
ﻏﯾر أنّ اﻻﺗّﺟﺎه اﻟﺣدﯾث )(2اﻟدّاﻋﻲ ﻟﺗﻐﻠﯾـب اﻟﮭدف اﻹﺻﻼﺣﻲ واﻟﻌﻼﺟﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎب ،ﻛﺎد ﯾُﻔـﻘد اﻟﻌﻘوﺑﺔ
ﻣﻌﻧﺎھﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ،ﺑﺗﻣﺳﻛﮫ ﺑﻔﻛرة أنّ اﻟﻣﺷرّ ع ﻻ ﯾﻘﺻد ﻣن اﻟﻌﻘﺎب إﯾﻼم اﻟﻣذﻧب ﻓﺎﻹﯾﻼم ﯾﺄﺗﻲ ﻋرﺿﺎ ﻓﮭو وﺳﯾﻠﺔ
ﻓﻘط ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﮭدف اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛّل ﻓﻲ اﻹﺻﻼح.
وإﻧّﻧﺎ ﻣﻊ ﺗﻘﺑّﻠﻧﺎ ﻟﺿرورة ﺟﻌل ھذا اﻷﺧﯾر"اﻹﺻﻼح" أﺣد اﻷھداف اﻷﺳﺎﺳﯾّﺔ اﻟﻣﺑﺗﻐﺎة ﻣن اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ ﻻ
ﻧﺳﻠّم ﺑ ﺄﻧّﮫ ﺟوھرھﺎ  ،ﻛﻣﺎ أﻧّﻧﺎ ﻧؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﺣﻘّـق ﻋﻧﺻر اﻷﻟ م ﻓ ﻲ ﻛ ّل ﻋﻘوﺑ ﺔ و ﺑﺎﻟﻘ در اﻟّ ذي ﯾﺗﻧﺎﺳ ب
واﻷذى اﻟّذي أﻟﺣﻘﮫ اﻟﻣﺟرم ﺑﻐﯾره،ﻓﻠﻌ ّل اﻹﯾﻼم ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم اﻟﻣذﻧب ودوﻧﮫ ﻻ ﯾﺗﺣ ّﻘ ق ھ ذا اﻟﺗّﻘ وﯾم-وھ و ﻣ ﺎ
ﺳﻧؤﻛّده ﻓﻲ ﻓﺻول ھذا اﻟﺑﺣث .-
إنّ اﻻﺗّﺟﺎه اﻟﺣدﯾث ﯾﺣﻣل دﻋوة ﺿﻣـﻧﯾّﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠّص ﻣ ن اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت اﻟﺑدﻧ ّﯾ ﺔ ،اﻟّﺗ ﻲ ﻧراھ ﺎ أھ ّم اﻟﺟ زاءات
اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾـﺔ اﻟﻣﻛرّ ﺳﺔ ﻟﻌﻧﺻ ر اﻹﯾ ﻼم ﻟﻛوﻧﮭ ﺎ ﺗﻧط وي أﺳﺎﺳ ﺎ ﻋﻠ ﻰ إﯾ ـذاء اﻟﻣﺣﻛ وم ﻋﻠﯾ ﮫ ﺑﺷ ﻛل ﻣﺑﺎﺷ ر وﻣﻠﻣ وس
وأﯾﺿﺎ ﻣﻼﺣظ ﻟﻠﻌﯾﺎن  ،وﻧرى ﺿرورة اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﺄﺻل ﻓﻲ ﻛ ّل ﺗﺷرﯾﻊ ﺟزاﺋـﻲّ  ،ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻷوﻟﻰ و
اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻌﻘﺎب وھﻲ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .
ب ـ ﺿﺑط ﺣدود ﻋﻧﺻر اﻻﻧﺗﻘﺎص ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ :ﻟﻛﻲ ﯾﻛﺗﻣل ﻗوام اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﯾﻔﺗرض أن ﺗﺗﺿﻣّن
ﻋﻧﺻر اﻻﻧﺗﻘﺎص اﻟﻣﻼزم ﺑﻼ ﺷك ﻟﻠﻌﻧﺻر اﻷوّ ل "اﻹﯾﻼم " ،و اﻟﻣﺗرﺗب أﯾﺿﺎ ﻋﻧﮫ.

و ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﻓﻲ

اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺳّﺎﺑق ﻓطﺑﯾـﻌﺔ اﻷﻟم ﺗﺗﻧوّ ع ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺣقّ اﻟّذي ﯾﺻﯾﺑﮫ ﻣن اﻟﺟﺎﻧﻲ ،وھﻲ طﺑﯾﻌﺔ ﻣزدوﺟﺔ،ذﻟك أنّ :
اﻷذى اﻟّ ذي ﯾﺻﯾ ـب اﻟﻣﺣﻛ وم ﻋﻠﯾ ﮫ ﺑﺗوﻗﯾ ﻊ اﻟﻌﻘ ﺎب ﻋﻠﯾ ﮫ  ،ﯾﺗﺟ ّﺳ د ﺑﺎﻻﻧﺗ ـﻘﺎص ﻣ ن ﺑﻌ ض ﺣﻘوﻗ ﮫ
اﻟﺷﺧﺻﯾـ ّﺔ -ھذا إن ﻟم ﯾﻛن ﺣرﻣﺎﻧﺎ ﻛﻠﯾّﺎ ﻛﺣق اﻟﺣﯾﺎة ﺑﺎﻹﻋدام-؛ ﻓﺈن ﻛﺎن ھذا اﻻﻧﺗـﻘﺎص ﻣﺎدﯾّﺎ ﻓﮭو اﻟﻣﻌ ّﺑ ر ﻋﻧ ﮫ
)(1ﯾﻧظر،أﺑو زھرة،ﻣﺣﻣّد،اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،دط)اﻟﻘﺎھرة:دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ،دت(،ص.6
)(2ﯾﻧظر،ﻋﺑّود اﻟﺳ ّراج ،اﻟﺗّﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﻣﻘﺎرن ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ و اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳوري"اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ" ،دط)،دﻣﺷق:اﻟﻣطﺑﻌﺔ
اﻟﺟدﯾدة 1396 ،ھـ1976-م( ،ج 301/1؛ رﻣﺳﯾس ﺑﮭﻧﺎم،اﻟﻛﻔﺎح ﺿد اﻹﺟرام ،دط)اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف1996،م( ،
ص106 ،98 ،97و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر اﻷوّ ل ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ أي  ":اﻹﯾﻼم" ،أﻣّﺎ إن ﻛﺎن ﻧﻔﺳﯾّﺎ وﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ إﺣﺳﺎس داﺧﻠﻲ ﯾﺷﻌر ﺑﮫ اﻟﻣﺣﻛوم
ﻋﻠﯾﮫ إزاء اﻟوﺳط اﻟﻣﺣﯾط ﺑﮫ ﺑﻌد ﺗرﺗّب اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﯾﮫ ،وھو إﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻧّﻘص وﺑﺄﻓﺿﻠﯾّﺔ اﻟﻐﯾر ﻣ ّﻣ ن ﻟ م ﯾﺟﺗرﺋ وا
ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﯾﺋﺔ،ﻓﮭذا اﻟّذي ﯾﻌﺗﺑر ﺛﺎﻧﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻌﻘوﺑﺔ و اﻟﻣوﺳوم ﺑـ" ﻋﻧﺻر اﻹﻧﻘﺎص"  ،ھ و اﻷﺛ ر اﻟّ ذي ﻻﺑ د
ﺻ ﺔ ﺣ ّﺗ ﻰ ﯾرﺗ ـدع ﻋ ن ﻣﻌ ﺎودة ﺟرﻣ ﮫ ،وﺗﺟﻌ ل ﻏﯾ ره
ﻟﻠﻌﻘـوﺑﺔ أن ﺗﺧﻠّﻔ ﮫ ﻓ ﻲ ﻧﻔ ـس اﻟﺟ ﺎﻧﻲ و ﻓ ﻲ ﺣﻘوﻗ ﮫ اﻟﺧﺎ ّ
ﯾﺧﺷﻰ ﻣن ردّة ﻓﻌل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إزاءه ). (1
ﺛﺎﻧﯾﺎ ـ ﻣظﺎھر ﺗﺣﻘق ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ :ﺗﺗﺑﺎﯾن ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ ﻧوع
اﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،و ﻧظرا ﻟﻼﺧﺗﻼف اﻟظﺎھر ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻣﻘرّ رة ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋن اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ
اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ﻓﺈنّ ﻣظﺎھر ﺗﺣ ّﻘق اﻟﻣﺑدأ ﺗﻛون ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﯾﻛون ﻓﻲ
اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣواﻟﻲ :
 1ـ ﻣظﺎھر ﺗﺣﻘق ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ :ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲّ اﻹﺳﻼﻣﻲّ أﺳﺎﺳﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺑدﻧﯾّﺔ ﻟﻘﯾﺎﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺻرﯾن ﻣﻌﺎ:اﻷﻟم و اﻻﻧﺗﻘﺎص ،و ﻣظﺎھر ﺗﺣﻘق ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﺳب ﻓﯾﮭﺎ
ﺗﺗواﻓق وﺿﺑط آﻟﯾّﺎﺗﮫ ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـ :
أ ـ ﻋﻧﺻر اﻹﯾﻼم ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺷرﻋﯾّﺔ :ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ھﻲ ﺑدﻧﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻐـﺎﻟب ،و اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ھﻲ
ﺗﻠك":اﻟّﺗﻲ ﺗﺻﯾب اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺟﺳﻣﮫ ﻓﺗُﻠﺣق ﺑﮫ أﻟﻣﺎ ﻣﺎ ّدﯾّﺎ")،(2وأدقّ ﻣن ھذاﻗﯾل إﻧّﮭﺎ " :ﻋﻘوﺑ ٌﺔ ﺗﺄدﯾﺑﯾّﺔ ﯾﻘﻊ أذاھﺎ
ﺑﺻﻔ ٍﺔ أﺻﻠﯾّﺔ ﻋﻠﻰ ﺑدن اﻹﻧﺳﺎن ﻓﯾُﺣدث ﻟﮫ أﻟﻣﺎ ﻣﺎ ّدﯾّﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾّﺎ ﯾﺗﺳﺎوى ﻣﻊ اﻋﺗداﺋﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﯾّﺔ
").(3
و إﻧﻌﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﻷذى اﻟّذي ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﺳم اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻹﺣداث أﻟ مٍ ﻣ ﺎدّيّ أو ﻣﻌﻧ ويّ ﻟ ﮫ  ،ﺳ ﻣﺔ ﺗُظﮭ رُ ﺣﻘﯾﻘ ﺔ
ﺟوھر اﻟﻌﻘوﺑﺔ و ﺗﺑرز طﺑﯾﻌﺔ اﻹﯾﻼم اﻟﻣﻔﺗرض ﺗوﻗﯾﻌُﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾ ﮫ ﻛ ر ﱟد ﻋﻠ ﻰ اﻻﻋﺗ داء اﻟﺣﺎﺻ ل ﻣ ن
طرﻓﮫ  ،و اﻟذي ﻗد ﯾﻛون ﻣﺎ ّدﯾّﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾّﺎ .
) (1ھذا اﻟﻌﻧﺻر،ﻧﻠﻣﺳﮫ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺷرﻋﯾﺔ،ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺣدود اﻟّﺗﻲ ﺗﻧﻔّذ ﻋﻠﻧﺎ ﻟﺗﻠﺣق ﺑﺎﻟﺟﺎﻧﻲ اﻟﺧزي و اﻟﻔﺿﯾﺣﺔ ،ﻛﻣﺎ
ﯾظﮭر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻌﻘوﺑﺎت؛و ﻓﻲ ذﻟك ﯾﻘول ﺳﯾّد ﻗطب-رﺣﻣﮫ ﷲ":-و ھذه وﺣدھﺎ ﻋﻘوﺑﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﻟﯾﻣﺔ ﻛﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺟﻠد أو اﺷ ّد
وﻗﻌﺎ".ﺳﯾّد ﻗطب  ،ﻓﻲ ﺿﻼل اﻟﻘرآن،ط)،3ﺑﯾروت،ﻟﺑﻧﺎن:دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ،دت(،ﻣﺞ،6ج.59/20
ﻓﺎﻻﻧﺗﻘﺎص  ،ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎره ﻋﻘوﺑﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ؛ وإﻧّﺎ ﻻ ﻧﻠﻣﺳﮫ ﺑﮭذا اﻟﻣﻔﮭوم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘ ّررة ﻗﺎﻧوﻧﺎ.
) ( 2ﺟﻧدي ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك  ،اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،دط)،1ﻣﺻر :ﻣطﺑﻌﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ،ﺑﯾروت.ﻟﺑﻧﺎن:داراﻟؤﻟﻔﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ1360،ھـ-
1942م( ،ج. 39/5
) (3اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺟﺎد ،اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺑدﻧﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ط )،1اﻟرﯾﺎض:ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﺷد ﻟﻠﻧﺷرواﻟﺗوزﯾﻊ1996 ،م( ،ص62
.
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

ھذا  ،و ﻗد ﯾﺑدو ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺑدﻧﻲّ ﻓﻲ اﻟﺗّﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲّ ﺟ ّد واﺳ ﻊ  ،ﻓﺎﻟﻣﺳ ﺗﻘرئ ﻟﻧظ ﺎم
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘدّرة ﻣﺛﻼ ﯾﻠﺣ ظ ھﯾﻣﻧ ﺔ اﻟطّﺑﯾﻌ ﺔ اﻟﺑدﻧ ّﯾ ﺔ ﻋﻠﯾ ﮫ  ،و ﯾط ّﺑ ق ھ ذا اﻟﻧّظ ﺎم ﻋﻠ ﻰ ﺟ راﺋم اﻟﺣ دود اﻟ ّﺳ ﺑﻌﺔ
وﻋﻠ ﻰ ﺟ راﺋم اﻟ دّم اﻟﻣﺳ ﺗوﺟﺑﺔ ﻟﻠﻘﺻ ﺎص –ﺟ زاء وﻓﺎﻗ ﺎ – ؛ واﻟﻌﻘوﺑ ﺎت اﻟﻣﻘ رّ رة ﻟﮭ ﺎ ﺟﻣﯾﻌ ﺎ ﺑدﻧ ّﯾ ﺔ ﺧﺎﻟﺻ ﺔ ،
ﺗﺗﻔﺎوت ﻓﻲ درﺟﺔ ﺷ دّﺗﮭﺎ ﺑ ﯾن اﻟﻘط ﻊ و اﻟﺟﻠ د و اﻟﺻ ﻠب  ،...واﻹﻋ دام أﻗﺻ ﺎھﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻹطﻼق؛ﻏﯾ ر أنّ ﺗوﻗﯾ ﻊ
اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺑدﻧﻲّ ﻓﻲ ھذا اﻟﻧّظﺎم ﻣﻧوط ﺑﺗواﻓر ﺷ روط دﻗﯾﻘ ﺔ ﺟ دّا ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺳ ﻧرى ﻓ ﻲ اﻟﺑ ﺎب اﻟﺛ ﺎﻧﻲ ﻣ ن اﻟﺑﺣ ث ،
أﻏﻠﺑﮭﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻹﺛﺑﺎت  ،وﺑﻌﺿﮭﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﻶزﻣﺔ ﻹﻣﻛﺎن اﻻﺳﺗﯾﻔﺎء وﻻ رﯾب ﻓﻲ ﻛوﻧﮭﺎ ﺗﻠﺣ ق
أﻟﻣﺎ ﻣﻌﺗﺑرا ﺑﺎﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ،و ھو ﻣﻘﺻود ﻟذاﺗﮫ ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺗﮫ.
ب ـ ﻋﻧﺻر اﻻﻧﺗﻘﺎص ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ:ﺻ ور اﻻﻧﺗﻘ ﺎص ظ ﺎھرة ﻓ ﻲ ﻛ ّل اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت اﻟﺷ رﻋﯾّﺔ،
ﻛﯾف ﻻ و أﻏﻠﺑﮭﺎ ﺑدﻧﻲّ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﺑﯾﺎن ﺑﺎﻷﺧص ﺗﻠك اﻟﻣﻘررة ﻛﻣﻘﺎﺑل ﻟﺟ راﺋم اﻟﺣ دود و اﻟﻘﺻ ﺎص ﺑ ل ﺣﺗ ﻰ
ﻟﺑﻌض اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻌزﯾرﯾﺔ .وﯾظﮭ ر اﻻﻧﺗﻘ ﺎص ﺑﺗوﻗﯾ ﻊ ﻋﻘوﺑ ﺔ اﻟﻘط ﻊ ﻓ ﻲ اﻟﺣ دود وﺑﺎﻟﺿ ﺑط ﻓ ﻲ ﺣ دي اﻟ ّﺳ رﻗﺔ
ﺻ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻣﺣ ّل ؛ ﻓﻔ ﻲ
واﻟﺣراﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﯾظﮭر ﻓﻲ ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺻﺎﺻﺎ ﺣﯾث ﺗﺷﺗرط اﻟﻣﻣﺎﺛﻠ ﺔ ﺧﺎ ّ
ﺑﺗر ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﺷﺧص إﻧﻘﺎص ﻟﺟزء ﻣن ﺑدﻧﮫ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﯾد أم رﺟل أي اﻷطراف ﺑﻌﺿﮭﺎ أو ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ
أو ﻋﯾن أو أذن ...و اﻧﻘﺎص أﯾﺿﺎ ﻣن ﺣﻘوﻗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ و ھو اﻟﺣقّ ﻓﻲ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﯾّﺔ.
و ﺑﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺟﻠد ﻓﻲ اﻟزﻧﻰ واﻟﻘذف و ﺷرب اﻟﺧﻣر اﻧﺗﻘﺎص ﻣﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﻣﻘداره ﺣﯾث إﻧّﮭﺎ ﺗﺗ ّم
ﻲ
ﺑﺿرب اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﺳوط )،(1أوﺑﺎﻷﯾدي واﻟﻧّﻌﺎل وأطراف اﻟﺛﯾﺎب  ،ﻓﻘد روى أﺑو ھرﯾرة أﻧّﮫ﴿ :أﺗـﻲ اﻟﻨّﺒـ ّ
ﺑﺮﺟﻞ ﻗﺪ ﺷﺮب ،ﻗـﺎل :اﺿﺮﺑﻮﻩ ؛ ﻗـﺎل أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة ﴿ :ﻓﻤﻨـّﺎ اﻟﻀﺎرب ﺑﻴﺪﻩ  ،واﻟﻀﺎرب ﺑﻨﻌﻠـﻪ  ،واﻟﻀـﺎرب ﺑﺜﻮﺑـﻪ …﴾﴾)،(2و
ﻓﻲ ذﻟك اﻧﺗﻘﺎص ﻣﺎديّ و ﻣﻌﻧويّ درﺟﺎﺗﮫ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻓﺄﻣّﺎ اﻷوّ ل ﻓﺟﻠﻲّ ﺣﯾ ث ﯾﻘ ﻊ ﻻ ﻣﺣﺎﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺑ دن اﻟﻣ ذﻧب ،و
أﻣّﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾظﮭر ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻠﻧﺎ ﻣن ﻣﺳﺎس ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره و ﺷرﻓﮫ و ﻛراﻣﺗﮫ.
ورﻏم اﺧﺗﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺟﻠد ؛ﺣﯾث رأى اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك وأﺑو ﺣﻧﯾﻔﺔ) (3ﺗﺟرﯾد اﻟرﺟل ﻣن ﺛﯾﺎﺑﮫ
إﻻّ ﻣن إزار ﯾﺳﺗر ﺑﮫ ﻋورﺗﮫ اﻟﻣﻐﻠّظﺔ ؛ ورأى اﻹﻣ ﺎم اﻟﺷ ﺎﻓﻌﻲ وأﺣﻣ د)(1ﻋ دم اﺷﺗ ـراط اﻟﺗﺟرﯾ د إﻻّ أن ﯾﻛ ون
) (1ﯾﻧظر  ،اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك  ،اﻟﻣدوّ ﻧﺔ اﻟﻛﺑرى،دط)ﺑﯾروت:دار اﻟﻔﻛر1411،ھـ1991-م( ،ج. 404/ 4
) (2أﺧرﺟﮫ ،اﻟﺑﺧﺎري  ،ﻛﺗﺎب اﻟﺣدود،ﺑﺎب اﻟﺿرب ﺑﺎﻟﺟرد واﻟﻧّﻌﺎل  ،ﺣدﯾث رﻗم ، 6279:واﻟﻠّﻔظ ﻟﮫ؛أﺑو داود،ﻛﺗﺎب اﻟﺣدود ،
ﺑﺎب اﻟﺣد ﻓﻲ اﻟﺧﻣر ،ﺣدﯾث رﻗم 3882:؛ أﺣﻣد اﺑن ﺣﻧﺑل،ﻣﺳﻧد اﻟﻣﻛﺛرﯾن ،ﺣدﯾث رﻗم.7645:
) (3ﯾﻧظر ،اﻟدﺳوﻗﻲ ،ﻣﺣﻣد ﻋرﻓﺔ ،ﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟدﺳوﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرح اﻟﻛﺑﯾر ﻣﻊ اﻟﺷرح اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠدردﯾر،دط)دون ﺑﻠد :دار اﺣﯾﺎء
اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻋﯾﺳﻰ اﻟﺑﺎﺑﻲ اﻟﺣﻠﺑﻲ وﺷرﻛﺎه ،دت( ،ج354/4؛ اﺑن رﺷد ،أﺑو اﻟوﻟﯾد،ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﮭد وﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﺻد ،ط) ،9
ﺑﯾروت.ﻟﺑﻧﺎن:دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ 1988،م1409 -ھـ( ،ج429/2؛اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ ﻋﻼء اﻟدﯾن أﺑو ﺑﻛر ﺑن ﻣﺳﻌود،.ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

ﻣن ﺛﯾﺎب اﻟﻣﺣدود ﻓرو أو ﺣﺷو ﯾﻣﻧﻊ وﺻول اﻹﯾﻼم ﻟﺑدﻧﮫ ،و ھو اﻟراﺟﺢ ﻋﻧدﻧﺎ  ،إﻻّ أنّ اﻻﻧﺗﻘـﺎص و اﻟﻣﺳﺎس
ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﺋﻧﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﻷنّ اﻟﺗﺟرﯾد ﻓﻲ ﺣ ّد ذاﺗﮫ اﻧﺗﻘﺎص ﺑﺻرف اﻟﻧّظر ﻋن اﻟﺿّرب
 ،و اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣﻘوق ظﺎھر ﻓﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣوﺟﻌﺔ ،ﻣﮭﯾﻧﺔ و ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺷﮭﯾر ﻓﺎﺿﺢ.
 2ـ ﻣظﺎھر ﺗﺣﻘق ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ  :رﻏم اﻟﺗطوّ ر اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﻣﻘرّ رة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوﺿﻌﯾّﺔ إﻻ ّ أنّ ﻣظﺎھر اﻷﻟم و اﻻﻧﺗﻘﺎص ﻓﯾﮭﺎ ﺛﺎﺑت ﺣﺗّﻰ ﻣﻊ اﻟﺳﻌﻲ ﻟطﻣﺳﮫ
ﺑﺎﺳﺗﺑدال اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﻟﺻﺔ ﺑﺄﺧرى ،ﻓﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟـ :
أ ـ ﻋﻧﺻ ر اﻹﯾ ﻼم ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت اﻟوﺿ ﻌﯾّﺔ :ﻓﻘ د ﻛﺎﻧ ت اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ اﻟﺑدﻧ ّﯾ ﺔ ـ ﻛﻣ ﺎ أﺷرﻧﺎ ـ اﻟﻣﺣ ورَ اﻟّ ذي
ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻧّظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ اﻟﻘدﯾﻣ ﺔ )،(2وأھ ّم ﻣ ﺎ ﻛ ﺎن ﯾﻣﯾّزھ ﺎ ﻓﺿ ﻼ ﻋ ن طﺑﯾﻌﺗﮭ ﺎ اﻟﺑدﻧ ّﯾ ﺔ ﻗَﺳْ َوﺗُﮭﺎ؛ وﻣ ن ﺑ ﯾن
طﺑّﻘت وﻗﺗﮭﺎ :اﻹﻋدام  -ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺗّﻣزﯾق  - L’Ecartèlement :ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻧّﺎر اﻟﺣﻣراء Le
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟّﺗﻲ ُ
 -Feu Vifﻋﻘوﺑﺔ اﻟدّوﻻب . La Roue:
ﻓﻌﻧﺻر اﻷﻟم اﻟﻣﺎديّ اﻟﻣﻠﻣوس ﺟﻠﻲّ ﻓﯾﮭﺎ رﻏم أﻧّﮭﺎ وﺳﻣت ﺑﺎﻟوﺣﺷﯾّﺔ ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾّﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ؛وﺑﺳﺑب ﺣرﻛ ﺔ
اﻹﺻﻼح ﺛ ّم اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺗﺑدﻟت طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت  ،إذ اﺳﺗﺟﺎﺑت أﻏﻠب اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻟ دﻋوى اﻟﺗّﺧﻔﯾ ف ﻣ ن
ﻗﺳوة اﻟﺟزاءات اﻟّﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺷ ّد أﻟم ﻣﻔروض ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﺎة ) ، (3ﻓﺑﺎدرت أﻛﺛ ر دول اﻟﻌ ﺎﻟم إﻟ ﻰ

اﻟﺷراﺋﻊ،ط )2ﺑﯾروت.ﻟﺑﻧﺎن:دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ1982،م (،ج60/7؛اﻟزﯾﻠﻌﻲ ،ﻓﺧر اﻟدﯾن ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻋﻠﻲ ،ﺗﺑﯾﯾن اﻟﺣﻘﺎﺋق ﻓﻲ
ﺷرح ﻛﻧز اﻟدﻗﺎﺋق،ط )،2اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻛﺗﺎب اﻻﺳﻼﻣﻲ1966،م( ،ج171 /3
) (1ﯾﻧظر  ،اﻟﺷﯾرازي أﺑو إﺳﺣﺎق  ،اﻟﻣﮭذّب ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،دط )،ﺑﯾروت:داراﻟﻔﻛر،دت( ،ج 270/ 2؛ اﺑن ﻗداﻣﺔ  ،ﻣوﻓق
اﻟدﯾن ،اﻟﻣﻐﻧﻲ وﻋﻠﯾﮫ اﻟﺷرح اﻟﻛﺑﯾر ،دط)ﺑﯾروت.ﻟﺑﻧﺎن:دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ1972،م(،ج. 313 /8
)  ( 2ﯾﻧظر  ،ﻓﺗوح اﻟﺷﺎذﻟﻲ  ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،دط)،اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ :دار اﻟﮭدى ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت 1993،م( ،ص  90-84؛أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ
ﻣﺣﻣد  ،ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ "اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق " ،د ط ) ،دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة 1995،م ( ،ص60-44
؛ﯾﻧظر  ،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾﻔﻲ  ،زﻛﻲ أﺑو ﻋﺎﻣر  ،ﻋﻠم اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب ،دط)،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ:ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾّﺔ،دت(،ص
127-125؛
R.Merle & A. Vitu, Traité de Droit Criminel,3ème Edition,(Paris : Editions Cujas,1978),
T1 P99&ss.
)(3ﯾﻧظر  ،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾﻔﻲ  ،ﻣﺣﻣد زﻛﻲ أﺑو ﻋﺎﻣر  ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  ،ص  84-77 ، 65-62، 51-50؛ ﻓﺗوح اﻟﺷﺎذﻟﻲ ،
اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ  ،ص  69 ،51 ،47؛
R. Merle &Vitu, Ibid, T1, P104 & S
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اﻷول:
اﻟﻔﺻل ّ

إﻟﻐﺎء ﺟ ّل اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺑدﻧﯾّﺔ ﻣﺳﺎﯾَرَ ًة ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺳّﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ،وﻟ م ﯾُﺣ ﺗﻔَظ ﺳ وى ﺑﻌﻘوﺑ ﺔ :اﻹﻋ دام وﺳ ﻠب
اﻟﺣرﯾّﺔ ﻓﻲ أﻏﻠﺑﮭﺎ.
ھذا  ،و إنّ ﻋﻘوﺑﺔ اﻹﻋدام ﻣﺎزاﻟت داﺋرة ﺑﯾن اﻹﺑﻘﺎء و اﻹﻟﻐﺎء) ، (1رﻏم أﻧّﮭﺎ ﺗﺣﻘق اﻷﻟم اﻟﻣطﻠوب و
اﻟﻣﻔﺗرض ﻷﺷﻛﺎل ﻛﺛﯾرة ﻣن اﻟﺟراﺋم ﺧﺎﺻّﺔ ﺗﻠك اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺑدان ﻛﺎﻟﻘﺗل و اﻟﺟرح و اﻟﺑﺗر ...،أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣّﻰ
ﺑﺎﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﻔس و ﻣﺎ دوﻧﮭﺎ.
و ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳّﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرّ ﯾّﺔ و اﻟﻐراﻣ ﺎت ﻋﺻ ب اﻟﺗﺷ رﯾﻌﺎت اﻟﺟزاﺋ ّﯾ ﺔ اﻟوﺿ ﻌﯾّﺔ ﺟﻣﯾﻌ ﺎ ؛ ﻓ ﻼ
ﻧﻛﺎد ﻧﺟد ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻋﻘﺎﺑﯾّﺎ ﻟدوﻟﺔ ﯾﺧﻠو ﻣﻧﮭﺎ .وﯾﻛﻔﻲ اﻟﺗّﺎﻛﯾ ُد ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺔ ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾﻘﮭﻣ ﺎ وإن ﻛﺎﻧ ت ﺗﺗﻌﻠّ ق ﺑﮭﻣ ﺎ ﻋ ّدةُ
إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت،أھﻣّﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ) :(2إﺷﻛﺎﻟ ّﯾﺔ ﺗوﺣﯾدھﺎ،وﻣﺎ أ ُﺛﯾر ﺣ ول اﻟﻣؤ ّﺑ دة ﻣﻧﮭ ﺎ ﻣ ن ﺷ ﻛوك ﺗﺗﻌﻠ ق
ﺑﺟدواھﺎ و ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﮭﺎ  ،وﻛذااﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳّﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرّ ّﯾ ﺔ ﻗﺻ ﯾرة اﻟﻣ دّة و ﻣ ﺎ ﺛﺑ ت ﻣ ن ﻣﺳ ﺎوئ ﺗطﺑﯾﻘﮭ ﺎ؛وﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ
ﻟﻠﻐراﻣﺎت)(3ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘدﯾرھﺎ،وطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و ﻣدى ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﮭﺎ ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ...
و ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﻌﺗﺑر"اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ"ذات طّﺑﯾﻌﺔ ﻣزدوﺟﺔ  :ﻓﮭﻲ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرّ ﯾّﺔ وﺑدﻧﯾّﺔ ﻓ ﻲ
آن واﺣد ،و اﻹﯾﻼم اﻟﻣﺎديّ ﻓﯾﮭﺎ ظﺎھر ﻷنّ ﺗﻘﯾﯾد ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺣﯾّز ﺿﯾّق ﻣؤﻟم ﺑدﻧﯾﺎ طﺎﻟت ﻣدﺗﮫ أو
ﻗﺻرت و ﻋﻠﯾﮫ ﻓدرﺟﺎﺗﮫ ﺗﺗﻔﺎوت ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻣدﺗﮭﺎ و ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾ ذھﺎ؛ أ ّﻣ ﺎ "اﻟﻐراﻣ ﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾ ﺔ"ﻓﺣﻘ ل ﺧﺻ ب  ،و
رﻏم ﻛوﻧﮭﺎ ﻣﺎﻟﯾﺔ ّإﻻ أنّ اﻟﺗّﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﯾﮫ  ،ﻣر ّﻛ ز ًة ﻋﻠﯾ ﮫ ﻓ ﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣ ﺔ اﻟﻛﺛﯾ ر ﻣ ن أﺷ ﻛﺎل
)(1ﯾﻧظر  ،ﻣﺣﻣود ﻧﺟﯾب ﺣﺳﻧﻲ ،ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ )اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم( ،دط)،ﺑﯾروت1968:م( ،ص  671-669؛
G.Vidal & Joseph Magnol, Cour de droit criminel et de science pénitentiaire, 9éme
éditions,(Paris : librairie Arthur Rousseau ,1949) , T1, P636-640 ; R.Merle&A.vitu, Ibid,
; P809&s
ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺑو زﯾد  ،ﻋﻘوﺑﺔ اﻹﻋدام ﺑﯾن اﻹﻟﻐﺎء واﻹﺑﻘﺎء  ،ﻣﻘﺎل ﻓﻲ ﻣﺟﻠّﺔ اﻷﻣن اﻟﻌﺎمّ ،ع 102اﻟﺳّﻧﺔ ، 26ﻋﺎم 1983م.
ﺷ ﺎذﻟﻲ ،ﻋﻠ م اﻟﻌﻘ ﺎب  ،ص153-146،132-131؛رؤوف ﻋﺑﯾ د ،أﺻ ول ﻋﻠﻣ ﻲ اﻹﺟ رام واﻟﻌﻘ ﺎب،
)(2ﯾﻧظ ر  ،ﻓﺗ وح اﻟ ّ
ط)،8اﻟﻔﺟﺎﻟﺔ :دار اﻟﺟﯾل ﻟﻠطﺑﺎﻋ ﺔ ،(1989،ص58-581؛ ﻣﺣﻣ ود ﻧﺟﯾ ب ﺣﺳ ﻧﻲ " ،ﻣﺷ ﻛﻠﺔ ﺗوﺣﯾ د اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت اﻟ ّﺳ ﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣ ّر ّﯾ ﺔ "،
ﻣﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻘوﻣﯾّﺔ ،اﻟﻣـﺟﻠّد،1ع ، 2ﯾوﻟﯾو  ، / 1958ص . 2-1
وﯾﻧظرأﯾﺿﺎ ،

R. Garraud, Traité Théorique & Pratique du Droit Pénal Français , T2,P152.
,La marge N°15
R.Merle, & A. Vitu, Traité de Droit Criminel, T1P820-822

)(3ﯾﻧظر،ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲّ اﻟدﻗﺎق ،اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،دط)،ﺑﻐداد:ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻌﺎﻧﻲ 1957،م(،ص 107ـ و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ؛
(Pierre Bouzat & Jean.Pinatel, Traité de Droit Pénal et de criminologie,2éme édition ,
Paris:Librairie Dalloz,1970), T1, T1,P5
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اﻷول:
اﻟﻔﺻل ّ

ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

اﻟﺟراﺋم  ،ﺟرﯾﺎ ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ إﻧزال ﻧوع ﻣن اﻷﺗﻌﺎب واﻟﻣﺷﻘّﺎت ﻋﻠﻰ ﺟﻧﺎ ٍة ﺗﻌﻠم أﻧّﮭم ﻻ ﯾﺳﺗﺳﯾﻐوﻧﮭﺎ ﻷﻧّﮭﺎ ﺗﺿرب
ﻓﻲ أﻋﻣﺎق ﺟﯾوﺑﮭم ﻓﺗﻔرﻏﮭﺎ أو ﺗﻛﺎد  ،وھم ﻻ ﯾﻐﺎﻣرون ﺑدﻓﻌﮭﺎ إﻻّ ﻣﺗﺄﻟّﻣﯾن .
ب ـ ﻋﻧﺻ ر اﻻﻧﺗﻘ ﺎص ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ اﻟوﺿ ﻌﯾّﺔ:ﻟﻘ د أ ّﻛ دﻧﺎ ﻓ ﻲ ﻋﻧﺻ ر اﻹﯾ ﻼم أنّ ﻋﻣ دة اﻟﺗّﺷ رﯾﻌﺎت
اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟظﺎھرة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ  :اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎصّ و ﻛذا اﻟﻐراﻣﺎت .
و ﺻور اﻻﻧﺗﻘﺎص ﻓﻲ ھذه اﻟﺟزاءات واﺿﺣﺔ ﺳواء ﺗﺟﺳد ﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣرﯾّﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺣ ق
ﻣن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن  ،ﻓﺗﻘﯾﯾدھﺎ أو ﺣرﻣﺎن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾ ﮫ ﻣﻧﮭ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻌزل اﻧﺗﻘ ﺎص ؛ ﻛﻣ ﺎ أن اﻻﻗﺗط ﺎع ﻣ ن أﻣواﻟ ﮫ
اﻧﺗﻘﺎص ﻣن ذﻣّﺗﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾّﺔ و ﻣﺳﺎس ﺑﺣق ﻣﻠﻛﯾّﺗﮫ .
ھذا و إنّ ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾّﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳّﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻣ ﺎ ﯾﻛﺷ ف ﻋ ن ﺑﻌ ض ﻣظ ﺎھر
ﺻ ﺔ وأﻧّﮭ ﺎ ﺗﻧ ّﻔ ذ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺳ ﺗوى اﻟ ّﺳ ﺟون ﺑﻧظﻣﮭ ﺎ اﻟﻣﺗﻧوّ ﻋ ﺔ أھﻣّﮭ ﺎ ) :(1اﻟﻧّظ ﺎم اﻟﺟﻣﻌ ﻲ ،اﻟﻧّظ ﺎم
اﻻﻧﺗﻘ ﺎص  ،ﺧﺎ ّ
اﻻﻧﻔرادي  ،اﻟﻧّظﺎم اﻟﻣﺧﺗﻠط و اﻟﻧظﺎم اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ،وﻛ ّل ﻣﻧﮭﺎ ذو طﺑﯾﻌﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ وذو ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻣﯾّزة ﺗﺗﺟ ّﺳ د ﻣ ن
ﺧﻼﻟﮫ ﺻور اﻻﻧﺗﻘﺎص ،ذﻟك أﻧّﺎﻟﻌزلإن ﻟم ﯾﻛن ﺗﺎﻣّﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻌذّر ﻋﻠﻰ أيّ ﺳ ﺟﯾن رؤﯾ ﺔ
ﻏﯾره  ،ﻛﻣﺎ ﯾﺣرّ م اﻟﻛﻼم أو اﻟﺗّﻌﺎﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ  ،وﺣﺗّﻰ إن ﻓُرض ﻋﻠﯾ ﮫ ﻋﻣ ل ﻣﻌ ﯾّن  ،ﻓﺈ ّﻧ ﮫ ﯾﻘ وم ﺑﺗﻧﻔﯾ ذه داﺧ ل
زﻧزاﻧﺗﮫ  ،ﻓﻼ ﯾﺑرﺣﮭﺎ أﺑدا إﻟ ﻰ أن ﺗﻧﺗﮭ ﻲ ﻣ دّة ﻋﻘوﺑﺗ ﮫ ؛ ﻓ ﺈنّ اﻻﺧ ﺗﻼط ﺛﺎﺑ ت ﺑ ﯾن اﻟﻣﺣﻛ وم ﻋﻠ ﯾﮭم و ﻓ ﻲ ذﻟ ك
اﻧﺗﻘﺎص ﻣن ﺣرﯾّﺗﮭم ﺑل و ﻣﺳﺎس ﺑﺻﺣّ ﺗﮭم اﻟﺑدﻧﯾّﺔ و اﻟﻧّﻔﺳﯾّﺔ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ و ﺑﻌدھﺎ.
ھذا ﻣﺎ اﺗّﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﻛﯾﻔﯾّﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺎت،و ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺛﻣﺔ ﻣظﺎھر ﻋدة ﻟﻼﻧﺗﻘﺎص ﻣن ﺣﻘوق
اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﯾﮫ اﻟّﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل أﻗراﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻛﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻣن اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻘوﻗﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو ﺑﻌض
اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾّﺔ و اﻷﺳرﯾّﺔ أو اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺣرﯾﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط أو ﻣﮭﻧﺔ ﻣﺎ ...و ﻟﻧﺎ ﺣول ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻋﻧﺻر
اﻻﻧﺗﻘﺎص إﻓﺎدات أﺧرى ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻧد ﻋرض آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌﯾّﺔ.
و ﯾﺗ ّم ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﺳب و ھو اﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣرﺣﻠﺔ
ﺑﻧﺎء أو ﺗﻘرﯾر أو ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾﺔ و ﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﮫ " :اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ " ،ﺛ ّم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ
) (1ﯾﻧظر ،ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﮭوﺟﻲ ،ﻋﻠم اﻹﺟرام وﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب،دط)،ﺑﯾروت:اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر1986،م(،
ص 266-264؛ ﻓوزﯾّﺔ ﻋﺑد اﻟ ّﺳﺗّﺎر  ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻹﺟرام وﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ط )،7دون ﺑﻠد :دون دار ﻟﻠﻧﺷر1992،م( ،ص-315
 316؛
R.Garraud,Traité Théorique & Pratique du Droit Pénal Français , T2 P154 ; G.
Stéfani, G. Levasseur , R. Jambu Criminologie & Science Pénitentiaire, 5è Edition ,
(Paris : Jurisprudence Générale , 1982 ) , P431-432 .
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اﻷول:
اﻟﻔﺻل ّ

ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

ﺗطﺑﯾق ھذه اﻟﻘﺎﻋدة أو ﺗﺷﺧﯾﺻﮭﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗصّ ﺑذﻟك و ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﮫ " :اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ "  ،و ﻣن ﺑﻌد ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻛﻠّﻔﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ أو اﻹدارة اﻟﻌﻘﺎﺑ ّﯾﺔ

و ھو" :

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

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ:
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ واﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾﺔ.
ﺗظﮭر ﻣن ﻣﺿﻣون ﻓﻛرة اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾﻧﮫ و ﺑﯾن اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،و ﻣظﺎھر ھذا
اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻣﺗﻌددة ﺑﻌﺿﮭﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ و اﻹﺟراﺋﯾّﺔ و اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻐـــــﺎﯾﺎت و
اﻷھداف اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣﻧﮭﻣﺎ ﻣﻌﺎ .و ﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ﺗ ّم ﺗوزﯾﻊ
ﻣﺿﻣون ھذا اﻟﻣطﻠب ﻋﻠﻰ ﻓرﻋﯾن؛ ﺑﯾّﻧﺎ ﻓﻲ اﻷوّ ل ﻣدﻟول اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾﺔ و ﻣظﺎھر اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﯾﻧﮭﺎ
و ﺑﯾن اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ،و ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣددﻧﺎ ﻣظﺎھر ﺗﻛﺎﻣﻠﮭﻣﺎ اﻹﺟراﺋﻲ و اﻟﻐﺎﺋﻲ  ،ﺗﻔﺻﯾﻠﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ھذا
اﻟﺗرﺗﯾب ﯾﻛون ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻷول:
اﻟﻔرع ّ
اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.
ﺗﻌﺗﺑر " اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ " اﻟﻣوﺿـوع اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ؛ و ﻋداﻟﺔ
اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن اﻟﻧّﺎﺣﯾّﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻛوﻧﮭﺎ ﺷرﻋﯾّﺔ ﺑداﯾﺔ و ﻣن ﺛ ّم ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎﻻت ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺣﺎﻟﺔ
ﺑﺣﺎﻟﺔ  ،و ھﻲ ﻣظﺎھر ﺑﮭﺎ ﺗﺗﺟﻠّﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻛـﺎﻣل اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﺗﻔرﯾد و اﻟﻌداﻟﺔ.
ﺑﯾﺎن ﻣدﻟول اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ و ﻣﺿﻣون اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﺷﻘﯾﮫ ﺑﯾﻧﮭﺎ و ﺑﯾن اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ
ﯾﻛون ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾن :
ّأوﻻ ـ ﻣدﻟول اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ :إنّ اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺗوﻗﻊ ﺳواء ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻷﻓراد أو ﺑﯾن اﻟﻔرد
واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ،وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻘوق أو اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟواﺟﺑﺎت ﻻ ﯾﺗ ّم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال دون اﻧﺗﮭﺎك ﻣن اﻟﺑﻌض إزاء
) (1ﻓﻲ ھذه اﻟﻣراﺣل اﻟﺛﻼﺛﺔ ﯾﺗم ﺗﺟﺳﯾد اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﺄﺑﻌﺎده اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ  :ﺗﻔرﯾد ﺗﺷرﯾﻌﻲ ـ ﺗﻔرﯾد ﻗﺿﺎﺋﻲ ـ ﺗﻔرﯾد ﺗﻧﻔﯾذي؛
ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر ﻛل ﻣﻧﮭﺎ و آﻟﯾﺎﺗﮫ و ھو ﺻﻣﯾم ھذا اﻟﺑﺣث  ،ﯾﻧظر  ،اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ص 223وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
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و

اﻷول:
اﻟﻔﺻل ّ

ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

اﻟﺑﻌض اﻵﺧر؛ و ﻟﮭذا ﻛﺎن ﻻ ﺑد ﻣن وﺟود ﻧﺎظم ﯾﻌﯾد اﻟﺗوازن ﺑﯾن ھذه اﻟﺣﻘـوق و اﻟواﺟﺑﺎت و ذﻟك وﻓق
ﻣﻌﯾﺎر ﻣوﺿوﻋﻲ ﺗﺻﺎن ﻓﯾﮫ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻛﻔرد و ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻓراد ،و ﻣﺎ ھذا اﻟ ّﻧـﺎظم أو اﻟﻣﻌﯾـﺎر إﻻ ّ :اﻟﻌداﻟﺔ ،ﻓﻣـﺎ
ھﻲ اﻟﻌـداﻟﺔ و ﻣﺎ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ؟
ﻟﺿﺑط ﻣﻔﮭوم اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻧﺣدد أوّ ﻻ ﻣﻌﻧﺎھﺎ اﻟﻠﻐوي ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره اﻷﺻل  ،ﺛ ّم ﻧﻌرض أھ ّم ﻣﻌﺎﻧﯾﮭﺎ
اﻻﺻطﻼﺣﯾّﺔ ،و ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 1ـ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻠّﻐوي ﻟﻠﻌداﻟﺔ  :ھﻲ ﻣن اﻟﻌدل و ھو  ":ﺿ ّد اﻟﺟور ...ﻗﺎل اﻟﻔرّ اء ) :اﻟﻌَدل( ﺑﺎﻟﻔﺗﺢ
ﻣﺎ ﻋدل اﻟﺷﻲء ﻣن ﻏﯾر ﺟﻧﺳﮫ و )اﻟﻌِدل( ﺑﺎﻟﻛﺳر اﻟﻣﺛل ﺗﻘول :ﻋﻧدي ﻋدل ﻏﻼﻣك و ﻋدل ﺷﺎﺗك إذا ﻛﺎن
ﻏﻼﻣﺎ ﯾﻌدل ﻏﻼﻣﺎ أو ﺷﺎة ﺗﻌدل ﺷﺎة  ،ﻓﺈن أردت ﻗﯾﻣﺗﮫ ﻣن ﻏﯾر ﺟﻧﺳﮫ ﻓﺗﺣت اﻟﻌﯾن...و)ﻋﺎدﻟت( ﺑﯾن ﺷﯾﺋﯾن و
ﻋدﻟت ﻓﻼﻧﺎ ﺑﻔﻼن إذا ﺳوّ ﯾت ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ .(1) "...ﻓﺎﻟﻌداﻟﺔ إذن ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﻣﺛﻠﯾﺔ أو اﻟﻘﯾﻣﯾّﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ و
ﻋﻠﻰ اﺟﺗﻧﺎب اﻟظﻠم و اﻟﺟور ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى .
وﺟﺎء ﻓﻲ ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب  ":ﻓﻼن ﯾﻌدل ﻓﻼﻧﺎ أي ﯾﺳﺎوﯾﮫ ،و ﻋﺎدﻟت ﻓﻼﻧﺎ ﺑﻔﻼن أي ﺳوﯾت ﺑﯾﻧﮭﻣــﺎ و
ﻗﯾل اﻟﻌدل اﻟﺟزاء ،و ﻗﯾل اﻟﻔرﯾﺿﺔ ،و ﻗﯾل اﻟﻧﺎﻓﻠﺔ  ،وﻗﺎل اﺑن اﻷﻋراﺑﻲ اﻟﻌدل اﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ و اﻟﻌدل اﻟﻘﯾﻣﺔ  ،ﯾﻘﺎل
ﺧذ ﻋدﻟﮫ ﻣﻧﮫ ﻛذا و ﻛذا أي ﻗﯾﻣﺗﮫ" ).(2
و ﻛﻠّﮭﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺗدور ﺣول اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﺷﻛل ﻋﺎم و ﻓﻲ اﻟﺟزاء ﺑﺷﻛل ﺧﺎصّ  ،و ھذا ﻣﺎ ﺳﻧﺳﺗﺷﻔﮫ ﻣن
ﺧﻼل ﻋرض اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻻﺻطﻼﺣﯾﺔ ﻟﻠﻌدل و اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.
 2ـ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻻﺻطﻼﺣﯾﺔ ﻟﻠﻌدل و اﻟﻌداﻟﺔ :إنّ ﻓﻛرة اﻟﻌدل و اﻟﻌداﻟﺔ ﺗﻧطوي ﻛﺄﺻل ﻋﺎم ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء
ﻛ ّل ذي ﺣقّ ﺣﻘّﮫ  ،و ﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس ﻗﺳّم ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌدل إﻟﻰ ﺻور ﺗﻧدرج ﺗﺣت ﻛ ّل ﻣﻧﮭﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ و
ﻣﻌﺎﻧﻲ  ،ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ): (3
أ ـ اﻟﻌدل اﻟﺗﺑﺎدﻟﻲ  :و ﻣﺟﺎﻟﮫ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﮭﺎ و ﺑﺻرف اﻟﻧّظر ﻋن
ﻣﺻدرھﺎ  ،ﻓﮭذه اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔردﯾّﺔ ﻻ ﺑد ﻣن ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺑﯾﻧﮭم ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺗّﻊ
ﺑﺎﻟﺣﻘوق و ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﻣﻧﻊ ﻣﻌﮫ أيّ اﻋﺗداء ﻋﻠﯾﮭﺎ .و اﻟﺣﻘوق اﻟﻔردﯾّﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻛ ّل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﻛﯾﺎن
) (1اﻟ ّرازي ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ،ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻّﺣﺎح ،دط)،دون ﺑﻠد اﻟﻧﺷر:ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﻠﺑﻲ،دت(،ص.176
) (2اﺑن ﻣﻧظور ،ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ،ط)، 3ﺑﯾروت :دار اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ،(1999 ،ﻣﺎدة "ﻋدل"،ج.2987 /4
)  (3ﯾﻧظر ،ﺗوﻓﯾق ﺣﺳن ﻓرج  ،اﻟﻣدﺧل ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ " اﻟﻧّظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون و اﻟﻧّظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣق"،ط  )،1ﺑﯾروت:اﻟدار
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،(1988 ،ص143ـ.146
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اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺎديّ و اﻟﻧﻔﺳﻲّ ﻣن ﺟﮭﺔ و ﻛ ّل ﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﮫ  ،ﻓﺎﻟﻌداﻟﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﮭذا اﻟﻛﯾﺎن ﻻ ﺑﺎﻟﺿرب
أو اﻟﺟرح أو اﻟﻘﺗل و ﻻ ﺑﺎﻟﺳبّ أو اﻟﻘذف أو اﻟﮭﺗك وﻻ ﺑﺳﻠب اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﯾﮭﺎ.
ب ـ اﻟﻌدل اﻟﺗوزﯾﻌﻲ  :و ﻣﺟﺎﻟﮫ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد و اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ
ﯾﻧﺗﺳﺑون إﻟﯾﮭﺎ  ،ﻓﮭذه اﻷﺧﯾرة ﯾﻔﺗرض ﻓﯾﮭﺎ إﺣﻘﺎق اﻟﻌدل ﺑﯾﻧﮭم ﺑﺣﻛم وﻻﺋﮭم ﻟﮭﺎ و ﺑﺣﻛم وﻻﯾﺗﮭﺎ ﻋﻠﯾﮭم .

و

ﺗﺗﺣﻘق ﻋداﻟﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻣﻊ أﻓرادھﺎ ﻋﻧد ﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت و اﻟوظﺎﺋف ﻋﻠﯾﮭم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھم أﻋﺿﺎء ﻣﻧﮭﺎ
 ،و ھذه اﻟﻌداﻟﺔ ﻻ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﺑل ھﻲ ﻣﺳﺎواة ﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺗواﻓق و اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭم و ﻗدراﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣّل
اﻷﻋﺑﺎء و ﻛﻔﺎءاﺗﮭم و...و ﻟﮭذا ﯾﺷﺗرط ﻟﺗﺣﻘق اﻟﻌدل أو اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻌﯾّﺔ اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻛﻠّﻣﺎ ﻛﺎﻧت
ﻣراﻛزھم اﻟﻘﺎﻧوﻧ ّﯾﺔ واﺣدة و ظروﻓﮭم واﺣدة و ﻛﻔﺎءاﺗﮭم واﺣدة.
ج ـ اﻟﻌدل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ :و ﻣﺟﺎﻟﮫ ھو اﻵﺧر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ و اﻷﻓراد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھم
ﯾﻣﺛّﻠون ﻛﯾﺎﻧﮭﺎ  ،و اﻟﻌدل أو اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﮭم اﻟﺗزاﻣﺎت وواﺟﺑﺎت ﻧﺣوھﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻠﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم .
و ﻣن ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌداﻟﺔ ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﻣﺟرم إرﺿﺎء ﻟﻠﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﻓﺎﻟﺳﺎرق ﺣ ّﺗﻰ و ﻟو رد اﻷﺷﯾﺎء
اﻟﻣﺳروﻗﺔ ﻟﺻﺎﺣﺑﮭﺎ و ﺗﺣﻘق ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﮭذا اﻷﺧﯾر اﻟﻌدل اﻟﺗﺑﺎدﻟﻲ أي رﺿﺎه اﻟﺧﺎصّ  ،ﻓﻠﻠﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺣﻛم ﻣﺳﺎس
اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺄﻣﻧﮭﺎ و ﻧظﺎﻣﮭﺎ و طﻣﺄﻧﯾﻧﺗﮭﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻣﻌﺎﻗﺑﺗﮫ ﺣ ّﺗﻰ ﯾﺗﺣﻘق ﻟﮭﺎ اﻟﺷﻌور اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟرﺿﻰ أي
ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ .
و ھذا اﻟﻌدل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ھو اﻟذي ﯾﻣﺛّل ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ أھ ّم ﺗﺣدﯾد ﻟﻠﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ﻟذا اﻋﺗﺑرھﺎ ﺑﻌض
ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ ﻣن اﻟﻘﯾّم اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻔﺗرض اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻧﮭﺎ ﻣطﻠﻘﺎ ﻟﺗﻌﻠّق ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺣﻘوق
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وأﻛّدوا ﻋﻠﻰ رأﯾﮭم ﺑﻘوﻟﮭم .. ":إنّ إﻋﺎدة اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﻛﻔﺔ اﻟﺣﻘوق ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ و ﻛﻔﺔ اﻟواﺟﺑﺎت ﻣن
ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى  ،و ذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﯾﺎر ﻣوﺿوﻋﻲ ﺗرﺿﻰ ﻋﻧﮫ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  ،ﯾﺣﻔظ اﻟﺣﻘوق و ﻻ ﯾﺿﯾّﻌﮭﺎ ..ھذا
ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻌداﻟﺔ ..وھﻲ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧّﺣو ﻗﯾﻣﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻻ ﯾﺻﻠﺢ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻧﮭﺎ . (1)"..
و اﻋﺗﺑرت اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻛﻣﺎ اﻋﺗﺑرت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌﯾّﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻌوّ ل ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﻟﺗﻛرﯾس ﻣﺑدأ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻛﻘﯾﻣﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻷنّ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ ﯾﺗم ﺧرق اﻟﺗوازن ﺑﯾن
اﻟﺣﻘوق و اﻟواﺟﺑﺎت ﺑﺎﻟﻌدوان و ﻓرض اﻟﻌﻘﺎب ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻌدوان ﻋدل .و اﺧﺗﻠف ﺣول اﻋﺗﺑﺎر ھذه اﻟﻌداﻟﺔ
وظﯾﻔﺔ وﻏرض ﻻﺑد ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ أن ﺗؤدﯾﮫ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ  ،وﻣن ﺛ ّم ﻻﺑد ﻣن أﺧذه ﺑﻧظر اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻛﺄﺳﺎس
)  (1أﺑو اﻟﻣﻌﺎطﻲ ﺣﺎﻓظ أﺑو اﻟﻔﺗوح  ،اﻟﻧّظﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ"،د ط)،اﻟﻘﺎھرة  :دون دار ﻟﻠﻧﺷر ،(1976 ،ص
.141
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ﻋﻧد ﺗﻘرﯾر اﻟﻌﻘﺎب أم أنّ اﻟﻧّظرة ﻻ ﺑد أن ﺗوﺟﮫ ﻟﻣرﺗﻛب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﯾﻛون اﻟﮭدف ﻣن ﻓرض اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﯾﮫ
اﻹﺻﻼح ﺑﺻرف اﻟﻧّظر ﻋن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ). (1
و ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄنّ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  " :ﻗﯾﻣﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ ﯾﺗﺣﻘق اﻟﺗوازن اﻟﻣطﻠوب
ﺑﯾن اﻟﺣﻘوق و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ و ﻣن ﺧﻼل أﺟﮭزﺗﮭﺎـ أﺟﮭزة اﻟﻘﺿﺎءـ ﺗﺗﺣﻘق اﻷھداف اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣن
ﻓرض اﻟﻌﻘﺎب و أھﻣّﮭﺎ اﻟﻌداﻟﺔ".
ﺛﺎﻧﯾّﺎ ـ ﻣظ ﺎھر اﻟﺗﻛﺎﻣ ل اﻟﻣوﺿ وﻋﻲ ﺑ ﯾن اﻟﺗﻔرﯾ د اﻟﻌﻘ ﺎﺑﻲ و اﻟﻌداﻟ ﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾ ﺔ :ﯾﻌﺗﺑ ر ﻣﺑ دأ ﺷ رﻋﯾّﺔ
اﻟﻌﻘوﺑﺔ أوّ ل ﻣؤﺷّر ﻟﻌداﻟﺗﮭﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره أھ ّم ﺿﻣﺎن ﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﺣﻘوق و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔردﯾّﺔ و اﻟﺟﻣﺎﻋﯾّﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد
ﺳواء،و أوﺛق ﻗﯾد ﯾﺿﺑط ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ و اﻟﻣﻧﻔّذ؛ و ﺟﻌل اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻻت رﻏم ﺗﻌ ددھﺎ و
اﺧﺗﻼﻓﮭﺎ ھو وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻔرﯾدھﺎ و ﻋﻧوان ﻋداﻟﺗﮭﺎ .
ﺑﯾﺎن ﻣﺿﻣون ھذان اﻟﻣظﮭران اﻟﻛﺎﺷﻔﺎن ﻋن اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و اﻟﻌداﻟﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﯾﻛون ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
1ـ ﺷرﻋﯾّﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ  :ﻧظرا ﻷھﻣﯾّﺔ و ﺧطورة اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺻ ﺎﻟﺢ و اﻟﻘ ﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ﺔ ﻓرﺿ ت ﻟﮭ ﺎ
ﺣﻣﺎﯾ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻣﺷ دّدة ھ ﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾ ﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾ ﺔ ﻣ ن ﺧ ﻼل ﻧﺻ ـوص اﻟﺗﺟ رﯾم و اﻟﺟ زاء ﺑﻘﺳ ﻣﯾﮫ اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت و
اﻟﺗداﺑﯾر اﻷﻣﻧﯾﺔ؛ ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق اﻋﺗﺑر اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺻدر اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﺗﺟرﯾم و اﻟﻌﻘﺎب .
و اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻣﻌﻧﺎه اﻟﺿﯾّق ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ أو اﻟﺗﺷ رﯾﻌﺎت اﻟوﺿ ﻌﯾّﺔ ؛
و اﻷﻣر ﺑﺎﻟ ّﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻠﯾﮭﻣﺎ ﯾﺛﯾر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺳﺗﻔﮭﺎم ﺣول ﻣن ھﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻊ ؟ و ﻣﺎ ھﻲ
ﺣدود ﺳﻠطﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟرﯾم أو اﻟﻌﻘﺎب؟
ﻟن ﺗﻛون ﻟﻧﺎ إﺟﺎﺑﺔ ﻋن ھذﯾن اﻟﺳؤاﻟﯾن ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻘﺎم ،ﻷﻧّﻧ ﺎ ﺳ ﻧﺗﻧﺎول اﻟﻣﺳ ﺄﻟﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺑ ﺎب اﻟﺛ ﺎﻧﻲ ﻣ ن
اﻟرﺳ ﺎﻟﺔ ) ،(2و ﻟﻛ ن ﺗﺄﻛﯾ دﻧﺎ ﺳﯾﻧﺻ ب ﻋﻠ ﻰ ﺿ رورة اﻟ ﻧّص ﻋﻠ ﻰ اﻟﺳ ﻠوﻛﺎت اﻟﻣﺣﺿ ور إﺗﯾﺎﻧﮭ ﺎ أو اﻟﻣﺟرﻣ ﺔ
ﺻﺔ ﻟدرئ ذرﯾﻌﺔ اﻟﺟﮭل ﺑﮭﺎ ﻣن اﻷﻓراد  ،ﻓﻣن اﻟﻌداﻟ ﺔ أن ﯾﻌﻠﻣ وا ﺑﮭ ﺎ
ﺑﻌﻧﺎﺻرھﺎ و ﻣﻔﺗرﺿﺎﺗﮭﺎ و أرﻛﺎﻧﮭﺎ اﻟﺧﺎ ّ
ﺣﺗّﻰ ﻻ ﯾؤاﺧذوا ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﺎت ﻻ ﻋﻠم ﻟﮭم ﺑﻣﻧﻌﮭﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ ھذا ﻣن ﺟﮭﺔ؛ و ﻛ ذا ﺿ رورة اﻟ ﻧّص ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﻧوﻋﮭﺎ و ﻣﻘدارھﺎ و ﺑﯾﺎن ﻛﯾﻔﯾّﺔ ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ و ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﻷنّ ذﻟك ﻣن اﻟﻌداﻟﺔ و اﻹﻧﺻﺎف
أﯾﺿﺎ .
)(1ﯾﻧظر  ،اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،ص 341و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
) ( 2ﯾﻧظر ،اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،اﻟﻔﺻل اﻷوّ ل ،ص  226وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
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إنّ ھذا اﻟﺗﺄﻛﯾد ﯾﻘودﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺻ رﯾﺢ ﻣﺑ دﺋﯾﺎ ﺑﺗﺣﻘ ق اﻷﻣ ر ﻋﻠ ﻰ ﻣﺳ ﺗوى اﻟﺗﺷ رﯾﻊ اﻟﺟﻧ ﺎﺋﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ
ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺟراﺋم اﻟﺣدود أو اﻟﻘﺻﺎص أو ﺣ ّﺗﻰ اﻟﺗﻌﺎزﯾر و إن ﻛﺎن اﻟﺑﻌض ﯾﺷ ﻛك ﻓ ﻲ ﺗﺣﻘﻘ ﮫ ﺑﺎﻟ ّﻧﺳ ﺑﺔ
ﻟﮭذه اﻷﺧﯾرة "اﻟﺗﻌﺎزﯾر"،أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳ ﺗوى اﻟﻘ واﻧﯾن اﻟوﺿ ﻌ ّﯾﺔ اﻟّﺗ ﻲ اﻋﺗﺑ رت اﻟﻣﺳ ﺄﻟﺔ دﺳ ﺗور ّﯾﺔ ﻓﻌﻣ دت اﻟ ﻧّص
ﻋﻠﻰ اﻷﻣر ﻓ ﻲ اﻟدﺳ ﺎﺗﯾر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھ ﺎ أﺳ ﻣﻰ اﻟﺗﺷ رﯾﻌﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﻟ ب ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟ ﻧّص ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﺻ راﺣﺔ ﻓ ﻲ
اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺟزاﺋ ّﯾﺔ اﻟﻌﺎد ّﯾﺔ ).(1
و ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ و اﻣﺗﻼﻛﮭﺎ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾّﺔ ) (2ﺳواء ﻓﻲ ﺷق اﻟﺗﻛﻠﯾف ﻣﻧﮭﺎ
أو ﺷق اﻟﺟزاء،ﻻ ﻧرى ﺑﺄﺳ ﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻧﺎدھﺎ إﻟﻰ ﻗواﻋد أﺧرى ﻏﯾر ﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ،ﺧﺎﺻّﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺿﺑط ﺑﻌض
اﻟﻣﻔﺎھﯾم و ﻣن ﺛ ّم اﺧﺗﯾﺎر ﺑﻌض اﻟﺗﻛﯾﯾﻔﺎت ﻟﺑﻌض اﻷﻓﻌﺎل ،ﺗﯾﺳﯾرا ﻻﻧﺗﻘﺎء اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ذاﺗﮭﺎ .
و ﻋﻠﯾﮫ ﺣُ قّ ﻟﻧﺎ اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺑدأ ﺷرﻋﯾّﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ أوّ ل ﻣؤ ّﺷر ﻟﻌداﻟﺗﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟذﻛر ،ﻓﮭو ﺑﺣقّ اﻟﺿ ﻣﺎن
اﻟﻌﺎدل اﻟّذي ﺑ ﮫ ﺗﺣﻣ ﻰ اﻟﺣﻘ وق و ﺗﺻ ﺎن ﻣﺻ ﺎﻟﺢ اﻷﻓ راد ،و اﻟﻘﯾ د اﻟوﺛﯾ ق اﻟ ذي ﺑ ﮫ ﺗﺿ ﺑط ﺳ ﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ و
اﻟﻣﻧﻔّذ ،و اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻷﺻﻠﺢ ﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺟ زاء اﻟﺟﻧ ﺎﺋﻲ و ھ ذا ﻣ ﺎ ﺳ ﯾﺗ ّم إﺛﺑﺎﺗ ﮫ ﻋﻧ د ﻋ رض ﻣﻌ ﺎﻟم اﻟ ّﻧ وع اﻷوّ ل ﻣ ن
اﻟﺗﻔرﯾد و ھو اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ). (3
 2ـ ﻋداﻟﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ :ﺳﺑق ﺑﯾﺎن اﻷﺳﺎس اﻟّذي ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﮫ ﻧظﺎم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و ھو " ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﺳب
" ﺑﺂﻟﯾّﺎﺗﮫ اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ أﺻﻼ ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛّل ﺟوھرھﺎ ؛ و ﻗد أﻛّدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻣراﻋﺎة ھذا اﻟﻣﺑدأ
اﻟﻛﺎﺷف ﻋن ﻋداﻟﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ و اﻟذي ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻛّم ﻓﻲ ﺿﺑط ﻋﻧﺻر اﻹﯾﻼم و اﻻﻧﺗﻘﺎص ﻓﯾﮭﺎ
ﺑداﯾﺔ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘرﯾرھﺎ ﻣرورا ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣﻛم ﺑﮭﺎ و ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ ﻣن اﻟﻘﺿﺎة وﺻوﻻ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ.

)  (1ﯾﻧظر ،ﻋﺑود اﻟﺳراج ،ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم ،دط )،دﻣﺷق :اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة  ،(1985 ،ص73.ـ.75
)  (2ﯾﻧظر ﻟﺑﯾﺎن اﻻﺧﺗﻼف اﻟﻔﻘﮭﻲ ﺣول اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ و اﻟﻘواﻋد اﻟﺟزاﺋﯾﺔ و ﺧﺎﺻّﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﮫ ﻣن آﺛﺎر ﻋﻠﻰ
ﺻﻌﯾد اﻟﺗﻔﺳﯾر،ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ،اﻟﻧّظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ"،دط)،ﺑﯾروت:ﻣﻧﺷورات
اﻟﺣﻠﺑﻲ،(2003،ص 39و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ؛
و إن ﻛﺎن اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ وﺟﮭﺎت اﻟﻧظر ﯾوﻣﺊ ﺑﺗذﺑذب ﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣﺷرع اﻟوﺿﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾﺔ  ،ﻟﮭذا
أﻧﻛر اﻟﺑﻌض ﻓﻛرة اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ أﺻﻼ.ﯾﻧظر ﻓﻲ ھذه اﻟﺟزﺋﯾﺔ ، ،اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔﺻل اﻷوّ ل اﻟﻣﺑﺣث اﻷول.
) (3ﯾﻧظر  ،اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،اﻟﻔﺻل اﻷوّ ل ،ص.226
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و ﻗد ﺣﺎوﻟت اﻟﺗّﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﺿﻊ ﺿواﺑط ﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻌﻘـوﺑﺎت ﻋﻣوﻣﺎ ،و ھﻲ ﺿواﺑط أو ﺷروط
ﯾﻔﺗرض أن ﯾراﻋﯾﮭﺎ اﻟﻣﺷرّ ع ﻋﻧد ﺗﻘرﯾ ر اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ و اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻋﻧ د ﺗوﻗﯾﻌﮭ ﺎ ﺣ ّﺗ ﻰ ﺗﻛ ون ﻋﺎدﻟ ﺔ؛ و أورد ﺷ رّ اح
اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻌﺿﮭﺎ و ھﻲ): (1
أ-أﻻّ ﺗﻘرّ ر ﻋﻘوﺑﺎت ﺗﺟرح اﻟﺷﻌور اﻟﻌﺎ ّم ﻓﺗﻧﻘﻠب اﻟﻣﻼﻣﺔ إﺷﻔﺎﻗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ .
ب-أن ﺗﻘرّ ر ﻋﻘوﺑﺎت ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠّﺗﻧﻔﯾ ذ ﻋﻠ ﻰ ﻛ ّل ﻓ رد  ،و ﻻ ﯾﺗﺣﻘ ق ذﻟ ك إﻻّ إذا ﻛﺎﻧ ت طﺑﯾﻌﺗﮭ ﺎ ﺗﻧط وي
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎس ﺑﺣقّ ﻣﺷﺗرك ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧّﺎس ﻛﺎﻟﺣرّ ﯾﺔ و اﻟﺣﯾﺎة و ﻏﯾرھﺎ .
ج-أن ﺗﻘ رّ ر ﻋﻘ ـوﺑﺎت ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺗ ـدرّ ج واﻟﺗّﺟزﺋ ﺔ ﻟﻛ ﻲ ﺗﺗ ـﻧﺎﺳب و ظ روف ﻛ ّل ﺣﺎﻟ ﺔ وﻣﻼﺑﺳ ﺎت ﻛ ّل
واﻗﻌﺔ.
د-أﻻّ ﺗﻘرر ﺳوى اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟوﻗف اﻟﺗّﻧﻔﯾذ،ﺗﺣرّ زا ﻣن اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.
ﻏﯾر أﻧّـﻧﺎ ﻻ ﻧرى ھذه اﻟﺿواﺑط ﺗﺷﻛّل اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣﺣﻛم اﻟﻌﺎدل ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﻌﻘﺎب ،ﻟذا ﯾﻣﻛﻧﻧ ﺎ ﻣﻧﺎﻗﺷ ﺗﮭﺎ
ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
اﻷول ﯾﺣﺗﻣل ﻣﻌﻧﯾﯾن ؛ ﻓﺈﻣّـﺎ أﻧّﮫ ﯾدﻋو إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺔ و ﺗﺳﻠﯾﺳﮭﺎ  ،أو أ ّﻧ ﮫ ﯾدﻋ ـو إﻟ ﻰ
ﻓﺎﻟﺿﺎﺑط ّ
ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﺑﺷﻛل ﻋﻠﻧﻲ  ،و ﻛﻼ اﻟﺗّﻔﺳﯾران ﻣردود .
ﻓﺎﻟﺗّﺧﻔﯾـف ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب وﻓق ﻣ ﺎ ﯾرﺿ ﻲ اﻟﺷ ﻌور اﻟﻌ ﺎمّ ،ﻗ د ﯾﺧ رق ﻣﺑ دأ اﻟﺗّﻧﺎﺳ ـب ﺑ ﯾن اﻟﺟرﯾﻣ ﺔ و ﻣ ﺎ
ﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﻣن اﻟﺟزاء  .وﯾظﮭر ذﻟك ﺑﺟﻼء ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﺧطﯾرة اﻟّﺗﻲ ﯾﻔﺗرض ﻓ ﻲ ﻋﻘوﺑﺗﮭ ﺎ اﻟ ّﺷ دّة واﻟﻘﺳ وة ؛ ﻓ ﺈن
روﻋﻲ ھذا اﻟﺷّﻌور ﻓﻘد ﻧﺳﻘط اﻟﻌﻘﺎب ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ  ،وذﻟك ﻟﻣﺎ ﯾﻧـﺗﺎب اﻟﻧّﻔس اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن ﺿﻌف ﻓﻲ ﺗﻘـﺑّل اﻷﻟم ﺣﺗّﻰ
وإن ﻛﺎن واﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر .
ﺻ راﻣﺔ
ﻛﻣﺎ أنّ إرﺿﺎء اﻟﺷﻌـور اﻟﻌﺎ ّم أﻣر ﻧﺳﺑﻲّ ﻗد ﻻ ﯾﺗﺣﻘّـق ﺣﺗّﻰ ﻣﻊ اﺟﺗﻧﺎب اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﻘﺳوة واﻟ ّ
ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ؛ ﻓﻧﻔوس اﻟﺑﺷر ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻗوّ ة وﺿﻌﻔﺎ،ﻛﻣﺎ أنّ ردود أﻓﻌﺎل اﻷﻓراد إزاء اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﺟرﻣﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف
ﺗﺑﻌﺎ ﻻرﺗﺑﺎطﮭم ﺑﮭﺎ ﻗرﺑـﺎ وﺑﻌدا أي ﻣدى ﻣﺳـﺎس اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺷﺧص ﺑﺷﻛـل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر.

)(1ﯾﻧظ ر  ،ﻣﺣﻣ ود ﻧﺟﯾ ب ﺣﺳﻧﻲ،ﺷ رح ﻗ ﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت اﻟﻠﺑﻧ ﺎﻧﻲ ) ،اﻟﻘﺳ م اﻟﻌ ﺎم ( ،ص650؛ﯾﻧظر،ﻋﺑ ود اﻟﺳراج،اﻟﺗﺷ رﯾﻊ
اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﻣﻘﺎرن ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ و اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳوري ،دط)دﻣﺷق:اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة 1976،م( ،ج302،303/1؛
Bouzat et Pinatel –Traité de droit pénal et criminologie.T1. P 392- 394.
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اﻷول:
اﻟﻔﺻل ّ

أﻣّـﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺿرورة ﻣراﻋﺎة اﻟﺷﻌور اﻟﻌﺎ ّم دﻋوة ﺿﻣﻧﯾـﺔ إﻟﻰ ﺳرّ ﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،ﻓﺈﻧّﻧﺎ ﻧرى ﻓﻲ
ذﻟك طﻣﺳﺎ ﻷھ ّم أﻏراض اﻟﺟزاءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ،وھو ﺗﺣﻘﯾق اﻟرّ دع اﻟﻌﺎ ّم ﺑﻛ ّل ﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﮫ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻋﻣﻠﯾﺔ أﻛﯾدة ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ.
واﻟﺿﺎﺑط اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،ﻣﻔﺗرض ﻓﻲ ﻛل ﺟزاء ﺟﻧ ﺎﺋﻲ ،ﻓﻣ ن ﻏﯾ ر اﻟﻣﺗﺻ ور أن ﺗﻘ رر ﻋﻘ ـوﺑﺔ ﻏﯾ ر ﻗﺎﺑﻠ ﺔ
ﻟﻠﺗﻧﻔﯾـذ  ،وإن ﻛﺎن اﻟﻣﺷرّ ع أﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﻘرّ ر ﻋﻘوﺑﺔ ﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺎ ،وﻣﻊ ذﻟك ﻻ ﯾﺟدھﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗّﻧﻔﯾذ ؛ ﻣن ذﻟك
 :اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ  ،ﻓﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ُﺗﺳﺗﺑدل ﺑﺎﻹﻛراه اﻟﺑدﻧﻲ ﻟﻌدم ﻗدرة اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﮭﺎ أو ﺗﻌﻧّﺗﮫ ﻓﻲ ذﻟك .
و ھذا ﯾد ّل ﻋﻠﻰ أنّ اﻟﺗّﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻻ ﺗطﺑّق ھذا اﻟﺿّﺎﺑط ﺑﺷﻛل دﻗﯾق .
أﻣّﺎ اﻟﺿّﺎﺑط اﻟﺛّﺎﻟث ،ﻓﯾﻘﺻد ﺑﮫ أﻻّ ﺗﻘرّ ر ﻋﻘوﺑﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ،ﺑل ﻻ ﺑ ّد ﻣن أن ﺗﻛ ون ﻣﺗراوﺣ ﺔ ﺑ ﯾن ﺣ دﯾن :
أد ﻧﻰ و أﻗﺻﻰ  ،ﺣﺗّﻰ ﯾﺗﺳﻧّﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺗﻛﯾﯾـفُ ﻣﻘدارھﺎ وﻓق ﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ  .و ﻧﻠﻣـس ﺗطﺑﯾـق اﻟﻘواﻧﯾن ﻟﮭذا اﻟﺿّﺎﺑط
ﻓﻲ ﻋﻘـوﺑﺎﺗﮭﺎ اﻷﺻ ﻠﯾّﺔ ؛ ﻓﻣ دّة ﺳ ﻠب اﻟﺣر ّﯾ ﺔ ﻏﺎﻟﺑ ﺎ ﻣ ﺎ ﺗﻛ ون ﻣﺣﺻ ورة ﺑ ﯾن ﺣدّﯾ ـن وﻛ ذﻟك اﻟﻐراﻣ ﺔ ،و ھﻣ ﺎ
أﺳﺎس اﻟﺗّﺷـرﯾﻌﺎت اﻟوﺿﻌﯾﺔ  .أﻣّــﺎ ﻓﻲ اﻟﺗّﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ﻓﺈﻧّـﻧﺎ ﻧﺟد اﻟﻣﺷ ـرّ ع ﯾﻘ رّ ر ﻋﻘوﺑ ﺎت ﺛﺎﺑﺗ ﺔ
ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﺧطﯾرة ﻛﺎﻟﺣدود و اﻟﻘﺻﺎص  ،و ﯾﺗرك ﻟوﻟﻲّ اﻷﻣر ﺗﻘرﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺟراﺋم اﻟﺗّﻌزﯾر
اﻟّﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻣﺗراوﺣﺔ ﺑﯾن ﺣدّﯾن ﻛﺎﻟﺣﺑس و اﻟﺟﻠد.
و أﺧﯾرا  ،ﻓﺈنّ اﺷﺗـراط ﻗﺎﺑﻠﯾـﺔ وﻗف اﻟﺗّﻧﻔﯾـذ إن ﻛﺎن ﻣﺗﺻوّ را ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳّﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ
واﻟﻐراﻣﺎت و ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺑﻌﯾّﺔ أو اﻟﺗّﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ ،ﻓﺈﻧّﮫ ﻏﯾر ﻣﺗﺻوّ ر ﻓﻲ اﻹﻋدام و
ﻛذا ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺎص ﺑﺿروﺑﮫ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣﻘرر ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲّ ؛ ﻟذﻟك ﻓﺈﻧّﻧﺎ ﻻ ﻧراه ﺿﺎﺑطﺎ
ﻟﺗﻘرﯾر ﻋﻘوﺑﺔ ﻋﺎدﻟﺔ .
و ﺑﻌد ھذا اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﺿواﺑط ﺗﻘرﯾـر اﻟﻌﻘـوﺑﺎت  ،ﻧرى ﻣ ن اﻟﺿ روري اﻟﺑﺣ ث ﺑﺎﺳﺗﻣ ـرار ﻋ ن ﻋداﻟ ﺔ
اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺎﺗﺑﺎع ﻣﻧﮭﺞ ﻣﺣﻛم ﯾﻛون ﻣﺑﻧ ّﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر رﻛﯾزة و آﻟﯾّﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ

)(1

ھ ﻲ ﻓ ﻲ ﺣﻘﯾﻘ ﺔ اﻷﻣ ر اﻷﺳ س

اﻟّﺗﻲ ﺑﮭﺎ ﺗﺿﺑط ﻣﻘﺎدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﺗوﺳم ﺑﺎﻟﻌداﻟ ًﺔ.

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :
اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹﺟراﺋﻲ و اﻟﻐﺎﺋﻲ ﺑﯾن اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ:
إنّ أﺟﮭزة اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺑﻣﻣﺛﻠﯾﮭﺎ ﻗﺿﺎة ﻛﺎﻧوا أم أﺟﮭزة أﺧرى ﻣﺳﺎﻋدة ھﻲ اﻵﻟﯾّﺔ اﻟﻛﺎﺷﻔﺔ ﻋن ﻋداﻟﺔ
اﻟﻌﻘوﺑﺔ و اﻟﻣﺟﺳّ دة ﻟﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾّﺎ  ،و ھﻲ ﺑﮭذا اﻟﻛﺷف و ھذا اﻟﺗﺟﺳﯾد ﺗﻌﻛس ﻣظﮭرا آﺧر ﻣن ﻣظﺎھر اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن
)  (1ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و أھ ّم آﻟﯾّﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﯾﺗﺗم دراﺳﺗﮭﺎ ﺗﻔﺻﯾﻼ ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻷطروﺣﺔ  ،ص 265و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
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اﻷول:
اﻟﻔﺻل ّ

اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ذا ﺻﺑﻐﺔ إﺟراﺋﯾّﺔ .و ﺗﺑﻘﻰ اﻷھداف اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣن ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ھﻲ ذاﺗﮭﺎ
أﻏراض اﻟﻌﻘوﺑﺔ و ﻏﺎﯾﺎﺗﮭﺎ و ﻣﻧﮭﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ و ﻻ ﯾﺗﺄﺗّﻰ ﺑﻠوﻏﮭﺎ إﻻّ ﻋن طرﯾق أﺟﮭزة اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾﺔ ﺑﻼ
ك.
أدﻧﻰ ﺷ ّ
ﺑﯾﺎن ﻣظﺎھر اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹﺟراﺋﻲ و اﻟﻐﺎﺋﻲ ﺑﯾن اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻓﻲ
ﻋﻧﺻرﯾن ھﻣﺎ :
ّأوﻻ ـ ﻣظﺎھر اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﺟراﺋﻲ ﺑﯾن اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾﺔ :ﯾرﺟﻊ أﺳﺎس اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ
ﻷﺟﮭزة اﻟﻌداﻟﺔ و ﺧﺎﺻّﺔ ﻗﺿﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟدّور اﻟّذي أ ُﻧﯾط ﻟﮭﺎ ،إذ ﻟم ﺗﻌد وظﯾﻔﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻗﺎﺻر ًة ﻋﻠﻰ
اﻟﺗطﺑﯾق اﻵﻟﻲ ﻟﻠﻧّﺻوص اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣن ﻗﺑل ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻘدﯾم  ،ﺑل ﺗﻌدّت ذﻟك إﻟﻰ اﻟﻔﮭم
اﻟدّﻗﯾق واﻟﺗّﻔﺳﯾر واﻟﺑﯾﺎن ،وﻛذا اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج و اﻟﺗﻛﯾﯾف ﺛم ﺗرﺗﯾب اﻵﺛﺎر ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك .
و ﻋﻠﯾﮫ ،ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻣظﺎھر اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹﺟراﺋﻲ ﺑﯾن اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻓﻲ ﻛون :وﻻﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء
ھﻲ اﻷﺳﺎس اﻟّذي ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎب  ،و ﻓﻲ ﻛون ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد
اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ھو اﻟﺳﻧد اﻟواﻗﻌﻲ اﻟّذي ﺑواﺳطﺗﮫ ﺗﻣﺎرَ س ھذه اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘـوﺑﺔ اﻟﻣﻧـﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻌﺎدﻟﺔ ؛ و ﯾﻣﻛن
ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗّﺎﻟﻲ ):(1
1ـ وﻻﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء أﺳﺎس ﻣﻧﺢ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎب  :ﯾﺗﻔق ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻣﻊ
ﺷرّ اح اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر وﻻﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء ھﻲ اﻷﺳﺎس اﻟّذي ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺻﻼﺣﯾّﺎت ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﯾﻣﺎرس ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ
)(2

ﺳﻠطﺗﮫ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ

 ،ﻓﺈذا ﻟم ﯾﻧﻌﻘد ﻟﮫ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﺄﺣﻛﺎﻣﮫ ﺑﺎطﻠﺔ ﻷنّ ﻣﺎ ﺗﺄﺳس ﻋﻠﻰ ﺑﺎطل ﺑﺎطل ﺑﺎﻟﺿرورة .

ﻓﺎﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ھو اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟّذي ﺑﺎﻋﺗﻣﺎده ﯾﺗ ّم ﺗوزﯾﻊ اﻟﺻﻼﺣﯾّﺎت ﻓﻲ ﻧظر أﻧواع ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﻣن اﻟدﻋﺎوى
ﺑﯾن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ،ﺑل و ﺣﺗّﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ ذاﺗﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن أﻗﺳﺎﻣﮭﺎ و ﻗﺿﺎﺗﮭﺎ.
و ﻣن ﻣﻧطﻠق اﻧﻌﻘﺎد اﻟوﻻﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ و ﺗﻛﻠﯾﻔﮫ ﺑﻧظر اﻟدﻋﺎوى اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﯾﻣﺎرس ﺳﻠطﺗﮫ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﺑداﯾﺔ
ﻣن اﻟﺗﺛﺑّت ﻣن ﻣدى ﺗواﻓر اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾّﺔ اﻟﻼّزﻣﺔ ﻟﻘﺑول اﻟدﻋوى  ،ﺛ ّم اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ اﻟﺗّﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗواھﺎ ﯾﻘوم

) (1ﯾﻧظر  ،رﻣزي رﯾﺎض ﻋوض ،اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ "اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ و اﻟﺣ ّل دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ" ،دط )،اﻟﻘﺎھرة  :دار اﻟﻧّﮭﺿﺔ
اﻟﻌرﺑﯾّﺔ،(2005 ،ص 5ـ .8
)  (2ﯾﻧظر  ،اﻟﻣﺎوردي  ،أﺑو اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﺣﺑﯾب ،اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺳﻠطﺎﻧﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟدﯾﻧﯾّﺔ،ط)،1ﺑﯾروت :دار اﻟﻛﺗﺎب
اﻟﻌرﺑﻲ،(1990 ،ص  129و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ؛ ﺣﺳﻧﻲ اﻟﺟﻧدي  ،اﻟﺟﻧدي ﻓﻲ ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ط)،2اﻟﻘﺎھرة  :دار
اﻟﻧّﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾّﺔ ،(2000،ص .841
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

ﺑﺣﺳم اﻟﻧّزاع ﺑﺎﺗّﺑﺎع ﺧطوات ﺳﯾﺗ ّم ﺗوﺿﯾﺣﮭﺎ ﻋﻧد ﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ؛ و ﻟﮭذا اﻋﺗﺑر
اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ھو اﻟﺳﻧد اﻟواﻗﻌﻲ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣواﻟﻲ:
 2ـ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻟﺳﻧد اﻟواﻗﻌﻲ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ :ﺗﺗﺟﺳّد ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻋﻣﻠﯾّﺎ
ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﮫ ﺑﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ ﻣﻼﺑﺳﺎت ﻛ ّل واﻗﻌﺔ و ظروف ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎو أﺣوال ﻣرﺗﻛﺑﯾﮭﺎ  ،ﻣﺳﺗﻛﻣﻼ
ﺑذﻟك ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﮫ اﻟﻣﺷرّع ﻣن ﺗﻔرﯾد ﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻋﺗُﻣدت ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺣ ّﻘﻘﮫ ﻣﻌﺎﯾﯾر وآﻟﯾّﺎت

)(1

ﻟﮭﺎ وزﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل

ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .
و ﻷنّ اﻟﻣﺷرّ ع ذاﺗﮫ ھو ﻣن ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ھذه اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﺈﻧّﮫ ﯾﻌﻣد ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن رﺳم ﻣﻌﺎﻟم
ﺳﯾﺎﺳﺗﮫ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ و اﻟﺧطوط اﻟﻌرﯾﺿﺔ اﻟّﺗﻲ ُﯾﻔﺗرض أن ﯾﺗﺑﻌﮭﺎ اﻟﻘﺿﺎة أﺛﻧﺎء ﺗطﺑﯾﻘﮭم ﻟﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  ،وﻣﺎ ﻋﻠﯾﮭم
إﻻّ أن ﯾﺳﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﻧﮭﺞ ﻣﺷرّ ﻋﮭم اﻟﺗزاﻣﺎ ﻣﻧﮭم ﺑﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ  ،و ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﻋﻠﯾﮭم ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﺷرﻋﯾّﺔ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء وﻓق ﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌرض أﻣﺎﻣﮭم ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل ﻋن ﻏﯾرھﺎ .و ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻟﻰ
اﻻﺟﺗﮭﺎد ﻓﻲ ھذا اﻟﺗﻛﯾﯾف ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻣﺗراوﺣﺔ ﺑﯾن ﺣدﯾن أو ﯾﻛون اﻟﻣﺷرّ ع ﻗد ﺧﯾّر
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﮫ ﺑﺗﺷدﯾد أو ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾّﺎ
)(2

ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﺗﺧﺗصّ ﺑﮭﺎ ﻛل واﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ؛أو ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﻌﻘوﺑﺎت

ﻣﻔوّ ﺿﺔ أﺻﻼ ﻟﺳﻠطﺔ وﻟﻲّ اﻷﻣر أو اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎزﯾر اﻟﻣﻘرّ رة ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ،ﺣﯾث ﺗﺗﺳﻊ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ)،(3ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺗﺑﯾّن ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ .
وﻋﻠﯾﮫ ﯾظﮭر اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹﺟراﺋﻲ ﺑﯾن ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ واﺿﺣﺎ ﺧﺎﺻّﺔ أ ّﻧﮫ ﻋن
طرﯾق ھذه اﻷﺧﯾـرة ﯾﺗ ّم ﺗﺟﺳﯾده ﻋﻣﻠﯾّﺎ أو واﻗﻌﯾّﺎ  .و ﺗﺑﻘﻰ ﻣظـﺎھر اﻟﺗﻛـﺎﻣل ﻣﻣﺗدة ﻟﺗﺷﻣل أﯾﺿﺎ اﻷھداف و
اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧﺷودة ﻣن ﻛ ّل ﻣﻧﮭﻣﺎ  ،ﺗوﺿﯾﺣﮭﺎ ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣواﻟﻲ:
ﺛﺎﻧﯾﺎ ـ ﻣظﺎھر اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻐﺎﺋﻲ ﺑﯾن اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ :إنّ ﻋداﻟﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻻ ﺗﻧﺗﮭﻲ أﺑﻌﺎدھﺎ
اﻟﺣﻘﯾﻘﯾّﺔ ﻋﻧد ﺣ ّد وﻗﻌﮭﺎ اﻟّذي ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣؤﻟﻣﺎ و ﻣﻧﻘﺻﺎ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ،ﺑل ﺗﻣﺗد ﻟﺗﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق
)  (1ﯾﻧظر  ،اﻟﺑﺎب اﻷوّ ل ،اﻟﻔﺻل اﻷوّ ل،ص265وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ .
)  (2ﯾﻧظر  ،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺧﺿر  ،اﻷوﺟﮫ اﻹﺟراﺋﯾّﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھرة ،
ﻛﻠﯾّﺔ اﻟﺣﻘوق ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھرة ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة.ﻧوﻗﺷت ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ،(1975ص . 266و ﻟذﻟك ﻗﯾل "..أنّ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ
ﺗﺟد ﻓﻲ اﻟﺗﻐﺎﯾر اﻟﻼّﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﺻور ارﺗﻛﺎب اﻟواﻗﻌﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﺳﺑب وﺟودھﺎ  .ﻓﺎﻟﻣﻐﺎﯾرة ﺗﺗطﻠّب اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر ."..ﻣﺄﻣون
ﺳﻼﻣﺔ  ،ﺣدود اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون ،دط)،اﻟﻘﺎھرة:دار ﻏرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ،دت ( ،ص
 93ـ .94
)  (3ﯾﻧظر  ،ﺳﻠﯾم اﻟﻌوا  ،ﻓﻲ أﺻول اﻟﻧّظﺎم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،طﺑﻌﺔ ،2006ص  382و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾﺔ ﺑﻣﻔﮭوﻣﮭﺎ اﻟواﺳﻊ ؛ و ﻟن ﯾﺗﺄﺗّﻰ ذﻟك إﻻّ ﺑﺑﻠوﻏﮭﺎ اﻷھداف اﻟﻣﺑﺗﻐﺎة ﻣن ﻓرض اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ ﺣ ّد
ذاﺗﮫ و ھﻲ  :اﻟردع اﻟﻌﺎم و اﻟﺧﺎص ﻣﻌﺎ و اﻹﺻﻼح ﻣﺎ أﻣﻛن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ ﺑوﺻﻔﮭﺎ ﻏرض
ﺿﻣﯾر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
أﺧﻼﻗﻲ  ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻋﺗداء ﺻﺎرخ ﻋﻠﻰ اﻟﻌداﻟﺔ ﻛﻘﯾﻣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﺄﺻّﻠﺔ ﻓﻲ اﻟ ّ

و

اﻟﺟزاء وﻣﻧﮫ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ھو اﻟذي ُﯾﻔﺗرض أن ﯾﻌﯾد اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﮭذه اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﯾﮭﺎ و ﯾﺣﻘق اﻟﺷﻌور اﻟﻌﺎم ﺑﮭﺎ
ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ).(1
ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ﺗوﺻّﻠﻧﺎ إﻟﻰ أنّ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺗرﺑطﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻛﺎﻣل وطﯾدة ﻣﻊ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻣن
اﻟﻧّﺎﺣﯾّﺔ اﻟﻐﺎﺋﯾّﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ھﻲ ذاﺗﮭﺎ ﻏﺎﯾﺔ ﯾﺟري اﻟﺳﻌﻲ ﺣﺛﯾﺛﺎ ﻹدراﻛﮭﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ،و ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ أﯾﺿﺎ ﺟﮭﺎزا
ﻋدﻟ ّﯾﺎ ﻣﻌوّ ﻻ ﻋﻠﯾﮫ ﻟﺑﻠوغ اﻷھداف اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ .ﺑﯾﺎن ﻣظﺎھر اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻐﺎﺋﻲ ﺑﯾن اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و
اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻧﻠﺧﺻﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾن:
1ـ ﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق اﻷھداف اﻟردﻋﯾّﺔ :إنّ اﺧﺗﯾﺎر ﻋﻘوﺑﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ أو ﺑﻣﺻطﻠﺢ أﺷﻣل "ﻋﺎدﻟﺔ" ﺑﺎﻟﻎ
اﻷھﻣﯾّﺔ ﻓﮭو اﻟﺳﺑﯾل اﻷﻣﺛل ﻹدراك أھداف اﻟﻌﻘﺎب اﻟردﻋﯾّﺔ ﺑداﯾﺔ،و ﻣن ﺛ ّم اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ و ﻻ
ﯾﺗﺄﺗّﻰ ذﻟك إﻻ ّ ﻋن طرﯾق أﺟﮭزة اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ،ﻓﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟـ :
أ ـ اﻟردع اﻟﻌﺎم :ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟ رّ دع اﻟﻌ ﺎ ّم وذﻟ ك ﺑﻔرﺿ ﮭﺎ ﻟﻠﻌﻘوﺑ ﺎت ﻣﮭﻣ ﺎ ﻛ ﺎن
ﻧوﻋﮭﺎ ﻣﺎ داﻣت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛ ّل ﻣن ﺗﺳوّ ل ﻟﮫ ﻧﻔﺳﮫ اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﻓر ٍد ﺑﻌﯾﻧﮫ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻛﻠّﮭﺎ  .وﻟﻛ ﻲ ﺗ ﺗﻣﻛّن
ﻣن ﺑﻠوغ ھذا اﻟﻣﻘﺻد  ،ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻣﻠك ﻣوظّﻔﯾن ﻋدول أﻛﻔﺎءَ  ،ﻗ ﺎدرﯾن ﻋﻠ ﻰ اﺗّﺧ ﺎذ اﻟﻘ رارات  ،ﺟ رﯾﺋﯾن ﻋﻠ ﻰ
اﻟﻧّطق ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﻣﻧﻊ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ،و ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ ﻣ ن ھ ذا اﻟﻣﻧطﻠ ق و ﺑﻛ ّل ﺗﺄﻛﯾ د اﻟﺗﺻ دي
ﻷيّ ﻧوعٍ ﻣن اﻟﺟراﺋم ﺑﺎﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟّﺗﻲ ﺗﺣُ ول دون ﻋﻣوم ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ.
ﻓ ﺈن وﺟ دت ھﯾﺋ ﺔ ﻗﺿ ﺎﺋﯾّﺔ ﻛﮭ ذه ﻛﺎﻧ ت ﺑﺣ ق ﺟ دﯾرة ﺑ ﺄداء اﻟرّ ﺳ ﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧوط ﺔ ﺑﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ظ ّل اﻟوﻗ ﺎر
واﻟرّ ﺿﻰ واﻻﺣﺗرام واﻟﺗّﻘدﯾر ﻣن اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﺈن رأت أنّ ﻋﻘوﺑﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ ھﻲ اﻟﺟزاء اﻟوﻓﺎق ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ  ،رُ ّد
أيّ ﺗدﺧّ ل ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺣﻛم ﺑﮭﺎ أو ﺗوﻗﯾف اﻟﻘﺿﺎء ﺑﮭﺎ  ،وإﻻّ ﻓﻘ دت اﻟﮭﯾﺋ ُﺔ اﻟﻘﺿ ﺎﺋﯾّﺔ ﻣﺻ داﻗﯾﺗﮭﺎ وھﯾﺑﺗﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟوﺳ ط
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﻟم ﯾﺗﺣﻘق اﻟردع اﻟﻌﺎم.
واﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﺗﮭﺎ و أﺟﮭزﺗﮭﺎ و إطﺎراﺗﮭﺎ ،ﺑﺣزﻣﮭﺎ وﻋزﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻓرض اﻟﻌﻘﺎب
اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻻ ﺗﻌ ّد ﺟﺎﺋرة ﺑل اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﻓﮭﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﺗﺟﺳﯾد اﻟﻌدل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ،ﻷ ّﻧﮭﺎ ﺗﺳﺗﮭدف ﺑﮫ ردع ﻣن
)( 1ﯾﻧظر ،ﻣﺣﻣود ﻧﺟﯾب ﺣﺳﻧﻲ ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب،ص  106 ، 98 ،104 ،41؛ أﺣﻣد ﻋوض ﺑﻼل  ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  "،اﻟﻧّظرﯾﺔ و
اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت "،ط)،1اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،(1984 ،ص99؛ﻣﺣﻣود طﮫ ﺟﻼل  ،أﺻول اﻟﺗﺟرﯾم و اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ص 198ـ . 203
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اﻷول:
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

ﺗﺣدّﺛﮫ ﻧﻔﺳﮫ اﻻﻣﺗﺛﺎل أﻣﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎرﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم؛ وھذا اﻟﻣﻘﺻد ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛﺗﻣل إﻻ ّ إذا ﻋزّ ز اﻟﻘﺿﺎء ﺳﻠطﺎﻧَﮫ
ﺑﺎﻟﮭﯾﺑﺔ  ،وﺣﻛﻣَﮫ ﺑﺎﻹﻟزام ،وأﻋواﻧَﮫ ﺑﺎﻟﻣؤھّﻼت اﻟﻌﻠﻣﯾّﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾّﺔ واﻟﺟﺳدﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ ﺗﯾﺳّر ﻟﮭم أداء ﻣﮭﺎﻣّﮭم
وﺻﻼﺣﯾﺎﺗﮭم ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﮫ). (1
إنّ اﻟرّ دع اﻟﻌﺎ ّم ﯾﺗطﻠّب ﺣﻛﻣﺎ ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺛﺑﺎت ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ وﺛﻘﺔ ﺑﻧﻔﺳ ﮫ ؛ ﻓ ﺈن
ﺗﻘرّ رت ﻟﺟرﯾﻣ ٍﺔ ﻣﺎ ﻋﻘوﺑﺔ اﻹﻋ دام ﻣ ﺛﻼ ﯾﺟ ب ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ إﺻ دارُ اﻟﺣﻛ م دون اﻻﻧﺻ راف إﻟ ﻰ ﻏﯾ ره ﻣ ن
اﻟﺑداﺋل إﻻّ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء وﻓﻲ ﺣدو ٍد ﺿﯾّﻘ ٍﺔ ؛ ذﻟك أنّ اﻟﻧّﺎس ﯾﻣﺗﻧﻌون ﻋ ن ارﺗﻛ ﺎب اﻟﺟ راﺋم إذا أﯾﻘﻧ وا ﻓﻌ ﻼ أنّ
اﻟﻘﺿﺎء ﺣﺎز ٌم وﺻﺎر ٌم ﻓﻲ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘ ﺎب اﻟّ ذي ﻻ ﯾُﺷ وّ ھﮫ ﺗ ر ّد ٌد وﻻ ﯾﻌﺗرﯾ ﮫ ﺿ ﻌفٌ ؛ ھ ذا ﻣ ﺎ ﯾﻣﻛ ن وﺳ ﻣﮫ ﺑ ـ
:ﻣﺻداﻗﯾّﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ.
ب ـ اﻟردع اﻟﺧﺎص  :ﻓﺿﻼ ﻋن ﺣﺳن ﺗﻘرﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺎت  ،ﻓﺈﻧّﮭﺎ ﺗﺑﻘﻰ رھﻧﺎ ﺑﺣﺳن ﺗﻛﯾﯾﻔﮭﺎ ﻛﻣﺎ و ﻧوﻋﺎ
ﺑﺣﺳب اﻟﺣﺎﻻت ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺣﺎﻟﺔ و ﺑﺣﺳب اﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻗﻌﺔ ﺑواﻗﻌﺔ و ذﻟك ﺑﺗﻔرﯾدھﺎ  .و ﺣﺳن ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘﺎب ﯾﺟﻌﻠﮫ
اﻟﻌَودة إﻟﻰ ارﺗﻛﺎب ﺟراﺋم ﺟدﯾدة ﺷرﯾطﺔ ﺗﻔرﯾده ﺑﺿﺑط
ﯾُؤدّي ﻏرﺿﮫ اﻟﺧﺎص ﺑﻣﻧﻊ ﻛ ّل ﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ْ
ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘﺎﺿﻲ و اﻟﻣﻧﻔّذ ﻣﻌﺎ ﺗﻔرﯾدا ﻋﺎدﻻ ﯾﻛون وﻓق أﺳس ﻣﺣﻛﻣﺔ .ﻓﺈذا اﺳﺗﯾﻘن ﻛ ّل ﻓر ٍد أﻧّﮫ
ﻻ ﻣﻔرّ ﻣن أﻟم اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺻّﺎرم اﻟﻣﺳﺗﺣقّ اﻟذي ﺗﻔرﺿﮫ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋﯾّﺔ

و

اﺳﺗﺷﻌر وﺟﻊ اﻻﻧﺗﻘﺎص ﺣﺗّﻰ و إن ﻛﺎﻧت أﻣﺎراﺗﮫ ﺧﻔﯾّﺔ،أﺣﺟم ﻋن اﻟﻌدوان واﻣﺗﻧﻊ ﻋن ﻣﻌﺎودة اﻟﺟرﯾﻣﺔ .
 2ـ ﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق اﻷھداف اﻹﺻﻼﺣﯾّﺔ و اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ :إنّ ﺛﻣر َة اﻟرّ دع اﻟﺧﺎصّ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ھﻲ
إﺻﻼ ُح ﺣﺎل اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ،وﺛﻣر َة اﻟردع اﻟﻌﺎم ھﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ؛و ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﺗﺗوزّ ع اﻷدوار ﺑﯾن
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧوّ ل ﻟﮭﺎ أﻣر ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ ﻟﺗﺣﻘق ﺗﻛﺎﻣﻼ ﻻ ﻧظﯾر ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟزاﺋﻲ،ذﻟك أنّ :
أ ـ اﻟﮭ دف اﻹﺻ ﻼﺣﻲ:ﻻ ﯾﻣﻛ ن ﺑﻠوﻏ ﮫ إﻻّ إذا اﺳ ﺗطﺎﻋت اﻟﺟﮭ ﺎت اﻟﻣﺧ وّ ل ﻟﮭ ﺎ أﻣ ر ﻓ رض و ﺗﻘرﯾ ر
اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺗﻔرﯾدھﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ظروف ﻛ ّل ﻣﺟرم ﺑﻐﯾﺔ إﺻﻼح أﺣواﻟ ﮫ ﻣﮭﻣ ﺎ ﻛﺎﻧ ت ؛ و ﻻ ﯾﺗ ﺄﺗﻰ ذﻟ ك إﻻّ
إذا اﺳ ُﺗﻛﻣﻠت اﻟﻣﮭﻣّﺔ اﻹﺻﻼﺣﯾّﺔ ﻣﻣن ھم أھﻼ ﻟﮭ ﺎ أي اﻟﮭﯾ ﺂت اﻟﻘﺿ ﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺟ دﯾرة ﺣ ّﻘ ﺎ ﺑ ﺄداء اﻟرّ ﺳ ﺎﻟﺔ اﻹﻧﺳ ﺎﻧﯾّﺔ
اﻹﺻﻼﺣﯾّﺔ اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﮭﺎ أﺛﻧﺎء ﺗوﻗﯾﻊ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ  ،ﻓﻲ ظ ّل اﻟﮭﯾﺑ ﺔ و اﻟﺣ ـزم و
ﻓ ﻲ ذات اﻟوﻗ ت ﺑرأﻓ ﺔ ﻣطﻠوﺑ ﺔ و رﺣﻣ ﺔ ﻣﺗوﻗﻌ ﺔ ﺑﻣ ن ﯾﺳ ﺗﺣﻘﮭﺎ ﻣ ن أﻓ راد اﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ ﺣ ّﺗ ﻰ و إن ﻛ ﺎﻧوا ﺟﻧ ﺎة
ﻓرﺿت ﻋﻠﯾﮭم أﺣﻛﺎم ﺟزاﺋﯾّﺔ ﻣوﺳوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺷدة .

)  (1ﯾﻧظر  ،اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ھذا اﻟﻣﺑﺣث  ،ص 33وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
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اﻷول:
اﻟﻔﺻل ّ

ب ـ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ :إنّ اﻟﺟرﯾﻣ ﺔ ﺧ رق ﻟﻠﻌداﻟ ﺔ  ،ﻷ ّﻧﮭ ﺎ ُﻋ دوانٌ ﯾﻘ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﻗﯾﻣ ﺔ أو أﻛﺛ رَ ﻣ ن اﻟﻘ ﯾم
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ّﯾﺔ اﻷﺻﯾﻠﺔ اﻟﻣﺣﻣ ّﯾﺔ ﺑﻌﻘوﺑﺎت أدﻧﻰ ﻣﺎ ﯾﻔﺗرض ﺗﺣ ّﻘﻘﮫ ﻓﯾﮭﺎ أن ﺗﻛون ﻋﺎدﻟﺔ  ،و ﻟن ﺗﻛ ون ﻛ ذﻟك إﻻّ إذا
ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣ ﺔ أﺳﺎﺳ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺑ دأ اﻟﺗﻔرﯾ د اﻟﻌ ﺎدل و اﻟ ذي ﺑﻣﻘﺗﺿ ﺎه ﯾﺗﺣﻘ ق اﻹﻧﺻ ﺎف ؛ ذﻟ ك أن ّ اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ اﻟﻌداﻟ ﺔ
ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﻣﺳﺎواة وﺗﺗطﻠّب اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﺗﺳﺗﮭدفُ إرﺿﺎء اﻟﺷﻌور اﻟﻌﺎم ﺑﮭﺎ.
وﻋن طرﯾق أﺟﮭزة اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدل ﯾﺣﻘق اﻟﻌﻘﺎب رﺿﺎ اﻟﺷﻌـور اﻟﻌـﺎم ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ ؛ ﻷنّ اﻟﺳﻠوك
اﻟﻌدواﻧﻲ أﯾّﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﮫ ﻣﺳﺗﻘﺑ ٌﺢ ﻋﻧد ﻋﺎﻣّﺔ اﻟ ّﻧﺎس ﺣ ّﺗﻰ وﻟو ﻧزل ﺑﻔر ٍد واﺣ ٍد ﺑﻌﯾﻧﮫ  .و ﻟﻛﻲ ﯾﻛون اﻟﺟزاء ﻋﺎدﻻ
وﻛﻔﯾﻼ ﺑﻣﻧﻊ اﺳﺗﻣراره ﻛﺎن ﻻ ﺑد أن ﯾﺗ ّم ﺗوﻗﯾﻌﮫ و ﺗﻧﻔﯾذه ﻣن ھذه اﻷﺟﮭزة وﻓق آﻟﯾّﺎت و ﻗواﻋد ﻣﺣﻛﻣﺔ
ﺗُرﺿﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌل اﻟﺷﻌـور اﻟﻌـﺎم ﺑﺎﻟﻌـداﻟﺔ  ،وھو " ﺷﻌورٌ ﻣﺳﺗـﻘرّ ﻓﻲ ﺿﻣﯾر اﻷﻓراد ﯾﺗـﺄذّى ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ وﻻ
ﯾرﺿﻰ إﻵ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ").(1
و ﻣﻣﺎرس اﻟﮭﯾﺂت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ وظﯾﻔﺗﮭﺎ ﺑﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺿﻣن وﺻول رﺳﺎﻟﺗﮭﺎ ﻟﻠﻌﺎ ّﻣﺔ،وھذا ﻣﺎ ﯾﺧﻠق
ﻣﻧﺎﺧﺎ ﻣن اﻟﺗّﺟﺎﻧس ﺑﯾن أﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟواﺣد  ،روﺣﺎ وطﺑﻌﺎ و ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻓﯾﺗردّد ﻛ ّل ﻣن ﯾﺗﺄھّب ﻻرﺗﻛﺎب ﺟرﯾﻣﺔ
ﻣﺛ َل اﻟّﺗﻲ ﻗُﺿﻲ ﻓﯾﮭﺎ ﻹدراﻛﮫ اﻟﻣﺳﺑق ﺑﺄنّ اﻟﻘﺿﺎء ﻟن ﯾﺗراﺟﻊ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن؛ ﻓﯾﺗﺣﻘّق اﻟرّ دعُ ﺑﻧوﻋﯾﮫ اﻟﻌﺎ ّم
واﻟﺧﺎصّ و ﺗﺗﻛﺎﻣل اﻷدوار ﻟﺗﺻل اﻟﻌداﻟﺔ إﻟﻰ ذروة ﻋدل أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ ﻓﺗﺗرك ﺑﺻﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟواﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ  ،ﻣرﺳﻠﺔ ﺗﻧﺑﯾﮭﺎﺗﮭﺎ اﻟﺣﺎزﻣﺔ واﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﺗزرع اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﻔوس أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .
و ﺳﺗﺗﺟﻠﻰ ﻣظﺎھر اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﺗﻔرﯾ د اﻟﻌﻘ ﺎﺑﻲ و اﻟﻌداﻟ ﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾ ﺔ أﻛﺛ ر ﻋﻧ د ﻋ رض أﻧ واع اﻟﺗﻔرﯾ د
اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و دور ﻛ ّل ﻧوع ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎھﺎ اﻟﺷ ﺎﻣل ﻷھ داف اﻟﻌﻘ ﺎب ﺳ واء ﻋﻠ ﻰ ﻣﺳ ﺗوى
اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ).(2

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث :
ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .
إنّ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﻔﮭوم اﻟّذي ﺳﻘﻧﺎه ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻷوّ ل ﻣن ھذا اﻟﻣﺑﺣث ،ﯾﺗطﻠّب ﻟﺗﺣﻘﻘﮫ ﺷروطﺎ ھﻲ
ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ أدﻧﻰ ﻣﺎ ﯾﻔﺗرض ﺗواﻓره ﻓﻲ ﺟﮭﺎز اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺳﺎھر ﻋﻠﻰ ﻓضّ اﻟﻧّزاﻋﺎت و اﻟﺧﺻوﻣﺎت ﺑﺄﻧواﻋﮭﺎ
ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻧﮭﺎ ذات اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ؛ و أدﻧﻰ ﻣﺎ ﯾﻔﺗرض اﻋﺗﻣﺎده ﻣن اﻟﻘﺿﺎة ﻟﺗﺣﻘﯾق و ﻟو ﻣظﮭر ﻣن ﻣظﺎھر
اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻣن أﺟل ﺑﻠوغ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﻟو ﻧﺳﺑﯾّﺎ.

)  (1ﻓﺗوح اﻟﺷﺎذﻟﻲ  ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ص. 77
) (2ﯾﻧظر  ،اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،اﻟﻔﺻل اﻷوّ ل  ،ص 21وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ .
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اﻷول:
اﻟﻔﺻل ّ

ﻓرﻋﺎن ﻣﮭﻣّﺎن ﺳﯾﻣﯾّزان ھذا اﻟﻣطﻠب  ،ﻧﺣدّد ﻓﻲ اﻷوّ ل ﻣﻔﺗرﺿﺎت أو ﻣﺗطﻠّﺑﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ،

و

ﻧﺑﯾّن ﻓﻲ اﻟﺛّﺎﻧﻲ أھ ّم ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾﺔ ،و ﺑﯾﺎﻧﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧّﺳق ﻛﺎﻵﺗﻲ :

اﻷول:
اﻟﻔرع ّ
ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون .
ھﻲ ﺷروط ﯾﻔﺗرض ﺗواﻓرھﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ؛ و ﯾﻣﻛن ﺗﻌدادھﺎ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ
ﯾﺗﻌﻠّق اﻷوّ ل و اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ذاﺗﮫ ﻣن ﺣﯾث اﺷﺗراط ﺗﺄھﯾﻠﮫ ﻣن ﺟﮭﺔ و ﺗﺧﺻﺻّﮫ ﻣن ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯾّﺔ أﻣّﺎ
اﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻟث ﻓﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺑﻌض اﻷﺟﮭزة اﻟّﺗﻲ ﻟﮭﺎ دور ﻓﻌّﺎل ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،ﺑﯾﺎن
ھذه اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﯾﻛون ﻓﻲ ﻋﻧﺻرﯾن:
ّأوﻻ ـ ﺗﺄھﯾل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ:ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺄھﯾل اﻟﻘﺿﺎة و ﺗدرﯾﺑﮭم ﻻﻛﺗﺳﺎب ﻣﮭﺎرات ﺧﺎﺻّﺔ ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﻛﯾﻔﯾّﺔ
ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﮭم و ﻧظرھم ﻟﻠدﻋﺎوى اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎصّ ﻣن أھ ّم اﻟﺷروط اﻟﻣﻔﺗرض ﻣراﻋﺎﺗﮭﺎ ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق
اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ؛وﻋﻠﯾﮫ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺿﺑط ﻣﻔﮭوم ﺗﺄھﯾل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ و ﻣﺑرّ راﺗﮫ ﺑداﯾﺔ ﺛ ّم ﺗﺣدﯾد
اﻟﻣراﺣل اﻟّﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗ ّم ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺗﺄھﯾل و ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗّﺎﻟﻲ:
 1ـ ﻣﻔﮭوم ﺗﺄھﯾل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ و ﻣﺑرّ راﺗﮫ :إنّ ﺗواﻓر ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺷروط و اﻟﺻﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻟﺗوﻟّﻲ ﻣﻧﺻب اﻟﻘﺿﺎء ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﻘرّ رة ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻗد ﻻ ﯾﻛون ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث
ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣﻧﺷودة ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻣﺗﻌددة ﺗﺗطﻠّب إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘق ﺗﻠك اﻟﺷروط ﺗدرﯾب اﻟﻘﺿﺎة ﻟﺗﺄھﯾﻠﮭم
ﻟﻧظر أﻧواع ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﻣن اﻟدﻋﺎوى ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺟزاﺋﻲ و اﻟﻣﺗﻣﯾّزة ﺑﺧﺻوﺻﯾّﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ  .ﻓﻣﺎ ھو ﻣدﻟول ھذا
اﻟﺗﺄھﯾل و ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺗﻣﺛّل ﻣﺑرّ راﺗﮫ؟
أـ ﻣﻔﮭوم ﺗﺄھﯾل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ:ﯾرﺗﺑط ﻣدﻟول اﻟﺗﺄھﯾل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ إﻟﻰ ﺣ ّد ﻛﺑﯾر ﺑﺗدرﯾب اﻟﻘﺿﺎة و
إﻋدادھم ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﮭم ﻣن أداء وظﺎﺋﻔﮭم ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﮫ  ،و ﻋﻠﯾﮫ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﻋطﺎء ﺗﻌرﯾف ﻣﺑﺳّط ﻟﻠﺗدرﯾب
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺛ ّم ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﮭوم ﺗﺄھﯾل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ و ذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ 1ـ ﺗﻌرﯾف اﻟﺗدرﯾب اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ :ﯾﺗ ّم اﻟﺗدرﯾب ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﮫ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻠﻘﯾن و اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﮭﻧﻲّ
ﺑﺷﻛل ﺧﺎصّ ؛ و اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋرّ ف ﺑﺄﻧّﮫ  ":ﻋﻣﻠﯾّﺔ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻌﺎرف و اﻟﻣﮭﺎرات و
اﻟﺧﺑرات اﻟّﺗﻲ ﺗﻣﻛّﻧﮫ ﻣن أداء وظﯾﻔﺗﮫ اﻟﺗﺧﺻّﺻﯾّﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﮫ  ،و ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﺋم ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
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اﻟﻔﺻل ّ
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اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ") .(1و ﻓﻲ ھذا اﻟﺗﻌرﯾف دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أنّ ﺗدرﯾب اﻟﻘﺿﺎة ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﮭم و ﺗﻠﻘﯾﻧﮭم ﻛ ّﻣﺎ
ﻣﻌرﻓﯾﺎ ﻣﻌﯾّﻧﺎ ﯾﺳﺎﻋدھم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب و إدراك ﻣﺎ ﯾﺗطﻠّﺑﮫ أيّ ﺗطوّ ر ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺷرّ ع
اﻟﺗﺟرﯾﻣﯾّﺔ أو اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ .
أ 2ـ ﺗﻌرﯾف ﺗﺄھﯾل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ :إنّ ﺗدرﯾب اﻟﻘﺿﺎة و ﻣﻧﮭم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﻣﺳﺗﻣر و اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﺗواﺻل اﻟﻣﺗﺧﺻص ﯾﻧﻣّﻲ ﻣﻠﻛﺎﺗﮭم اﻟذھﻧﯾّﺔ و ﯾﺟﻌﻠﮭم ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ وظﺎﺋﻔﮭم
ﺑﺣرﻓﯾّﺔ ﻛﺑﯾرة ﺗﺟﻌل أﺣﻛﺎﻣﮭم اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﻣوﺳوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ .
ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻣزوّ دا ﺑزاد ﻣﻌرﻓﻲ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺗﺧﺻّﺻﮫ ﺳواء ﻣن اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ ﻛﻌﻠم
اﻻﺟﺗﻣـﺎع و ﻋﻠم اﻟﻧّﻔس و  ..أو ﻣن اﻟﻌﻠوم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻛﻌﻠم اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲ و ﻋﻠم اﻷدﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ و ﻋﻠم اﻟطبّ
اﻟﺷرﻋﻲّ و ...أو ﻣن اﻟﻌﻠوم اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻛﺎﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ و ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎل  ،ﻛﻠﻣﺎ ﻛـﺎن ﺻﺎﻟﺣﺎ ﻟﻧظر
أيّ ﻧوع ﻣن اﻟﺟراﺋم ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ و أﺳﻠوب ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ  .و ﻟﮭذا ﻗﯾل ﺑﺄنّ ﺗﺄھﯾل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ
ھو":ﺗﻣﻛﯾﻧﮫ ﻣن أداء وظﯾﻔﺗﮫ اﻟﺗﺧﺻﺻﯾّﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧّﮫ ﻣن ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ و ﺗطﺑﯾق ﻧظرﯾﺎت اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و
دراﺳﺔ ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺗﮭم وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ").(2
ﺻﺻﺎ ﯾﺟﻌﻠﮫ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ
و ﻧﻌرّ ﻓﮫ ﺑدورﻧﺎ ﻓﻧﻘول أنّ  ":ﺗﺄھﯾل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ھو ﺗﻛوﯾﻧﮫ ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﻣﺗﺧ ّ
ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ"؛ﻷنّ اﻟﮭدف ﻣن ھذا اﻟﺗﻛوﯾن ﻻ ﯾﻔﺗرض أن ﯾﺗّﺟﮫ ﻓﺣﺳب إﻟﻰ
ﺗﻛرﯾس ﻧظرﯾّﺎت اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲّ أو ﻣﺗطﻠّﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﻔﺗرض أن ﯾﺻﺑو إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾّﺔ.
ب ـ ﻣﺑرّ رات اﻟﺗدرﯾب و اﻟﺗﺄھﯾل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ:ھذا اﻟﺗﺄھﯾل ﻟﮫ ﻣﺑرّ رات ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﻌﺿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧّظم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ ﻟﻠدول
و ﻣﺎ ﺗﺗطﻠّﺑﮫ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﻣن اﺟﺗﮭﺎدات ﺟدﯾدة ﻟﺗﻔﺳﯾرھﺎ و ﺗﻛﯾﯾف اﻟوﻗﺎﺋﻊ و اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘرّ رة ﻟﮭﺎ
ﺗﻛﯾﯾﻔﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ و ﯾﺗﻌﻠّق اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺗطوﱡ ر اﻟﺳرﯾﻊ ﻟوﺳﺎﺋل ارﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﮭﺎ اﻟﻣﺗﺟددة و
ﺑﺎﻷﺧصّ ﺗﻠك اﻟّﺗﻲ ﺗﺗ ّم ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾّﺎت اﻹﻋﻼم و اﻻﺗﺻﺎل.

) (1ﺣﺳن ﺣﺳن اﻟﺣﻣدوﻧﻲ  ،ﺗﺧﺻص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ"،دط)،اﻹﺳﻛﻧدرﯾّﺔ:دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ،(2013،ص
.109
)  (2ﺣﺳن ﺣﺳن اﻟﺣﻣدوﻧﻲ  ،ﺗﺧﺻص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ص .110
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

ﺗطور اﻟﻧّظم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ ﻟﻠدول :إنّ اﻟﺗطوّ ر اﻟّذي ﻣرّ ت و ﺗﻣرّ ﺑﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ
ب 1ـ ّ

)(1

ﯾﻌ ّد ﻣن ﺑﯾن

أھ ّم اﻷﺳﺑﺎب اﻟّﺗﻲ دﻓﻌت اﻟدول إﻟﻰ إﺣداث ﺗﻐﯾﯾرات و ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻧظﻣﮭﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق و
)(2

أﺣدث ﻣﺎ وﺻل إﻟﯾﮫ اﻟﻔﻛر اﻟﺟﻧﺎﺋﻲّ ﻣن ﻧظرﯾّﺎت و ﻣﺑﺎدئ و ﻣﻧﺎھﺞ و ﺧطط أﻣﻧﯾّﺔ وطﻧﯾّﺔ و دوﻟﯾّﺔ

 ،اﻟﮭدف

ﻣﻧﮭﺎ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ و ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن آﺛﺎرھﺎ.و إنّ ﺑﻠوغ ھذا اﻟﮭدف ﻟن ﯾﺗﺄﺗّﻰ ﺑﻣﺟرّ د إﺣداث ذﻟك اﻟﺗﻐﯾﯾر
أو اﻟﺗﻌدﯾل ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻧّظم  ،ﺑل ﻻ ﺑد ﻣن ﺗﻔﻌﯾﻠﮫ ﺑﺗﻛوﯾن و ﺗﺄھﯾل اﻟﮭﯾﺎﻛل اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ و ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟزاﺋﻲ
ﺑﻘﺎﺿﯾﮫ اﻟﻣﺗﺧﺻّص.
ب 2ـ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧّﺻوص:ﯾﻌﺗري اﻟﻧّﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾّﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻐﻣــوض و اﻟﺗﻌﺎرض و ﻓﻲ
ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن اﻟﻧّﻘص ﻣﻣّﺎ ﯾدﻓﻊ اﻟﻘﺿﺎة إﻟﻰ اﻻﺟﺗﮭﺎد ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرھﺎ ﻣن أﺟل 3اﻟوﺻول إﻟﻰ إدراك ﻣﻘﺻد
اﻟﻣﺷرّ ع ﻣﻧﮭﺎ؛ و ﻷنّ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻠزم ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻣﺎﻣﮫ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﮭﻣﮫ ﻟﻠﻧّص ﻓﺈﻧّﮫ ﻣطﺎﻟب
ﺑﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗواه اﻟﻠّﻐويّ و اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ،و ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺿﺎة ھو ﺗﻛوﯾﻧﮭم و ﺗﺄھﯾﻠﮭم ﻋﻠﻣﯾّﺎ و ﻣﮭﻧﯾّﺎ
ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء.
ب 3ـ ﻣﺗطﻠّﺑﺎت اﻟﺗﻛﯾﯾف  :ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻛﯾﯾف و ﻣدى ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﯾﮭﺎ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﻷھﻣﯾّﺔ ﻓﻲ
ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺷﻛل ﺧﺎصّ ) ،(4و ﻻ إﺷﻛﺎل ﯾﺣﺻل إن ﻛﺎﻧت اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ
واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم و ﻧﻣوذﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾّﺔ ظﺎھر ،ﺣﯾث ﯾﻘﺗﺻر دوره ﻋﻠﻰ ﺗﻛﯾﯾف اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﻣﺎ
ﯾﺗطﺎﺑق ووﺻف اﻟﻣﺷرّ ع ﻟﮭﺎ و ﻣن ﺛ ّم ﺗرﺗﯾب أﺛرھﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ.و ﻟﻛن ﻓﻲ أﺣﯾﺎﻧﺎ وﻧظرا ﻟﻠﻘﺻور اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ
اﻟﻣﺗﺟﺳّد إﻣّﺎ ﻓﻲ ﺳوء ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ أو ﻓﻲ ﻋﺟز اﻟﻣﺷرّ ع ﻋن اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻧﻣﺎذج اﻟﺳﻠوﻛﺎت
اﻹﺟراﻣﯾّﺔ اﻟواﻗﻌﺔ أو اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ،ﯾﺟد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺻﻌـوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾﯾف و ﻻ ﻣذﻟل ﻟﮭذه اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ إﻻّ ﻗدراﺗﮫ

و

)  (1ﯾﻧظر  ،اﻟﺑﺎب اﻷوّ ل  ،اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ؛ و ﺣول ﺗطوّ ر اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ و اﻟﻐرﺑﻲ و ﺗطوّ ر وظﯾﻔﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﺣدﯾث  ،ﯾﻧظر  ،ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻌوﺟﻲ  ،دروس ﻓﻲ اﻟﻌﻠم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ "اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ و اﻟﺗﺻدّي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ"،ط)،2ﻟﺑﻧﺎن:ﻣؤﺳﺳﺔ ﻧوﻓل
،(1987،ج /2ص  571ـ .589
) (2ﯾﻧظر ،ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻌوﺟﻲ  ،دروس ﻓﻲ اﻟﻌﻠم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ج 200/2وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ .
)  (3ﻟﯾس ﻟﻠﻘﺿﺎة ﺳﻠطﺔ ﻣوﺳّﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧّﺻوص اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﻓﻲ ﺷق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻷنّ ﺗوﺳّﻌﮭم ﻗد ﯾؤدي ﺑﮭم إﻟﻰ
اﻟﺗﺷرﯾﻊ و ھو اﺧﺗﺻﺎص ﻏﯾر ﻣﺧوّ ل إﻟﯾﮭم أﺻﻼ ـ ﺑل ﻣﺧوّ ل ﻟﻠﻣﺷرع اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﮫ إﺻدار "ﺗﻔﺳﯾر ﺗﺷرﯾﻌﻲ " ـ ؛و ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل
اﻟﺿﯾّق اﻟذي رﺧص ﻟﮭم ﻓﯾﮫ ﺑﺎﻟﺗﻔﺳﯾر وﺿﻊ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻗواﻋد ﻟﻐوﯾﺔ و أﺧرى ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻻ ﺑد ﻣن ﻣراﻋﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ
ﻓﮭم اﻷﺣﻛﺎم ﻣن ھذه اﻟﻧّﺻوص.
) (4ﯾﻧظر اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ،اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ص 341و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
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ﻣؤھّﻼﺗﮫ ،إذ ﻛﻠّﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻛﻔﺎءﺗﮫ ﻋﺎﻟﯾّﺔ ﺑﺄن ﻛﺎن ﻣﺣﺻّﻧﺎ ﺑﺗﻛوﯾن ﻣﺗﺧﺻّص ﻛﻠّﻣﺎ اﺳﺗطـﺎع اﻟﺗﺣﻛّم ﻓﻲ زﻣـﺎم
اﻷﻣر ﺑﺈﻋطﺎء اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻛ ّل واﻗﻌﺔ و ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺗرﺗﯾب اﻷﺛر اﻟﻣﻧـﺎﺳب ﻟﮭﺎ وھو ﻣطﻣﺋن ﻟﺗﻔردﯾﮫ
وﻋداﻟﺗﮫ.
اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ :إنّ اﻟﺗطوّ ر اﻟﻣﺗﺳﺎرع اﻟّذي ﺷﮭده اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت وﺑﺎﻷﺧصّ ﻓﻲ
ّ
ب 4ـ
ﻣﺟﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻋﻼم و اﻻﺗّﺻﺎل ﺗرﺗﺑت ﻋﻧﮫ آﺛﺎر إﯾﺟﺎﺑﯾّﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺑﺄيّ ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال إﻧﻛﺎرھﺎ ،
ﺗطوّ رت ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ ﻣؤﺳّﺳﺎت اﻟدول و ھﯾﺋﺎﺗﮭﺎ ﺑل و ﺗطوّ ر ﺑﮭﺎ ﻣﺳﺗوى أﻓرادھﺎ ﻋﻣوﻣﺎ  .و ﻟﻛن ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت
ظﮭرت أﺷﻛﺎل ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﺟراﺋـم ﺗرﺗﻛب ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟﯾّﺔ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت ،ﺣﯾث أﺻﺑﺢ أﻣر
)(1

إﺛﺑــﺎﺗﮭﺎ

ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺗﺧﺻّص ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌﻠـوﻣﺎﺗﯾّﺔ ؛ ﺑل إنّ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣرﺗﻛﺑﯾﮭﺎ ﻟم ﯾﻌد أﻣرا ھﯾّﻧﺎ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ

ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻷﻧّﮭم ﯾﻣﻠﻛون ﻣن اﻟذﻛﺎء و اﻟدھﺎء ﻣﺎ ﯾﻣﻛّﻧﮭم ﻓﻲ ﻛﺛﯾــر ﻣن اﻷﺣوال ﻣن اﻻﻧﻔﻼت ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋﻠﺔ
اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ رﻏم إﻋﺗداﺋﮭم ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻏﯾرھم  .و ﻟﮭذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري ﺗﻛوﯾـن اﻟﻘﺿﺎة ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﻣﺗواﺻﻼ
ﻟﺗﺄھﯾـﻠﮭم ﻟﻧّظر ﻣﺛل ھذه اﻟﺟراﺋم و ﺗﻛوﯾن اﻹطـﺎرات اﻟﻘﺿــﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺳﺎھرة ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹﺟرام ﺑﺷﻛل ﻋﺎم .
 2ـ ﻣراﺣل ﺗﺄھﯾل اﻟﻘﺎﺿﻲ :ﯾﻣرّ ﺗﺄھﯾل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲّ ﺑﻣراﺣــل ﺛﻼﺛﺔ ﯾﻛﺗﺳب ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﻛوﯾـن و
ﺗدرﯾب ﻣﻌﺗﺑر ﻧظرﯾّﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ﻋﻠﻣﯾّﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾّﺔ و ﯾﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗﺄھﯾل ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر  ،و
ﺗوﺿﯾﺢ ھذه اﻟﻣراﺣل ﯾﻛون ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ):(2
أـ اﻟﺗﺄھﯾل اﻟﻧّظري :ﯾﺑدأ اﻟﺗﺄھﯾل اﻟﻧّظري ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻣﻧذ اﻟﺗﺣﺎﻗﮫ ﺑﻛﻠﯾّﺔ اﻟﺣﻘوق ﺣﯾث ﯾﺑدأ ﻓﻲ
دراﺳﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻣﺗﺧﺻّﺻﺎ ﻓﯾﮭﺎ و ﺗﺷﻣل ھذه اﻟﻌﻠوم  :اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ و ﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﮫ ﻣن ﻋﻠوم
ﻟﮭﺎ اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻛﺎﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ  ،ﻋﻠم اﻹﺟرام و ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب...ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣل أﯾﺿﺎ ﻓرع اﻟﻘﺎﻧون
اﻷﺧرى ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ .ﺛ ّم ﯾﺳﺗﻣر ﺗﻛوﯾﻧﮫ اﻟﻧّظري ﺑﺎﻟﺗﺣﺎﻗﮫ
ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﺣﯾث ﯾﺗﻠﻘﻰ ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﻧظرﯾﺎ ﺗﺛﺑّت ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻲ ﻟﻘّﻧت ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﯾّﺔ ﺑﻌﻣق
أﻛﺑر و ﺗدرﯾب أوّ ﻟﻲّ ﺗﻣﺗزج ﻓﯾﮫ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧّظرﯾّﺔ ﻣﻊ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾّﺔ ﺗﻣﮭﯾدا ﻟﻧظر أﻧواع ﻣن اﻟدﻋﺎوى و ﻣﻧﮭﺎ
اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ  .و ﻟﻌ ّل أھ ّم ﻣﺎ ﯾﻔﺗرض أن ﯾﻠم ﺑﮫ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ:
)  (1ﯾﻧظر  ،ﺧﺎﻟد ﻣﻣدوح اﺑراھﯾم ،ﻓنّ اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾّﺔ ،ط)،1اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ :دار اﻟﻔﻛر(2008،؛ﺧﺎﻟد ﻋﯾﺎد
اﻟﺣﻠﺑﻲ  ،إﺟراءات اﻟﺗﺣري و اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻟﺣﺎﺳوب و اﻹﻧﺗرﻧﯾت،ط)،1ﻋﻣﺎن :دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧّﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ.(2011،
) (2ﯾﻧظر ،ﺣﺳن ﺣﺳن اﻟﺣﻣدوﻧﻲ ،ﺗﺧﺻّص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ"دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ"،ص 122ـ 128؛ أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور  ،ﻓﻲ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ  ،دط ) ،اﻟﻘﺎھرة :دون دار ﻟﻠﻧﺷر  ،(1970 ،ص29ـ. 30
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أ 1ـ أﺧﻼﻗﯾّﺎت رﺟﺎل اﻟﻘﺿﺎء  :ﺑﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣّﻧﮫ ﻣن ﻣﺑﺎدئ ﯾﻔﺗرض أن ﯾدرك اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻌﺎدھﺎ اﻟﮭﺎدﻓﺔ إﻟﻰ
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ أﺳﻣﻰ ﺻورھﺎ و ﻣﻌﺎﻧﯾﮭﺎ  ،و ﺑﻣﺎ ﺗﺷﻣﻠﮫ ﻣن أﺣﻛﺎم

و ﻗواﻋد ﻛﺛﯾر ﻣﻧﮭﺎ ﻗرّ رﺗﮫ اﻟﺷرﯾﻌﺔ

اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ ﺑﺄﺻوﻟﮭﺎ و ﻣﻘﺎﺻدھﺎ و اﻟﺑﻌض ﻧﺻّت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻌﮭود و اﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾّﺔ و اﻟﺑﻌض اﻵﺧر اﻋﺗﻣدﺗﮫ
اﻟدول ﻓﻲ ﻗواﻧﯾﻧﮭﺎ اﻟداﺧﻠﯾّﺔ وﻣﻧﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧظم ﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻘﺿﺎء .
أ 2ـ اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ :ﺑﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣّﻧﮫ ﻣن إﺟراءات اﻟﺑﺣث و اﻟﺗﺣرّ ي ﻋن اﻟﺟراﺋم و ﺑﻣﺎ ﯾﻧدرج ﺗﺣﺗﮫ ﻣن
إﺟراءات ﺗﺣري ﺧﺎﺻّﺔ ﯾﻔﺗرض إﺗّﺑﺎﻋﮭﺎ ﻟﺗﺳﮭﯾل ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أﻧواع ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم  ،وﺑﻣﺎ ﯾﺷﻣﻠﮫ ﻣن ﺗﻧﻘﯾب ﻋن
اﻷدﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ و ﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺧﺑراء ﻟﺗﯾﺳﯾر ﻓﺣصّ ﺗﻘﺎرﯾرھم اﻟﻔﻧﯾّﺔ .
أ 3ـ ﻋﻠم اﻟﻧّﻔس اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲّ  :ﯾﺿﻣن ھذا اﻟﻌﻠم ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﺧﺎﺻّﺎ ﻟﻠﻘﺿـﺎة ﯾﻣﻛّﻧﮭم ﻣن ﻓﮭم و اﺳﺗﯾﻌـﺎب و ﺗﻔﺳﯾر
ﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣﺎﺛﻠﯾن أﻣﺎﻣﮭم ﻣن اﻟﺟﻧﺎة  ،و إدراك ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻋﺗراﻓﺎﺗﮭم و أﻗواﻟﮭم و ﺷﮭﺎدات اﻟﺷﮭود ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟّﺗﻲ
ﺗﻌرض أﻣﺎﻣﮭم ؛ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧّﮫ ﯾﻣﻛﻧﮭم ﻣن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺟزاء اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻛرﯾﺳﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ
ﻓﻲ ﺷﻘﮫ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ و ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻠﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.
أ 4ـ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ):(1إنّ إدراك اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻣﺿﻣون اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺗّﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى
دوﻟﺗﮫ ﻣن ﺧﻼل ﻗواﻋد اﻟﺗﺟرﯾم و اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت و اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻛﻣّﻠﺔ ﻟﮫ،
واﻟﻣﺗّﺑﻌﺔ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲّ ﻣن ﺧﻼل إﻟﻣﺎﻣﮫ ﺑﻣﺿﻣون اﻻﺗّﻔﺎﻗﯾﺎت و اﻟﻣﻌﺎھدات اﻟدوﻟﯾّﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﮭﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ؛ ﻛ ّل ذﻟك ﯾﺟﻌﻠﮫ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ آداء وظﺎﺋﻔﮫ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ ﺑﺎﺣﺗراﻓﯾّﺔ ﻛﺑﯾرة ﺗﻣﻛّﻧﮫ
ﻣن إﺻدار أﺣﻛﺎم ﻗﺿﺎﺋﯾّﺔ ﻣوﺳوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ .
ب ـ اﻟﺗّﺄھﯾل اﻟﻌﻣﻠﻲّ :ﺗﻌﺗﺑر اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧّظر ّﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲّ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن
ﺗﻛوﯾﻧﮫ  ،اﻟﻘﺎﻋدة اﻟّﺗﻲ ﯾﻧطﻠق ﻣﻧﮭﺎ ﻟدراﺳﺔ اﻟدﻋﺎوى اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ و اﻟّﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﺷﻛل اﻓﺗراﺿﻲ ﺑﻣﻌﻧﻰ
ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻓﺗراﺿﯾّﺔ ﯾﻌرﺿﮭﺎ أﻣﺎﻣﮫ ﻣؤطّروه ﻣن ذوي اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻌﺎﻟﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ـ ﻗﺿﺎة ﻣﺗﻣرّ ﺳون ـ  ،ﺛ ّم
ﯾﺧﺿﻊ ﻛ ّل ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺑﺗدئ ﻟﻔﺗرة ﺗرﺑص و ﺗدرﯾب ﯾدﺧل ﻓﯾﮭﺎ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻘﺿﺎء أي اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻟﯾﻣﺎرس
اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺧوّ ﻟﺔ ﻟﮫ ﻣﺳﺗﺣﺿرا ﻛ ّل ﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎه ﻣن ﺗﻛوﯾن ﻧظريّ و ﺗوﺟﯾﮫ ﻣن اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺄھﯾـﻠﮫ .و
ﻧرى أﻧّﮫ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﺗرة اﻟﺗرﺑص طوﯾﻠﺔ و ﻓﻲ أﻗﺳﺎم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺎت اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ داﺋﻣﺎ ،

)  (1ﯾﻧظر ،ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻌوﺟﻲ  ،دروس ﻓﻲ اﻟﻌﻠم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ "اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ و اﻟﺗﺻدّي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ"،ج 133/2وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ .
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣردودﯾّﺔ أﻓﺿل و اﻟﺗﺄھﯾل أﺗ ّم  ،و اﻟﺗﺄھﯾل اﻟﻌﻣﻠﻲّ ﻻ ﯾﺗﺄﺗّﻰ ﻓﻌﻠﯾّﺎ إﻻ ّ ﺑﺗﻛﺛﯾف اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾّﺔ
داﺧل اﻟدوﻟﺔ و ﺧﺎرﺟﮭﺎ.
و ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ أﻣسّ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗﺄھﯾل ﺑﺷﻛل دوريّ وﻣﺳﺗﻣر ﺣﯾث ﯾﻠزم ﺑﺗﺟدﯾد ﻣﻌﺎرﻓﮫ
اﻟﻧّظرﯾّﺔ و اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾّﺔ ﻣﺎدام ﯾﻣﺎرس اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ.
ج ـ اﻟﺗّﺄھﯾل اﻟﻣﺳﺗﻣر :اﻟﺗطوّ ر اﻟذي ﺑﯾّﻧﺎه ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة ﻋﻣوﻣﺎ وﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
ﺑﺷﻛل ﺧﺎصّ أﺣد أھ ّم اﻟﻣﺑرّ رات اﻟداﻋﯾّﺔ إﻟﻰ ﺗﺄھﯾل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ﻓﻠم ﺗﻌد اﻟﺟراﺋم ﻣﺣﺗﻔظﺔ ﺑﺷﻛﻠﮭﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدي
ﺑل أﺻﺑﺣت ﺗرﺗﻛب ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل أﺣدث اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻷﻧّﮭﺎ ﻣﺿﻣوﻧﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  ،و ﺳﮭﻠﺔ اﻹﺧﻔﺎء و ﺻﻌب
اﻟﺗﺛﺑّت ﻣن ﺷﺧﺻﯾّﺔ ﻣرﺗﻛﺑﮭﺎ و ھو اﻟﻣﺟرم أو اﻟﻔﺎﻋل اﻟذﻛﻲّ .
ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري ﺿﻣﺎن ﺗﺄھﯾل ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻘﺿﺎة ﺑﺻرف اﻟﻧّظر ﻋن رﺗﺑﮭم أو اﻟﺟﮭﺔ
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺗّﺎﺑﻌﯾن ﻟﮭﺎ  .ﻓﻣن ﺟﮭﺔ ﯾﺗ ّم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ھذا اﻟﺗﺄھﯾل ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺗوى آداء اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟزاﺋﻲ ﻓﯾﻣﺎ
ﻋرض ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻟﮭﺎ ﺧﺻوﺻﯾّﺗﮭﺎ ،و ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﻘدّم اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل آﻟﯾّﺎت ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ و
ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺟراﺋم اﻟوطﻧﯾّﺔ و ﺗﻠك اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﺣدود اﻟوطﻧﯾّﺔ.
و ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺗﺄھﯾل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟدورات اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾّﺔ داﺧل و ﺧﺎرج اﻟدوﻟﺔ  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺗﻧﺷﯾط و ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﻣؤﺗﻣرات و اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت اﻟوطﻧﯾّﺔ و اﻟدوﻟﯾّﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ وﻛذا ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻧّدوات و ورﺷﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ .
ﺛﺎﻧﯾﺎ ـ ﺗﺧﺻّص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲّ و اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺳﺎﻋدة :ﯾﺗطﻠّب اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن أﺟل ﺗﺄھﯾﻠﮫ ﻵداء ﻣﮭﺎﻣﮫ ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﮫ ،ﺗﺧﺻﺻّﮫ ﻻ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓﺣﺳب ﺑل
ﻓﻲ أﻧواع ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟّﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻌﻣّق ﻓﻲ اﻟﺗﺧﺻّص و ﺗﻣرّ س ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﮭﺎ و ﺧﺑرة ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﮭﺎ؛
ﻛﻣﺎ ﯾﺗطﻠّب ﻣﺳﺎﻋدة أﺟﮭزة ﺗﻛون ﺳﻧدا ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲّ و ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﺣﺳن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻّﺔ اﻟّﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﺧﺑرة ﺗﻘﻧﯾّﺔ أو ﻓﻧﯾّﺔ ﺗﻧﻘﺻﮫ أو ﯾﻣﻠﻛﮭﺎ و ﯾﺣﺗﺎج ﻣن ﯾﻌﺿدھﺎ ﻟﺿﻣن ﻋداﻟﺔ اﻟﺣﻛم
اﻟذي ﯾﺻدره .و ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ھذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻛون ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾن :
1ـ ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﺧﺻّص و أﺳﺎﺳﮫ :ﺿﺑط ﻣدﻟول اﻟﺗﺧﺻّص ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻟﮫ وزﻧﮫ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ
ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ،و ﻧظرا ﻷھﻣﯾّﺗﮫ دﻋت إﻟﯾﮫ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟدوﻟﯾّﺔ ؛ وﺑﯾﺎن ذﻟك ﯾﻛون ﻋﻠﻰ
اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

أ ـ ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﺧﺻّص) :(1ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺧﺻّص ﻓﻲ ﻛ ّل ﻋﻠم ﻣن اﻟﻌﻠوم ﺿرورة ﺗطﻠﺑﺗﮭﺎ ﺗﻌﻘﯾدات اﻟﺣﯾﺎة
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ ﺧﺿﻌت ﻟﺗﻐﯾّرات و ﺗطوّ رات ﻣﺳﺗﻣرة ﺳﺎھﻣت ﻓﯾﮭﺎ ﻋدة ﻋواﻣل أھﻣّﮭﺎ ﺗطوّ ر ﺗﻠك اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ
ﺣ ّد ذاﺗﮭﺎ .و ﺗﺧﺻّص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ أﯾﺿﺎ أﺻﺑﺢ ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ ﺿرورة ﺗطﻠﺑﺗﮭﺎ اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟﻛﺛﯾرة اﻟّﺗﻲ
ﺗواﺟﮭﮫ أﺛﻧﺎء ﻧظره ﻟدﻋﺎوى ﯾطﻐﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺻوره اﻟﺟدﯾدة ﻻ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ؛ و ﻋﻠﯾﮫ ﯾﻣﻛن ﺿﺑط
ﻣدﻟول ﺗﺧﺻّص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﺈﯾراد ﻣﻔﺎھﯾم أﻋطﯾت ﻟﮫ أھﻣّﮭﺎ :
أ 1ـ ﻗﯾل " :ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﺧﺻّص ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ أﻻ ّ ﯾﻘﺿﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ إﻻ ّ ﻓﻲ ﻧوع واﺣد
ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت و ھو اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ دون أن ﯾﻛﻠّف اﻟﺟﻠوس ﻓﻲ دواﺋر أﺧرى ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت
ﻣﻐﺎﯾرة إﻻّ ﻟﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ ").(2
ﻓﮭذا اﻟﺗﻌرﯾف ﺟﻌل ﻣﻔﮭوم ﺗﺧﺻص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻗﺎﺻرا ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﮫ ﻓﻲ ﻧظر اﻟدﻋﺎوى
اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ دون ﻏﯾرھﺎ  ،و اﻟﺣقّ أنّ اﻟﺗﺧﺻص ﻏﯾر اﻻﺧﺗﺻﺎص  ،ﻓﮭذا اﻷﺧﯾر ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﯾﺗ ّم إﺳﻧﺎد ﻧوع ﻣن
اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻟﻘﺎض ﻣﻌﯾّن و ھذه اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ھﻲ ﻧظر اﻟدﻋﺎوى اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ  .و ﻻ ﻧرى أنّ ھذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ھو
اﻟﻣﻘﺻود ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ وإن ﻛﺎن ﻓﯾﮫ ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﺻواب .
أ 2ـ و ﻗﯾل ﺑﺄنّ  ":ﺗﺧﺻّص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﯾﻌﻧﻲ إﻟﻣﺎﻣﮫ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻠوم و اﻟﻔﻧون اﻟﻣﺗّﺻﻠﺔ
ﺑﺎﻟظﺎھرة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣّﺔ و ﺑﺑﻘﯾّﺔ أﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ و أﺳﺎﻟﯾب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎة و ذﻟك ﻛﻠّﮫ

ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻓوق ﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺣﯾط ﺑﮫ ﻣن اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون و اﻟﺧﺑرة ﺑﺗطﺑﯾﻘﮫ ").(3

) (1اﻟﺗﺧﺻصّ ﻟﻐﺔ  " :اﻧﻔرد و ﺻﺎر ﺧﺎﺻّﺎ  ،ﺧﺻّﮫ ﻣﺗﺧﺻّص ﺑﮫ و ﻟﮫ  ،اﻧﻔرد ﺑﮫ و ﻟﮫ  ،ﯾﻘﺎل:و ﺗﺧﺻّص ﻓﻲ ﻋﻠم ﻛذا ﻗﺻر
ﻋﻠﯾﮫ ﺟﮭدة و ﺑﺣﺛﮫ".إﺑراھﯾم أﻧﯾس و آﺧرون ،اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط،،دط )،اﺳطﻧﺑول  :اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و
اﻟﻧﺷر،(1972،ج756/1؛و ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ ذاﺗﮫ ﯾﻧظر ،اﺑن ﻣﻧظور  ،ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ،ط)، 3ﺑﯾروت :دار اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ،
(1999ج.159/4
) (2ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺧﺿر  ،اﻷوﺟﮫ اﻹﺟراﺋﯾّﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ  ،ص .211
) (3ﺧﺎﻟد ﺳري ﺻﯾﺎم  ،ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ"إﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ "  ،ط) ،2اﻟﻘﺎھرة  :إﺻدارات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن
ﺷﻣس،(2007،ص.12
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وھذا اﻟﺗﻌرﯾف رﺑط ﻣﻔﮭوم ﺗﺧﺻص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﺗﺄھﯾﻠﮫ ﻋﻠﻣﯾّﺎ و ﻋﻣﻠﯾّﺎ  ،و اﻟﺗﺄھﯾل ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ
ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻌﻼ ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ و ﻟﻛﻧّﮫ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗﺧﺻصّ اﻟﻣﻘﺻود ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ،و ﻟﮭذا أﻛّدﻧﺎ
ﻓﻲ اﻟﺗﻣﮭﯾد ﻟﻠﻔﻘرة أنّ اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻵن ﻻ ﯾﻔﺗرض أن ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﮫ ﻓﻲ
اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓﺣﺳب ﺑل ﻻﺑد أن ﯾﻣﺗد ﻟﯾﺷﻣل اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺟراﺋم و اﻟّﺗﻲ
ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻣّق ﻓﻲ اﻟﺗﺧﺻّص و اﻟﺗﻣرّ س ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺟراﺋم و اﻟﺧﺑرة ﻹﻣﻛﺎن اﻟﻔﺻل ﻓﯾﮭﺎ
ﺑﻣﮭﻧﯾّﺔ و ﻋداﻟﺔ .
و ﻟﮭذا أﻛّد اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ ﺿرورة أن ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺗﺧﺻص دﻗﯾق داﺧل اﻟﺗﺧﺻصّ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲّ ﻛﺄن ﯾﺧﺗص
ﻗﺎﺿﻲ ﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺣﻘﯾق و آﺧر ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻷﺣداث و آﺧر ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾّﺔ و آﺧر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾّﺔ و،(1)...و ھو اﻟرأي ﻋﻧدﻧﺎ ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻌداﻟﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ.
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄنّ ﻣﻔﮭوم ﺗﺧﺻّص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﯾﻧﺻرف إﻟﻰ" :اﺧﺗﺻﺎﺻﮫ ﻓﻲ
ﻧظر ﻧوع ﻣﻌﯾّن ﻣن اﻟدﻋﺎوى ھﻲ اﻟدﻋﺎوى اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ و ﺗﺄھﯾﻠﮫ ﻋﻠﻣﯾّﺎ و ﻋﻣﻠﯾّﺎ ﻓﻲ ﻧوع ﻣﻌﯾّن ﻣن اﻟﺟراﺋم ﺧﺎﺻّﺔ
ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻛرﯾس ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﺟزاء و ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾﺔ
اﻟﻣﻧﺷودة".
ب ـ اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺗﺧﺻّص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ :ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﻌﻠﻣﯾّﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﺑﺷﻛل ﻣﺗواﺻل
اﻟﺳﻧد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻔﻛرة ﺗﺧﺻّص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ﺑﻌﺿﮭﺎ دوﻟﻲّ و اﻟﺑﻌض ا ﻋرﺑﻲّ ؛و ﻟﻌ ّل أھﻣّﮭﺎ:
ب 1ـ اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟدوﻟﯾّﺔ :ﻧوﻗش ﻣﺑدأ اﻟﺗﺧﺻّص ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺗﻣرات
اﻟدوﻟﯾّﺔ  ،ﻣﻧﮭﺎ ):(2
ـ ﻣؤﺗﻣر اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺑﻠﺟﯾﻛﻲ:ﻋﻘد ھذا اﻟﻣؤﺗﻣر ﺳﻧﺔ  1931م ﺣﯾث أﺛﯾرت ﻓﻛرة ﺗﺧﺻّص اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ و ﻛﺎﻧت اﻟدﻋوة ﻟﺗﺑﻧﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ.

)  (1ﯾﻧظر،ﺣﺳن ﺣﺳن اﻟﺣﻣدوﻧﻲ ،ﺗﺧﺻص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ص 40ـ. 41
)  (2ﯾﻧظر،ﺣﺳن ﺣﺳن اﻟﺣﻣدوﻧﻲ ،ﺗﺧﺻص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ص 46ـ. 47
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ـ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت:ﻋﻘد اﻟﻣؤﺗﻣر ﻓﻲ روﻣﺎ ﺳﻧﺔ  1933م و ﺗﻣّت ﻓﯾﮫ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
ﻣوﺿوع ﺗﺧﺻّص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ و ﺗﻣّت اﻟﻣﻧﺎداة ﺑﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻛ ّل دوﻟﺔ ﻧﺣو ﺗﺑﻧﻲ ھذا اﻟﻣﺑدأ و
ﻟو ﺑﺷﻛل ﺗدرﯾﺟﻲ  ،ﺑداﯾﺔ ﻣن ﻣراﺣل ﺗﻛوﯾﻧﮫ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﺻصّ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲّ .
ـ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت:ﻋﻘد اﻟﻣؤﺗﻣر ﻓﻲ أﺛﯾﻧﺎ ﺑﺎﻟﯾوﻧﺎن ﺳﻧﺔ  1957م

و ﻛﺎﻧت

أھ ّم ﺗوﺻﯾّﺔ ﺗﺑﻧّﺎھﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﺗﻔﻌﯾل ﺗﺑﻧّﻲ ﻣﺑدأ ﺗﺧﺻص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲّ ﻣﻊ ﺿرورة ﺗﻛوﯾﻧﮫ و ﺗﺄھﯾﻠﮫ ﺧﺎﺻّﺔ
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .
ـ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻣن ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت:ﻋﻘد اﻟﻣؤﺗﻣر ﻓﻲ ﻟﺷﺑوﻧﺔ ﻋﺎﺻﻣﺔ اﻟﺑرﺗﻐﺎل ﺳﻧﺔ 1961م  ،و
دﻋﺎ إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﺗﺧﺻّص ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،و ﻟن ﯾﺗﯾﺳر ذﻟك إﻻّ ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﻧّظم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ
ﻟﻠدول ﺣﺗﻰ ﯾﺗواﻓق ذﻟك ﻣﻊ ﺗﻌﯾﯾﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﺻّص اﻟﻣؤھّل ﻟﮫ.
ـ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟدوﻟﯾّﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ:ﻋﻘد اﻟﻣؤﺗﻣر ﻓﻲ إﯾطﺎﻟﯾﺎ ﺳﻧﺔ 1968م ،و ﻗد أﺛﯾر
ﻣوﺿوع "ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﻘوﺑﺔ و دور ﻓﺣص اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻗﺑل إﺻدار اﻟﺣﻛم
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ "  ،و ﻛﺎن ﻟﮭذا اﻟﻣوﺿوع ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة و دﻋوة ﺿﻣﻧﯾّﺔ ﻟﺗﺑﻧّﻲ ﻣﺑدأ ﺗﺧﺻّص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲّ
ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ .
ـ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎﺷر ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت:ﻋﻘد اﻟﻣؤﺗﻣر ﺑروﻣﺎ ﺳﻧﺔ 1969م  ،و ﻛﺎن ﻣن أھ ّم
ﺗوﺻﯾّﺎﺗﮫ إﻋداد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ و ﺗﺄھﯾﻠﮫ ﺧﺎﺻّﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ  ،و ﺗﺄﻛﯾد اﺳﺗﻣرارﯾّﺔ وظﯾﻔﺗﮫ إﻟﻰ
ﻣﺎ ﺑﻌد إﺻدار اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺳواء ﺗﺿﻣّن ھذا اﻟﺣﻛم ﻋﻘوﺑﺔ أو ﺗدﺑﯾر أﻣﻧﻲّ .

ب 2ـ اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﻌرﺑﯾّﺔ:ﺣﻠﻘﺎت و ﻣؤﺗﻣرات ﻋﻘدﺗﮭﺎ ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾّﺔ ﻣﺳﺎﯾرة ﻣﻧﮭﺎ ﻟﺗطوّ ر
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،و ﻣﻧﮭﺎ): (1

) (1ﯾﻧظر ،ﺗوﺻﯾّﺎت أﻋﻣﺎل اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾّﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ  ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣوث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ و اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ)،اﻟﻘﺎھرة  :ﻣطﺎﺑﻊ
دار اﻟﺷﻌب،(1963 ،ص730ـ731؛ أﻋﻣﺎل اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾّﺔ ﻟﻠدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾّﺔ)،اﻟﻘﺎھرة  :ﻣطﺎﺑﻊ
اﻷھرم اﻟﺗﺟﺎرﯾّﺔ  ،(1970 ،ص4؛ﺗﻘرﯾر و ﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺛﺎﻣن ﻟﻠدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ )،اﻟرﺑﺎط  :ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ
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ـ اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ:ﻋﻘدت ﺑﺎﻟﻘﺎھرة ﻋﺎم  1963و أوﺻت اﻟﺣﻠﻘﺔ ﺑﺿرورة ﺗﺧﺻّص
اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻛﻣﺑدأ ﻋﺎم ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺧﺿﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺗﻛوﯾن ﻣﺗﺧﺻص ﺑﻌد أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﻣن ﺗﻌﯾﯾﻧﮫ ﻓﻲ
وظﯾﻔﺔ اﻟﻘﺿﺎء،ﻣﻊ ﺿﻣﺎن ﺗزوﯾده ﺑزاد ﻣﻌرﻓﻲ ﻧظريّ و ﺗطﺑﯾﻘﻲّ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺧﺻّﺻﮫ.
ـ اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾّﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾّﺔ ﻟﻠدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ:ﻋﻘدت ﺑﺎﻟﻘﺎھرة ﺳﻧﺔ 1969م  ،ﺣﯾث دﻋت إﻟﯾﮭﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
اﻟﻌرﺑﯾّﺔ ﻟﻠدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ،و أوﺻت اﻟﺣﻠﻘﺔ ﺑﺿرورة ﺗﺧﺻص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺧﺎﺻّﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺟﻧوح
اﻷﺣداث ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
ـ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺛﺎﻣن ﻟﻠدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ:ﻋﻘد ﺑﺎﻟرﺑﺎط ﺳﻧﺔ 1977م ،و أھ ّم ﺗوﺻﯾﺔ أﻛّد ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺿرورة اﻷﺧذ ﺑﻣﺑدأ ﺗﺧﺻّص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗ ّم ذﻟك ﺑﺗدرّ ج ﺣﯾث ﯾﻔﺗرض أن ﯾﻣرّ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻔروع
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﮫ ﻣن اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺧﺑرة اﻟﻼّزﻣﺔ ﻗﺑل ﺗوﻟّﯾﮫ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .
إنّ ھذه اﻟﻣؤﺗﻣرات و اﻟﺣﻠﻘﺎت ﻛﺎن ﻟﮭﺎ أﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟدول ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺗﺑﻧﻲ ﻣﺑدأ
ﺗﺧﺻّص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،و ﯾظﮭر ذﻟك ﺑﺟﻼء ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﯾﯾﻧﮭﺎ ﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺧﺗص ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق و ﺗﺄﻛﯾدھﺎ ﻋﻠﻰ
ﺿرورة ﺗﻌﯾﯾن ﻗﺎﺿﻲ ﻟﻸﺣداث ﯾﺧﺗصّ ﺑﻧظر اﻟدﻋﺎوى اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺟﻧوح اﻷﺣداث  .ھذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻻﻋﺗﻣﺎد ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول ﻣﺑدأ اﻟﺗﺧﺻّص ﺣﺗّﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲّ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘرﯾرھﺎ ﻟﻣﻧﺻب "
ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت "أو" ﻗﺎﺿﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت "). (1
 2ـ اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ :ﯾﻔﺗرض أن ﯾﺗ ّم ﺗﻌﯾﯾن أﺟﮭزة ﻓﻧﯾّﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ
ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل ذات اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﻔﻧﯾّﺔ و أﺧرى اﺳﺗﺷﺎرﯾّﺔ ﯾﺳﺗﺄﻧس ﺑﺂراﺋﮭﺎ و ﺧﺑراﺗﮭﺎ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ،و ﯾﻣﻛن ﺑﯾﺎن
ذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،(1977 ،ص5؛ ﯾﻧظر أﯾﺿﺎ  ،اﻟﺳﯾّد ﯾس  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة "دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾّﺔ ﻟﻧظرﯾّﺔ اﻟدﻓﺎع
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ"،ط)،1اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣوث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ:دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ،(1973،ص272ـ.291
)  (1ﯾﻧظر  ،اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ،اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ،اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ " اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي و دوره ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ" ،ص . 405
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اﻷول:
اﻟﻔﺻل ّ

أ ـ اﻷﺟﮭزة اﻟﻔﻧﯾّﺔ  :ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ و ﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻧﮭﺎ ﻣﻧﮭﺎ
أﺿرار ﻣﺎدﯾّﺔ و ﻣﻌﻧوﯾّﺔ  ،إﻟﻰ ﺧﺑراء ﺑﻌﺿﮭم ﻣﺧﺗص ﺑﺎﻟﻔﺣص اﻟطﺑﻲّ و اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻣﺧﺗص ﺑﺎﻟﻔﺣص
اﻟﻧّﻔﺳﻲ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ) ،(1و ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ دور ھذه اﻷﺟﮭزة ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
أ 1ـ اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺣص اﻟطﺑﻲّ  :اﻟﻔﺣص اﻟﻣﻘﺻود ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻘﺎم ھو اﻟﻔﺣص ﺟﺳﻣﺎﻧﻲ أو
اﻟﺑدﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﺑداﯾﺔ ﺛ ّم ﻟﻠﺟﺎﻧﻲ ﻋﻧد اﻟﺿرورة،و ﯾﺗ ّم ﻓﻲ اﻷﺻل ﻗﺑل إﺻدار اﻟﺣﻛم  ،ذﻟك أﻧّﮫ ﻣن
اﻟﺿروري ﺟدا ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟراﺋم اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﻔس أو ﻣﺎ دوﻧﮭﺎ ﺗﺣدﯾد ﻣﻘدار اﻷﺿرار اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك
اﻟﻌدواﻧﻲ اﻟﻣرﺗﻛب ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺗﮫ ﺿرﺑﺎ أو ﺟرﺣﺎ أو ﻗطﻌﺎ أو ...و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻓﺎة ﻻ ﺑد ﻣن ﺗﺣدﯾد أﺳﺑﺎب
اﻟوﻓﺎة ؛ و ﻻ ﯾﺗﺄﺗّﻰ ذﻟك إﻻّ ﻣن ﺧﻼل اﻟطبّ اﻟﺷرﻋﻲّ .
و دور اﻟطبّ اﻟﺷرﻋﻲّ

)(2

ﺑﺎﻟﻎ اﻷھﻣﯾّﺔ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻣدى ﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ

ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺟز اﻟذي ﯾﻛون ﻗد ﺗرﺗب ﺟرّ اء اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ  ،و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧوع و ﻣﻘدار اﻟﻌﻘوﺑﺔ
اﻟﻣﻔروض ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺗﻔرﯾدھﺎ  .و ﯾﻛون اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻠزم ﺑدراﺳﺔ ﻣﺿﻣون
اﻟﺗﻘرﯾر اﻟطﺑﻲّ ﻣوظّﻔﺎ ﻣؤھّﻼﺗﮫ اﻟﻌﻠﻣﯾّﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻣراﺣل ﺗﻛوﯾﻧﮫ اﻟﻣﺗﺧﺻّص  ،و ﺗﺳﺑﯾب أﺣﻛﺎﻣﮫ ﻣن ﺧﻼل
ﺗﻠك اﻟﺗﻘﺎرﯾر.
أ 2ـ ﺧﺑراء اﻟﻔﺣص اﻟﻧّﻔﺳﻲ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ :ﯾﻛون اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ أﻣسّ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺧﺑراء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
ك ﻓﻲ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻧّﻔﺳﯾّﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧّظر ﻟﺟﺳﺎﻣﺔ اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻗد
اﻟطبّ اﻟﻧّﻔﺳﻲ ﺧﺎﺻّﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷ ّ
أﻟﺣﻘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺿﺣﯾّﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗوﻣﺊ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺧطورﺗﮫ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ .و ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﺧﺑراء ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﻟﮭﺎ
وزﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﻔﺎﻋل ﻣن ﺟﮭﺔ ﺑﺣﺳب ﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﻧّﻔﺳﯾّﺔ ﺧﺎﺻّﺔ إذا ﺛﺑت ﻣرﺿﮫ ﺑﺄﺣد اﻷﻣراض
اﻟﻧّﻔﺳﯾّﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻗواه اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ و ﻣدى ﺗﺣﻛﻣﮫ ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﺎﺗﮫ ﻣﻊ اﻟﻐﯾر ،وﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾّﺔ أو وﺟوب إﺧﺿﺎﻋﮫ
)(3

ﻟﻠﻌﻼج اﻟﻧّﻔﺳﻲ

اﻟداﺋم أو اﻟﻣؤﻗت و ﻛذا ﺗﺣدﯾد اﻵﺛﺎر اﻟﻧّﻔﺳﯾّﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﺟراء ارﺗﻛـﺎب اﻟﺟرﯾـﻣﺔ و اﻟّﺗﻲ ﺗﻛون

ﻗد ﻟﺣﻘت اﻟﺿﺣﯾّﺔ ﺧﺎﺻﺔ إن ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺻر.
) (1ﯾﻧظر  ،أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور  ،ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ  ،ص .31
) (2ﯾﻧظر ،ﻋﺑد اﻟﻛﺎﻓﻲ ورﯾﺎﺷﻲ ،اﻟطبّ اﻟﻧّﻔﺳﻲ اﻟﺷرﻋﻲ " ﺧﺑرةاﻟطبّ ـ ﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ و
اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣﻐرب،ط)، 1د ﺑﻠد:دون دار ﻧﺷر،(2008:ص84ـ195؛
) (3ﯾﻧظر ،ﻛﻣﺎل اﻟدﺳوﻗﻲ  ،ﻋﻠم اﻟﻧّﻔس اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ  ،دط)،ﻣﺻر:دار اﻟﻣﻌﺎرف 1961،م( ،ص 305و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ؛ ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣود
ﻣﺻطﻔﻰ  ،ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻧﺣو ﻓردﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎب  ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون و اﻻﻗﺗﺻﺎد  ،ﯾﻧﺎﯾر  ،1939 ،ص  141و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ .
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اﻷول:
اﻟﻔﺻل ّ

ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

ھذا و ﻗد ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻘرﯾرا ﻋن اﻟوﺿﻌﯾّﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧﻲ أو ﻟﻠﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ أو ﻟﮭﻣﺎ ﻣﻌﺎ ﻗﺑل
إﺻدار ﺣﻛﻣﮫ ﺣﺗّﻰ ﯾﺗﻣﻛّن ﻣن اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺄﺳﺑﺎب اﻟﺗﺷدﯾد أو اﻟﺗﺧﻔﯾف و ﺑواﻋث و دواﻓﻊ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ
...ﻓﯾﺗﯾﺳر ﻋﻠﯾﮫ ﺿﺑط اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ  .و ﯾﺗ ّم إﻋداد ﺗﻘرﯾر اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲّ )(1ﻣن طرف ﺟﮭﺎز اﻟﺷرطﺔ
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ و ﺧﺑراء اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ،و اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﺿروري ﻟﺿﻣﺎن ﻣوﺿوﻋﯾّﺔ
اﻟﺗﻘرﯾر و ﻣﺻداﻗ ّﯾﺗﮫ و إن ﻛﺎن ﻏﯾر ﻣﻠزم ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال.
)(2

ﻣن ﺧﻼل اﻷﺟﮭزة اﻟﻔﻧﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺑﺎﻟﻔﺣص ﯾﺗ ّم إﻋداد ﻣﻠف اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ

اﻟّذي أﺻﺑﺢ اﻟﯾوم

ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ و إن ﻛﺎن ﻟﯾس ﻣطﻠوﺑﺎ ﻓﻲ ﻛ ّل اﻟدﻋﺎوى اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ .و ﻗد اھﺗﻣّت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن
اﻟﻣؤﺗﻣرات ﺑﮭذا اﻟﻣوﺿوع ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻌﻠم اﻹﺟرام اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس ﺳﻧﺔ1950م ،ﺣﯾث ﺗ ّم
اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺣص اﻟﻌﺿوي و اﻟﻧّﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣﺟرم ﻗﺑل إﺻدار اﻟﺣﻛم  ،و ﻛذا ﻣؤﺗﻣر ﻻھﺎي اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر
اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺳﻧﺔ 1950م و اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻣن ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺳﻧﺔ 1961م و ﺑﻌده ﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ
اﻟﻌﺎﺷر ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ روﻣﺎ ﺳﻧﺔ 1969م ..؛ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اھﺗﻣﺎم اﻟﺣﻠﻘﺎت اﻟﻌرﺑﯾّﺔ ﺑﺎﻟﻔﺣص
ﻣﻧﮭﺎ  :اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾّﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ دﻋت إﻟﯾﮭﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺳﻧﺔ 1969م ).(3
إنّ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﻧﺟزة ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻣﯾّﺔ ﻣن طرف أﺟﮭزة ﻓﻧﯾّﺔ ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﻘﺿﺎء ﻟﮭﺎ دور ﻓﻌّﺎل ﻓﻲ
ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑل و ﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﻘراﺋن دﻗﯾﻘﺔ ﻻ ﺗدع ﻣﺟﺎﻻ
)  (1ﯾﻧظر  ،ﺣﺳن اﻟﺳﺎﻋﺎﺗﻲ ،اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾّﺔ ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻘوﻣﯾّﺔ  ،اﻟﻌدد اﻷوّ ل  ،ﻣﺎرس  ،1958ص  72و
ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
(2 )G ,Levasseur ,De la minimission du dossier de personnalité a la généralisation du pouvoir
discretionnaire , Revue de science criminelle et de droit pénal comparé ,1961,p83 ; et son
rapport de synthése présenté au VIII cangrés international de défense sociale ,paris,18 au20
november 1971 sur Les Techniques de L individualisation judiciaire, R.S .C,1972 ,p327 .
و ﯾﻧظر أﯾﺿﺎ  ،ﻧور اﻟدﯾن ھﻧداوي ،ﻣﻠف اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ " ﻧﺣو ﻣﻔﮭوم ﻋﻠﻣﻲ ﻟﺣﺳن ﺳﯾر اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ "،دط ) ،اﻟﻘﺎھرة  :دار
اﻟﻧّﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،(1992،ص 16و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ .
) (3ﯾﻧظر  ،أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور ،ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ،ص29؛ﻓﮭد ھﺎدي ﺣﺑﺗور ،اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ،ط1
)،اﻷردن:دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧّﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ،(2014،ص116ـ117؛ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺧﺿر ،اﻷوﺟﮫ اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾد
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،ص  159و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ .
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

ك ﻻ ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ ذاﺗﮫ ﻓﯾﺻدر ﺣﻛﻣﮫ ﻣطﻣﺋﻧﺎ ﻟﻌداﻟﺗﮫ  ،وﻻ ﻣن اﻟﻐﯾر ﺣﯾث ﯾﺗﺣﻘق اﻟرﺿﺎ ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ ﻛﻠّﻣﺎ
ﻟﻠﺷ ّ
ﺛﺑﺗت ﺻﺣّ ﺔ و ﻣوﺿوﻋﯾّﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻘﺎرﯾر.
ب ـ اﻷﺟﮭزة اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾّﺔ:ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺟﮭزة اﻟﻔﻧﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺣص  ،ﻧرى ﺿرورة ﺗﻌزﯾز
اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﺄﺟﮭزة ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﮭﺎ ﻋﻧد اﻟﺿرورة أو ﯾﺳﺗﺄﻧس ﺑﺂراﺋﮭﺎ و ﺧﺑراﺗﮭﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل
اﻟﺟزاﺋﻲ  ،ﻛﺄن ﯾﻛوﻧوا ﻗﺿﺎة أﻋﻠﻰ درﺟﺔ أو ﺧﺑراء ﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .
ب1ـ ﻗﺿﺎة أﻋﻠﻰ درﺟﺔ:ھؤﻻء اﻟﻘﺿﺎة اﻟﻣﻌﯾﻧون ﻓﻲ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ اﻷﻋﻠﻰ درﺟﺔ  ،و اﻟّذﯾن اﻛﺗﺳﺑوا
ﺧﺑرات ﻣﺗﻌددة ﻣن ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﮭم اﻟطوﯾﻠﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ﯾﻣﻛن ﻓﻲ رأﯾﻧﺎ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
ﺑﮭم ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﺣﻧﻛﺔ و ﻓطﻧﺔ ﻣﺗﻣرّ س .و ﺗؤﺧذ آراء ھؤﻻء اﻟﻘﺿﺎة ﺑﺻﻔﺔ
اﺳﺗﺷﺎرﯾّﺔ و ﻟﯾس ﻟﮭﺎ اﻟﻘوّ ة اﻹﻟزاﻣﯾّﺔ  ،و اﻷﺧذ ﺑﮭﺎ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﯾﻌزّ ز ﻋداﻟﺔ ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﻔرﯾدا ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ ﻟﮭﺎ.
ب 2ـ ﺧﺑراء ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ :و ﻧﻘﺻد ﺑﮭم اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻣﺧﺗﺻّﯾن ﻓﻲ ﺷﺗّﻰ اﻟﻌﻠوم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻛﻌﻠم
اﻹﺟرام ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،ﻋﻠم اﻟﻧّﻔس اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ﻋﻠم اﻷدﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ،ﻋﻠم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ...،ﺧﺎﺻّﺔ أوﻟﺋك اﻟّذﯾن
ﻟﮭم دراﺳﺎت ﻣﻌﻣّﻘﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺟـﺎﻻت ،و ﻟﮭم رؤى ﻟﮭﺎ وزﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻠوﻛــﺎت اﻹﺟراﻣﯾّﺔ و
ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ أدﻟّﺔ إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ و ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﯾﻔﺗرض أن ﯾﻛون ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻟﮭﺎ ﻣن ﺟزاءات ،ﺑﺣﻛم أنّ دراﺳﺎﺗﮭم ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻲ
أﻏﻠﺑﮭﺎ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾّﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﯾّﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ و ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﺗوﺟﯾﮭﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ و اﻟﻣﺷرّ ع ﻣﻌﺎ.
و ﺑﻌد ھذا اﻟﻌرض ﻷھ ّم ﻣﺎ ﯾﻔﺗرض ﺗواﻓره ﻣن ﺷروط ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘـوﺑﺔ ،و
اﻟّﺗﻲ وﺟدﻧﺎ ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻣﻘرّ ر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟداﺧﻠﯾّﺔ ﻟﻠدول واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﯾﺟري اﻟﺳﻌﻲ ﺣﺛﯾﺛﺎ
ﻟﺗﻛرﯾﺳﮫ ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ﺣريّ ﺑﻧﺎ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﮫ ھذه اﻟﻌداﻟﺔ ؛وھذا ﻣﺎ ﺳﯾﺗم
ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﻣواﻟﻲ:

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ:
ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون.
إنّ أھ ّم ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﮫ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ أن ﻻ ﺗﻠﺣق اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ إﻻّ ﻣرﺗﻛب اﻟﺟرﯾﻣﺔ و ھو ﻣﺎ
ﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﮫ ﺑـ ":ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ " ،ﻛﻣﺎ أنّ ﻣن ﻣﻘﺗﺿﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻛﻠّﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻠك
اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ و ﻋدم اﻟﺗﺳوﯾّﺔ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻛﻠﻣﺎ ﺛﺑت اﻟﺗﺑﺎﯾن ﺑﯾﻧﮭﺎ و ھو ﻣﺎ ﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﮫ ﺑـ  ":اﻟﻣﺳﺎواة" .
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

ﺑﯾﺎن ھذه اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت و ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ و اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ
ﺗﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ّأوﻻـ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون:ﻣﻘﺗﺿﻰ ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺿرورة أﻻ ّ ﺗَﻠﺣق إﻻ ّ
ﻣرﺗﻛب اﻟﻔﻌل اﻟﺟرﻣﻲ ،ﺳواء ﻛﺎن ﻓﺎﻋﻼ أﺻﻠﯾﺎ أو ﺷرﯾﻛﺎ ؛ ﺑل ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أﻻ ّ َﺗﻣَسّ اﻟﻌﻘوﺑﺔ أيّ ﺣق ﻣن
)(1

ﺣﻘوق اﻟﻐﯾر ﻣﻣّن ﻟم ﺗﺛﺑت ﻣﺳؤوﻟﯾّﺗﮭم ﻋن اﻟﺟرم

 .و ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻋﺗﺑﺎر ذﻟك ﻣﺑدأ ﺑل و ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺎت

ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ؛ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮫ واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻّﺔ و ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ  ،و
ﺑﯾﺎن ذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
 1ـ ﺷﺧﺻ ّﯾﺔ اﻟﻌﻘـوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ:أﻗرّ ت اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻣﺑدأ ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻌﻘﺎب و اﻋﺗﺑرﺗﮫ أﺻﻸ
ﻻ ﻣﻧﺎص ﻣن اﻻﻧﺻراف ﻋﻧﮫ إذ ﻟﯾس ﻣن اﻟﻌداﻟﺔ ﻣؤاﺧذة ﻏﯾر اﻟﻣذﻧب إﻻ ّ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻗﺗﺿﺎء ﺗﻘرﯾر اﻟدﯾّﺔ ،ﻋﻧد
ﻣن ﯾﻌﺗﺑر ھذه اﻷﺧﯾرة اﺳﺗﺛﻧﺎءا ﻣن اﻷﺻل،و ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣﻘﺎل ﺳﯾﺗم ﻓﻲ اﻟﺑﻧدﯾن اﻵﺗﯾﯾن :
أ ـ ﺗﻘرﯾر ﻣﺑدأ ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ :إنّ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺳﺑّﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ھذا
اﻟﻣﺑدأ؛ﯾظﮭر ذﻟك ﺑﺟﻼء ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن آﯾﺎت اﻟذّﻛر اﻟﺣﻛﯾم ﺗﺟﺎوزت اﻟﻌﺷر ﻣﻘﺎﻣﺎت )(2؛ ﻣﻧﮭﺎ ﻗول اﻟﺑﺎري ﻋزّ
وﺟ ّل ﴿:وﻻ ﺗﺰر وازرة وزر أﺧﺮى  ،وإن ﺗﺪع ﻣﺜﻘـﻠﺔ اﻟﻰ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻨﻪ ﺷﻲء وﻟﻮ ﻛﺎن ذا ﻗﺮﺑﻰ﴾ﻓﺎطر18/؛ وﻗد ﻓُﺳّرت ھذه
اﻵﯾﺔ ﺑﺄن ﻻ ﯾؤاﺧذ اﻟﻔرد إﻻ ّ ﺑذﻧـﺑﮫ وﻻ ﯾﺟﺎزى إﻻ ّ ﺑﻣﺎ اﻗﺗرف ﻣن آﺛﺎم  ،وﻟﯾس ﻟﻐﯾره أن ﯾﺗـﺣﻣّل ﻋﻧﮫ أوزاره
ﺣﺗﻰ وإن ﻛﺎن ذا ﻗرﺑﻰ) .(3ﻛذﻟك ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿:ﻛﻞّ ﻧﻔﺲ ﺑﻤﺎ ﻛﺴﺒﺖ رﻫﻴﻨﺔ﴾ اﻟﻣدﺛّر،38/أي ﻛ ّل ﻧﻔس ﻣرﺗﮭﻧﺔ
وﻣؤاﺧذة ﺑﻌﻣﻠﮭﺎ .

)(1ﯾﻧظر،ﻋﺑد اﻟﻘ ﺎدر ﻋ ودة ،اﻟﺗﺷ رﯾﻊ اﻟﺟﻧ ﺎﺋﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎرﻧ ﺎ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧون اﻟوﺿ ﻌﻲ ،ج395-394/1؛ﻓرﯾ د اﻟزﻏﺑ ﻲ ،اﻟﻣوﺳ وﻋﺔ
اﻟﺟزاﺋﯾﺔ،ج347/1؛
.Bouzat et Pinatel, Traité de Droit Pénal,T1,P395
)  ( 2اﻵﯾﺎت اﻟﺗﻲ ورد ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻘرﯾر ﻣﺑدأ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ :ﺳورة اﻟﺑﻘرة /اﻵﯾﺔ 268 ،123 ، 48ــ ﺳورة اﻟﻧّﺳﺎء  /اﻵﯾﺔ111ــﺳورة
اﻟﻣﺎﺋدة /اﻵﯾﺔ 105ــ ﺳورة اﻷﻧﻌﺎم/اﻵﯾﺔ 105ــ ﺳورة اﻷﻧﻌﺎم /اﻵﯾﺔ  164ــ ﺳورة اﻹﺳراء /اﻵﯾﺔ15ــ ﺳورة ﻟﻘﻣﺎن/اﻵﯾﺔ  33ــ
ﺳورة ﺳﺑﺄ/اﻵﯾﺔ  25ــ ﺳورة ﻓﺎطر/اﻵﯾﺔ  18ــ ﺳورة اﻟﻣدﺛّر/اﻵﯾﺔ.38
)  (3ﯾﻧظر،اﻟطﺑرﺳﻲ،أﺑو اﻟﻔﺿل ﺑن اﻟﺣﺳﯾن،ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن،ط ،1ﺗﺻﺣﯾﺢ وﺗﺣﻘﯾق وﺗﻌﻠﯾق :اﻟﺳﯾّد ھﺎﺷم اﻟرّﺳوﻟﻲ
اﻟﻣﺣﻼّﺗﻲ ،واﻟﺳﯾّد ﻓﺿل ﷲ اﻟﺑردي اﻟطﺑﺎطﺑﺎﺋﻲ )،دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ،1400 ،ھـ1986-م( ،ج633/8
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

ﻓﺎﻟﻌداﻟﺔ اﻹﻻھﯾﺔ ﻗدّرت أنّ ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﺟزاء ﺑﺷﻛل ﻋﺎم وﻣﻧﮫ اﻟﻌﻘﺎب أﺻل ﻋظﯾم ﻟﮭذا ذﻛر ﻓﻲ ﻋدّة
ﺳور  ،وھو وﺣﻲ ﻗدّره ﺷدﯾد اﻟﻘوى ﻟﻌﻠﻣﮫ اﻷزﻟﻲ ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺑﺎد و اﻟﺑﻼد  ،و ھو اﻟﻌدل اﻟﺣق و ﯾﺑﺗﻐﻲ ﺑﻠوغ
اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ أﺳﻣﻰ ﺻورھﺎ و ﻣﻌﺎﻧﯾﮭﺎ ؛ و زاده ﺗﺄﻛﯾدا وﺣﻲ ﻧﺑﯾّﻧﺎ اﻟﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم و ﻣﺎ ﺛﺑت ﻋن
اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ اﻷﺧﯾﺎر أﺑو ﺑﻛر و ﻋﻣر و ﻏﯾرھﻣﺎ ﻛﺛﯾر

.

ﻓﺄﻗـرّ ت اﻟﺳﻧّﺔ اﻟﻧّﺑوﯾّﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔ اﻟﻣﺑدأ  ،ﻓﻘد ﺛﺑت ﻋن رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾ ﮫ و ﺳ ﻠم ﻗوﻟ ﮫ…﴿:وﻻ
ﻳﺆﺧﺬ اﻟﺮّﺟﻞ ﺑﺠﺮﻳﺮة أﺑﻴﻪ وﻻ ﺑﺠﺮﻳﺮة أﺧﻴـﻪ﴾) ،(1و ﻗوﻟﮫ  ،ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳ ﻼم ﻷﺑ ﻲ رﻣﺛ ـﺔ واﺑﻧ ﮫ ﴿:أﻣـﺎ إﻧّـﻪ ﻻ ﻳﺠﻨـﻲ
ﻋﻠﻴــﻚ وﻻ ﺗﺠﻨــﻲ ﻋﻠﻴــﻪ﴾) ،(2ﻓﺎﻟﻌﻘ ـوﺑﺔ ﻗﺎﺻ رة ﻋﻠ ﻰ ﻣ ن ارﺗﻛ ب اﻟﺟﻧﺎﯾ ـﺔ دون ﻏﯾ ـره؛ وﻓ ﻲ ذﻟ ك ﯾﻘـ ـول اﻹﻣ ﺎم
اﻟﺷـــﺎﻓﻌﻲ  " :واﻟّذي ﺳﻣﻌت -وﷲ أﻋﻠم -ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﻋزّ وﺟ ّل ﴿:وﻻ ﺗﺰر وازرة وزر أﺧﺮى﴾،أﻻّ ﯾؤﺧذ أﺣد ﺑذﻧب ﻏﯾره،
وذﻟك ﻓﻲ ﺑدﻧﮫ دون ﻣﺎﻟﮫ  ،ﻓﺈن ﻗﺗل أو ﻛﺎن ﺣدّا ﻟم ﯾﻘﺗل ﺑﮫ ﻏﯾره ،وﻟم ﯾُﺣَ ّد ﺑذﻧﺑﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮫ وﺑﯾن ﷲ ﻋزّ وﺟلّ،
ﻷنّ ﷲ ﺟزى اﻟﻌﺑﺎد ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل أﻧﻔﺳﮭم وﻋﺎﻗﺑﮭم ﻋﻠﯾﮭﺎ").(3
ب ـ اﻹﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟذي ﯾطرأ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺑ دأ اﻟﺷﺧﺻ ﯾﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺷ رﯾﻌﺔ:ﻟﻌ ّل اﻻﺳﺗﺛ ـﻧﺎء اﻷوﺣ د اﻟّ ذي أورده
اﻟﻔﻘﮭﺎء ،ھو "اﻟدّﯾﺔ "  ،إذ أﻧّﮫ ﻣن ﺿﻣن أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ إﻣﻛﺎن ﺗﺣﻣّﻠﮭﺎ ﻣن طرف ﻋــﺎﻗﻠﺔ اﻟﺟ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ ﺟ راﺋم اﻟﻘﺗ ل و
اﻟﺟرح اﻟﺧطﺄ وﺷﺑﮫ اﻟﻌﻣد.
ب1ـ ﻣﻔﮭوم اﻟدﯾّﺔ :ﺗﺑﺎﯾﻧت آراء اﻟﻔﻘﮭ ﺎء ﻓ ﻲ ﺗﻌرﯾﻔﮭ ﺎ  ،ﻓﻛ ﺎن ﻟﮭ ذا اﻟﺗّﺑ ﺎﯾن أﺛ ره ﻣ ن ﺟﮭ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺣدﯾ د
ﻧطﺎﻗﮭﺎ  ،وﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﻓﻲ ﺑﯾﺎن طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ و ﻋﻠﻰ ﻣن ﺗﻘﻊ ؛ ﻓﻘﯾل ":إﻧّﮭﺎ اﻟﻣﺎل اﻟواﺟب ﺑﺟﻧﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣر ﻓ ﻲ

اﻟ ﻧّﻔس أو ﻓﯾﻣ ﺎ دوﻧﮭ ﺎ ")، (4

أو ھ ﻲ " :ﻣ ﺎ ﯾﻌط ﻰ ﻋوﺿ ﺎ ﻋ ن دم اﻟﻣﻘﺗ ول إﻟ ﻰ ورﺛﺗ ﮫ ") ،(1وﻋرّ ﻓﮭ ﺎ اﻹﻣ ﺎم

اﻟزﯾﻠﻌﻲ ﺑﺄﻧّﮭﺎ  ":اﺳم ﻟﻠﻣﺎل اﻟذي ھو ﺑدل اﻟﻧّﻔس ").(2

) (1أﺧرﺟﮫ اﻟﻧّﺳﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺳﻧﻧﮫ ،ﻛﺗﺎب ﺗﺣرﯾم اﻟد ّم  ،ﺑﺎب ﺗﺣرﯾم اﻟﻘﺗل،ﺣدﯾث رﻗم .4058:
)  (2ﺧرﺟﮫ أﺑو داود،ﻛﺗﺎب اﻟدﯾّﺎت ،ﺑﺎب ﻻ ﯾؤﺧذ أﺣد ﺑﺟرﯾرة أﺧﯾﮫ أو أﺑﯾﮫ،ﺣدﯾث رﻗم،3897:و اﻟﻠّﻔظ ﻟﮫ؛ اﻟﻧّﺳﺎﺋﻲ،ﻛﺗﺎب
اﻟﻘﺳﺎﻣﺔ ،ﺑﺎب ھل ﯾؤﺧذ أﺣد ﺑﺟرﯾرة ﻏﯾره،ﺣدﯾث رﻗم 4749:؛اﺑن ﻣﺎﺟﮫ،ﻛﺗﺎب اﻟدﯾّﺎت ،ﺑﺎب ﻻ ﯾﺟﻧﻲ أﺣد ﻋﻠﻰ أﺣد،ﺣدﯾث
رﻗم.2659:
) (3اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ،أﺑو ﻋﺑد ﷲ ﻣﺣﻣّد ،أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن،دط)،ﺑﯾروت،ﻟﺑﻧﺎن:دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ1400،ھـ1980-م( ،ج.318/1
)  (4اﻟﺧطﯾب اﻟﺷّرﺑﯾﻧﻲ  ،ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻣﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔﺎظ اﻟﻣﻧﮭﺎج، .دط)،دون ﺑﻠد اﻟﻧﺷر :دار اﻟﻔﻛر( ،ج. 53/6
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

و أﺑﻌد ﻣن ذﻟك اﺧﺗﻠف ﻓﯾﻣن ﯾﺗﺣﻣّل اﻟدﯾّﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ أم ﻋﺎﻗﻠﺗﮫ؟ ﻓﻣﺎ ﻣﺣﻠﮭﺎ؟
ب- 2ﻣﺣل ّ اﻟدّ ﯾﺔ :ﻟﻘد أﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻋﻠﻰ أن ﻣﺣل اﻟد ّﯾﺔ ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻟﻘﺗل اﻟﻌﻣ د  ،ھ و ﻣ ﺎل اﻟﺟ ﺎﻧﻲ)(3؛
ودﻟﯾل ذﻟك ﻣﺎ أﺛر ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس –رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ –أﻧّﮫ ﻗﺎل " :ﻻ ﺗﺣﻣل اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻋﻣ دا وﻻ ﺻ ﻠﺣﺎ وﻻ اﻋﺗراﻓ ﺎ
وﻻ ﻣﺎ ﺟﻧﻰ اﻟﻣﻣﻠوك ").(4
وﻋ ن ﻋﻣ ر – رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻧ ﮫ – ﻗ ﺎل ":اﻟﻌﻣ د واﻟﻌﺑ د واﻟﺻ ﻠﺢ واﻻﻋﺗ راف ﻻ ﯾﻌﻘ ل اﻟﻌﺎﻗﻠ ﺔ
")(5؛واﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ ﻣﺣ ّل اﻟدّﯾﺔ إذا ﺗﻌﻠّق اﻷﻣر ﺑﺟراﺋم اﻟﻘﺗل ﺷﺑﮫ اﻟﻌﻣد واﻟﺧطﺄ .
ﻓرأي اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ واﻟﺷّﺎﻓﻌﯾﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ) (6أنّ د ّﯾﺔ ﺷﺑﮫ اﻟﻌﻣد ﺗﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ،ﻻ ﻓ ﻲ ﻣ ﺎل اﻟﺟ ﺎﻧﻲ ؛ ﻓ ﻲ
ﺣﯾن أﻟﺣق اﻟﻣﺎﻟﻛﯾّﺔ) (7اﻟﻘﺗل ﺷﺑﮫ اﻟﻌﻣد ﺑﺎﻟﻌﻣد  ،ﻓﺎﻋﺗﺑروا ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺣ ّل اﻟد ّﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻧّوع ﻣن اﻟﺟراﺋم أﯾﺿﺎ،
ھو ﻣﺎل اﻟﺟﺎﻧﻲ دون ﻏﯾره .

) ( 1ﻣﺣﻣد اﻟﺻدﯾق ﺣﺳن ﺧﺎن  ،ﻧﯾل اﻟﻣرام ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر آﯾﺎت اﻷﺣﻛﺎم ،دط) ،ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن:دار اﻟراﺋد 1401 ،ھـ1981.م(،
ص 184؛ﯾﻧظر أﯾﺿﺎ  ،اﻟﻘرطﺑﻲ ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ،اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ،دط )،ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ  :دار اﻟﺑﺎز ،ﺑﯾروت :دار اﻟﺗراث
اﻟﻌرﺑﻲ  ،(1966ج. 315/5
)  ( 2اﻟزﯾﻠﻌﻲ ﻓﺧر اﻟدﯾن  ،ﺗﺑﯾﯾن اﻟﺣﻘﺎﺋق ﻓﻲ ﺷرح ﻛﻧز اﻟدﻗﺎﺋق ،ط )2اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻛﺗﺎب اﻻﺳﻼﻣﻲ1966،م(  ،ج. 126/6
) ( 3ﯾﻧظر ،اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ  ،ﻋﻼء اﻟدﯾن ،ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﻟﺷراﺋﻊ،ط )،2ﺑﯾروت.ﻟﺑﻧﺎن:دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ1982،م( ،
ج255/7؛اﺑن ﻗداﻣﺔ ،اﻟﻣﻐﻧﻲ،ج488/9؛اﻟﺣطﺎب ،ﻣﺣﻣد ،ﻣواھب اﻟﺟﻠﯾل ﺷرح ﻣﺧﺗﺻر ﺧﻠﯾل  ،ط)،3دون ﺑﻠد :دار
اﻟﻔﻛر1992،م،ج 234/6؛ اﻟﺷّﯾرازي ،اﻟﻣﮭذب ،ج. 212 ،191/2
)(4أﺧرﺟﮫ اﻟﺑﯾﮭﻘﻲ  ،اﻟﺳﻧن اﻟﻛﺑرى  ،ﺑﺎب ﻣن ﻗﺎل ﻻ ﺗﺣﻣل اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻋﻣدا وﻻ ﻋﺑدا وﻻ ﺻﻠﺣﺎ وﻻ اﻋﺗراﻓﺎ،ﺣدﯾث رﻗم ، 16139
دط )،ﻣﻛﺔ اﻟﻛرة:ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺑﺎز  ،(1994،ج 104/8؛ واﻟﻠﻔظ ﻟﮫ؛ اﻟدارﻗطﻧﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺑن ﻋﻣر  ،ﺳﻧن اﻟدارﻗطﻧﻲ،دط )،ﺑﯾروت:
دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ،(1966 ،ج. 178/3
)(5أﺧرﺟﮫ اﻟﺑﯾﮭﻘﻲ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،ﺑﺎب ﻣن ﻗﺎل:ﻻ ﺗﺣﻣل اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻋﻣدا وﻻ ﻋﺑدا وﻻ ﺻﻠﺣﺎ وﻻ اﻋﺗراﻓﺎ،ﺣدﯾث رﻗم ،16137
ج. 104/8
)( 6ﯾﻧظر،اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ،ج255/7؛ اﻟﺧطﯾب اﻟﺷّرﺑﯾﻧﻲ،ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻣﺣﺗﺎج،ج55/4؛اﺑن ﻗداﻣﺔ،اﻟﻣﻐﻧﻲ،ج. 491 ،482/9
) (7ﯾﻧظر ،اﻟﺣطّﺎب ﻣﺣﻣد  ،ﻣواھب اﻟﺟﻠﯾل ﺷرح ﻣﺧﺗﺻر ﺧﻠﯾل،ط)،3دون ﺑﻠد:دار اﻟﻔﻛر1992،م(،ج256/6؛ اﻟدردﯾر ،
اﻟﺷّرح اﻟﻛﺑﯾر  ،ج. 282/4
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أﻣّﺎ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﺟراﺋم اﻟﻘﺗل اﻟﺧطﯾﺋﺔ  ،ﻓﺎﻟﺟﻣﮭور)(1ﯾرى أن ﺗؤﺧذ اﻟدّﯾﺔ ﻣن ﻣﺎل اﻟﻌﺎﻗﻠ ﺔ  ،ﻋﻣ ﻼ ﺑﻘﺿ ﺎء
اﻟﻧّﺑﻲّ ﺑد ّﯾﺔ اﻟﺧطﺄ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ؛ ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣوطّﺄ أن ﴿:ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗـﻠﺔ ﻋﻘـﻞ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ  ،إﻧّﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻋﻘـﻞ ﻗﺘﻞ اﻟﺨﻄﺄ﴾)(2وﻛذا ﺑﻔﻌل ﻋﻣر وﻋﻠﻲ ◌ّ – رﺿوان ﷲ ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ –ﺑﺟﻌل ھذه اﻟد ّﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ).(3
و دﯾّﺔ اﻟﺟراح اﻟﻣﺗّﻔ ق ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﺑ ﯾن اﻟﺟ ﺎﻧﻲ واﻟﻣﺟﻧ ﻲ ﻋﻠﯾ ﮫ ﺗﺟ ب ﻓ ﻲ ﻣ ـﺎل اﻟﺟ ﺎﻧﻲ وﺣ ده،وﻻ ﺗﺷ ﺗرك
اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدﻓﻊ)(4؛أﻣﺎ دﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ دون اﻟﻧّﻔس ﺧطﺎء ﻓﺗﺗﺣﻣّﻠﮭﺎ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ زاد ﻋن ﻧﺻف

اﻟﻌﺷر ﻋﻧ د اﻟﺣﻧﻔﯾ ﺔ) ،(5وﻋﻧ د اﻟﻣﺎﻟﻛﯾ ﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠ ﺔ واﻟظﺎھرﯾ ﺔ) (6ﺗ دﻓﻊ اﻟﻌﺎﻗﻠ ﺔ ﻣ ﺎ زاد ﻋ ن ﺛﻠ ث اﻟد ّﯾ ﺔ وﻟ و ﻓ ﻲ
اﻟطرف أو اﻟﺟرح،وﺗﺗﺣﻣّل اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣذھب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ)(7ﻛ ّل اﻟﺗﻌوﯾض اﻟواﺟب ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻗ ّل أو ﻛﺛر.
و ﯾﻣﻛن ﺗﻌﻠﯾل اﻧﺻراف ﺗﺣﻣّل اﻟﺗﺑﻌﺔ إﻟﻰ ﻏﯾر اﻟﺟﺎﻧﻲ ،ﺑﻣﻘﺗﺿﯾـﺎت اﻟﻌداﻟ ﺔ اﻟّﺗ ﻲ ﺗﻧط وي ﻋﻠ ﻰ رﻓ ﻊ
اﻟظﻠم ﻋن اﻷﻏﻧﯾـﺎء واﻟﻔﻘراء ﻋﻠﻰ ﺣـ ّد ﺳـواء ﻣﻣّن ﺗرﺑطﮭم ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧوا ﺟﻧﺎة أو ﻣﺟﻧ ّﯾ ﺎ
ﻋﻠﯾﮭم ؛ ﻓﺎﺳﺗﺣﻘﺎق ھذه اﻟدﯾّﺔ ﯾﺛﺑـت و ﯾﻧﻔّذ أﯾّﺎ ﻛﺎﻧت ﺣﺎل ﻣرﺗﻛب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ؛ ھذا ﻣن ﺟﮭﺔ  ،وﻣ ن أﺧ رى ،ﻓ ﺈنّ
ﻓﺿﯾﻠﺔ اﻟﺗّﻌﺎون و اﻟﺗّﻧﺎﺻر ﺑﯾن اﻷﻓراد ﺗدﻋو ﺑل ﺗرﻏّب ﻓﻲ إرﺟﺎع اﻟﺣﻘوق إﻟﻰ أھﻠﮭﺎ ﺑﻛ ّل وﺳﯾﻠﺔ ﻣﺷروﻋﺔ .
و ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ارﺗﺑﺎط اﻷﻗﺎرب ﺑرواﺑط ﻣﺗﯾﻧﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺟﻣﻊ اﻟﻔرد  ،ﺗﻘوم اﻷﺳر ﺑﺗﺣﻣل اﻷﻋﺑﺎء
ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣن  ،ﻟذا ﺟﺎء ﻣﺑدأ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻣ ل اﻟد ّﯾ ﺔ وﻓ ق ﻣ ﺎ ﺳ ﺑق ﻋرﺿ ﮫ  ،ﺗﺧﻔﯾﻔ ﺎ ﻋﻧ ﮫ و إﻋﺎﻧ ﺔ ﻟ ﮫ ﻓ ﻲ ﺗﺣﻣ ل
)(1ﯾﻧظ ر،اﺑن ﻗداﻣ ﺔ،اﻟﻣﻐﻧﻲ،ج497/9؛ اﻟﺷ ﯾرازي،اﻟﻣﮭذّب،ج211/2؛اﻟزﯾﻠﻌ ﻲ،ﺗﺑﯾﯾن اﻟﺣﻘ ﺎﺋق،ج177-176/6؛اﻹﻣ ﺎم
ﻣﺎﻟك،اﻟﻣدوّ ﻧﺔ اﻟﻛﺑرى،ج.433-432/4
) ( 2أﺧرﺟﮫ ،اﻟﺑﺧﺎري ،ﻛﺗﺎب اﻟدﯾّﺎت،ﺑﺎب ﺟﻧﯾن اﻟﻣرأة وأنّ اﻟﻌﻘل ﻋﻠﻰ اﻟواﻟد وﻋﺻﺑﺔ اﻟواﻟد ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟوﻟد،ﺣدﯾث رﻗم-6398:
 6399؛ﻣﺳﻠم ،ﻛﺗﺎب اﻟﻘﺳﺎﻣﺔ واﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن واﻟﻘﺻﺎص،ﺑﺎب دﯾّﺔ اﻟﺟﻧﯾن ووﺟوب اﻟدﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺗل اﻟﺧطﺎء وﺷﺑﮫ اﻟﻌﻣد ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ
اﻟﺟﺎﻧﻲ،ﺣدﯾث رﻗم3185-3184:؛ ﻣﺎﻟك،اﻟﻣوطّﺄ ،ﻛﺗﺎب اﻟﻌﻘول،ﺑﺎب ﻣﺎ ﯾوﺟب اﻟﻌﻘل ﻋﻠﻰ اﻟرﺟل ﻓﻲ ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﺎﻟﮫ،ﺣدﯾث
رﻗم،1362:واﻟﻠّﻔظ ﻟﮫ.
) (3ﯾﻧظر اﻟزﯾﻠﻌﻲ ،ﻧﺻب اﻟراﯾﺔ ﻷﺣﺎدﯾث اﻟﮭداﯾﺔ،دط )،ﻣﺻر :دار اﻟﺣدﯾث1357 ،ھـ (،ج.334،399/4
)  ( 4ﯾﻧظر اﻟﺑﺎﺟﻲ ،اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ،ج103-102/7؛اﺑن ﺣزم ،اﻟﻣﺣﻠّﻰ ،ج52-50/11؛اﻟﺟﺻّﺎص ،أﺑو ﺑﻛر ،أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن،
دط)،ﺑﯾروت.ﻟﺑﻧﺎن:دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ1335،ھـ(،ج.158-157/1
)(5ﯾﻧظر،اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ ،ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ،ج255/7؛اﻟزﯾﻠﻌﻲ،ﺗﺑﯾﯾن اﻟﺣﻘﺎﺋق،ج.138/6
)(6ﯾﻧظر ،اﻟﺣطّﺎب ،ﻣواھب اﻟﺟﻠﯾل،ج256/6؛اﺑن ﻗداﻣﺔ ،اﻟﻣﻐﻧﻲ،ج506-505/9؛اﺑن ﺣزم أﺑو ﻣﺣﻣد  ،اﻟﻣﺣﻠّﻰ ،دط)،دون ﺑﻠد
اﻟﻧﺷر :دار اﻟﻔﻛر ،دت( ،ج.53/11
)  (7ﯾﻧظر،اﻟﺷﯾرازي ،اﻟﻣﮭذّب،ج.212-211/2
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ﺗﺑﻌ ﺎت اﻟﺧط ﺄ اﻟﺻ ﺎدر ﻣﻧ ﮫ )(1؛ و وﻓ ق ﺗﻘ دﯾرﻧﺎ ﻟﻸﻣ ر ﻻﻧ رى ﻓ ﻲ ﺗﺣﻣﯾ ل اﻟﻌﺎﻗﻠ ﺔ ﺧ روج ﻋ ن اﻷﺻ ل و ھ و
ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑل ھو ﻣظﮭر ﻣن ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﯾﺗﺑﯾّن ﺧﻼل ھذه اﻟدراﺳﺔ.
 2ـ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌﻘـوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون :ﻗرّ رت اﻟﻘواﻧﯾـن اﻟوﺿﻌﯾّﺔ أﯾﺿﺎ ﻣﺑدأ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ ،ﻧظرا ﻷھﻣﯾّﺗﮫ
ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،و رﻏم ﺗﺄﻛﯾدھﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ دﺳﺎﺗﯾرھﺎ ﺧرﺟت ﻋﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻋدﯾدة ؛ ھذا ﻣﺎ ﺳﻧﺑﯾّﻧﮫ
ﻓﻲ اﻟﺑﻧدﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾن :
أ ـ ﺗﻘرﯾر ﻣﺑدأ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  :ﻟﻘد َﺳﻌَت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ إﻟﻰ ﺗﻛرﯾﺳﮫ ﺗطﺑﯾﻘﺎ
ﻟﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣّﺔ ﻓﺣواھﺎ أن  " :ﻻ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ") ،(2ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻣطﻠﻘﺎ أن ﺗﻠﺣق اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺷﺧﺻﺎ آﺧر ﻏﯾر
اﻟﺟﺎﻧﻲ أو ﺗﻣﺳّﮫ ﺑﺄﻟم أو ﺗﻧﻔّذ ﻋﻠﯾﮫ ﺑل و ﯾﻔﺗرض أن ﻻ ﺗﻠﺣق آﺛــﺎرھﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﯾر ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ھذا اﻟﻐﯾر؛و ﻛﻣﺎ
ﺳﺑق اﻟذﻛر ،ﻓﺈنّ أھﻣﯾّﺔ ھذه اﻟﺧﺎﺻﯾّﺔ ﺟﻌﻠت ﺑﻌض اﻟدول ﺗﻧصّ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ دﺳﺎﺗﯾرھﺎ ﻟﺗﺟﻌل ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺑدأ دﺳﺗورﯾﺎ
ﺳﺎﻣﯾﺎ ﻋن أيّ ﻧصّ ﻋﺎديّ  ،وﻣن ﺛ ّم وﺟب اﺣﺗراﻣﮫ و ﺗطﺑﯾﻘﮫ و ﻋدم ﺗﺟﺎوزھﻼ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎب و ﻻ
ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذه .
ﻓﺎﻟدﺳ ﺗور اﻟﺟزاﺋ ري ﻓ ﻲ اﻟﻣ ﺎدة  142ﻣﻧ ﮫ ﯾؤ ّﻛ د ﻋﻠ ﻰ ﺿ رورة أن  ":ﺗﺧﺿ ﻊ اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت اﻟﺟزاﺋﯾ ﺔ
ﻟﻣﺑدأي اﻟﺷرﻋﯾّﺔ و اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ ")(3؛ و ﺟ ّل اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ و اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ و اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﺣ رص و ﺗ دﻋوا إﻟ ﻰ
ﺿرورة ﺗ طﺑﯾق اﻟﻣﺑدأ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﻲ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺔ و ﺗﻧﻔﯾذھﺎ  ،ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻣسّ ﺣﻘوق اﻷﺑرﯾﺎء ﻣن اﻷﺷﺧﺎص وﻻ
ﯾطﺎل أﻟم اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة إﻻّ ﻣن اﺳﺗﺣﻘﮫ ).(4

)(1ﯾﻧظر،ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋودة ،اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ ،ط )،5ﺑﯾروت:ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ1984،م(
،ج /1ص 668و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ؛أﺑو زھرة ،اﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،ص 581ـ  588؛ ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾف  ،اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ أﺣﻛﺎم
اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟزﯾﺗوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ و أﺻول
اﻟدﯾن ﻧوﻗﺷت ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ، 1985دط )،ﺑﯾروت :دار اﻟﻐرب اﻻﺳﻼﻣﻲ  ،(1986،ص 375و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ .
)  (2ﻓرﯾد اﻟزﻏﺑﻲ ،اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ "اﻟﻣدﺧل اﻟﻰ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺟزاﺋﯾﺔ" ،ط )،3ﺑﯾروت:دار ﺻﺎدر ،(1995،
ج.347/1
)  (3د ﺳﺗور اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ  ،اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون 19/08ﻻاﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  7ذي اﻟﻘﻌدة  1429اﻟﻣواﻓق ل
 15ﻧوﻓﻣﺑر .2008
)  (4ﯾﻧظر  ،ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣود ﻣﺻطﻔﻰ  ،ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم  ،ط )،8اﻟﻘﺎھرة:دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ1969،م( ،ص
559؛
George Vidal&Joseph Magnol,Cour de droit criminel et de science pénitentiaire,P 613.
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وﯾﺑﻘﻰ ﻟﻛ ّل ﻗﺎﻋدة اﺳﺗﺛﻧﺎء ،ﻟﻛن ﺛﻣّﺔ اﻹﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﻘﺑول واﻟّذي ﻻ ﻣرد ﻟﮫ وﻻ ﻣﻧﺎص ﻣﻧﮫ و ھو ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ
أﺛر ﻋرﺿﻲ و ﻟﯾس اﺳﺗﺛﻧﺎء ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎب و ﯾﻘﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻐﯾ ر ﻣﻣ ن ﻻ ﻋﻼﻗ ﺔ ﻟ ﮫ ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣ ﺔ و ھ و
ﻣﺗﻘﺑّل ﻋﻧد اﻟﺧﺎﺻّﺔ و اﻟﻌﺎﻣّﺔ ،و ﺛﻣّﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻘول و ﻻ اﻟﻣﻘﺑ ول وھ و ذﻟ ك اﻻﺳ ﺗﺛﻧﺎء اﻟ ذي ﻻ ﯾﺳ ﺗﻧد
إﻟﻰ أيّ ﻣﻧطﻘﻘﺎﻧوﻧﻲ أو ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣرﻋﯾﺔ ؛ ھذا ﻣﺎ ﺳﻧﻛﺷف ﻋﻧﮫ و ﻟو ﺑﺈﯾﺟﺎز ﻓﻲ اﻟﺑﻧد اﻟﺗﺎﻟﻲ :
ب ـ اﻹﺳ ﺗﺛﻧﺎءات اﻟﺗ ﻲ ﺗط رأ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺑ دأ اﻟﺷﺧﺻ ﯾّﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧون  :إنّ اﺳﺗﻘ ـراء ﻧﺻ ـوص ﺑﻌ ض
اﻟﻘ واﻧﯾن ﯾﻛﺷ ف ﻋ ن ﺗﺟ ﺎوزات ﻓ ﻲ اﻻﻟﺗ ـزام ﺑﺗطﺑﯾ ـق ھ ذه اﻟﺧﺎﺻ ﯾّﺔ  ،و ذﻟ ك ﺑﺗﻘرﯾ ر اﻟﻣﺳ ؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋ ّﯾ ﺔ
ﻟﻸﺷ ﺧﺎص ﻋ ن أﻓﻌ ﺎل ﻏﯾ رھم دون أن ﺗﻛ ون ﻟﮭ م ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﻓﻌﻠ ّﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺟ راﺋم اﻟﻣرﺗﻛﺑ ﺔ ﻻ ﺑﺻ ﻔﺗﮭم ﻓ ﺎﻋﻠﯾن
أﺻ ﻠﯾﯾن و ﻻ ﺷ رﻛﺎء ؛ و ھ ذه اﻟﻣﺳ ؤوﻟﯾﺔ ﻟ ﯾس ﻟﮭ ﺎ ﻣ ﺎ ﯾﺑررھ ﺎ ﻓﻠ ﯾس ﻟﮭ ﺎ أيّ أﺳ ﺎس ﻗ ﺎﻧوﻧﻲ ﺑ ل ھ ﻲ ﺧ روج
ﻋن"ﻣﺑدأ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ " و ﺣﺳب .
وﻗد ﻗﺳّم اﻟﺑﻌض) (1ھذه اﻹﺳﺗﺛﻧﺎءات إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺳﺎم ﯾﺗﻌﻠّق أﺣدھﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷ رة
ﻋن ﻓﻌل اﻟﻐﯾر  ،و ﯾﺗﻌﻠّ ق اﻟﻘﺳ م اﻵﺧ ر ﺑﺎﻟﻣﺳ ؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟزاﺋ ّﯾ ﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷ رة ﻋ ن ﻓﻌ ل اﻟﻐﯾ ر  ،ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻗﺳ م
ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ) ،(2و ﺗرﻛﯾـزﻧﺎ ﺳﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺳﻣﯾن اﻷوّ ل

و اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘ ط

ﻷنّ ﻓﯾﮭﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻹﺛﺑﺎت اﻟﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺑدأ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ  ،و ﻷﻧّﻧﺎ ﻟم ﻧﻠﻣس ﻓ ﻲ اﻟﻘﺳ م اﻟﺛﺎﻟ ث ﺧ روج ﻋﻧ ﮫ  ،و
ﺑﯾﺎﻧﮭﻣﺎ ﯾﻛون ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ ھذﯾن اﻟﻘﺳﻣﯾن ﺳﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻘرر ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺳ ؤوﻟﯾّﺔ ﺟزاﺋﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻓﻌ ل
اﻟﻐﯾر  ،و اﻟّﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺳﺎس ﺑﻣﺑدأ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ،و ﻗد ﺻﻧﻔت إﻟﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة و أﺧرى ﻣﺑﺎﺷرة.

)  ( 1ﯾﻧظر  ،ﻧﺟﯾب ﺑروال  ،اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻋن ﻓﻌل اﻟﻐﯾر ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ـﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻹﺟرام و ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ـ إﺷراف اﻷﺳﺗﺎذ :ﻧواﺻري اﻟﻌﺎﯾش ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق و اﻟﻌﻠوم
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﻗﺳم اﻟﺣﻘوق  ،اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 2012 :ـ. 2013
)  ( 2ﯾﻧصّ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  51ﻣﻛرر ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  04ـ  15اﻟﻣواﻓق ل  2004/11/10اﻟﻣﻌدل ﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﻧّﮫ  ":ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟدوﻟﺔ و اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم  ،ﯾﻛون اﻟﺷﺧص
اﻟﻣﻌﻧوي ﻣﺳؤوﻻ ﺟزاﺋﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛب ﻟﺣﺳﺎﺑﮫ ﻣن طرف أﺟﮭزﺗﮫ أوﻣﻣﺛﻠﯾﮫ اﻟﺷرﻋﯾﯾن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ذﻟك
 ."..........ﯾﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع  ،أﺣﺳن ﺑوﺳﻘﯾﻌﺔ  ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﻌﺎم،ط)،3اﻟﺟزاﺋر:دار ھوﻣﺔ
ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ،(2006،ص 204ـ  . 208ﻓرﯾد اﻟزﻏﺑﻲ  ،اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ  ،ﻣﺞ  310 / 1ـ  313؛ ﻧﺟﯾب ﺑروال  ،اﻷﺳﺎس
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻋن ﻓﻌل اﻟﻐﯾر ،ص  56ـ  79؛
Stéfani ,Levasseur ,Bouloc ,Droit Pénal général ,15éme Edition ,P 251 .
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ب1ـ ﺣﺎﻻت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷ رة ﻋ ن ﻓﻌ ل اﻟﻐﯾ ر  :و ھ ﻲ اﻟﺣ ﺎﻻت اﻟﺗ ﻲ ﻻ ﺗﻘ ﺎم ﻓﯾﮭ ﺎ
اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾّﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر و إﻧّﻣﺎ ﺗﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻛب اﻟﺟرﯾﻣﺔ  ،و ﻟﻛ ن ﺗرﺟ ﻊ اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺧص
آﺧر  .و ﯾﻣﻛن ﺗﺻوّ ر ذﻟك ﻓ ﻲ اﻟﺣ ﺎﻻت اﻟﺗ ﻲ ﺗﻘ رر ﻓﯾﮭ ﺎ اﻟﻘ واﻧﯾن اﻟﺗﺿ ﺎﻣن ﻓ ﻲ دﻓ ﻊ اﻟﻐراﻣ ﺎت  ،و ﻛ ذا ﻓ ﻲ
ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟﻣﺻﺎدرة و اﻹﻏﻼق :
ـ اﻟﺗﺿﺎﻣن ﻓ ﻲ دﻓ ﻊ اﻟﻐراﻣ ﺎت :ﺑﻣ ﺎ أن اﻟﻐراﻣ ﺔ ﺗُﻌ ّد ﻋﻘوﺑ ﺔ ﺟﻧﺎﺋ ّﯾ ﺔ  ،ﻓ ﺈنّ ﻛ ّل اﻟﻣﺑ ﺎدئ اﻟﻌﺎ ّﻣ ﺔ اﻟّﺗ ﻲ
ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺿّرورة ؛ وﻣن ذﻟك ﻣﺑدأ "اﻟﺷّﺧﺻﯾّﺔ" وﻻ ﯾﺟوز ﺑ ﺄيّ ﺣ ﺎل أن
ﯾﻘـﺗﺳم اﻟﺟـﻧﺎة اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو ﯾﺗـﺿﺎﻣﻧوا ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ) .(1وﻟﮭذا ﻓﺈنّ اﻟﺣﻛم اﻟواﺣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌدد ﻣن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن أو اﻟﺷّرﻛﺎء
ﺑﺎﻟﻐراﻣﺎت  ،ﯾﺟﻌل ﻛ ّل واﺣد ﻣﻧﮭم ﻣﻛﻠّﻔﺎ ﺑدﻓﻊ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻧﻔردا .
و ﺧﺎﻟف اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﺟزاﺋريّ ھذه اﻟﻘﺎﻋدة وأﻗرّ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدّة  04ﻣن ق.ع.ج .ﻗﺑل ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻧّﮫ " :
ﺿ رر واﻟﻣﺻ ﺎرﯾف
ﯾﻌﺗﺑر اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺑﻧﻔس اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺗﺿﺎﻣﻧﯾن ﻓ ﻲ اﻟﻐراﻣ ﺔ ور ّد اﻷﺷ ﯾﺎء واﻟ ّ
ﺻ ت ﻋﻠﯾ ﮫ اﻟﻣ ﺎدّة /310فَ 4و اﻟﻣ ﺎدّة  370ﻣ ن ق.إ.ج،" .وھ و ﺑﮭ ذا اﻟ ﻧّصّ ﯾﻛ ون ﻗ د ﺧ رق
ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣ ﺎ ﻧ ّ
أﯾﺿ ﺎ ﻧ صّ اﻟﻣ ﺎدّة 142ﻣ ن دﺳ ﺗور اﻟّﺗ ﻲ ﺟ ﺎء ﻓﯾﮭ ﺎ أن ":ﺗﺧﺿ ﻊ اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت اﻟﺟزاﺋ ّﯾ ﺔ إﻟ ﻰ ﻣﺑ دأي اﻟﺷ رﻋﯾّﺔ
اﻟﺷّﺧﺻﯾّﺔ " ؛ وﻟﻌﻠّﮫ ﺳﺎﯾر ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟّذي أﻗ رّ ا ﻣﺑ دأ اﻟﺗّﺿ ﺎﻣن ﻓ ﻲ دﻓ ﻊ اﻟﻐراﻣ ﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾ ﺔﻋﻠﻰ
اﻋﺗﺑﺎر أنّ اﻟﻐراﻣﺔ ﺗﺄﺧذ ﺻﻔﺔ اﻟﺗّﻌوﯾض ﻓور ﺻﯾرورة اﻟﺣﻛم ﺑﮭﺎ ﻧﮭﺎﺋﯾّﺎ رﻏم ان ھذا اﻻﺧﯾر ﺗراﺟﻊ ﻋن ﻣوﻗﻔﮫ
ﻧص ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﺗﺿﺎﻣن ﻓﻲ اﻟدﻓﻊ ﻣطﻠﻘﺎ ) ، (2وﺣ ذى ﺣ ذوه اﻟﻣﺷ رّ ع اﻟﺟزاﺋ ري ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت اﻟﻣﻌ دل
ﺣﯾث ﺣذﻓت "اﻟﻐراﻣﺔ ".3
ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺛﻧﯾت ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة اﻷﺻﻠﯾّﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗ ﻲ ﯾﻛ ون اﻟﺣﻛ م ﻓﯾﮭ ﺎ ﻋﺑ ﺎرة ﻋ ن ﻏراﻣ ﺔ ﻧﺳ ﺑﯾّﺔ –وھ ﻲ
ﻏراﻣﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺧﺎﺻّﺔ  ، -واﻟّﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺣﻛم ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻣوا ّد اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت  .وﻛ ذا ﺑﻌ ض اﻟﻐراﻣ ﺎت اﻟّﺗ ﻲ ﻻ ﺗطﻐ ﻰ
ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟطّﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ –اﻟﻐراﻣﺎت اﻟﺟﻣرﻛﯾّﺔ  ،اﻟﺿراﺋب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻛذا اﻟﻐراﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾّﺔ ﻋﻣوﻣ ﺎ– ﻓﮭ ذه
اﻷﺧﯾرة ﯾﻣﻛن ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗّﺿﺎﻣن ﻓﻲ اﻟدّﻓﻊ ﻣﮭﻣﺎ ﺗﻌدّد اﻟﻔﺎﻋﻠون .

) (1ﯾﻧظر  ،ﺟﻧدي ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك  ،اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ج. 112/5
)  (2ﯾﻧظر  ،ﺟﻧدي ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك  ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  ،ج 112-110/5؛ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟدﻗﺎق  ،اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن
اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،دط)ﺑﻐداد:ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻌﺎﻧﻲ 1957،م( ،ص 52 ،51،45؛
Georges Vidal,Cours de Droit Criminel ,T1.P767-769.
 (3ﻋدﻟت اﻟﻣﺎدة  4ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم06ـ 23اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  20دﯾﺳﻣﺑر( 2006 .ج.ر  84ص . 12
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اﻷول:
اﻟﻔﺻل ّ

ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

و ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻐراﻣ ﺔ اﻟﻧﺳ ﺑﯾّﺔ ﻣ ن اﻟﺟ زاءات اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾ ﺔ ذات اﻟﺻ ﺑﻐﺔ اﻟﻣﺎﻟ ّﯾ ﺔ و ﺗ رﺗﺑط ﺑﺎﻟﻐراﻣ ﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾ ﺔ
ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻋﻣوم و ﺧﺻوص و ھذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﮭﻣﺎ ﺗﺷﺗرﻛﺎن ﻓﻲ ﺟ ّل اﻷﺣﻛﺎم .
ووﺟ ﮫ ﺧﺻوﺻ ﯾﺗﮭﺎ ﯾﺑ دو ﻓ ﻲ ﻛوﻧﮭ ﺎ ﻋﻘوﺑ ﺔ ﺟﻧﺎﺋ ّﯾ ﺔ " ﯾﻘرّ رھ ﺎ اﻟ ّﺷ ﺎرع ﻓ ﻲ ﺑﻌ ض اﻟﺟ راﺋم …ﻋ ن
طرﯾق اﻟﻧّصّ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﻛﺎﻟﻣﺛل  ،أو اﻟﺿﻌف ،أو اﻟﺛﻼﺛﺔ أﻣﺛﺎل  ،وھﻛذا …").(1

أﻣّﺎ ﻋن ﻛﯾﻔﯾّﺔ ﺗﻘدﯾر)(2ھذه اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ ﻓﯾﺧﺗﻠ ف ﻋ ن اﻟﻐراﻣ ﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﻧﺟ د ﻛﻣّﮭ ﺎ ﻣﺗ راوح ﺑ ﯾن ﺣ ﱟد
أﻗﺻﻰ وآﺧر أدﻧﻰ ﻣﻘرّ رﯾْن ﻗﺎﻧوﻧﺎ ؛ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد ﻛ ّم اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾّﺔ – ﻛﻣﺎ ﯾوﻣﺊ إﻟﯾ ﮫ اﺳ ﻣﮭﺎ – ﻣﻘ دّر ﺑﻧﺳ ﺑﺔ
ﺿ ﻌف أو اﻟﺛﻼﺛ ﺔ
ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﻗد ﺗﻛون اﻟﻣﺛل أو ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎ ﻧﺟم ﻋن اﻟﻔﻌل اﻟﺟرﻣﻲ ﻣن ﺧﺳﺎﺋرَ وأﺿرار ،وﻗ د ﺗﻛ ون اﻟ ّ
أﻣﺛﺎل ﻣن ﻓواﺋد اﻟﺟرم  .ﻛﻣﺎ أنّ ﺧﺻوﺻﯾّﺗﮭﺎ ﻻ ﺗظﮭر ﻓﻲ ﺿﺑط ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻓﺣﺳب  ،وإﻧّﻣﺎ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻧوع اﻟﺟراﺋم
اﻟّﺗﻲ ُﺗﻘَرّ رُ ﻛﺟزاء ﻟﮭﺎ ،إذ اﻟﻐﺎﻟب ﺗﻘرﯾرھﺎ ﻋﻘﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾّﺔ – ﺟراﺋم اﻷﻣوال ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﺟﻧﺣ ﺎ
ﻛﺎﻧت أم ﺟﻧﺎﯾﺎت .-
و ﻗد اﺗﺟﮫ أﻏﻠب اﻟﻔﻘﮭﺎء )(3إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﺿﺎﻣن ﻓﻲ دﻓ ﻊ اﻟﻐراﻣ ﺎت ﯾﺷ ﻛل ﺗﺟ ﺎوزا ﻛﺑﯾ را ﻋﻠ ﻰ ﻣﺑ دأ
"ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ "  ،ﺑل وﻓﯾﮫ إھدار ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ـ وھو ﺻﻣﯾم ﺑﺣﺛﻧﺎ ھذا ـ؛ ﻓﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣن ﻓﻲ
اﻟدﻓﻊ ـ إن ﻟم ﯾﻛن ﻟﮫ ﻣﺎ ﯾﺑ رّ ره ـ ﺗﺟﺎھ ل ﻟﻼﻋﺗﺑ ﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘ ﺔ ﺑﺷﺧﺻ ﯾّﺔ اﻟﻣﺣﻛ وم ﻋﻠﯾ ﮫ ﺑﮭ ﺎ و اﻟظ روف اﻟﺗ ﻲ
وﻗﻌت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ،ﻧﺎھﯾك ﻋن ﻛوﻧﮫ ﻟن ﯾﺣﻘق أيّ ھدف ﻋﻘﺎﺑﻲ ﻓﺄﺛره ﻗد ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﯾﺳ ﯾر ﺣﺻ ول اﻟدوﻟ ﺔ
ﺻ ﻠت ﺑﺎﻟﺗّﻧﻔﯾ ذ اﻟﺟﺑ ري ﺳ واء
ﻋﻠ ﻰ اﻟﻐراﻣ ﺎت ﻣ ن اﻟﻣﺣﻛ وم ﻋﻠ ﯾﮭم .ﻓ ﺈذا ﺗﻌ ذّر ﺗﺣﺻ ﯾﻠﮭﺎ ﺑ ﺎﻟطرق اﻟﻌﺎدﯾ ﺔ ﺣ ّ

) (1ﻋﻠﻲ راﺷد  ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ )اﻟﻣدﺧل وأﺻول اﻟﻧّظرﯾّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ( دط)،اﻟﻘﺎھرة:داراﻟﺷﻌب،دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 1974،م(،
ص 589
) (2ﯾﻧظر G. Stéfani, Levasseur , Criminologie & Science Pénitentiaire , P 292 ; Merle -Vitu , ،
Traité de Droit Criminel , P 873
ﻋﻠﻲ راﺷد  ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،اﻟﻣدﺧل وأﺻول اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ص 590-589؛ ﺟﻧدي ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك  ،اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ،
ج122/5؛ ﯾﻧظرﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل  ،ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟدﻗﺎق  ،اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣدﯾﺛﺔ ، ،ص -110و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
)(3ﯾﻧظر  ،أﺣﺳن ﺑو ﺳﻘﯾﻌﺔ ،اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺟﻣروﻛﯾﺔ ،ط)،3اﻟﺟزاﺋر  :دار ھوﻣﺔ ،(2008،ص404ـ405؛
Georges Vidal,Cours de Droit Criminel ,T1.P767-768.
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

اﻷول:
اﻟﻔﺻل ّ

ﺑﺎﻟطرﯾق اﻟﻣدﻧﻲﺑﺎﻟﺣﺟزﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻛﻠّﮭﺎ أو ﺑﻌﺿﮭﺎ  ،ﺛ ّم ﺑﯾﻌﮭ ﺎ ﺑ ﺎﻟطّرق اﻟﻣﻘ رّ رة ﻗﺎﻧوﻧ ﺎ ؛ أو
اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ وﯾﺗم ّ ﺑﺎﻹﻛراه اﻟﺑدﻧﻲ ) (1ﻟﺟﺑر اﻟﻐرﯾم ﻋﻠﻰ اﻟدّﻓﻊ  ،وإﻻّ ﺳدّد اﻟﻣﺳﺗﺣﻘّﺎت ﻣن ﺣرّ ﯾّﺗﮫ اﻟﺷّﺧﺻﯾّﺔ .
وإﻧّﻧﺎ ﻟﻧﻣﯾل إﻟﻰ ﺿرورة إﻋﻣﺎل ﻗﺎﻋدة ﻋدم اﻟﺗّﺿﺎﻣن ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻐراﻣﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻟﺳﺑﺑﯾن:
اﻷول  :ﺗﻛرﯾﺳﺎ ﻟﻣﺑدأ ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ .
ّ
اﻟﺛﺎﻧﻲ  :ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻠرّ دع اﻟﺧﺎصّ ﻛﮭدف ﻣن أھداف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ؛ ذﻟك أﻧّﮫ إذا ﺗﺿ ﺎﻣن اﻟﻣﺣﻛ وم ﻋﻠ ﯾﮭم ﻓ ﻲ
دﻓﻊ اﻟﻐراﻣﺔ،ﻓﺈن وﻗﻊ ھذا اﻟﺟزاء ﻟن ﯾﻛون ﻣؤﻟﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻛ ّل ﻣﻧﮭم ﻟﺗﻔﺎھﺔ اﻟﻘﺳ ط اﻟﻣﻛﻠّ ف ﺑدﻓﻌ ﮫ إن ﻛ ﺎن ﻟﻛ ل
ﻣﻧﮭم ﯾد ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ  ،ﻓﺿﻼ ﻋن أنّ ﻓﻲ ھذا اﻟﺗّﺿﺎﻣن ﻣدﻋﺎ ًة ﻻﻧﺗﺷﺎر اﻹﺟرام اﻟﺟﻣﺎﻋﻲّ –ﯾﺗﻌ دّد ﻓﯾ ﮫ
اﻟﻔﺎﻋﻠون – ﻓرارا ﻣن اﻟﺟزاء اﻷﻟﯾم  ،ﻓﺈن ﻟم ﯾﻛن ﻟﻠﻐﯾر ﯾد ﻓﯾﻣﺎ ارﺗﻛب ﻓﮭذا اﻟﺗﺿﺎﻣن ﻻ أﺳﺎس ﻟﮫ  ،وﻣ ن ﺛ م
ﻟن ﺗﺗﺣﻘق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺑﺗﻐﺎة و اﻟﻣرﺟوة.
ـ اﻟﻣﺻﺎدرة و اﻹﻏﻼق:ﻛﻼھﻣﺎ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺟزاءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ذات اﻟطّﺎﺑﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ:
أ ـ ﻓﺎﻟﻣﺻﺎدرة ﺟزاء ﺟﻧﺎﺋﻲّ ﻣوﺿوﻋﮫ  ":اﺳﺗﯾﻼء اﻟدّوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛ ّل أو ﺑﻌض ﻣﺎل اﻟﻣﺣﻛوم
ﻋﻠﯾﮫ…")،(2و اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻋﺎ ّم ﯾﺿ ّم اﻟﻌﻘوﺑﺔ واﻟﺗّدﺑﯾر اﻟوﻗﺎﺋﻲّ وﻗد ﺗﻛون ﻧﻘدﯾّﺔ أو ﻋﯾﻧﯾّﺔ  ،ﺑل اﻟﻐﺎﻟب أ ّﻧﮭﺎ ﻋﯾﻧﯾّﺔ
؛ ﻧﻠﻣس ذﻟك ﺑﺟﻼء ﻓﻲ ﻧﺻوص اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ؛ ﻣن ذﻟك ﻧص اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﺟزاﺋريّ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدّة 461
ق.ع.ج ":ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺗﯾن َ 2و  3ﻣن اﻟﻣﺎدّة  460ﺗﺿﺑط وﺗﺻﺎدر طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم
اﻟﻣﺎ ّد َﺗﯾْن َ 15و  16اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗّﺎﻟﯾﺔ :
 -1أدوات اﻟﻧّﯾران اﻻﺻطﻧﺎﻋﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ ﺗوﺟد ﻓﻲ ﺣﯾﺎزة اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﯾن .
 -2اﻷدوات واﻷﺟﮭزة واﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟّﺗﻲ ﺗرﻛت ﻓﻲ اﻟﺷّوارع أو اﻟطّرق أو اﻟﺳّﺎﺣﺎت أو اﻷﻣﺎﻛن
اﻟﻌﻣوﻣﯾّﺔ أو اﻟﺣﻘول "  .و ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺻﺎدرة ﻛﻌﻘوﺑ ًﺔ ﺗﻛﻣﯾﻠ ّﯾﺔً،ﻏﯾر أﻧّﮭﺎ ﺗر ّد ﻛﺗدﺑﯾر ﻣن ﺗداﺑﯾر
) ( 1اﻹﻛراه اﻟﺑدﻧﻲ ھو ":ﺳﻠب ﺣ ّرﯾّﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻟﻣدّة ﻣﻌﯾّﻧﺔ  ،ﺑﮭدف ﺟﺑره ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻣﺎ ﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﮫ ﻣن ﻣﺑﺎﻟﻎ وﯾﻛون ﻧوع
ﺳﻠب اﻟﺣ ّرﯾّﺔ ھو اﻟﺣﺑس اﻟﺑﺳﯾط" .ﯾﻧظر  ،ﻣﺄﻣون ﺳﻼﻣﺔ  ،ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت )اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم( ،ص 667؛ أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور ،
اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت "اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم" ،ط)،4اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ1985،م( ،ص. 668
)  (2أﺣﻣد زﻛﻲ ﺑدوي  ،ﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻ طﻠﺣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧ ّﯾ ﺔ ،ط  )، 1اﻟﻘ ﺎھرة :دار اﻟﻛﺗ ﺎب اﻟﻣﺻ ري  ،ﺑﯾ روت  ،ﻟﺑﻧ ﺎن  :دار اﻟﻛﺗ ﺎب
اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ  1410 ،ھـ 1989م ( ،ص 65؛
.

Georges Vidal, Cours de Droit criminel , P 780

وأﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻧصّ اﻟﻣﺎدّة  93ق.ع.ج وﻛذا ﻣﺎ ﻧﺻّت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدّة / 95ف.2
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

اﻟوﻗﺎﯾﺔ)(1؛ وﻟﮭذا ﻗﻠﻧﺎ ﻋﻧد ﺗﻌرﯾﻔﮭﺎ:إﻧّﮭﺎ"ﺟزاء ﺟﻧﺎﺋﻲّ "وھﻲ ﻻ ﺗرد ﻛﻌﻘوﺑﺔ أﺻﻠﯾّﺔ أو ﺗﺑﻌﯾّﺔ وﻟو ﺟوازا إﻻّ إذا
ﻧصّ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك .
وﻗد أﻓﺻﺢ اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﺟزاﺋريّ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎ ّم ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ؛ ﻓ ﻧصّ ﻓ ﻲ اﻟﻣ ﺎدّة 09
ﻣﻧﮫ ﻋﻠﻰ أنّ  ":اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗّﻛﻣﯾﻠﯾّﺔ ھﻲ  :-5 …4-…3-.…-2…-1 :اﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﺟزﺋﯾّﺔ ﻟﻸﻣوال …" .
وﻧصّ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  25ﺑﺄﻧّﮫ  ":ﯾﺟوز أن ﯾؤﻣر ﺑﻣﺻﺎدرة اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺿﺑوطﺔ ﻛﺗدﺑﯾر ﻣ ن ﺗ داﺑﯾر اﻷﻣ ن
إذا ﻛﺎﻧت ﺻﻧﺎﻋﺗﮭﺎ أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ أو ﺣﻣﻠﮭﺎ أو ﺣﯾﺎزﺗﮭﺎ أو ﺑﯾﻌﮭﺎ  ،ﯾﻌﺗﺑر ﺟرﯾﻣﺔ  ،وﻣﻊ ذﻟك ﯾﺟوز اﻷﻣر ﺑردّھﺎ
ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻐﯾر ﺣﺳن اﻟﻧّﯾﺔ " .
و اﻟﻣﺻﺎدرة ﺗﺻﯾب اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺷﺧﺻﯾّﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺿُﺑط ﻓﻲ ﺣﯾﺎزﺗﮫ  ،ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺣﻘوق اﻟﻐﯾر ﺣﺳﻧﻲ
اﻟﻧّﯾﺔ ؛ ھذا ﻣﺎ ﻧﺻّت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدّة  25ﻣن ﻗﺎﻧون ع.ج ، .وﻛذا ﻣﺎ ﺻ رّ ﺣت ﺑ ﮫ اﻟﻣ ﺎدة  263ﻣ ن ق.ع.ج .ﺣﯾ ث
ﺟﺎء ﻓﯾﮭﺎ أﻧّﮫ  ":ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺗل ﺑﺎﻹﻋدام إذا ﺳﺑق أو ﺻﺎﺣب أو ﺗﻼ ﺟﻧﺎﯾﺔ أﺧرى.
ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺗل ﺑﺎﻹﻋدام إذا ﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣﻧ ﮫ إ ّﻣ ﺎ إﻋ داد أو ﺗﺳ ﮭﯾل أو ﺗﻧﻔﯾ ذ ﺟﻧﺣ ﺔ أو ﺗﺳ ﮭﯾل
ﻓرار ﻣرﺗﻛﺑﻲ ھذه اﻟﺟﻧﺣﺔ أو اﻟﺷّرﻛﺎء ﻓﯾﮭﺎ أو ﺿﻣﺎن ﺗﺧﻠّﺻﮭم ﻣن ﻋﻘوﺑﺗﮭﺎ .
وﯾﻌﺎﻗب اﻟﻘﺎﺗل ﻓﻲ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﺑﺎﻟﺳّﺟن اﻟﻣؤﺑّد .
وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻔﻘرة،ﯾﺟب اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻣﺻﺎدرة اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻷﺷﯾﺎء
واﻵﻻت اﻟّﺗﻲ اﺳﺗُﻌﻣﻠت ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟﻧﺎﯾﺔ ﻣﻊ ﺣﻔظ ﺣﻘوق اﻟﻐﯾر ﺣﺳن اﻟﻧّﯾﺔ " .
وﻟﻛن ﺗوﺟد ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻛﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ) (2ﻣﺛﻼ ،ﻻ ﺗﺄﺧذ ﺑﺣﺳن اﻟﻧﯾّﺔ ﻛﺿﺎﺑط ﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺻﺎدرة
ﻛﻌﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،و ﺑﺎﻟﺗّﺎﻟﻲ ﺗوﻗﻊ دون أن ﺗراﻋﻰ ﺣﻘوق اﻟﻐﯾر ﻣﻣن ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮭم ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ  ،و ھذا
ﻣظﮭر ﻣن ﻣظﺎھر اﻟﺗطﺎول ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ .

) (1اﻟﺗّدﺑﯾر اﻟوﻗﺎﺋﻲ ھو  ":ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب واﻟطّرق واﻹﺟراءات واﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺑدﺋﯾّﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾّﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣدھﺎ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳّﯾﺎﺳﯾّﺔ
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﺑر ﻣؤﺳّﺳﺎﺗﮭﺎ اﻹدارﯾّﺔ واﻟﻘﺿ ﺎﺋﯾّﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ّﯾ ﺔ ،وﺑﺻ ورة ﻣﺳ ﺑﻘﺔ أو ﻣرادﻓ ﺔ أو ﻻﺣﻘ ﺔ  ،ﻟﻘﻣ ﻊ وﺧﻧ ق ﻋواﻣ ل وأﺳ ﺑﺎب
وﻋﻧﺎﺻر اﻹﺟرام واﻟﺟرﯾﻣﺔ  ،وﻋﻠﻰ اﻷﻗل  ،ﻟﻠﺣ ّد ﻣﻧﮭﺎ واﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﺳﺗﺷراﺋﮭﺎ وﺗﻔﺷّﯾﮭﺎ  ،وﻓ ﻲ ﻛ ّل ﺣ ﺎل  ،ﻟﻠﺣ ول دون ﻣﻌﺎودﺗﮭ ﺎ
وﺗﻛرارھﺎ " .ﻓرﯾد اﻟزﻏﺑﻲ  ،اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ  ،ﻣﺞ. 363/1
)  ( 2ﯾﻧظر  ،ﺟﻧدي ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك  ،اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ج193-188/5؛ رﻣﺳﯾس ﺑﮭﻧﺎم  ،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﻣﺟرم واﻟﺟزاء،
دط )،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ :ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ،دت(،ص 165-163؛ .Merle Vitu, Traité de Droit Criminel , P875-876
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

ـ اﻹﻏﻼق :وﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳّﺔ أو اﻟﻣﺣ ّل اﻟّذي ارﺗﻛﺑت ﻓﯾﮫ اﻟﺟرﯾﻣﺔ  ،ﺑﺻرف اﻟﻧّظر ﻋن ﻣﺎﻟﻛﮫ  ،وﻗد
ﻧﺻّت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣدﯾﺛﺔ و ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ﻛﻌﻘوﺑﺔ ﺗﻛﻣﯾﻠﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة /9ف 7ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت .

و اﻹﻏﻼق ﻗد ﯾﻛون ﻋﻘوﺑﺔ اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ أو إﻟزاﻣﯾﺔ) ،(1وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﻗد ﯾﺗﺟﺎوز أﺛره إﻟﻰ اﻟﻐﯾر
ﻣن ﺣﺳﻧﻲ اﻟﻧﯾّﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ،ھذا اﻟﻐﯾر اﻟذي ﻗد ﯾﻛون ﻣﺎﻟﻛﺎ ﻓﯾﻌﻠن إﻓﻼﺳﮫ ﻓﯾﺣرم ﻣن رﺑﺢ
ﻛﺎن ﯾﺣﻘﻘﮫ و ﯾﻔﻘذ ﻋﻣﻼﺋﮫ و ﯾﺿﯾﻊ اﺳﻣﮫ اﻟﺗﺟﺎري  ،و ﻗد ﯾﻛون ﻋﺎﻣﻼ ﻓﯾﺣرم ﻣن ﻣﺻدر رزﻗﮫ ﻓﯾﺗﺿرر
و ﻋﺎﺋﻠﺗﮫ ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ ،أو ﻗد ﯾﻛون داﺋﻧﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳّﺔ ﻣﺣ ّل اﻹﻏﻼق ﻓﻠن ﯾﺳﺗوﻓﻲ ﻓﻲ أﺣﺳن اﻷﺣوال ﻛل ّﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﮫ
؛ وﻻ ذﻧب ﻟﮭؤﻻء اﻷﺑرﯾﺎء ﻣطﻠﻘﺎ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗﺑر اﻹﻏﻼق ﺧرﻗﺎ ﻟﻣﺑدأ ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ).(2
ب 2ـ ﺣ ﺎﻻت اﻟﻣﺳ ؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟزاﺋ ّﯾ ﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷ رة ﻋ ن ﻓﻌ ل اﻟﻐﯾ ر :و ﻓ ﻲ ھ ذه اﻟﺣ ﺎﻻت ﺗﺗﺧ ذ إﺟ راءات
اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ و ﺗرﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾّﺔ ﺿ ّد اﻟﺷ ﺧص و ﯾﻘﺿ ﻰ ﻋﻠﯾ ﮫ ﺑﻌﻘوﺑ ﺔ ﻟﺟرﯾﻣ ﺔ ارﺗﻛﺑ ت واﻗﻌﯾ ﺎ ﻣ ن ط رف
ﺷﺧص آﺧر؛ و اﻷﺧطر ﻣن ذﻟ ك أ ّﻧ ﮫ ﯾﻣﻛ ن أن ﺗﺗﺟ ﺎوز اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ اﻟﻣﻔروﺿ ﺔ ﻋﻠﯾ ﮫ اﻟﺗﻐ رﯾم ﺑﺎﻟﻣ ﺎل ﻟﺗﺻ ل إﻟ ﻰ
ﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻣن ﺣرﯾّﺗﮫ .و ﺗطﺑﯾﻘﺎت ھذه اﻟﺣﺎﻻت ﻧﺟدھﺎ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺳواء ﻣﺎ ﺗﻌﻠّ ق ﻣﻧﮭ ﺎ ) :(3ﺑﺟ راﺋم
ﺻ ﺔ ﺑﺣﯾ ث ﯾﺗﺣ ّﻣ ل اﻟﺷ ﺧص اﻟﻣﺳ ؤوﻟﯾﺔ
اﻟﻧﺷ ر أو ﺑﺟ راﺋم أﺧ رى ﻣﻧﺻ وص ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ض اﻟﻘ واﻧﯾن اﻟﺧﺎ ّ
اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻋن ﻓﻌل ﻏﯾره.

) (1إﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻣن ذﻟك ﻣﺎ ﻧﺻّت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدة 16ﻣﻛرر 1ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ و اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﻓﯾﮭ ﺎ أنّ ﻟﺟﮭ ﺎت اﻟﺣﻛ م اﻷﻣ ر
ﺑﺈﻏﻼق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹداﻧﺔ ﻣن أﺟل ﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺟﻧﺣ ﺔ؛ و ﯾﺗرﺗ ب ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ك ﻣﻧ ﻊ اﻟﻣﺣﻛ وم ﻋﻠﯾ ﮫ ﻣ ن ﻣﻣﺎرﺳ ﺔ اﻟﻧﺷ ﺎط اﻟ ذي
ارﺗﻛﺑت ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺗﮫ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ،إﻟزاﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧص ّ اﻟﻣﺎدة  19ﻣن اﻷﻣر اﻟﻣؤرّخ ﻓﻲ  2005/06/23:اﻟﻣﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﺗﮭرﯾب اﻟ ذي ﺟ ﺎء
ﻓﯾﮫ أﻧّﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹداﻧﺔ ﻣن أﺟل ﺟرﯾﻣﺔ ﻣن ﺟراﺋم اﻟﺗﮭرﯾب اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون  ،ﯾﻌﺎﻗب اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺗﻛﻣﯾﻠﯾّﺔ أو
أﻛﺛ ر و ﻣﻧﮭ ﺎ إﻏ ﻼق اﻟﻣؤﺳّﺳ ﺔ ﻧﮭﺎﺋ ّﯾ ﺎ أو ﻣؤﻗﺗ ﺎ  .ﯾﻧظ ر  ،أﺣﺳ ن ﺑ و ﺳ ﻘﯾﻌﺔ  ،اﻟ وﺟﯾز ﻓ ﻲ ﺷ رح اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﺟزاﺋ ﻲ اﻟﻌ ﺎم ،ص
263ـ264؛ ،ﻧﺟﯾب ﺑروال  ،اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻋن ﻓﻌل اﻟﻐﯾر  ،ص 41ـ .42
) ( 2ﯾﻧظر ،ﻧﺟﯾب ﺑروال  ،اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻋن ﻓﻌل اﻟﻐﯾر  ،ص 44ـ .46
) (3ﯾﻧظر ،أﺣﺳن ﺑو ﺳﻘﯾﻌﺔ  ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﻌﺎم ،ص 194ـ 195؛ ﻧﺟﯾب ﺑروال  ،اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻋن ﻓﻌل اﻟﻐﯾر  ،ص46ـ .56
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

ـ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟراﺋم اﻟﻧّﺷر :إذا ﺗﺿﻣّﻧت ﻧﺷرﯾّﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ أيّ ﻧوع ﻣن اﻹﺳﺎءة ﻓ ﺈنّ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌ ﺔ اﻟﺟزاﺋﯾ ﺔ ﺗﺗﺧ ذ
ﺿد ﻣرﺗﻛب اﻹﺳﺎءة و ﺿد اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻧﺷرﯾﺔ و اﻟﻧّﺷرﯾّﺔ ﻓﻲ ﺣ د ذاﺗﮭ ﺎ و ﻋ ن اﻟﻣﺳ ؤول ﻋ ن ﺗﺣرﯾرھ ﺎ ،
ﻣﺛﺎل ذﻟك ﻣﺎ ﻧﺻّت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدة  144ﻣﻛرر1ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت  ":ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﺗﻛب اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 144ﻣﻛرر ﺑواﺳطﺔ ﻧﺷرﯾﺔ ﯾوﻣﯾ ﺔ أو أﺳ ﺑوﻋﯾﺔ أو ﺷ ﮭرﯾﺔ أو ﻏﯾرھ ﺎ  ،ﻓ ﺈنّ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌ ﺔ اﻟﺟزاﺋﯾ ﺔ ﺗﺗﺧ ذ
ﺿد ﻣرﺗﻛب اﻹﺳﺎءة و ﺿد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻟﻧّﺷرﯾﺔ و ﻋن ﺗﺣرﯾرھﺎ و ﻛذﻟك اﻟﻧّﺷرﯾﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ .و ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﯾﻌـ ـﺎﻗب ﻣرﺗﻛﺑ وا اﻟﺟرﯾﻣ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺣﺑس ﻣ ن ﺛﻼﺛ ﺔ أﺷ ﮭر إﻟ ﻰ إﺛﻧ ﻰ ﻋﺷ ر ﺷ ﮭرا و ﺑﻐراﻣ ﺔ ﻣ ن 50.000دج إﻟ ﻰ
250.000دج أو ﺑﺈﺣ دى ھ ﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘ وﺑﺗﯾن ﻓﻘ ط و ﺗﻌﺎﻗ ب اﻟﻧّﺷ رﯾﺔ ﺑﻐراﻣ ﺔ ﻣ ن 500.000دج إﻟ ﻰ
2.500.000دج" ).(1
ـ ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻠﺟ راﺋم اﻟﻣﻧﺻ وص ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ واﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻّ ﺔ  :ﻛﺎﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠّ ق ﺑﺣﻣﺎﯾ ﺔ اﻟﺑﯾﺋــ ـﺔ و
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﯾّﺔ و اﻷﻣن و طبّ اﻟﻌﻣل و ﻏﯾرھﺎ .
ﻓﻔﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ،ﺣﻣّل اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟزاﺋ ّﯾ ﺔ ﻟرؤﺳ ﺎء و ﻣ دراء و ﻣﺳ ﯾﯾري اﻟﻣؤﺳ ّﺳ ﺎت
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾّﺔ و اﻟﺗﺟﺎرﯾّﺔ و اﻟﻔﻼﺣﯾّﺔ و اﻟﺣرﻓﯾّﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻧّﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻبّ و اﻟﺗﻔرﯾﻎ و اﻟرﻣﻲّ و
اﻟﺗرﺳﯾب اﻟﻣﺑﺎﺷرة و ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺻرف اﻟﻧّظر ﻋن ﻋﻠﻣﮭم ﺑﮭﺎ أم ﻻ).(2
و ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل اﻟﻌﻣ ل ﺗ ّم ﺗﺣﻣﯾ ل اﻟﻣﺳ ؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋ ّﯾ ﺔ ﻟﻺط ﺎرات اﻟﻣﺳ ﯾّرة ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ارﺗﻛ ﺎب اﻟﻌﻣ ﺎل
ﺻ ﺔ إذا ﻟ م ﯾﺗﺧ ذ اﻹﺟ راءات اﻟﺿ رورﯾﺔ ﻟﻐ رض اﺣﺗ رام اﻟﺗﻌﻠﯾﻣ ﺎت
ﺻ ﺣﺔ أو اﻷﻣ ن ﺧﺎ ّ
ﻣﺧﺎﻟﻔ ﺎت ﺗﺗﻌﻠّ ق ﺑﺎﻟ ّ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾّﺔ و اﻷﻣ ن و ط بّ اﻟﻌﻣ ل أو ﻟ م ﯾﺗﺧ ذ اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑ ّﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣرﺗﻛﺑ ﻲ ھ ذه
اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ) .(3و ﻛﺎن ﺣريّ ﺑﺎﻟﻣﺷرّ ع أن ﯾﻛﺗﻔﻲ ﻓﻘط ﺑﺗﺣﻣﯾﻠﮭم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺗﻘﺻ ﯾرﯾّﺔ إذا ﺛﺑ ت ﺗﻘﺻ ﯾرھم أو
ﻋﻠﻣﮭم ﺑﮭذه اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت .

)  (1ﻛﻣﺎ ﺟﺎء اﻟﻧّص ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد  41 :ـ  43ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  90ـ  07اﻟﻣؤرّخ ﻓﻲ  3أﻓرﯾل  1990اﻟﻣﺗﻌﻠّق
ﺑﺎﻹﻋﻼم  ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋدد  14اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ و اﻟﻌﺷرون .
)( 2ﯾﻧظر ،اﻟﻣﺎدة  61ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  83ـ  03اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  5ﻓﺑراﯾر  1983اﻟﻣﺗﺿﻣّن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ  ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋدد
 6اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺷرون ؛ و اﻟﻣﺎدة  92ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  03ـ  10اﻟﻣؤرّخ ﻓﻲ 19ﯾوﻟﯾو  2003اﻟﻣﺗﻌﻠّق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌدد  43اﻟﺳﻧﺔ اﻷرﺑﻌون .
) (3ﯾﻧظر ،اﻟﻣﺎدة /36ف 2ﻣن ﻗﺎﻧون رﻗم  88ـ  07اﻟﻣؤرّخ ﻓﻲ  20ﯾﻧﺎﯾر  1988و اﻟﻣﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﯾّﺔ و اﻷﻣن و طب
اﻟﻌﻣل  ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋدد  4اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ و اﻟﻌﺷرون.
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

ﻛ ّل ھذه اﻟﺗﺟﺎوزات و ﻏﯾرھﺎ ﻧﺣﺳﺑﮭﺎ ﻗراﺋن داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻻﻟﺗزام اﻟﻘواﻧﯾن ﺑﺷﻛل دﻗﯾق ﺑﻣدأ ﺷﺧﺻﯾّﺔ
اﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،ﻓﮭل ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﮭﺎ ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ﺑﻠوغ اﻟﻌداﻟﺔ؟
إﻧّﻧﺎ ﺑﻌد ر ّد اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟّذي أورده ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠّق ﺑﻌدم ﺳرﯾﺎن ﻣﺑـدأ اﻟﺷﺧﺻﯾّـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﯾّﺔ ،
وإﺛﺑ ﺎت اﻟﺗّﺟ ﺎوزات اﻟﺧطﯾ رة اﻟﻣﻘ رّ رة ﻓ ﻲ اﻟﻘواﻧﯾ ـن اﻟوﺿ ﻌﯾّﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑ ّﯾ ـﺔ  ،ﻧﺳﺟّ ـل ﺗـﻔ ـوّ ق اﻟﺗّﺷ ـرﯾﻊ اﻟﻌﻘ ﺎﺑﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻛرﯾس "ﻣﺑدأ اﻟﺷﺧﺻ ّﯾﺔ "ﺑﺻورة ﻋﺎﻣّﺔ ﺗﺷﻣل ﻛ ّل اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﻣن ﻏﯾر اﺳﺗﺛﻧﺎء.
ﻓﺗوﻗﯾ ﻊ اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ  ،ﻻ ﺑ ّد أن ﯾﻛ ون ﻗﺎﺻ را ﻋﻠ ﻰ اﻟﺟ ﺎﻧﻲ  ،وأﺛرھ ﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷ ر ﯾﻔﺗ رض أﻻّ ﯾﻧﺻ رف
ﻟﻠﻐﯾر؛وإﻧّـﮫ ﺣﻘﯾـﻘﺔ ﻷﻣر ﻣﺗﻌﺳّر ؛ ذﻟك أنّ اﻟﺗّﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّـﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ،ﺣﺗّﻰ وإن ﺿﻣﻧت ﻋدم ﺗوﻗﯾ ﻊ اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ
ﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﻟﺟﻧﺎة ،ﻓﻣن اﻟﺻﻌب ﻟﮭﺎ أن ﺗﺿﻣن ﻋدم وﺻول اﻵﺛﺎر ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﮭذه اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ إﻟ ﻰ اﻷﺑرﯾ ﺎء .
ﻓﺎﻷﻟم وﻓﻘدان اﻟﻣُﻌﯾل واﺧﺗﻼل اﻟﻣراﻛز اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ﺔ ﻷﻗ ﺎرب اﻟﻣﺣﻛ وم ﻋﻠ ﯾﮭم ،ﻛ ـﻠّﮭﺎ آﺛ ـﺎر ﺗﺗر ّﺗ ب ﻋﻠ ﻰ ﺗﻧﻔﯾ ـذ
ﺻ ﺔ ،وﻻﻋﺗﺑ رت ﻛ ّل
اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،وھﻲ ﻏﯾر ﻣﻘﺻودة ﻟذاﺗﮭﺎ) (1وﻟو ﻛـ ـﺎﻧت ﻛ ذﻟك ﻟﻘ ررّ ت ﺑﻧﺻ وص ﺗﺷ رﯾﻌﯾّﺔ ﺧﺎ ّ
اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺟﺎﺋرة.
ﺛﺎﻧﯾﺎ ـ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون  :ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺳﺎواة دﻋﺎﻣﺔ ﻣن أھ ّم دﻋﺎﺋم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ و
ھﻲ ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﻣن ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ؛ و ﯾﻣﻛن ﺑﯾﺎن ھذه اﻟدﻋﺎﻣﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣدﻟوﻟﮭﺎ ﺑداﯾﺔ ﺛ ّم
ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭﺎ ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ أو ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻧّﺣو اﻟﺗواﻟﻲ:
 1ـ ﻣدﻟول اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ  :و ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﮭﺎ أﯾﺿ ﺎ " اﻟﻌﻣوﻣ ّﯾ ﺔ"وﯾﻘﺻ د ﺑﮭ ﺎ ﺗوﺣﯾ د اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت
ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓراد ﻣن ﻏﯾر ﻧظر إﻟﻰ اﻟﻔروق اﻟﻌرﻗ ّﯾﺔ أو اﻟﺟﻧﺳ ﯾّﺔ،أو ﺗﻔ ﺎوت اﻟﻣراﻛ ز اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ﺔ واﻟﻣﺎﻟ ّﯾ ﺔ
ﺿ ﻌﯾف ﻋﻘوﺑ ﺔ اﻹﻋدام،ﻛ ذﻟك اﻟﻘﺎﺗ ل
ﺑ ﯾن اﻟ ّﻧ ﺎس)،(2ﻓﺎﻟﻛ ّل أﻣ ﺎم اﻟﺷ رع واﻟﻘ ﺎﻧون ﺳ واء؛ﻓﻛﻣﺎ ﯾﺳ ﺗﺣق اﻟﻘﺎﺗ ل اﻟ ّ
اﻟﻘويّ ؛ﻛﻣﺎ أنّ اﻟﺳّﺎرق اﻟوﺿﯾﻊ ﯾﺳﺗﺄھل اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻛذﻟك اﻟﺷرﯾف.ھﻛذا ﺑﺎﻟّﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت؛ﯾﺷﺗرط
ﻓﻘط أن ﺗﻛون ﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟواﻗﻌ ﺔ اﻟﺟرﻣ ّﯾ ﺔ وظروﻓﮭ ﺎ ﻣﺗﻣﺎﺛﻠ ﺔ ،وﻛ ذا ﺛﺑ وت اﻟﻣﺳ ؤوﻟ ّﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠ ﺔ ﻋ ن اﻟﻔﻌ ل،ﺣﺗّﻰ
ﯾﻛون اﻟﺟزاء واﺣدا.
)(1رﻣﺳﯾس ﺑﮭﻧﺎم ،اﻟﻧّظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﻣﺟرم واﻟﺟزاء،ص.130
)  (2ﯾﻧظر،أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺑﮭﻧﺳﻲ ،اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ،ص51؛ﻋﺑّود اﻟﺳ ّراج ،اﻟﺗّﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﻣﻘﺎرن ،ج302/1؛
Bouzat et Pinatel, Traité de Droit pénal,T1, P 394-395.

57

اﻷول:
اﻟﻔﺻل ّ

ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

ﻓﮭل وﻓﻘت اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﻛرﯾس ھذه اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﺄﺑﻌﺎدھﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ،ھ ذا
ﻣﺎ ﺳﻧﺳﺗﺷﻔﮫ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾن:
 2ـ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ :ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺑدأ ﻓﻲ اﻟﻘرآن و اﻟﺳﻧّﺔ و ﻓﯾﻣﺎ أﺛر ﻋن
اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﻣؤﻛّد ،ﻛﻣﺎ أنّ ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮫ ﺟﻠﯾّﺔ و وواﺿﺣﺔ  ،ﻟذا ﺳﻧﺧﺗﺻر ﻓﻲ إﻋطﺎء ﻣﻼﻣﺢ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻرﯾﯾن
اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن ﻣرﺟﺋﯾن اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﻔﺻّل ﻟﻣﺎ ﺳﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻋﻣق اﻟﺑﺣث:
أ ـ ﺗﻘرﯾر ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ :أرﺳت اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻣﺑدأ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟم رﻛﯾزة  ،و ﻻ
أد ّل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻗول اﻟﺣقّ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺣﻛم ﺗﻧزﯾﻠﮫ  ﴿:ﻳﺎ أﻳّـﻬﺎ اﻟﻨّـﺎس إﻧـّﺎ ﺧﻠﻘﻨـﺎﻛﻢ ﻣﻦ ذﻛﺮ و أﻧﺜﻰ  ،و ﺟﻌﻠﻨﺎﻛﻢ
ن اﷲ ﻋﻠﻴﻢ ﺧﺒﻴﺮ﴾ ﺳورة اﻟﺣﺟرات 13/؛ و ﻗوﻟﮫ  ﴿:ﻳﺎ أﻳّﻬﺎ
ن أﻛﺮﻣﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ أﺗﻘـﺎﻛﻢ  ،إ ّ
ﺷﻌﻮﺑﺎ و ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻟﺘﻌـﺎرﻓﻮا  ،إ ّ
ﺑﺚ ﻣﻨﻬﻤﺎ رﺟـﺎﻻ ﻛﺜﻴﺮا و ﻧﺴﺎء ﴾ ﺳورة اﻟﻧّﺳﺎء/
اﻟﻨـّﺎس اﺗّﻘﻮا رﺑّﻜﻢ اﻟّﺬي ﺧﻠﻘﻜﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ واﺣﺪة و ﺧﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ و ّ
.1
و ﯾﻛﻔﻲ ﻟﺗﺄﻛﯾد ﺗﻘرﯾر و ﺗطﺑﯾق اﻟﺗﺷرﯾـﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ،ﺣﺎدﺛـﺔ ﺳرﻗﺔ اﻟﻣرأة
اﻟﻣﺧزوﻣ ّﯾﺔ  ،اﻟّﺗﻲ ر ّد ﻓﯾﮭﺎ اﻟرّ ﺳول ﺷﻔﺎﻋﺔ ﺣﺑّﮫ أﺳﺎﻣﺔ ﺑن زﯾد،ﺑل ﻏﺿب ﻟذﻟك ﻓﻘﺎل ﴿:أﺗﺸﻔﻊ ﻓﻲ ﺣﺪّ ﻣﻦ
ﺣﺪود اﷲ  ،ﺛﻢّ ﻗـﺎم ﻓﺨﻄﺐ  ،ﻗـﺎل :ﻳﺄﻳّﻬﺎ اﻟﻨّـﺎس إﻧّﻤﺎ ﺿﻞّ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ" وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻫﻠﻚ" أﻧّﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا إذا ﺳﺮق اﻟﺸﺮﻳﻒ
ن ﻓ ـﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤّﺪ ﺳﺮﻗـﺖ ﻟﻘﻄـﻊ ﻣﺤﻤـّﺪ ﻳﺪﻫﺎ﴾ )(1؛
ﺗﺮﻛـ ـﻮﻩ ،و إذا ﺳﺮق اﻟﻀﻌﻴـﻒ أﻗـ ـﺎﻣﻮا ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺪّ  ،و أﻳّﻢ اﷲ ﻟﻮ أ ّ
و ﻛذا ﻣﺎ رواه ﻋﻣرو ﺑن ﺷﻌﯾب ﻋن أﺑﯾﮫ ﻋن ﺟده أﻧّﮫ ﻗﺎل رﺳول ﷲ﴿:اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺗﺘﻜﺎﻓـﺄ دﻣﺎؤﻫﻢ و ﻳﺴﻌﻰ
ﺑﺬﻣّﻬﻢ أدﻧﺎﻫﻢ و ﻳﺠﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻗﺼﺎﻫﻢ و ﻫﻢ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻮاﻫﻢ.(2)﴾..
و اﻧﺗﮭﺞ اﻟﺧﻠﻔﺎء اﻟراﺷدون اﻟﻣﻧﮭﺞ ذاﺗﮫ ﻓﺄﻗرّ وا اﻟﻣﺑدأ و ﺻﺎﻧوه و طﺑّﻘوه  ،و ﻻ أد ّل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن
ﻗﺿﺎء أﺑﻲ ﺑﻛر اﻟﺻّدﯾق و ﺧطﺎﺑﮫ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺷﮭور ":أﯾّﮭﺎ اﻟﻧّﺎس إﻧّﮫ و ﷲ ﻣﺎ ﻓﯾﻛم أﺣد أﻗوى ﻋﻧدي ﻣن

) ( 1أﺧرﺟﮫ ،اﻟﺑﺧﺎري  ،ﻛﺗﺎب اﻟﺣدود،ﺑﺎب ﻛراھﯾّﺔ اﻟﺷﻔﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺣ ّد إذا رﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎن،ﺣدﯾث رﻗم :6289و اﻟﻠّﻔظ ﻟﮫ.
)  ( 2أﺧرﺟﮫ ،أﺑو داود،ﻛﺗﺎب اﻟﺟﮭﺎد،ﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﺳرﯾﺔ ﺗرد ﻋﻠﻰ أھل اﻟﻌﺳﻛر،ﺣدﯾث رﻗم،2371:و اﻟﻠّﻔظ ﻟﮫ؛اﺑن ﻣﺎﺟﮫ،ﻛﺗﺎب
اﻟدﯾّﺎت ،ﺑﺎب اﻟﻣﺳﻠﻣون ﺗﺗﻛﺎﻓﺄ دﻣﺎؤھم،ﺣدﯾث رﻗم 2675:؛أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل،ﻣﺳﻧد اﻟﻣﻛﺛرﯾن ﻣن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ،ﺣدﯾث رﻗم -6403:
.6506
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

اﻟﺿّﻌﯾف ﺣﺗّﻰ آﺧذ اﻟﺣقّ ﻟﮫ  ،و ﻻ أﺿﻌف ﻣن اﻟﻘويّ ﺣﺗّﻰ آﺧذ اﻟﺣقّ ﻣﻧﮫ " ،و ﺳوّ ى ﻋﻣر ﺑﯾن اﻟﻧّﺎس ﻓﻲ
ﻗﺿﺎﺋﮫ و ﻋدل .
ب ـ ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ :ﻟﻘد ﻟﻣﺳﻧﺎ ﻋﻣوم ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑدأ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت
ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ)(1ﺳواء ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺗﻘرﯾرھﺎ أو ﺗﻧﻔﯾذھﺎ وﻛذا ﺗﺄﺛﯾرھﺎ ،ذﻟك أﻧّﮫ ﻻ اﻋﺗﺑﺎر ﻟﺻﻔﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ
وﻻ ﻟﻣؤھّﻼﺗﮫ أو ﻣﻛﺎﻧﺗﮫ.ﻓوﻟﻲّ اﻷﻣر اﻟّذي ﯾﻧﺗﮭك ﺣدا ﻣن ﺣدود ﷲ  ،أو ﯾﻘﺗرف ﻣﻌﺻﯾّﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ اﻟﻣﺳﺎءل
ﻋﻧﮭﺎ ﺟﻧﺎﺋ ّﯾﺎ  ،ﯾﺗﺎﺑﻊ ﻗﺿﺎﺋ ّﯾﺎ  ،وﺗﻧﻔّذ اﻟﻌﻘـوﺑﺔ اﻟﻣﻧوطﺔ ﻟﻣﺛل ﺳﻠوﻛﮫ ،وھو أﻣر ﻣﺗّﻔق ﻋﻠﯾﮫ ﺑﯾن ﺟﻣﮭور اﻟﻔﻘﮭﺎء –
)(3

اﻟﻣﺎﻟﻛﯾّﺔ ،اﻟﺷﺎﻓﻌﯾّﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ،(2) -وﺷـ ّذ اﻟﺣﻧﻔﯾّﺔ

ﺑﺗﻔـرﯾﻘﮭم ﺑﯾن اﻟﻣﺣظورات اﻟّﺗﻲ ﯾﺟب ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻹﻣـﺎم ﻋﻠﯾﮭﺎ ،

وھﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺎﺳّـﺔ ﺑﺣﻘوق اﻷﻓراد ﻛﺎﻟﻘﺻﺎص واﻟﺟراﺋم اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال ،وﺗﻠك اﻟﻣﺣظورات اﻟّﺗﻲ ﯾﻌﻔﻰ
ﻣن اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﯾﮭﺎ وھﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺎﺳّﺔ ﺑﺣﻘـوق اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻛﺣ ّد اﻟﺷرب وﺣ ّد اﻟﻘذف وﻏﯾرھﺎ ،وﺳﺑب اﻹﻋﻔـﺎء ھﻧﺎ
ﯾرﺟﻊ ﻟﺗﻌذّر اﻟﻌﻘـوﺑﺔ ﻋﻠﯾﮫ إذ ﻻ وﻻﯾﺔ ﻋﻠﯾﮫ ﻣن اﻟﻐﯾر.
وإﻧّـﮫ ﻟرأي ﻣرﺟــوح ھذا اﻟّذي ذھب إﻟﯾﮫ اﻟﺣﻧﻔﯾّﺔ؛ وﻧرى ﺿرورة ﺗوﻗﯾـﻊ اﻟﻌﻘـﺎب ﻋﻠﻰ اﻟرّ ﺋﯾـس و
اﻟﻣرؤوس ﻋﻠﻰ ﺣ ّد ﺳواء  ،ﺑل ﻧؤﯾّـد ﻣذھب ﻣن ﻗﺎل ﺑﺎﻟﺗّﺷدﯾـد ﻋﻠﻰ ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،و ﻣﻧﮭم
اﻹﻣﺎم اﺑن ﺗﯾﻣﯾﮫ رﺣﻣﮫ ﷲ اﻟّذي ﻗﺎل  " :ﻓذوو اﻷﻧﺳﺎب اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ إذا أﺳﺎءوا ﻛﺎﻧت إﺳﺎءﺗﮭم أﻏﻠظ ﻣن إﺳﺎءة
ﻏﯾرھم ،و ﻋﻘو ﺑﺗﮭم أﺷ ّد ﻣن ﻋﻘوﺑﺔ ﻏﯾرھم ،ﻓﻛﻔر ﻣن ﻛﻔر ﻣن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل إن ﻟم ﯾﻛن أﺷ ّد ﻣن ﻛﻔر ﻏﯾرھم،
ﻓﻼ أﻗ ّل ﻣن اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾﻧﮭم  .و ﻟﮭذا ﻟم ﯾﻘل أﺣد ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء ،إنّ ﻣن ﻛﻔر و ﻓﺳق ﻣن ﻗرﯾش واﻟﻌرب ﺗﺧﻔّف
)(4

ﻋﻧﮫ اﻟﻌﻘـوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ أو اﻵﺧرة"..

 ،ھذا إن ﻛﺎن ﻓﻌﻠﮫ ﻣﺗﻌﻣّدا ،أو ﻋﻠﻧﯾّﺎ ﺑﺣﯾث ﯾﺧﺷﻰ ﺗﺄﺛـ ّر و ﺗﺄﺳّﻲ اﻟﻐﯾر

ﺑﮫ .
و إنّ أﺟﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﯾﻣﻛن ﻋرﺿﮫ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻛرﯾس ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲّ اﻹﺳﻼﻣﻲ "
اﻟﻘﺻﺎص "  ،ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﮫ اﻟرّ ﻛﯾزة و ﺿواﺑطﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ و ﻗواﻋده اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻓﺄﺳﻣﻰ ﻣﻧﮫ ﻻ ﯾوﺟد ﻛﯾف ﻻ واﻟﻌدل
) (1ﯾﻧظر ،ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋودة ،اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ج 316/ 1و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
) (2ﯾﻧظر،اﻟﺣطّﺎب،ﻣﺣﻣّد ﺑن ﻣﺣﻣّد اﻟﻣﻐرﺑﻲ،ﻣواھب اﻟﺟﻠﯾل ﺷرح ﻣﺧﺗﺻر ﺧﻠﯾل،ط)،3دار اﻟﻔﻛر1412،ھـ–1992م(،ج242/6
؛ اﻟﺷﯾرازي،اﻟﻣﮭذّب،ج189 /2ا؛ﻟﺷﺎﻓﻌﻲ،أﺑو ﻋﺑد ﷲ ﻣﺣﻣّد ﺑن إدرﯾس،اﻷ ّم،دط)،ﻛﺗﺎب اﻟﺷﻌب1388،ھـ1968-م( ،ج44-43/6
؛اﺑن ﻗداﻣﺔ،اﻟﻣﻐﻧﻲ،ج343 ،342/ 9و.382
)  (3ﯾﻧظر،اﻟﻛﻣﺎل ﺑن اﻟﮭﻣﺎم ،ﻣﺣﻣّد ﺑن ﻋﺑد ﷲ اﻟﺳﯾواﺳﻲ ،ﺷرح ﻓﺗﺢ اﻟﻘدﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﮭداﯾﺔ ،ط)،2ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن:داراﻟﻔﻛر،دت(،
ج161 -160/4؛ اﻟزﯾﻠﻌﻲ،ﺗﺑﯾﯾن اﻟﺣﻘﺎﺋق،ج.187/3
)  (4اﺑن ﺗﯾﻣﯾﮫ ،ﻣﺣﻣّد ،ﻣﺟﻣوع اﻟﻔﺗﺎوى ،دط،ﺟﻣﻊ وﺗرﺗﯾب:ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻣﺣﻣّد ﺑن ﻗﺎﺳم)،اﻟرﺑﺎط:ﻣﻛﺗﺑﺔ
اﻟﻣﻌﺎرف،اﻟﻣﻐرب:اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﺳﻌودي،دت( ،ج. 231/ 35
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

ﻋزّ و ﺟ ّل ﯾﻘول ﻓﻲ ﻣﺣﻛم ﺗﻧزﯾﻠﮫ  ﴿ :ﻳﺎ أﻳّﻬﺎ اﻟّﺬﻳﻦ آﻣﻨ ـﻮا ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﻘﺼـﺎص ﻓﻲ اﻟﻘﺘﻠﻰ اﻟﺤ ّﺮ ﺑﺎﻟﺤ ّﺮ و اﻟﻌﺒﺪ
ﺑﺎﻟﻌﺒﺪ و اﻷﻧﺜﻰ ﺑﺎﻷﻧﺜﻰ  ،ﻓﻤﻦ ﻋﻔﻲ ﻟﻪ ﻣﻦ أﺧﻴﻪ ﺷﻴﺊ ﻓـﺎﺗﺒﺎع ﺑﻤﻌﺮوف و آداء إﻟﻴﻪ ﺑﺈﺣﺴﺎن  ،ذﻟﻚ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ رﺑّﻜﻢ و
رﺣﻤﺔ ﻓﻤﻦ اﻋﺘﺪى ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓـﻠﻪ ﻋﺬاب أﻟﻴﻢ  .و ﻟﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺎص ﺣﻴﺎة ﻳﺎ أوﻟﻲ اﻷﻟﺒﺎب ﻟﻌﻠّﻜﻢ ﺗﺘﻘﻮن ﴾ اﻟﺑﻘرة/
ن اﻟﻨّﻔﺲ ﺑﺎﻟﻨّﺲ و ،و اﻟﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ  ،و اﻷﻧﻒ ﺑﺎﻷﻧﻒ  ،و
178،179؛ و ﯾؤﻛّد ﺟ ّل ﺷﺄﻧﮫ  ﴿:و ﻛﺘﺒﻨﺎ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ أ ّ
ﻦ ﺑﺎﻟﺴﻦّ ،و اﻟﺠﺮوح ﻗﺼﺎص  ،ﻓﻤﻦ ﺗﺼﺬق ﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﻛﻔـّﺎرة ﻟﻪ  ،و ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻤﺎ أﻧﺰل اﷲ ﻓـﺄوﻟﺌﻚ
اﻷذن ﺑﺎﻷذن  ،و اﻟﺴ ّ
ﻫﻢ اﻟﻈﺎﻟﻤﻮن﴾ اﻟﻣﺎﺋدة .45 /و ﻟﻧﺎ ﺣول ﺗطﺑﯾﻘﺎت ھذه اﻟﺧﺎﺻﯾّﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎ ﻣﻔﺻّﻼ ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺑﺣث ،ﻷنّ
اﻟﻣﺳﺎواة دﻋﺎﻣﺔ ﻣن أھ ّم دﻋﺎﺋم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ).(1
 2ـ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﻌﻘـــوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون :ﻣﻣّﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾ ﮫ أنّ اﻟﻘ واﻧﯾن اﻟﺣدﯾﺛ ﺔ أ ّﻛ دت ﻋﻠ ﻰ ﺿ رورة
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺷﻛل ﺧﺎصّ ﻷنّ وﻗﻌﮫ ﻣﺗﻔﺎوت اﻷﺑﻌﺎد ﺳواء ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ذاﺗﮫ أو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻠﻐﯾر ،و ﻷﻧّﮫ ﺑﻌﺑﺎرة أدقّ وﺳﺎم "اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ" .ﻛﻣﺎ وﺿ ﻌت ﺑﻌ ض اﻟﺿ ﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗﺳ ﺎﻋد ﻋﻠ ﻰ ﺗﻛ رﯾس
اﻟﻣﺑدأ،و ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﯾﻛون ﻓﻲ ﻋﻧﺻرﯾن :
أ ـ ﺗﻘرﯾ ر ﻣﺑ دأ اﻟﻣﺳ ﺎواة ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧون :ﺣرﺻ ت اﻟﺗﺷ رﯾﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘرﯾ ر ﻣﺑ دأ اﻟﻣﺳ ﺎواة
ﺑﻧﺻوص ﺻرﯾﺣﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ و ﺿﻣﻧﯾّﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى؛ ﻓﺟﻌﻠت ﻣﺎ ﯾﺳﻣّﻰ "ﺑﻌﻣوﻣﯾّﺔ اﻟﻘواﻧﯾن" ،أﺣد اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣّﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  ،وھو ﻣﺑدأ ﻣﺳﺗﻧﺑط ﻣن ﺧﺎﺻ ﯾّﺔ اﻟﻌﻣوﻣ ّﯾ ﺔ و ھ ﻲ إﺣ دى ﺧﺻ ﺎﺋص اﻟﻘﺎﻋ دة اﻟﻘﺎﻧوﻧ ّﯾ ﺔ ) (2اﻟّﺗ ﻲ ﻣ ن
ﻏﯾرھﺎ ﺗﻔﻘد اﻟﻘﺎﻋدة وﺻف " ﻗﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ"أﺻﻼ.
و ﯾﻧطوي ﻣﺑدأ ﻋﻣوﻣﯾّﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻋﻠﻰ ﺿ رورة ﺧﺿ وع ﺟﻣﯾ ﻊ اﻟﻣﺧ ﺎطﺑﯾن ﺑﺄﺣﻛ ﺎم اﻟﻘﺎﻋ دة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ
ﻟﮭذه اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﺈذا ﺛﺑت ﺧرق أيّ ﺷﺧص ﻟﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ ﯾﺗﻌرّ ض ﻟﻠﺟزاء اﻟﻣﻘ رّ ر ﻣﺳ ﺑﻘﺎ ﻛﻣﻘﺎﺑ ل ﻟﮭ ﺎ ؛ و ﻋﻠﯾ ﮫ إذا
ﻛﺎﻧت اﻟﻘﺎﻋدة ﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻓوﺻف اﻟﻌﻣوﻣﯾّﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻗﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺻ ﺣﯾﺢ  ،و ﺳ رﯾﺎﻧﮭﺎ
ﯾﺟب أن ﯾﺷﻣل ﻛ ّل اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺧ ﺎطﺑﯾن ﺑﮭ ﺎ دون اﺳ ﺗﺛﺎء ﻓ ﺈذا ﺗ ّم ﻣﺧﺎﻟﻔ ﺔ أﺣﻛﺎﻣﮭ ﺎ وُ ﱠﻗ ﻊ اﻟﺟ زاء اﻟّ ذي ﺗﻌﺗﺑ ر
اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺻورة ﻣن ﺻوره.

)(1ﯾﻧظر اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻷطروﺣﺔ  ،ص  223و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
) (2ﻣﻌروﻓﺔ ھذه اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻓﮭﻲ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون  :ﺳﻠوﻛﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ــ ﻋﺎﻣّﺔ و ﻣﺟردة ــ ﻣﻠزﻣﺔ .و ﻟﻧﺎ ﺣول
ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎل ﻣﻔﺻّل ﻓﻲ  :اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،اﻟﻔﺻل اﻷوّ ل  :اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ،ص .226
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

و ﯾﻔﺳﱢر ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧون) (1ﺗﻣﺳّك اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺑﺗﻘرﯾر ﻣﺑ دأ ﻋﻣوﻣ ّﯾ ﺔ اﻟﻘ واﻧﯾن ﺑﺄ ّﻧ ﮫ وﺳ ﯾﻠﺔ اﻟدوﻟ ﺔ ﻹﻗﺎﻣ ﺔ
اﻟﻧّظﺎم و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ،ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻺﺳﺗﻘرار؛ و ﻷﻧّﮫ ﻣن اﻟﺻﻌب ﺣﺻر اﻟﻔروض و
اﻟﺣﺎﻻت و وﺿﻊ ﻗﺎﻋدة ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ اﻷﺧذ ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻟﻐﺎﻟب و ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻘﺎﻋدة ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻋﺎﻣّﺔ .
ھذا و اﻋﺗﺑرت ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺳــﺎواة ﻣﺑدأ دﺳﺗورﯾّﺎ ﻣن ذﻟك ــ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻ ر ـ
ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟدﺳﺗــور اﻟﻣﺻريّ اﻟﺻﺎدر ﻓ ﻲ 11ﺳ ﺑﺗﻣﺑر  1971ﻓ ﻲ اﻟﻣـ ـﺎدة  ": 40اﻟﻣواطﻧ ون ﻟ دى اﻟﻘ ﺎﻧون
ﺳواء ،و ھم ﻣﺗﺳﺎوون ﻓ ﻲ اﻟﺣﻘ وق و اﻟواﺟﺑ ﺎت اﻟﻌﺎ ّﻣ ﺔ ﻻ ﺗﻣﯾﯾ ز ﺑﯾ ﻧﮭم ﻓ ﻲ ذﻟ ك ﺑﺳ ﺑب اﻟﺟ ﻧس أو اﻷﺻ ل أو
اﻟﻠّﻐﺔ أو اﻟدﯾن أو اﻟﻌﻘﯾدة"  ،و ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ دﺳﺗور اﻟﺟزاﺋر  96ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  14ﺑداﯾﺔ ":ﺗﻘوم اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺑ ﺎدئ
اﻟﺗﻧظﯾم اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ و اﻟﻌداﻟﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ﺔ " ،ﺛ ّم ﻓ ﻲ اﻟﻣ ﺎدة  ": 29ﻛ ّل اﻟﻣ واطﻧﯾن ﺳواﺳ ﯾﺔ أﻣ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧون .وﻻ
ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗذرّ ع ﺑﺄيّ ﺗﻣﯾﯾز ﯾﻌود ﺳﺑﺑﮫ إﻟﻰ اﻟﻣوﻟد ،أواﻟﻌرق ،أو اﻟﺟﻧس ،أو اﻟرأي ،،أو أﯾّﺷرط أو ظرف آﺧ ر
ﺷﺧﺻ ﻲّ أو اﺟﺗﻣ ﺎﻋﻲّ "؛ و ﻓ ﻲ اﻟﻣ ﺎدة  140ﯾ ﻧصّ اﻟدﺳ ﺗور ﻋﻠ ﻰ أنّ ":أﺳ ﺎس اﻟﻘﺿ ﺎء ﻣﺑ ﺎدئ اﻟﺷ رﻋﯾﺔ و
اﻟﻣﺳ ﺎواة  .اﻟﻛ ل ﺳواﺳ ﯾﺔ أﻣ ﺎم اﻟﻘﺿ ﺎء ،و ھ و ﻓ ﻲ ﻣﺗﻧ ﺎول اﻟﺟﻣﯾ ﻊ و ﯾﺟ ّﺳ ده اﺣﺗ رام اﻟﻘ ﺎﻧون"؛ وﻗ د وُ ﺿ ﻌت
ﺿﻣﺎﻧﺎت أﺧرى ﺗﺄﻛﯾدا وﺣرﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة أھﻣّﮭﺎ:
ب ـ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون:ﺗرﺗﺑط ﺑﻌض اﻟﻣﺑﺎدئء إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﺑﻣﺑدأ اﻟﻣﺳ ﺎواة
 ،وﻗد ﺑ ّﯾﻧّﺎ أﺣدھﺎ وھو "ﻣﺑدأ ﻋﻣوﻣﯾّﺔ اﻟﻘواﻧﯾن" ،وﺗﻌﺗﺑر ھذه اﻟﻣﺑﺎدئ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺣﺎوﻟ ت اﻟﺗﺷ رﯾﻌﺎت
اﻟﺗﻣ ّﺳ ك ﺑﮭ ﺎ ﻷﻧّﮭ ﺎ ﺗﻛﻔ ل اﻟﺗطﺑﯾ ق اﻟﺳ ويّ ﻟﻠﻣﺑ دأ ؛ و ﯾﻣﻛ ن ﺗﻘﺳ ﯾﻣﮭﺎ إﻟ ﻰ  :ﺿ ﻣﺎﻧﺎت ﻣوﺿ وﻋﯾّﺔ

و أﺧ رى

ﺷﻛﻠﯾّﺔ أو إﺟراﺋﯾﺔ .
ب 1ـ اﻟﺿّ ﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ :أھﻣّﮭﺎﻋﻠﻰ اﻹطﻼق:
ـ"ﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ"ﺑﻣﻧطوﻗﮫ و ﻣﺿﻣوﻧﮫ و آﺛﺎره  ،إذ ﯾﻌ ّد اﻟﺿﻣﺎن اﻷوّ ل ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﻔﻌﻠﯾّﺔ
ﻟﻠﻌﻘﺎب  ،ﺧﺎﺻّﺔ و أﻧّﮫ ﯾﺗﺿﻣّن ﺿرورة اﻟﻧصّ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن إﻟﺣﺎﻗﮭﺎ ﺑﻛ ّل ﻣن ﯾﺛﺑت ارﺗﻛﺎﺑﮫ
ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ،و ﯾﺑدو أنّ اﻟﻣﺑدأ ﺳوّ ى ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ ﻣن ﺗﺛﺑت ﻣﺳؤوﻟﯾّﺗﮭم ﻓﻲ اﻟﺟزاء و ﻣن ﺑﯾن أﻧواﻋﮫ:اﻟﻌﻘـــوﺑﺔ.
ـ ﺗﻧوﯾ ﻊ اﻟﺟ زاءات و ﻣﻧﮭ ﺎ اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت:ﺗ رى اﻟﺗﺷ رﯾﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛ ﺔ أنّ ﻓ ﻲ ﺗﻧوﯾ ﻊ اﻟﺟ زاءات اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾ ﺔ
ﺑﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﻋﻘوﺑﺎت و ﺗداﺑﯾر أﻣﻧﯾّﺔ  ،و ﻓﻲ ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ذاﺗﮭﺎ ﺑﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺗراوح ﺑﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ
ﻟﻠﺣرﯾّﺔ و اﻟﻐراﻣﺎت ﺑﺷﻛل ﺧ ﺎصّ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ أﻧ واع أﺧ رى ﻣ ن اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت  ،ﺿ ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾ ق اﻟﻣﺳ ﺎواة ﺑ ﯾن
اﻟﻣﺣﻛ وم ﻋﻠﯾﮭم ؛ ﻓﻘد ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﻣﺳﺎواة ﻋدم اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻛﻠّﻣ ﺎ ﻛﺎﻧ ت ﺗﻠ ك اﻟوﻗ ﺎﺋﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ و
)(1ﯾﻧظر  ،ﺗوﻓﯾق ﺣﺳن ﻓرج  ،اﻟﻣدﺧل ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ "اﻟﻧّظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون  ،و اﻟﻧّظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﺣقّ "،ط)،1ﺑﯾروت :اﻟدار
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،(1977،ص 18ـ .22
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾّﺔ ﻣرﺗﻛﺑﯾﮭﺎ و ظروف ارﺗﻛﺎﺑﮭ ﺎ و ﻣﻼﺑﺳ ﺎﺗﮭﺎ ...و اﻟﻌﻛ س إن ﻛ ﺎن ھﻧ ﺎك ﺗﺷ ﺎﺑﮫ و ﺗﻣﺎﺛ ل،
ﻓﻛﺎن ﻟﮭذا اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﺿرورة ﺗطﻠّﺑﺗﮭﺎ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ ﺣ ّد ذاﺗﮭﺎ.
ب 2ـ اﻟﺿّ ﻣﺎﻧﺎت اﻹﺟراﺋﯾّﺔ:ھذه اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺈﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ  ،وﻛذا ﺗﻠك اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﮭﺎ
اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن و ﻋﻠﻰ ﺻﺣّ ﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾﺔ،و ﻣﻧﮭﺎ:
ـ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣق اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ :ﻓ ﺎﺣﺗرام ﻣﺑ دأ اﻟﻣﺳ ﺎواة ﯾﺗطﻠّ ب أن ﯾﺣ ﺎﻛم ﻛ ّل ﺷ ﺧص ﻣﮭﻣ ﺎ ﻛﺎﻧ ت ﺻ ﻔﺗﮫ أو
ﻣرﻛزه اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،أﻣﺎم ﻗﺎﺿﯾﮫ اﻟطﺑﯾﻌﻲ أي اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟّذي ﯾﻌﯾّن وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻧﯾن ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺿﺎء و ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾّﺔ
و ﻋدم اﻟﻘﺎﺑﻠﯾّﺔ ﻟﻠﻌزل و ﯾطﺑّق اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺎد ّﯾ ﺔ  .ﻓﺗﺧﺻ ﯾص ﺟﮭ ﺎت ﻗﺿ ﺎﺋﯾﺔ ﻣﻌﯾّﻧ ﺔ ﻟﻣﻌﺎﻗﺑ ﺔ أﺷ ﺧﺎص ﺑ ذواﺗﮭم
ﯾﺗﻌﺎرض ﺗﻌﺎرﺿ ﺎ ﺻ رﯾﺣﺎ ﻣ ﻊ اﻻﻟﻘواﻋ د اﻟدﺳ ﺗورﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﮭ دف إﻟ ﻰ ﺣﻣﺎﯾ ﺔ ﻣﺑ دأ اﻟﻣﺳ ﺎواة ﺑ ﯾن اﻷﻓ راد ﻓ ﻲ
اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻼ ﺗﻔرﻗﺔ أو ﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭم ﻟﺣق اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ).(1
ـ ﺣقّ ردّ اﻟﻘﺿﺎة :ﺗﻘرﯾر ﺣقّ اﻟر ّد ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻹﺟراﺋﯾﺔ أﻣر ﻣﮭ ّم ﻓﻌﻼ ﺿ ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺣﯾ ﺎد اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻷ ّﻧ ﮫ
ﺣﻛم ﯾﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺧﺻوم ،ﻓﺈن ﻛﺎﻧت ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﺣدھﻣﺎ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ أو ﺣﺗّﻰ ﺑﻣﺣﺎﻣﯾﮭﻣﺎ أو ﻏﯾرھﺎ ﻣ ن
ك ﯾﻘوم ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺳوﯾﺗﮫ ﺑﯾﻧﮭم ﻓﻘُرّ ر ﺣقّ اﻟﺧﺻوم
اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون )،(2ﻓﺎﻟﺷ ّ
ﻓﻲ طﻠب ر ّد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺳﺎواة.
ـ ﺗﺧﺻﯾص ﻗﺿﺎء ﻟﻸﺣداث:ﻟﻘد أﺧ ذت اﻟﺗﺷ رﯾﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛ ﺔ ﺣداﺛ ﺔ اﻟﺳ نّ ﺑﻧظ ر اﻻﻋﺗﺑ ﺎر ﻟﺿ ﻌف أو
ﺻ ﺔ ﻟﻣﻌ ﺎﻣﻠﺗﮭم و
اﻧﻌدام اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹدراك و اﻟﺗﻣﯾـﯾز ھذه اﻟﻔﺋ ﺔ ﻣ ن اﻟﺟ ـﺎﻧﺣﯾن ﻓوﺿ ﻌت أ ّﺳ س و ﻗواﻋ د ﺧﺎ ّ
ﻣﺗ ﺎﺑﻌﺗﮭم ﺟزاﺋﯾ ﺎ أﻣ ﺎم ﻗﺿ ﺎء اﻷﺣ داث) ، (3و ھ ﻲ أ ّﺳ س ﺗﺧﺗﻠ ف ﻋ ن أﺻ ول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣ ﺎت اﻟﺟزاﺋﯾ ﺔ اﻟﻣﻘ رّ رة
ﻟﻠﺑﺎﻟﻐﯾن؛ ﻓﻣن ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎواة أن ﻻ ﻧﺳوي ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾّﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﺑﯾن اﻟﺣدث و اﻟراﺷد.
ـ اﻟرﻗـــﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿـــﺎﺋﯾّﺔ:ﺗﻌﺗﺑ ر ھ ذه اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ ﻧوﻋ ﺎ ﻣ ن أﻧ واع اﻟﺣﻣﺎﯾ ﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾ ق اﻟﻔﻌﻠ ﻲّ ﻟﻣﺑ دأ
اﻟﻣﺳﺎواة ؛ و ﺗﺗﺧذ ﺻورﺗﯾن :
) (1أﺣﻣد ﺷوﻗﻲ ﻋﻣرأﺑو ﺧطوة ،اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ " دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ"،دط )،اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻧّﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾّﺔ
،(1991،ص 60ـ .63
) (2ﯾﻧظر ﻧصّ اﻟﻣﺎدة  554ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻻﻣر رﻗم 155/66اﻟﻣؤرّخ
ﻓﻲ08ﯾوﻧﯾو.1966
) ( 3ﯾﻧظر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻّﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧﺣﯾن اﻷﺣداث اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣن  442ــ  494ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات
اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋري ؛و ﯾﻧظرأﯾﺿﺎ  ،ﻣﺣﻣّد ﺣزﯾط ،ﻣذﻛّرات ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋري،ط)، 1اﻟﺟزاﺋر:دار ھوﻣﺔ
ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ  161،(2006،و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ .
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

اﻷوﻟﻰ ـ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾّﺔ اﻟﻘواﻧﯾن  :ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﺗﺿﻊ و ﺗﺧﺻّص ﺟﮭﺎت ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أو ﻣﺟﺎﻟس ﻣﻌﯾّﻧﺔ
ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن  ،و ھﻲ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗ ﻲ ﯾﻣﻛﻧﮭ ﺎ ﻓ رض ھ ذه اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻧّﺻ وص اﻟﺗﺷ رﯾﻌﯾﺔ
اﻟّﺗﻲ ﺗﺧ ّل ﺻراﺣﺔ أو ﺿﻣﻧﯾﺎ ﺑﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ؛ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر :
ﺻ ت اﻟﻣ ﺎدة  165ﻣ ن اﻟدﺳ ﺗور اﻟﺟزاﺋ ري ﻋﻠ ﻰ أ ّﻧ ﮫ ":ﯾﻔﺻ ل اﻟﻣﺟﻠ س اﻟدﺳ ﺗوري ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ
ﻧ ّ
اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﺧوﻟﺗﮭﺎ إﯾﺎه ﺻراﺣﺔ أﺣﻛﺎم أﺧرى ﻓﻲ اﻟدﺳ ﺗور  ،ﻓ ﻲ دﺳ ﺗورﯾّﺔ اﻟﻣﻌ ـﺎھدات و اﻟﻘ واﻧﯾن و
اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت  ،إﻣﺎ ﺑرأي ﻗﺑل أن ﺗﺻﺑﺢ واﺟﺑﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ  ،أو ﺑﻘرار ﻓ ﻲ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﻛﺳ ﯾﺔ"  ،و ﺗ ّم اﻟﺗﺄﻛﯾ د ﻓ ﻲ اﻟﻣ ﺎدة
 169ﻣن اﻟدﺳﺗور داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﻧّﮫ  ":إذا ارﺗﺄى اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري أنّ ﻧﺻّﺎ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺎ أو ﺗﻧظﯾﻣﯾﺎ ﻏﯾر دﺳ ﺗوري
 ،ﯾﻔﻘد ھذا اﻟﻧّص أﺛره اﺑﺗداء ﻣن ﯾم ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس ".
وﻓﻲ ﻣﺻر أﺻدرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ أﺣﻛﺎﻣﺎ ﺗؤﻛّد رﻗﺎﺑﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻛرﯾس ﻣﺑ دأ اﻟﻣﺳ ﺎواة اﻟﻔﻌﻠﯾ ﺔ ﺳ واء
ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘرﯾر ﺣق اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ و اﻻﻟﺗﺟﺎء إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟطﺑﯾﻌﻲ أو ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺳﺎواة و ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ).(1
و اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ـ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣّ ﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ :ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘرﯾر طرق ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﯾرى ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺧﺻوم ظﻠﻣﺎ أو إﺧﻼﻻ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎواة ؛ ﻓﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣدﯾﺛﺔ أﻗ رت ﻣﺟﻣوﻋ ﺔ ﻣ ن اﻹﺟ راءات ﺗﺳ ﻣﺢ
ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧّظر ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوى اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺑﻌ د اﻟﻔﺻ ل ﻓﯾﮭ ﺎ ﺑﺣﻛ م و اﻟﻐﺎﯾ ﺔ ﺗﺻ ﺣﯾﺢ ذﻟ ك اﻟﺣﻛ م أو إﻟﻐ ﺎؤه ﻛﻠ ّﯾ ﺎ أو
ﺟزﺋﯾّﺎ  ،ﺳواء ﻋن طرﯾق طرق اﻟطﻌن اﻟﻌﺎد ّﯾ ﺔ أو ﻏﯾ ر اﻟﻌﺎد ّﯾ ﺔ )(2؛ و اﻟﮭ دف اﻟﻣﺑﺗﻐ ﻰ دوﻣ ﺎ ھ و إﺣﻘ ﺎق ﻣﺑ دأ
اﻟﻣﺳﺎواة و ﺗﻛرﯾس اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ.
ﻟﻛن رﻏم ﺣرﺻﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺳﯾـد ھذه اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﻌﻘـوﺑﺔ وﻛذا ﻓﻲ أﺛرھ ﺎ  ،ﻓ ﺈنّ اﻟﺗّﺷرﯾ ـﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾ ﺔ
ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ اﻟﺗﺣﻛّم ﻋﻣوﻣ ﺎ  ،ﻓ ﻲ اﻟﺷ قّ اﻟ ّﺛ ﺎﻧﻲ وھ و اﻷﺛ ر اﻟّ ذي ﺗﺧﻠّﻔ ﮫ اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻔ رد؛ ﻓﺎﻟﻐﺎﻟ ب أ ّﻧ ﮫ ﯾﺧﺗﻠ ف
وﯾﺗﻔـﺎوت ﻗوّ ة وﺿﻌﻔﺎ ﻣن ﺷﺧص ﻵﺧر؛ ﻣﺛﺎل ذﻟك  :اﻷﺛر اﻟﻣﺗ ـرﺗّب ﻋﻠ ﻰ ﺗوﻗﯾ ـﻊ اﻟﻌﻘ ـوﺑﺎت اﻟﺳّﺎﻟﺑ ـﺔ ﻟﻠﺣر ّﯾ ﺔ
ﯾﻛون أﻛﺑر وأﺷ ﱠد ﻋﻠﻰ ﻣن ﺗﻌوّ د ﺣﯾـﺎة اﻟﺗّرف واﻟﻧّﻌﯾـم ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣن ﺗﻌوّ د ﺣﯾـﺎة اﻟﺑؤس واﻟﺷﻘﺎء ؛ ﻛﻣ ﺎ أنّ وﻗ ﻊ
اﻟﻐراﻣﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﯾﻛون أﺷ ﱠد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﯾر ﻣﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﯾﺳور اﻟﺣﺎل). (3
)( 1ﯾﻧظر  ،أﺣﻣد ﺷوﻗﻲ ﻋﻣرأﺑو ﺧطوة ،اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ " دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ"،ص 68ـ  69؛ ﻣﺄﻣون ﺳﻼﻣﺔ  ،ﺷرح
ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت " اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم " ،ص.35
) (2ﯾﻧظر ،أﺣﻣد ﺷوﻗﻲ اﻟﺷﻠﻘﺎﻧﻲ ،ﻣﺑﺎدئ اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ،ط)،5اﻟﺟزاﺋر :دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،(2008،ج477/3ـ.586
) (3ﯾﻧظر،ﺟﻧ دي ﻋﺑ د اﻟﻣﻠك،اﻟﻣوﺳ وﻋﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾ ﺔ،ط)،1ﻣﺻ ر:ﻣطﺑﻌ ﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد،ﺑﯾروت،ﻟﺑﻧ ﺎن:دار اﻟﻣؤﻟّﻔ ﺎت
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ1942،م(،ج.24/5
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

أﻣّﺎ اﻟﺷقّ اﻷوّ ل و ھو ﺗﺟﺳﯾد اﻟﻘواﻧﯾن ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ  ،ﻓﺎﻹﺧﻔ ﺎق ﺳ ﺑﺑﮫ ﯾﻌ ود ﻓ ﻲ ﻧظرﻧ ﺎ
إﻟ ﻰ طﺑﯾﻌ ﺔ اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت اﻟوﺿ ﻌ ّﯾﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ّد ذاﺗﮭ ﺎ ؛ ﻓﮭ ﻲ ذات طﺑﯾﻌ ﺔ ﻣﺿ طرﺑﺔ  .وأﺑﺳ ط ﻧﻣ وذج ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ك،
اﻟﻌﻘـوﺑﺎت اﻟﺳّﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ  ،واﻟّﺗﻲ ﺗﺷﻛّل ﻋﺻب اﻟﻧّظ ﺎم اﻟﻌﻘ ـﺎﺑﻲ اﻟوﺿ ﻌﻲ ؛ ﻓﮭ ﻲ ﺗﺗﻧ وّ ع إﻟ ﻰ  :أﺷ ﻐﺎل ﺷ ﺎﻗّﺔ"
ﻣؤﺑّدة وﻣؤﻗّﺗﺔ"  ،ﺳـﺟن" ﻣؤﺑّد وﻣؤﻗّت " وﺣ ﺑس؛ وﯾﻌﻠّ ل ھ ذا اﻟﺗﻧ وّ ع ﺑﺣﺗﻣ ّﯾ ﺔ اﻟﺗّﻔرﯾ د اﻟﻌﻘ ﺎﺑﻲ  ،ﻏﯾ ر أ ّﻧ ﮫ ﻣ ن
اﻟﻧّﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾّﺔ أو ﺑﺎﻷﺣرى  ،اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾّﺔ ﻟﮭذه اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻻ ﯾوﺟد اﺧﺗﻼف ﻛﺑﯾر ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻻ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﮭﺎ
وﻻ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ  .ﻓﮭل ﯾﻌﺗﺑر ھذا اﻟﺗﻣﺎﺛل ﺿرورة ﯾﻘﺗﺿﯾﮭﺎ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳ ﺎواة -رﻏ م اﻟﺗّﻔ ﺎوت ﻓ ﻲ ﺟﺳ ﺎﻣﺔ
اﻟﺟ راﺋم اﻟﻣﻘ رّ رة ﻟﮭ ﺎ ﻛ ّل ﻋﻘوﺑ ﺔ ﻣ ن ھ ذه اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت و اﺧ ﺗﻼف ﺷﺧﺻ ﯾّﺎت اﻟﻣﺣﻛ وم ﻋﻠ ﯾﮭم؟إن ﻛ ﺎن اﻟﺟ واب
ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب  ،ﺣُ قﱠ ﻟﻧﺎ اﻟﺗّﺳﺎؤل ﻋن ﻣﺣ ّل ﻣﺑدأ آﺧر ﻣﻌﺗ رف ﺑ ﮫ ﻣ ن اﻟﻛ ّل  ،وھ و ﻣﺑ دأ اﻟﻣﻼءﻣ ﺔ أو اﻟﺗّﻧﺎﺳ ب ﺑ ﯾن
اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻣﺟرم واﻟﺟزاء و ھو اﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ.
إنّ ﻋرﺿﻧﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب و ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون ﺟﻌﻠﺗﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ
ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﻧﺻل إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ أوﻟﻰ ﻣﻔﺎدھﺎ أنّ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺟزاءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻋﻣوﻣﺎ واﻟﻌﻘـوﺑﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ،ﻻ
ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ ﻣطﻠﻘﺎ ﺗﺟرﯾد اﻟﻘﺎﺿﻲ أو وﻟﻲّ اﻷﻣر ﻣن ﺳﻠطﺗﮫ ﻓﻲ ﺗﻛﯾﯾﻔﮭﺎ  ،وﻓق ﻛ ّل واﻗﻌﺔ وﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ ﻣن
اﻟﺣﺎﻻت اﻟّﺗﻲ ﺗﻌرض أﻣﺎﻣﮫ ،ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺎﺑﮭﮭﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ واﺧﺗﻼﻓﮭﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى ،ﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس  ،ﻓﮭﻲ أﺳﻠم وﺳﯾﻠﺔ
ﻟﺗﺟﺳﯾد ﻣﺑدأ اﻟﺗّﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و أھ ّم ﺿﻣﺎن ﺗﺗﺣﻘق ﺑﮫ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .
ﻟﻘد ﻋﻣدﻧﺎ ﺿﺑط ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و ﺗﺄﻛﯾد ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾﻧﮫ ﺑﻛ ّل ﻋﻧﺎﺻره و ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮫ و ﺑﯾن
اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺑﻛ ّل ﻣﻘﺗﺿﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﯾن اﻟﺷرﯾـﻌﺔ و اﻟﻘـﺎﻧون ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺿﻣون و اﻟﻣﺧﺗﻠف ﻓﯾﮭﺎ
ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗطﺑﯾــق؛ و ﻗد وﺟدﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﺗﻛرﯾــﺳﺎ ﻓﻌﻠﯾّﺎ ﻟﻛ ّل ذﻟك و ﻣن ﺛ ّم ﺣقّ ﻟﻧﺎ ﺗﺄﻛﯾد أﺳﺑﻘﯾّﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧــﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾــد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﻛﯾد دوره ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ؛ و ﻟﻧﺎ
أن ﻧﺛﺑت ھذا اﻟﺗﺄﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﻣواﻟﻲ:
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

ﯾﻌﺗﺑر ﻋرﺿﻧﺎ ﻟﻣﺎھﯾّﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و ﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺳﻧدﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺻﯾل ﻟﮫ ﺑداﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﺳﺑﻘﯾّﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺑدأ ﺣﺗّﻰ و إن ﻛﺎن ﺑﻐﯾر ھذا اﻟﻣﺳﻣّﻰ اﻟﺣدﯾث و
إﻧّﻣﺎ ﺑﻣﺿﻣوﻧﮫ اﻟّذي أوﺿﺣﻧﺎه ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺳّﺎﺑق و ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮫ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ ﺳﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ ھذا اﻟﺑﺣث.
و اﻟﺗﺄﺻﯾل ﻟﻠﻣﺑدأ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ ﯾﺗطﻠّب ﺑداﯾﺔ اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺎﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ
اﻟّﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣّﻧﮫ ﻣن ﻋﻘوﺑﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ و ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻣﯾّزة و ﻋداﻟﺔ ﻓرﯾدة ﺛ ّم ﻋرض
أھ ّم ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻛ ّل ﻧظﺎم ﻣﻧﮭﺎ ؛ ﻟذا ﺗ ّم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣطﺎﻟب ھﻲ :

اﻷول  :ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺣدود.
اﻟﻣطﻠب ّ
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ  :ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺎص.
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث  :ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻔوﯾﺿﯾّﺔ.

ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗرﺗﯾب ﯾﻛون ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﻣطﻠب اﻷوّ ل :
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺣدود.
ﺣرص اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﺣﻛﯾم ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻛ ّل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟّﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﺑﻘﺎءه ﻓﺎﺿﻼ ،ﻣن
ذﻟك ﺗﻘرﯾره ﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻛﻣّﺎ وﻧوﻋﺎ،ﻣﻧﻌﺎ ﻟﺣﺻول أيّ اﺧﺗﻼل ﻗد ﯾﻔﺗك ﺑﺎﻷﻣّﺔ  ،وﺗﺛﺑﯾﺗﺎ ﻟﻛ ّل ﻟﻘﯾم اﻷﺻﯾﻠﺔ
اﻟّﺗﻲ وﺟدﻧﺎھﺎ ﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن ﻣﺎ ﺳﻣّﺎه ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﺑﺎﻟﺿرورات واﻟّﺗﻲ ﻗﯾل إﻧّﮫ ":ﻻﺑ ّد ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﯾﺎم ﻣﺻﺎﻟﺢ
اﻟدّﯾن واﻟدﻧﯾﺎ ﺑﺣﯾث إذا ﻓﻘدت ﻟم ﺗﺟر ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﺎﻣﺔ ،ﺑل ﻋﻠﻰ ﻓﺳﺎد وﺗﮭﺎرج وﻓوت ﺣﯾﺎة؛ وﻓﻲ
اﻷﺧرى  ،ﻓوت اﻟﻧّﺟﺎة واﻟﻧّﻌﯾم واﻟرﺟوع ﺑﺎﻟﺧﺳران اﻟﻣﺑﯾن").(1
وإنّ أيّ اﻋـﺗداء ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺿرورات  ،ﯾﻘﺎﺑل ﺑﺟزاء ﻗدّره اﻟﺷرع ﺗﻘدﯾرا ﻣﺣﻛﻣﺎ ﺑداﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣدود
ﻣوﺿوع ھذا اﻟﻣطﻠب ﺛ ّم ﺑﺎﻟﻘﺻﺎص ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﯾﺗﺑﯾّن ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻣﺑﺣث .و رﻏم ﻗﻠّﺔ ﻋدد ﺟراﺋم
اﻟﺣدود ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﯾرھﺎ إﻻ ّ أﻧّﮫ ﯾﺷﻛل ﺑﺣق ﻧظﺎﻣﺎ ﻓرﯾدا ﺳﺗﺗﺿﺢ ﺑﻌض ﻣﻌﺎﻟﻣﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣطﻠب و ﺳﺗﺗﺟﻠّﻰ أﻛﺛر
ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ ﻣﺑﺎﺣث ھذه اﻟدراﺳﺔ.
و ﻋﻠﯾﮫ ﺗ ّم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ ﻓرﻋﯾن ،أوّ ﻟﮭﻣﺎ ﻓﯾﮫ ﺑﯾﺎن ﻟﻧظﺎم اﻟﺣدود  ،و اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗﺿ ﻣّن ﻋرﺿ ﺎ ﻷھ ّم
ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ھذا اﻟﻧّظﺎم؛ ﺑﯾﺎﻧﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗرﺗﯾب ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

اﻷول :
اﻟﻔرع ّ
ﻧظــــﺎم اﻟﺣـدود.
ﯾﻘوم ﻧظﺎم اﻟﺣدود ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺷرﻋﯾّﺔ اﻟﻧّﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ ﺷدﺗﮭﺎ ﻗرّ رت ﻟﻣواﺟﮭﺔ
اﻟﺟراﺋم اﻟﺧطﯾرة اﻟﻣﺎﺳّﺔ ﺑﺎﻟﻛﯾﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑر ّﻣﺗﮫ ـ ﺣﺗّﻰ و إن ﻛﺎن ﺑﻌﺿﮭﺎ واﻗﻊ ﻓﻲ ظﺎھره ﻋﻠﻰ ﻓرد ﺑﻌﯾﻧﮫ ـ
ﺳﻧﻌرﺿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻷوّ ل؛ و ﻧظرا ﻟﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ اﻟﻣﻣﯾّزة ﺷﻛّﻠت ﻧظﺎﻣﺎ ﻋﻘﺎﺑﯾﺎ ﻓرﯾدا ﻟﮫ وزﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل
اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ و ھذا ﻣﺎ ﺳﯾﺗﺑﯾّن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺛﺎﻧﻲ.
ّأوﻻـ ﻋﻘوﺑﺎت اﻟﺣدود:اﻟﻣﺗّﻔق ﻋﻠﯾﮫ ﺑﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎء أنّ اﻟﺣدود ﺳﺑﻌﺔ ﺗﺗﻣﺛّل ﻓﻲ :اﻟرّ دة  ،اﻟﺣراﺑﺔ  ،اﻟﺑﻐﻲ،
ﺷرب اﻟﺧﻣر،اﻟزﻧﺎ ،اﻟﻘذف ،اﻟﺳرﻗﺔ ؛ و اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘرّ رة ﻟﻛ ّل ﻣﻧﮭﺎ ﺑدﻟﯾﻠﮭﺎ ھﻲ:
 -1ﻋﻘوﺑﺔ اﻟردة :وﺻف اﻟﺣقّ ﺗﺑﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻣرﺗدﯾن ﺑﺄﺻﺣﺎب اﻟﻧّﺎر ،ﻷﻧّﮭﺎ وﻋﯾدھم ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣ ﺔ،
ﻛﻣﺎ أﺣﺑط أﻋﻣﺎﻟﮭم ﻛﻠّﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ دارﯾن ﻓﻘ ﺎل  ﴿ :وﻣـﻦ ﻳﺮﺗـﺪد ﻣـﻨﻜﻢ ﻋـﻦ دﻳﻨـﻪ ﻓﻴﻤـﺖ وﻫـﻮ ﻛـﺎﻓﺮ  ،ﻓـﺄوﻟﺌـﻚ ﺣﺒﻄـﺖ
)  (1اﻟﺷﺎطﺑﻲ أﺑو اﺳﺣﺎق ،اﻟﻣواﻓﻘﺎت ﻓﻲ أﺻول اﻟﺷرﯾﻌﺔ ،دط )،ﻣﺻر :ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻛﺑرى،دت( ،ج.8/ 2
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اﻷول:
اﻟﻔﺻل ّ

ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة  ،وأوﻟـﺌﻚ أﺻـﺤﺎب اﻟﻨـّـﺎر ﻫــﻢ ﻓﻴﻬـﺎ ﺧﺎﻟــﺪون ﴾ اﻟﺑﻘ رة 217/؛ ﻓﻔ ﻲ اﻵﯾ ﺔ ﺑ ـﯾﺎن ﻟﻠﺟ زاء
اﻹﻟﮭﻲ ﻟﻛ ّل ﻣن ﺳوّ ﻟت ﻟﮫ ﻧﻔـﺳﮫ اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻛﻔر ﺑﻌد اﻹﯾﻣﺎن ؛ وﻓﺿﻼ ﻋﻧﮫ ﻓرﺿت اﻟﺳﻧّـﺔ اﻟﻣط ّﮭ رة ﻋﻘوﺑ ﺔ
ﺗﺷرﯾﻌﯾّﺔ أﺧرى ﺗوﻗّﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ اﺳﺗﺋﺻﺎﻻ ﻟﮫ و ردﻋﺎ ﻟﻐﯾره ﺗﺗﻣﺛّل ﻓﻲ اﻟﻘـﺗل ﻛﻣﺎ ﺛﺑت ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن أﺛر :
أ-ﻋن ﻋﻛرﻣﺔ أنّ ﻋﻠﯾّﺎ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ﴿،ﺣﺮّق ﻗﻮﻣﺎ ﻓﺒﻠﻎ اﺑﻦ ﻋﺒـّﺎس ﻓﻘـﺎل  :ﻟﻮ ﻛﻨﺖ أﻧﺎ ﻟﻢ أﺣﺮّﻗﻬﻢ ﻷن
ﻲ  :ﻣـﻦ ﺑﺪّل دﻳﻨﻪ ﻓـﺎﻗﺘﻠﻮﻩ ﴾ ).(1
ﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗـﺎل :ﻻ ﺗﻌﺬّﺑﻮا ﺑﻌﺬاب اﻟﻠّـﻪ  ،وﻟﻘﺘﻠﺘﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻗـﺎل اﻟﻨّﺒ ّ
اﻟﻨّﺒ ّ
ﻓﮭذا اﻟﻧّص ﺻرﯾﺢ ﻓﻲ إﯾﺟﺎب ﻗﺗل اﻟﻣرﺗدّ،ﻷنّ إﻋداﻣﮫ ھو اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘدّرة اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟدّﯾن
ﻣن اﻟﻌﺑث - ،ﻛﻣﺎ ﺳﻧرى ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻟﺛّﺎﻧﻲ ﻣن ھذه اﻟدراﺳﺔ – ) (2؛ وﺛﻣّﺔ آﺛﺎر أﺧرى ﺗﻌﺿد ﻣﺎ أوردﻧﺎه ﻣﻧﮭﺎ :
ب-ﻣﺎ رواه اﺑن ﻣﺳﻌود ﻗﺎل  :ﻗﺎل رﺳـول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم  ﴿:ﻻ ﻳﺤـﻞّ دم اﻣـﺮئ ﻣﺴـﻠﻢ ﻳﺸـﻬﺪ أن
إﻻ اﻟﻠّﻪ ،وأﻧّﻲ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ  ،إﻻّ ﺑﺈﺣﺪى ﺛﻼث  :اﻟﺜﻴّﺐ اﻟﺰاﻧﻲ  ،واﻟﻨّﻔﺲ ﺑﺎﻟﻨّﻔﺲ  ،واﻟﺘـّﺎرك ﻟﺪﻳﻨﻪ اﻟﻤﻔـﺎرق ﻟﻠﺠﻤﺎﻋـﺔ ﴾
ﻻ إﻟﻪ ّ
) ،(3وﻓﻲ ھذا اﻟدﻟﯾل أﯾﺿﺎ إﯾﺟﺎب ﻗﺗل اﻟﻣرﺗ ّد ﻋﻘﺎﺑﺎ ﻟﮫ .
ج -ﻛذﻟك ﻣﺎ ﺛﺑت ﻋن اﻟﻧّﺑﻲّ  ، ﻟﻤّﺎ ﺑﻌﺚ أﺑﺎ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷـﻌﺮي إﻟـﻰ اﻟـﻴﻤﻦ " ،ﺛّـﻢ أﺗﺒﻌـﻪ ﻣﻌـﺎذ ﺑـﻦ ﺟﺒـﻞ ،ﻓـﻠ ّﻤـﺎ
ﻗﺪم ﻋﻠﻴﻪ أﻟﻘﻰ ﻟﻪ وﺳﺎدة  ،ﻗـﺎل :أﻧﺰل  ،وإذا رﺟﻞ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻮﺛﻖ؛ ﻗـﺎل  :ﻣﺎ ﻫﺬا ؟ ﻗـﺎل ﻛﺎن ﻳﻬﻮدﻳـّﺎ ﻓـﺄﺳﻠﻢ ﺛﻢّ

ﺗﻬﻮّد ،ﻗـﺎل  :اﺟﻠﺲ  ،ﻗـﺎل  :ﻻ أﺟﻠﺲ ﺣﺘّﻰ ﻳﻘﺘﻞ  ،ﻗﻀﺎء اﻟﻠّﻪ ورﺳﻮﻟﻪ ،ﺛﻼث ﻣﺮات  ،ﻓـﺄﻣﺮ ﺑﻪ ﻓﻘﺘﻞ ) .(4
 -2ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣراﺑﺔ  :ﺟﺎءت ﻋﻘوﺑﺎت ﻗطﺎع اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ  ،ﻣﺗﻧوّ ﻋ ﺔ وﺷ دﯾدة  ،ﺟﻣﻌﺗﮭ ﺎ
آﯾﺔ اﻟرّ ﺣﻣن ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﮫ اﻟﻌزﯾز﴿ :إﻧّﻤﺎ ﺟﺰاؤا اﻟّﺬﻳﻦ ﻳﺤﺎرﺑﻮن اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ وﻳﺴﻌﻮن ﻓﻲ اﻻرض ﻓﺴﺎدا أن ﻳﻘﺘّـﻠـﻮا أو ﻳﺼـﻠّﺒﻮا أو ﺗﻘﻄّـﻊ

) (1أﺧرﺟﮫ ،اﻟﺑﺧﺎري  ،ﻛﺗﺎب اﻟﺟﮭﺎد واﻟﺳﯾّر  ،ﺑﺎب ﻻ ﯾﻌذّب ﺑﻌذاب ﷲ  ،ﺣدﯾث رﻗم  2794:؛ اﻟﺗرﻣذي  ،ﻛﺗﺎب اﻟﺣدود  ،ﺑﺎب
ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣرﺗد  ،ﺣدﯾث رﻗم  1378:؛ اﻟﻧّﺳﺎﺋﻲ  ،ﻛﺗﺎب ﺗﺣرﯾم اﻟد ّم  ،ﺑﺎب اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣرﺗد  ،ﺣدﯾث رﻗم . 3991
)  (2ﯾﻧظر  ،اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،اﻟﻔﺻل اﻷوّ ل  ،اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ،ص. 265
) (3أﺧرﺟﮫ ،اﻟﺑﺧﺎري ،ﻛﺗﺎب اﻟدﯾﺎت ،ﺑﺎب ﻗول ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ":وأن اﻟﻧﻔس ﺑﺎﻟﻧﻔس واﻟﻌﯾن ﺑﺎﻟﻌﯾن"،ﺣدﯾث رﻗم 6370:؛ ﻣﺳﻠم،ﻛﺗﺎب
اﻟﻘﺳﺎﻣﺔ واﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن واﻟﻘﺻﺎص واﻟدﯾﺎت،ﺑﺎب ﻣﺎ ﯾﺑﺎح ﺑﮫ دم اﻟﻣﺳﻠم،ﺣدﯾث رﻗم،3175:واﻟﻠﻔظ ﻟـﮫ.
) (4أﺧرﺟﮫ ،اﻟﺑﺧ ﺎري  ،ﻛﺗ ﺎب اﺳ ﺗﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣرﺗ دﯾن  ،ﺑ ﺎب ﺣﻛ م اﻟﻣرﺗ د واﻟﻣرﺗ دة واﺳ ﺗﺗﺎﺑﺗﮭم  ،ﺣ دﯾث رﻗ م 6412:؛ﻣﺳ ﻠم  ،ﻛﺗ ﺎب
اﻹﻣﺎرة ،ﺑﺎب اﻟﻧﮭﻲ ﻋن طﻠب اﻹﻣﺎرة واﻟﺣرص ﻋﻠﯾﮭﺎ  ،ﺣدﯾث رﻗم .3403:
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

أﻳﺪﻳﻬﻢ وأرﺟﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻠﻒ أو ﻳﻨﻔﻮا ﻣﻦ اﻻرض  ،ذﻟﻚ ﻟﻬـﻢ ﺧﺰي ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻵﺧـﺮة ﻋﺬاب ﻋﻈﻴــﻢ ،إﻻّ اﻟّﺬﻳﻦ ﺗـﺎﺑﻮا ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ أن

ﺗﻘـﺪروا ﻋﻠﻴﻬﻢ  ،ﻓـﺎﻋﻠـﻤﻮا أ ّن اﷲ ﻏﻔــﻮر رﺣﻴﻢ ﴾اﻟﻣﺎﺋدة.34-33/
و زادت اﻟﺳﻧّﺔ اﻟﻧّﺑوﯾّﺔ ﺗﺄﻛﯾدا ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺔ ھذا اﻟﺻﻧف ﻣن اﻟﻣﺟرﻣﯾن،ﻓﻘد :
أ -روت أم اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻋﺎﺋﺷﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭ ﺎ ﻗﺎﻟت،ﻗ ﺎل رﺳ ول ﷲ ﴿ : ﻻ ﻳﺤـﻞّ دم اﻣـﺮئ ﻣﺴـﻠﻢ ﻳﺸـﻬﺪ
ن ﻣﺤﻤّــﺪا رﺳـﻮل اﻟﻠّــﻪ ،إﻻّ ﺑﺈﺣـﺪى ﺛـﻼث  :رﺟــﻞ زﻧـﻰ ﺑﻌــﺪ إﺣــﺼﺎن ﻓـﺈﻧّـﻪ ﻳــﺮﺟﻢ  ،ورﺟـﻞ ﺧــﺮج ﻣﺤﺎرﺑـﺎ ﻟﻠّﻠــﻪ
أن ﻻ إﻟـﻪ إﻻّ اﻟﻠّـﻪ وأ ّ
ورﺳﻮﻟﻪ ﻓـﺈﻧّﻪ ﻳﻘﺘﻞ أو ﻳﺼﻠﺐ أو ﻳﻨﻔﻰ ﻣﻦ اﻷرض ،أو ﻳﻘﺘﻞ ﻧﻔﺴﺎ ﻓﻴﻘﺘﻞ ﺑﻬﺎ﴾

)(1

.

ب -ﻛﻣﺎ روي ﻋن أﺑﻲ ھرﯾرة  ،رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ  ،ﻋن اﻟﻧّﺑﻲّ  أﻧّﮫ ﻗﺎل ﴿ :ﻣـﻦ ﺧـﺮج أﻣّﺘـﻲ ﻳﻀـﺮب ﺑ ّﺮﻫـﺎ
وﻓـﺎﺟﺮﻫﺎ وﻻ ﻳﺘﺤﺎﺷﻰ ﻣﻦ ﻣﺆﻣﻨﻬﺎ  ،وﻻ ﻳﻔﻲ ﻟﺬي ﻋﻬﺪ ﻋﻬﺪﻩ  ،ﻓـﻠﻴﺲ ﻣﻨّﻲ وﻟﺴﺖ ﻣﻨﻪ﴾).(2
ﻟﮭذا ﺳﻣﯾت اﻟﺣراﺑﺔ  ":اﻟﺳّ رﻗﺔ اﻟﻛﺑرى " و ظﺎھر اﻟﺗﻧوّ ع ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘ رّ رة ﻟﮭ ﺎ ﻓﮭ ﻲ ﻛﻣ ﺎ ﺳ ﺑق
اﻟﺑﯾﺎن ﻣﺗراوﺣﺔ ﺑ ﯾن اﻟﻘﺗ ل واﻟﺻ ﻠب واﻟﻘط ﻊ واﻟﻧّﻔ ﻲ  ،وﻟﻠﻔﻘﮭ ﺎء ﻣ ذاھب ﺣ ول ﻛﯾﻔ ّﯾ ﺔ ﺗﻧﻔﯾ ذھﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺣ ﺎرﺑﯾن
ﺑﺣﺳب اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﯾﮭم ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﯾﺗﺿﺢ ﻻﺣﻘﺎ.
 -3ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺑﻐﻲ  :اﺣﺗـوى اﻟﻧّصّ اﻟﺗﺟرﯾﻣﻲ ﻟﮭ ذا اﻻﻋﺗ داء  ،اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ اﻟﻣ ـﻘرّ رة ﻟ ﮫ ،وذﻟ ك ﻓ ﻲ ﻗوﻟ ﮫ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿ :وإن ﻃﺎﺋﻔﺘـﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻣﻨـﻴﻦ اﻗﺘـﺘﻠﻮا ﻓـﺄﺻﻠﺤﻮا ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  ،ﻓـﺈن ﺑﻐﺖ إﺣﺪﻳﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮى ﻓﻘــﺘﻠﻮا اﻟّﺘﻲ ﺗﺒﻐﻲ ﺣﺘّﻰ ﺗﻔﻲء إﻟﻰ أﻣﺮ اﷲ
ﻳﺤﺐ اﻟﻤﻘﺴﻄﻴﻦ  .إﻧّﻤﺎ اﻟﻤﻮﻣﻨﻮن إﺧﻮة ﻓـﺄﺻﻠﺤﻮا ﺑﻴﻦ أﺧﻮﻳﻜﻢ  ،واﺗّﻘﻮا اﷲ ﻟﻌﻠﻜﻢ
ن اﷲ ّ
 ،ﻓـﺈن ﻓـﺎءت ﻓـﺄﺻﻠﺤﻮا ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪل وأﻗﺴﻄﻮا  ،إ ّ

ﺗﺮﺣﻤﻮن ﴾ اﻟﺣﺟرات .10-9/
رﺣﻣﺔ ﷲ ﺑﺎﻟﺑﻐﺎة ﺟﻠﯾّﺔ ﻓﻲ ھذه اﻵﯾﺔ وإﻧّﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻗر اﻟﻘﺗل ﺟزاء إﺻرار اﻟﺑﻐ ﺎة ﻋﻠ ﻰ اﻻﻋﺗ داء إن ﻟ م
ﯾﻧﺻﻠﺢ ﺣﺎﻟﮭم ،ﻓﻘد ﺟﺎءت اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﺗﻌـﺿّد ذﻟـك :
أ -ﻓﻌن ﻋرﻓﺟﺔ ﺑن ﺷرﯾﺢ ،رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ ﻗﺎل﴿ :ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ  ﻳﻘﻮل :ﻣﻦ أﺗﺎﻛﻢ وأﻣـﺮﻛﻢ ﺟﻤﻴﻌـﺎ ،
ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻔﺮق ﺟﻤﺎﻋﺘﻜﻢ ﻓـﺎﻗﺘﻠﻮﻩ﴾﴾

)(1

.

) (1أﺧرﺟﮫ ،أﺑو داود  ،ﻛﺗﺎب اﻟﺣدود  ،ﺑﺎب اﻟﺣﻛم ﻓﯾﻣن ارﺗد  ،واﻟﻠّﻔظ ﻟﮫ  ،ﺣدﯾث رﻗم  3789:؛ اﻟﻧّﺳﺎﺋﻲ  ،ﻛﺗ ﺎب ﺗﺣ رﯾم اﻟ د ّم ،
ﺑﺎب ذﻛر ﻣﺎ ﯾﺣ ّل ﺑﮫ دم اﻟﻣﺳﻠم  ،ﺣدﯾث رﻗم . 3953 ، 3951:
) (2أﺧرﺟﮫ،ﻣﺳﻠم  ،ﻛﺗﺎب اﻹﻣﺎرة،ﺑﺎب وﺟوب ﻣﻼزﻣﺔ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻋﻧد ظﮭور اﻟﻔﺗن ،ﺣدﯾث رﻗم 3436:؛ اﻟﻧّﺳﺎﺋﻲ  ،ﻛﺗ ﺎب
ﺗﺣرﯾم اﻟدم  ،ﺑﺎب اﻟﺗﻐﻠﯾظ ﻓﯾﻣن ﻗﺎﺗل ﺗﺣت راﯾﺔ ﻋﻣﯾّﺔ  ،ﺣدﯾث رﻗم . 4045:
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اﻷول:
اﻟﻔﺻل ّ

ب -وﻋن اﺑن ﻋﻣر ،رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﻣﺎ  ،ﻗﺎل  ،ﻗﺎل رﺳول ﷲ ﴿ : ﻫﻞ ﺗـﺪري ﻳـﺎ اﺑـﻦ أمّ ﻋﺒـﺪ ﻛﻴـﻒ
ﺣﻜﻢ اﻟﻠّﻪ ﻓﻴﻤﻦ ﺑﻐﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻣّﺔ ؟ ﻗـﺎل  :اﻟﻠّﻪ ورﺳﻮﻟﻪ أﻋﻠﻢ ؛ ﻗـﺎل ﴿ﻻ ﻳﺠﻬﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﺤﻬﺎ  ،وﻻ ﻳﻘﺘﻞ أﺳﻴﺮﻫﺎ  ،وﻻ ﻳﻄﻠـﺐ
ﻫﺎرﺑﻬﺎ ،وﻻ ﻳﻘﺴﻢ ﻓﻴﺆﻫﺎ ﴾ ).(2
ج -وﻋن ﻋر ﻓﺟﺔ ،ﻗﺎل :ﺳﻣﻌت رﺳول ﷲ  ﯾﻘول ﴿ :إﻧّﻪ ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎت وﻫﻨـﺎت ،ﻓﻤـﻦ أراد أن ﻳﻔـﺮق
أﻣﺮ ﻫﺬﻩ اﻷﻣّﺔ وﻫﻲ ﺟﻤﻴﻊ  ،ﻓـﺎﺿﺮﺑﻮﻩ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن ﴾ ).(3
د -وﻋن ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﻣرو ﺑن اﻟﻌﺎص  ،رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﻣﺎ أﻧّﮫ ﺳ ﻣﻊ رﺳ ول ﷲ  ﯾﻘ ول ﴿ :ﻣـﻦ ﺑـﺎﻳﻊ
إﻣﺎﻣﺎ ﻓـﺄﻋﻄﺎﻩ ﺻﻔﻘﺔ ﻳﺪﻩ وﺛﻤﺮة ﻗـﻠﺒﻪ  ،ﻓـﻠﻴﻄﻌﻪ إن اﺳﺘﻄﺎع؛ ﻓـﺈن ﺟﺎء آﺧﺮ ﻳﻨﺎزﻋﻪ ﻓـﺎﺿﺮﺑﻮا ﻋﻨﻖ اﻵﺧﺮ﴾ ).(4
ﻛ ّل ھذه اﻵﺛـﺎر ﺗﺻﺎدق ﻋﻠﻰ أنّ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘدّرة اﻟﻣﻘرّ رة ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺑﻐﻲ ھﻲ  :اﻟﻘﺗل .
وظﺎھر أنّ ﻛ ّل اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت اﻟﺷ رﻋﯾّﺔ اﻟﻣﻔروﺿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺟ راﺋم اﻟﻣﺎ ّﺳ ﺔ ﺑﺎﻟ دّﯾن آﯾﻠ ﺔ إﻟ ﻰ إزھ ـﺎق روح
اﻟﺟﻧﺎة ﺑﺎﻟﻘﺗ ل أو اﻟﺻ ﻠب أو اﻹﺗ ﻼف ﺑ ﺎﻟﻘطﻊ أو ﺑ ﺎﻟﻧﻔﻲ ؛ وﺟﻠ ّﯾ ﺔ ﺷ ـدّة ھ ذه اﻟﺟ زاءات ،ﻓﮭ ﻲ ﺗ وﻣﺊ ﺑﺿ رورة
اﻟﺣزم ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛﻠﯾّﺔ "اﻟدّ ﯾن" .
 -4ﻋﻘوﺑﺔ ﺷرب اﻟﺧﻣر  :ﯾﻘول ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿:وﻟﻘﺪ ﻛﺮّﻣﻨﺎ ﺑﻨﻲ آدم وﺣﻤﻠﻨﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺒ ّﺮ واﻟﺒﺤﺮ ورزﻗﻨـﺎﻫﻢ ﻣـﻦ

اﻟﻄﻴّﺒﺎت وﻓﻀﻠّﻨﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻤّﻦ ﺧﻠﻘﻨﺎ ﺗﻔﻀﻴﻼ ﴾اﻹﺳﺮاء. 70/
ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ھذه اﻵﯾﺔ أنّ اﻟﺗﻔﺿﯾل  ":إﻧّﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻌﻘل اﻟّذي ھو ﻋﻣدة اﻟﺗﻛﻠﯾف  ،وﺑﮫ ﯾﻌرف ﷲ
وﯾﻔﮭم ﻛﻼﻣﮫ  ،وﯾوﺻل إﻟﻰ ﻧﻌﯾﻣﮫ  ،وﺗﺻدﯾق رﺳﻠﮫ إﻻ ّ أﻧّﮫ ﻟﻣّﺎ ﻟم ﯾﻧﮭض ﺑﻛ ّل اﻟﻣراد ﻣن اﻟﻌﺑد  ،ﺑﻌﺛت اﻟرﺳل
)(5

وأﻧزﻟت اﻟﻛﺗب".

وﻗد أوﺟب اﻟﺷرع اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﮭﺑﺔ  ،ﻣﻧﻌﺎ ﻟﻔﺳﺎد ﻋظﯾم ﻗد ﯾﺻﯾب اﻷﻣّﺔ ﺟﻣﻌﺎء ،

) (1أﺧرﺟﮫ ،ﻣﺳﻠم ،ﻛﺗﺎب اﻹﻣﺎرة  ،ﺣﻛم ﻣن ﻓرّق أﻣر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وھو ﻣﺟﺗﻣﻊ  ،ﺣدﯾث }ﻗم  3443:؛ اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ  ،ﻛﺗﺎب ﺗﺣرﯾم اﻟ دم
 ،ﺑﺎب ﻗﺗل ﻣن ﻓﺎرق اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  ،ﺣدﯾث رﻗم . 3954 :
)  (2أﺧرﺟﮫ ،ﻣﺳﻠم  ،ﻛﺗﺎب اﻹﻣﺎرة  ،ﺑﺎب ﺣﻛم ﻣن ﻓرق أﻣر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وھو ﻣﺟﺗﻣﻊ  ،ﺣدﯾث رﻗم .3443 :
) (3أﺧرﺟﮫ ،ﻣﺳﻠم  ،ﻛﺗﺎب اﻹﻣﺎرة  ،ﺑﺎب ﻣن ﻓرق أﻣر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وھو ﻣﺟﺗﻣﻊ  ،ﺣدﯾث رﻗم  3442 :؛ اﻟﻧّﺳﺎﺋﻲ  ،ﻛﺗ ﺎب ﺗﺣ رﯾم
اﻟدم  ،ﺑﺎب ﻗﺗل ﻣن ﻓﺎرق اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وذﻛر اﻻﺧﺗﻼف  ،ﺣدﯾث رﻗم . 3954:
)  (4أﺧ رﺟﮫ ،ﻣﺳﻠم  ،ﻛﺗﺎب اﻹﻣﺎرة  ،ﺑﺎب وﺟوب اﻟوﻓﺎء ﺑﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧﻠﻔﺎء اﻷوّ ل ﻓﺎﻷوّ ل  ،ﺣدﯾث رﻗم  3431 :؛ اﻟﻧّﺳﺎﺋﻲ  ،ﻛﺗﺎب
اﻟﺑﯾﻌﺔ  ،ﺑﺎب ذﻛر ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣن ﺑﺎﯾﻊ اﻹﻣﺎم وأﻋطﺎه ﺻﻔﻘﺔ ﯾده  ،ﺣدﯾث رﻗم . 4120 :
)  (5اﻟﻘرطﺑﻲ ،اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن  ،ج.294/ 10
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اﻷول:
اﻟﻔﺻل ّ

ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

ل ﺟﻼﻟﮫ  ﴿ :ﻳﺎ أﻳّﻬﺎ اﻟّﺬﻳﻦ ءاﻣﻨﻮا إﻧّﻤﺎ اﻟﺨﻤﺮ واﻟﻤﻴﺴﺮ
إذا ﺟـﻧﻰ اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﻟﮭم ﺑﺎﻟﺧﻣر ؛ ﻓﻲ ذﻟك ﯾﻘول ﻣوﻻﻧﺎ ﺟ ّ
واﻻﻧﺼﺎب واﻻزﻻم رﺟﺲ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻴﻄـﻦ ﻓـﺎﺟﺘﻨﺒﻮﻩ ﻟﻌﻠّﻜﻢ ﺗﻔـﻠﺤﻮن.إﻧّﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺸﻴﻄـﻦ أن ﻳﻮﻗﻊ ﺑﻴﻨﻜﻢ اﻟﻌﺪوة واﻟﺒﻐﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺮ واﻟﻤﻴﺴﺮ

وﻳﺼﺪّﻛﻢ ﻋﻦ ذﻛﺮ اﷲ وﻋﻦ اﻟﺼﻠﻮة  ،ﻓﻬﻞ اﻧﺘﻢ ﻣﻨﺘﻬﻮن ﴾اﻟﻤﺎﺋﺪة 91-90/؛و إن ﻛﺎن ھذا اﻟﻧّصّ ﻗد ﺟرّ م ﻓﻌل اﻟﺷرب
ﻟﻣﺎ ﻓﯾﮫ ﻣن اﻻﺟﺗراء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘل ،ﻓﺈنّ اﻟﺳﻧّﺔ اﻟﻣطﮭّرة أﺛﺑﺗت اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣﺗﻣﺛّﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻠد؛– وﻗد وﻗﻊ
ﺧﻼف ﺣول ﻣﻘداره:أھو أرﺑﻌون ﺟﻠدة أم ﺛﻣﺎﻧون؟
أﻣّﺎ اﻵﺛﺎر اﻟّﺗﻲ ﻧﺻّت ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺷرب  ،ﻓﻧوردھﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﺗّﺎﻟﯾﺔ :
أ-ﻋن أﻧس ﺑن ﻣﺎﻟك  ،رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ ﴿ :أنّ اﻟﻧّﺑﻲّ  ﺿرب ﻓﻲ اﻟﺧﻣر ﺑﺎﻟﺟرﯾد واﻟﻧّﻌﺎل وﺟﻠ د أﺑ و
ﺑﻛر أرﺑﻌﯾن ﴾ ).(1
ﷲ  وإﻣ ـرة أﺑ ﻲ ﺑﻛ ر
ب -وﻋن اﻟﺳّﺎﺋب ﺑن ﯾزﯾد ﻗ ﺎل ﴿ :ﻛ ّﻧ ﺎ ﻧ ؤﺗﻰ ﺑﺎﻟﺷ ﺎرب ﻋﻠ ﻰ ﻋﮭ د رﺳ ول ّ
وﺻدر ﻣن ﺧﻼﻓﺔ ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب  ،ﻓﻧﻘ وم إﻟﯾ ﮫ ﺑﺄﯾ دﯾﻧﺎ وﻧﻌﺎﻟﻧ ﺎ وأردﯾﺗﻧ ﺎ  ،ﺣ ّﺗ ﻰ ﻛ ﺎن آﺧ ر إ ّﻣ رة ﻋﻣ ر ﻓﺟﻠ د
أرﺑﻌﯾن ﺣﺗّﻰ إذا ﻋﺗوا وﻓﺳـﻘوا ﺟﻠد ﺛﻣﺎﻧﯾن ﴾).(2
ج -وروي ﻋن أﺑﻲ ﺳﻌﯾد اﻟﺧدري ﻗوﻟﮫ ﴿ :ﺟﻠد ﻋﻠﻰ ﻋﮭد اﻟﻧّﺑﻲّ  ﻓﻲ اﻟﺧﻣر ﺑﻧﻌﻠﯾن أرﺑﻌ ﯾن ،ﻓﻠ ّﻣ ﺎ
ﻛﺎن زﻣن ﻋﻣر ﺟﻠد ﺑدل ﻛ ّل ﻧﻌل ﺳوطﺎ﴾ ).(3
د -اﺳﺗﺷﺎر ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب ﻓ ﻲ اﻟﺧﻣ ر ﯾﺷ رﺑﮭﺎ اﻟرّ ﺟ ل  ،ﻓﻘ ﺎل ﻟ ﮫ ﻋﻠ ﻲّ ﺑ ن أﺑ ﻲ طﺎﻟ ب ﴿:ﻧـﺮى أن
ﻧﺠﻠـﺪﻩ ﺛﻤـﺎﻧﻴﻦ  ،ﻓـﺈﻧّــﻪ إذا ﺷـﺮب ﺳــﻜﺮ ،وإذا ﺳـﻜﺮ ﻫــﺬى  ،وإذا ﻫــﺬى ا ﻓﺘـﺮى  ،أو ﻛﻤــﺎ ﻗــﺎل  ،ﻓﺠﻠــﺪ ﻋﻤـﺮ ﺛﻤــﺎﻧﻴﻦ ﴾
أﺧﻒ اﻟﺤﺪود ﺛﻤـﺎﻧﻴﻦ ﻓــﺄﻣﺮ ﺑـﻪ ﻋﻤـﺮ﴾
)(4؛وﻓﻲ رواﯾﺔ أﺧرى..﴿ :ﻓـﻠﻤّﺎ ﻛﺎن ﻋﻤﺮ اﺳﺘﺸﺎر اﻟﻨـّﺎس  ،ﻓﻘـﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺮّﺣﻤـﻦ ّ :
).(5

)  (1أﺧرﺟﮫ،ﻟﺑﺧﺎري  ،ﻛﺗﺎب اﻟﺣدود  ،ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺿرب ﺷﺎرب اﻟﺧﻣر ،ﺣدﯾث رﻗم  ، 6275واﻟﻠّﻔظ ﻟﮫ ؛ ﻣﺳﻠم  ،ﻛﺗﺎب
اﻟﺣدود  ،ﺑﺎب ﺣد اﻟﺧﻣر  ،ﺣدﯾث رﻗم . 3218 :
) (2أﺧرﺟﮫ،اﻟﺑﺧﺎري  ،ﻛﺗﺎب اﻟﺣ دود  ،ﺑ ﺎب اﻟﺿ رب ﺑﺎﻟﺟرﯾ د واﻟﻧّﻌ ﺎل  ،ﺣ دﯾث رﻗ م  6281:؛ أﺣﻣ د  ،ﻣﺳ ﻧد اﻟﻣﻛّﯾ ﯾن  ،ﺣ دﯾث
اﻟﺳّﺎﺋب ﺑن ﯾزﯾد،ﺣدﯾث رﻗم . 15161:
)  (3أﺧرﺟﮫ ،أﺣﻣد  ،ﻣﺳﻧد اﻟﻣﻛﺛرﯾن ،ﻣﺳﻧد أﺑﻲ ﺳﻌﯾد اﻟﺧدري  ،ﺣدﯾث رﻗم . 11214:
)  (4أﺧرﺟﮫ،ﻣـﺎﻟك  ،ﻛﺗﺎب ا ﻷﺷرﺑﺔ  ،ﺑﺎب اﻟﺣ ّد ﻓﻲ اﻟﺧﻣر  ،ﺣدﯾث رﻗم . 1325:
)  (5أﺧرﺟﮫ،ﻣﺳﻠم  ،ﻛﺗﺎب اﻟﺣدود  ،ﺑﺎب ﺣـ ّد اﻟﺧﻣر  ،ﺣدﯾث رﻗم .3218 :
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

 – 5ﻋﻘوﺑﺔ اﻟزﻧﺎ  :أوﺟب اﻟﺷرع ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻋراض اﻟﻧّﺎس  ،و ﻓرض ﻟذﻟك ﻋﻘوﺑﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ اﻟﻣﻘ دار،
ﯾﻘول ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ  ﴿ :اﻟﺰاﻧﻴﺔ واﻟﺰاﻧﻲ ﻓـﺎﺟﻠﺪوا ﻛﻞّ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻠﺪة وﻻ ﺗﺎﺧﺬﻛﻢ ﺑﻬﻤﺎ رأﻓﺔ ﻓـﻲ دﻳـﻦ اﷲ
إن ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻮﻣﻨﻮن ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ وﻟﻴﺸﻬﺪ ﻋﺬاﺑﻬﻤﺎ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ﴾ اﻟﻧّور . 2 /
ﺻ ﻠﮫ
ﻓﺎﻟﺟﻠد ھو اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘدّرة ﻟﮭذه اﻟﺟﻧﺎﯾﺔ؛وﻗد ﺟﺎءت اﻟﺳﻧّﺔ اﻟﻣطﮭّرة ﻟﺗﺧﺻّص اﻟ ﻧّصّ اﻟﻘرآﻧ ﻲ وﺗﻔ ّ
ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟرﺟم و اﻟﻧّﻔﻲ إﻟﻰ اﻟﺟﻠد ؛ إذ ﺛﺑت ﻓﯾﮭﺎ :
أ -ﻋن ﻋﺑﺎدة ﺑن اﻟﺻّﺎﻣت  ،رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ ﻗﺎل ﴿ :ﻗـﺎل رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﴿ :ﺧﺬوا ﻋﻨّﻲ  ،ﺧﺬوا ﻋﻨّﻲ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ
ﻦ ﺳﺒﻴﻼ  ،اﻟﺒﻜﺮ ﺑﺎﻟﺒﻜﺮ  :ﺟﻠﺪ ﻣﺎﺋﺔ وﻧﻔﻲ ﺳﻨﺔ ،واﻟﺜﻴّﺐ ﺑﺎﻟﺜﻴّﺐ ﺟﻠﺪ ﻣﺎﺋﺔ واﻟﺮﺟﻢ ﴾ ﴾ ).(1
اﻟﻠّﻪ ﻟﻬ ّ
ﻳﺤﻞ دم اﻣﺮئ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺸﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻّاﻟﻠّﻪ
ب -ﻋن ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻣﺳﻌود ﻗﺎل﴿ :ﻗﺎل رﺳول ﷲ  ﴿:ﻻ ّ
وأﻧّﻲ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ إﻻّ ﺑﺈﺣﺪى ﺛﻼث :اﻟﺜﻴّﺐ اﻟـﺰاﻧﻲ  ،واﻟﻨّﻔﺲ ﺑﺎﻟﻨّﻔﺲ ،واﻟﺘ ـﺎرك ﻟﺪﻳﻨﻪ اﻟﻤﻔ ـﺎرق ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﴾﴾ ).(2
ﺻ ﺔ ﻣ ﺎﻋز واﻟﻐ ﺎ ﻣدﯾ ﺔ و اﻟﻌﺳ ﯾف  ،وﻛﻠّﮭ ﺎ أﺧﺑ ﺎر ﺛﺎﺑﺗ ﺔ ﻟﻧ ﺎ ﻋ ودة إﻟﯾﮭ ﺎ ﻓ ﻲ
ج -وﻛ ذا ﻣ ﺎ ورد ﻓ ﻲ ﻗ ّ
ﻣواﺿﻊ ﻻﺣﻘﺔ.
 -6ﻋﻘوﺑ ﺔ اﻟﻘ ذف  :اﻟﻘ ذف ﻣ ن اﻟﻛ ـﺑﺎﺋر ،ﻟ ذا ﺷ دّد اﻟﺟ زاء ﻋﻠ ﻰ ﻣرﺗﻛﺑ ﮫ ﻧﻛ ﺎﻻ ﻟ ﮫ وﻟﻐﯾ ره .و ﺛﺑﺗ ت
ﻋﻘوﺑﺗﮫ ھﻲ اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧّﺔ ؛ أﻣّﺎ اﻟﻛﺗﺎب  ،ﻓﻘوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿:واﻟّﺬﻳﻦ ﻳﺮﻣــﻮن اﻟﻤﺤﺼﻨ ــﺎت ﺛﻢّ ﻟﻢ ﻳــﺎﺗﻮا ﺑﺄرﺑﻌـﺔ
ﺷﻬﺪاء  ،ﻓـﺎﺟﻠﺪوﻫﻢ ﺛﻤـﻨﻴــﻦ ﺟﻠﺪة  ،وﻻ ﺗﻘﺒﻠﻮا ﻟﻬﻢ ﺷﻬــﺎدة أﺑﺪا  ،وأوﻟـﺌﻚ ﻫﻢ اﻟﻔـﺎﺳﻘﻮن ﴾ اﻟﻧّور . 4/
إنّ ﺷﮭﺎدة أرﺑﻌﺔ ﻋدول ﺑﺣﺻول اﻟزﻧﻰ ﺗﻌﺗﺑر دﻟﯾﻼ ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،أﻣّﺎ ﺧﻼ ذﻟك ﻓﯾﻌﺗﺑر ﻗذﻓﺎ
ﻣوﺟﺑﺎ ﻟﺛﻣﺎﻧﯾن ﺟﻠدة ﻋددا،ﻓﺿﻼ ﻋن ﻋدم ﻗﺑول ﺷﮭﺎدة اﻟﻘﺎذف واﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﻔﺳق .
وﻗد أﻛّدت اﻟﺳﻧّﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻧﺎﻋﺔ اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺣرﻣﺎت اﻷﺳرة ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻧصّ  ،ﻣﻧﮭﺎ :
ي ﺷـﻬﺮ ﺗﻌﻠﻤـﻮن أﻋﻈـﻢ ﺣﺮﻣـﺔ ؟ ﻗــﺎﻟﻮا :ﺷـﻬﺮﻧﺎ
أ -ﻗوﻟﮫ  ﻓﻲ ﺣﺟﺔ اﻟوداع -وإن ﻛ ﺎن دﻟ ﯾﻼ ﻋﺎﻣ ﺎ  ﴿:-أﻻ أ ّ
ي ﻳـﻮم ﺗﻌﻠﻤﻮﻧـﻪ أﻋﻈـﻢ ﺣﺮﻣـﺔ  ،ﻗــﺎﻟﻮا :أﻻ ﻳﻮﻣﻨـﺎ
ي ﺑﻠﺪ ﺗﻌﻠﻤﻮن أﻋﻈﻢ ﺣﺮﻣﺔ  ،ﻗـﺎﻟﻮا :ﺑﻠـﺪﻧﺎ ﻫـﺬا ؛ ﻗــﺎل :أﻻ أ ّ
ﻫﺬا  ،ﻗـﺎل أﻻ أ ّ

) (1أﺧرﺟﮫ،ﻣـﺳﺎم  ،ﻛﺗﺎب اﻟﺣدود  ،ﺑﺎب ﺣ ّد اﻟزﻧﻰ  ،ﺣدﯾث رﻗم .3199 :
) (2أﺧرﺟﮫ،اﻟﺑﺧﺎري ،ﻛﺗﺎب اﻟدﯾّﺎت ،ﺑﺎب ﻗول ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  :اﻟﻧّﻔس ﺑﺎﻟﻧّﻔس،واﻟﻌﯾن ﺑﺎﻟﻌﯾن، ..ﺣدﯾث رﻗم6370؛ ﻣﺳﻠم ،ﻛﺗﺎب
اﻟﻘﺳﺎﻣﺔ واﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن واﻟﻘﺻﺎص واﻟدﯾّﺎت ،ﺑﺎب ﻣﺎ ﯾﺑﺎح ﻣن دم اﻟﻣﺳﻠم ،ﺣدﯾث رﻗم .3176 ،3175:
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

ـﺈن اﻟﻠّﻪ ﺗﺒﺎ رك وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺪ ﺣﺮّم ﻋﻠﻴﻜﻢ دﻣﺎءﻛﻢ وأﻣﻮاﻟﻜﻢ وأﻋﺮاﺿﻜﻢ إﻻّ ﺑﺤﻘﻬﺎ ﻛﺤﺮﻣﺔ ﻳﻮﻣﻜﻢ ﻫﺬا  ،ﻓﻲ
ﻫﺬا ؛ ﻗـﺎل  :ﻓ ّ
ﺑﻠﺪﻛﻢ ﻫﺬا  ،ﻓﻲ ﺷﻬﺮﻛﻢ ﻫﺬا  ،أﻻ ﻫﻞ ﺑﻠّﻐﺖ ) ﺛﻼﺛﺎ ( ﴾

)(1

.

ب-ﻣﺎ روي ﻋن أﺑﻲ ھرﯾرة ،رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ أنّ رﺳول ﷲ  ﻗﺎل ﴿ :اﺟﺘﻨﺒﻮا اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻤﻮﺑﻘـﺎت،ﻗـﺎﻟﻮا ﻳﺎ
رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ،وﻣﺎ ﻫﻦّ؟ ﻗـﺎل:اﻟﺸﺮك ﺑﺎﻟﻠّﻪ،واﻟﺴّﺤﺮ،وﻗﺘﻞ اﻟﻨّﻔﺲ اﻟّﺘﻲ ﺣﺮّم اﷲ إﻻّ ﺑﺎﻟﺤﻖّ ،وأﻛﻞ اﻟﺮﺑﺎ ،وأﻛﻞ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ،واﻟﺘﻮﻟﻲ
ﻳﻮم اﻟﺰﺣﻒ وﻗﺬف اﻟﻤﺤﺼﻨﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﺎت اﻟﻐﺎﻓـﻼت﴾ ).(2
– 7ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺳرﻗﺔ :ﯾﻘول ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ﴿:وأﻣﺪدﻧﺎﻛﻢ ﺑﺄﻣﻮال وﺑﻨـﻴﻦ وﺟﻌﻠﻨﺎﻛﻢ أﻛﺜﺮ ﻧﻔﻴﺮا ﴾اﻹﺳراء  6 /؛
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺎل ﻋطﺎء ﻣن ﻋطﺎﯾﺎ اﻟﻣﻧﻌم اﻟﻣﺗﻔﺿل ،وﻗد ورد ﻣﻘروﻧﺎ ﺑﺎﻟوﻟد ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣوﺿﻊ ﻣـن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم
ﻟﺗﻌﻠﻘﮫ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ،إذ ﯾﻘـول ﻋز وﺟل  ﴿ :إﻧّﻤﺎ أﻣﻮاﻟﻜﻢ وأوﻻدﻛﻢ ﻓﺘﻨﺔ واﷲ ﻋﻨﺪﻩ أﺟﺮ ﻋﻈﻴـﻢ ﴾اﻟﺗﻐﺎﺑن ،14/
وﯾﻘول﴿ :واﻋﻠﻤﻮا أﻧّﻤﺎ أﻣﻮاﻟﻜﻢ وأوﻻدﻛﻢ ﻓﺘﻨﺔ وأ ّن اﷲ ﻋﻨﺪﻩ أﺟﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﴾اﻷﻧﻔﺎل. 28 /وأﻛل أﻣوال اﻟﻧّﺎس ﺑﺎﻟﺑﺎطل ﻗد ﯾﻛون
ﺑﺎﻟﺳّرﻗﺔ وﻋﻘوﺑﺗﮭﺎ ﻗررت ﺑﺎﻟﻛﺗﺎب ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :واﻟﺴّﺎرق واﻟﺴّﺎرﻗﺔ ﻓـﺎﻗﻄﻌﻮا أﻳﺪﻳﻬﻤﺎ ﺟﺰاء ﺑﻤﺎ ﻛﺴﺒﺎ ﻧﻜﺎﻻ ﻣﻦ اﷲ واﷲ

ﻋﺰﻳﺰ ﺣﻜﻴﻢ﴾اﻟﻣﺎﺋدة .38/
ﻛﻣﺎ أﺛﺑﺗت اﻟﺳﻧّﺔ اﻟﻘطﻊ ﻟﻠﺳّﺎرق ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻵﺛﺎر  ،ﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎ:
أ -ﻋ ن أﺑ ﻲ ھرﯾ رة أنّ رﺳ ول ﷲ  ﻗ ﺎل ﴿ :ﻟﻌــﻦ اﻟﻠّــﻪ اﻟﺴّــﺎرق ﻳﺴــﺮق اﻟﺒﻴﻀــﺔ ﻓﺘﻘﻄــﻊ ﻳــﺪﻩ ،وﻳﺴــﺮق اﻟﺤﺒــﻞ
ﻓﺘﻘﻄﻊ ﻳﺪﻩ﴾ ).(3
ن ﻗﺮﻳﺸـﺎ أﻫﻤّـﺘﻬﻢ اﻟﻤـﺮأة اﻟﻤﺨﺰوﻣﻴّـﺔ اﻟّﺘـﻲ ﺳـﺮﻗﺖ ﻓﻘــﺎﻟﻮا :ﻣـﻦ
ب -ﻋن ﻋﺎﺋﺷﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﺎ ﻗﺎﻟ ت :إ ّ
ﺣﺐ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ  ؛ ﻓﻜﻠّﻢ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﻓﻘـﺎل :أﺗﺸﻔﻊ ﻓﻲ ﺣﺪّ
ﻳﻜﻠّﻢ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ، وﻣﻦ ﻳﺠﺘﺮئ ﻋﻠﻴﻪ إﻻّ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ّ

)  (1أﺧرﺟﮫ ،اﻟﺑﺧﺎري  ،ﻛﺗﺎب اﻟﺣدود  ،ﺑﺎب ظﮭر اﻟﻣؤﻣن ﺣﻣﻰ إﻻّ ﻓﻲ ﺣ ّد أو ﺣقّ  ،ﺣدﯾث رﻗم .6287:
)  (2أﺧرﺟﮫ ،اﻟـﺑﺧﺎري  ،ﻛﺗﺎب اﻟوﺻﺎﯾﺎ  ،ﺑﺎب ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ :إنّ اﻟّذﯾن ﯾﺄﻛﻠون أﻣوال اﻟﯾﺗﺎﻣﻰ ،ﺣدﯾث رﻗم، 2560:واﻟﻠّﻔظ ﻟﮫ ؛
ﻣﺳﻠم  ،ﻛﺗﺎب اﻹﯾﻣﺎن ،ﺑﯾﺎن اﻟﻛﺑﺎﺋر وأﻛﺑرھﺎ  ،ﺣدﯾث رﻗم .1291:
) (3أﺧرﺟﮫ ،اﻟﺑﺧﺎري  ،ﻛﺗﺎب اﻟﺣدود  ،ﺑﺎب ﻟﻌن اﻟﺳّﺎرق إذا ﻟم ﯾﺳ م  ،ﺣ ـدﯾث رﻗ م  6285:؛ ﻣﺳ ﻠم  ،ﻛﺗ ﺎب اﻟﺣ دود  ،ﺑ ﺎب ﺣ ّد
اﻟﺳّرﻗﺔ وﻧﺻﺎﺑﮭﺎ  ،ﺣدﯾث رﻗم . 3195 :
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اﻷول:
اﻟﻔﺻل ّ

ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

ﻣﻦ ﺣﺪود اﻟﻠّﻪ ؟ ﺛﻢ ﻗـﺎم ﻓﺨﻄﺐ ﻗــﺎل  :ﻳـﺎ أﻳّﻬـﺎ اﻟﻨّــﺎس إﻧّﻤـﺎ ﺿـﻞّ ﻣـﻦ ﻗـﺒﻠﻜﻢ أﻧّﻬـﻢ ﻛـﺎﻧﻮا إذا ﺳـﺮق اﻟﺸـﺮﻳﻒ ﺗﺮﻛـﻮﻩ  ،وإذا
ن ﻓـﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤّﺪ ﺳﺮﻗﺖ ﻟﻘﻄﻊ ﻣﺤﻤّﺪ ﻳﺪﻫﺎ .(1) 
ﺳﺮق اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻓﻴﻬﻢ أﻗـﺎﻣﻮا ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺪّ  ،وأﻳﻢ اﻟﻠّﻪ ،ﻟﻮ أ ّ
ھذه اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﺗﻛﺷف ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋن ﻋداﻟﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ؛ ﻓﺈﯾﺟﺎب اﻟﻘطﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﯾف واﻟوﺿﯾﻊ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳّرﻗﺔ ﯾﺣﻘق ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺎة وھﻲ ﻣن أھ ّم اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ.
ﺛﺎﻧﯾﺎ ـ ﺧﺻـﺎﺋص اﻟﺣدود :ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أنّ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﺟراﺋم اﻟﺣدود ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺧﺻﺎﺋص
ﻣﻣﯾّزة ﺑﻌﺿﮭﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻧّﺻـوص اﻟﺷرﻋﯾّﺔ اﻟﻣﻘرّ رة ﻟﮭﺎ ،و اﻟﺑﻌض ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺄرﻛﺎﻧﮭﺎ وﺷروط ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ و اﻟﺑﻌض
اﻵﺧر ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺈﺛﺑﺎﺗﮭﺎ  ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺻﺎﺋص أﺧرى ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﻣدى ﺷﻣوﻟﯾﺗﮭﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻔو واﻟﺷﻔﺎﻋﺔ واﻟﺗّوﺑﺔ
ﻟﯾس ھذا ﻣﺟﺎل ﺗوﺿﯾﺣﮭﺎ.
و ﯾﻣﻛن ﺑﯾﺎن ﺑﻌﺿﮭﺎ ھذه اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 -1اﻟﻧّﺻ وص اﻟﺷ رﻋﯾّﺔ اﻟﻣﻘ رّ رة ﻟﮭ ﺎ :ﺗﺗّﺳ م اﻟﻧّﺻ وص اﻟﻣﻘ رّ رة ﻟﻠﻌﻘوﺑ ﺎت اﻟﻣﻘ دّرة ﻋﻣوﻣ ﺎ ﺑﻘداﺳ ﺔ
ﻓرﯾدة) ،(2ذﻟك أنّ ﻣﺻدرھﺎ وﺣﻲ ﻣﻧزّ ل ﻣن اﻟﺣﻛﯾم اﻟﺧﺑﯾ ر ،ﻗرآﻧ ﺎ ﻛ ﺎن أوﺳ ﻧّﺔ ﻣط ّﮭ رة ﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﻟ ب أو إﺟﻣﺎﻋ ﺎ
أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أنّ ﻣﺳﺗﻧده اﻟﻧّصّ ). (3
ھذه اﻟﻘداﺳﺔ  ،ﺟﻌﻠت اﻟﻧّصّ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣدود ،ﯾﺳﻣو ﻋﻠﻰ ﻛ ّل اﻟﻧّﺻوص واﻟﺗّﺷرﯾﻌﺎت
اﻷﺧرى ؛ وﻻ ﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗّﺷﻛﯾك ﻓﻲ ﻋﺻﻣﺗﮫ ،ﻟﻘﯾﺎﻣﮫ ﻋﻠﻰ أﺻول ﺗﺷرﯾﻌﯾّﺔ ﺳﻣﺎوﯾّﺔ ،ﻋﻧت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛﻣﺔ اﻹﻟﮭﯾّﺔ
ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺑﺎد واﻟﺑﻼد ﻓﻲ اﻟدارﯾن وﻋﻠﻰ اﻟدوام؛ وﻟﯾس ﻣن داع ﻟﻼﺟﺗﮭﺎد ﻓﻲ اﺑﺗداع ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺟدﯾدة،ﻷﻧّﮭﺎ ﺗظ ّل
ﺗﺣوم ﺣول اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻻ أﻛﺛر وھﻲ:اﻟدّﯾن ،اﻟﻧّﻔس ،اﻟﻌﻘل  ،اﻟﻌرض ،واﻟﻣﺎل .وﻗد ﻓرﺿت ﻟﮭﺎ اﻟﺷرﯾﻌﺔ
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾّﺔ ﺑﺗﻘرﯾر اﻟﻌﻠﯾم اﻟﺧﺑﯾر ﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺣدود ﺑداﯾﺔ ﺛم اﻟﻘﺻﺎص ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﯾﺗﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﻣواﻟﻲ؛
واﻻﺟﺗﮭﺎد ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﺑدﻋﺔ واﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺣدود ﷲ اﻟﻘﺎﺋل﴿ :ﺗﻠﻚ ﺣﺪود اﷲ ﻓـﻼ ﺗﻘﺮﺑﻮﻫﺎ ﴾..اﻟﺑﻘرة.187/
وﻟﻺﻣﺎم اﻟﺷﺎطﺑﻲ ﻓﻲ ھـذا اﻟﺻدد ﻗول ﺳدﯾد ﻧﺻّﮫ ..":أﻣّﺎ ﺗﺣـرﯾم اﻟﺣﻼل وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣرام ،وﻣﺎ أﺷﺑﮭﮫ
ﻓﻣن ﺣقّ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻷﻧّﮫ ﺗﺷرﯾﻊ ﻣﺑﺗدأ أو إﻧﺷ ﺎء ﻋﻠﯾ ﮫ ﺷ رﻋﯾّﺔ أﻟزﻣﮭ ﺎ اﻟﻌﺑ ﺎد ؛ ﻓﻠ ﯾس ﻟﮭ م ﻓﯾﮭ ﺎ ﺗﺣ ّﻛ م ،إذ ﻟ ﯾس

) (1أﺧرﺟﮫ ،اﻟﺑﺧﺎري  ،ﻛﺗﺎب اﻟﺣدود  ،ﺑﺎب ﻟﻌن اﻟﺳّﺎرق إذا ﻟم ﯾﺳم  ،ﺣـدﯾث رﻗم  6285:؛ ﻣﺳﻠم  ،ﻛﺗﺎب اﻟﺣدود  ،ﺑﺎب ﺣ ّد
اﻟﺳّرﻗﺔ وﻧﺻﺎﺑﮭﺎ  ،ﺣدﯾث رﻗم . 3195 :
) (2ﯾﻧظر ،اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ  ،ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺟﺎد  ،اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺑدﻧﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،دﺳﺗورﯾّﺗﮭﺎ وﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟدّﻓﺎع اﻟﺷرﻋﻲ ،ط) ،1اﻟﻘﺎھرة ،
ﺑﯾروت :دار اﻟﺷروق 1411 ،ھـ 1991 -م  ،د ت (  ،ص. 135-132
) (3ﯾﻧظر ،اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،ﻣﺣﻣّد ﺑن إدرﯾس،اﻟرّﺳﺎﻟﺔ ،د ط ،ﺗﺣﻘﯾق وﺷرح :ﻣﺣﻣّد ﺷﺎﻛر ) ،د ت ( ،ص.476-471
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اﻷول:
اﻟﻔﺻل ّ

ﻟﻠﻌﻘول ﺗﺣﺳﯾن وﻻ ﺗﻘﺑﯾﺢ ﺗﺣﻠّل ﺑﮫ أو ﺗﺣرّ م؛ﻓﮭو ﻣﺟرّ د ﺗﻌـ ّد ﻓﯾـﻣﺎ ﻟﯾس ﻟﻐﯾر اﻟﻠّـﮫ ﻓﯾ ـﮫ ﻧﺻ ﯾب  ،ﻓﻠ ذﻟك ﻟ م ﯾﻛ ن
ﻷﺣد ﻓﯾﮫ ﺧﯾرة "

)(1

.

إنّ ﻗداﺳﺔ اﻟﻧّصّ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺗﻔرض اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﻠزوم ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘدّرة ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻣطﻠﻘﺎ  ،ﻷﻧّﮫ ﻻ ﺧﯾﺎر
ﻟﻠﻌﺑﺎد ﻓﯾﮭﺎ اﻣﺗﺛ ﺎﻻ ﻟﻘوﻟ ﮫ ﺳ ﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌ ﺎﻟﻰ  ﴿ :وﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻟﻤـﻮﻣﻦ وﻻ ﻣﻮﻣﻨـﺔ إذا ﻗﻀـﻰ اﷲ ورﺳـﻮﻟﻪ أﻣـﺮا أن ﺗﻜـﻮﻧﻠﻬﻢ
ﻳﻌﺺ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ﻓﻘـﺪ ﻇﻞّ ﻇﻼﻻ ﻣـﺒﻴﻨﺎ﴾ﻷﺣزاب.36 /
اﻟﺨﻴﺮة ﻣﻦ أﻣﺮﻫﻢ ،وﻣﻦ ّ
واﻟﺣدود ﻗﺿﺎء ﷲ وﺷرﻋﮫ اﻟﺛّﺎﺑت واﻟﻌﺎدل واﻟداﺋم ،وأيّ ﻗﺿﺎء ﺳواه ﻓﻲ ھذا اﻟﻧّوع ﻣن
اﻟﺟراﺋم،ﺷرود و زﯾﻎ ﻋن اﻟﺻّراط اﻟﻘوﯾم وﻋن ﺷرﻋﺔ اﻟﻌﻠﯾم اﻟﺧﺑﯾر اﻟّﺗﻲ ارﺗﺿﺎھﺎ ﻟﻌﺑﺎده  ،وأيّ ﺧروج ﻋن
ھذا اﻟﻣﻧﮭﺞ ﯾﻌﺗﺑر اﺗّﺑﺎﻋﺎ ﻟﻠﮭوى وﻟﻣﺎ ﻟم ﯾﺄذن ﺑﮫ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋل ﻓﻲ ﻣﺣﻛم ﺗﻧزﯾﻠﮫ﴿ :أم ﻟﻬﻢ ﺷﺮﻛــﺎء ﺷﺮﻋﻮا
ن اﻟﻈّﺎﻟﻤﻴــﻦ ﻟﻬﻢ ﻋﺬاب أﻟﻴﻢ﴾اﻟﺷورى . 21/
ﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪّﻳﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺎذن ﺑﻪ اﷲ ،وﻟﻮﻻ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻘﻀـﻲ ﺑﻴﻨﻬﻢ  ،وإ ّ
 2ـ أرﻛﺎﻧﮭﺎ وﺷروط ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ و إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ  :ﻋﻛف ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ ﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻋﻠﻰ أﺻوﻟﮭﺎ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ و ﻣﺎ ﺛﺑت ﻋن اﻟرﺳول اﻟﻛرﯾم  و أﺻﺣﺎﺑﮫ اﻷﺧﯾﺎر رﺿوان ﷲ ﻋﻠﯾﮭم ﺟﻣﯾﻌﺎ  ،ﻋﻠﻰ وﺿﻊ أرﻛﺎن وﺷروط
دﻗﯾﻘﺔ ﺟدا ﻟﻛ ّل ﺟرﯾﻣﺔ ﻣن ﺟراﺋم اﻟﺣدود ﺣﺗّﻰ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻧّﺻﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ أو اﻟﻣﻘررة ﻟﮭﺎ ؛ ﻛﻣﺎ وﺿﻌت
ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﻌﺗﺑرة ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻹﺛﺑﺎت ،ﺳواء ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺈﻗرار اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﮫ وﺻﺣّ ﺔ اﻹﻗرار ﻛﻣﺎ ﺣددھﺎ
اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،أو اﻟﺷﮭﺎدة وﻣﺎ ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﮭﺎ .ﻓﻔﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑـ :
أ ـ أرﻛـﺎن و ﺷروط ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣدﯾّﺔ  :ﻓﺈنّ ﺗﺣدﯾدھﺎ و ﺿﺑطﮭﺎ ﻧﺻّﺎ ـ ﺗطﺑﯾـﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ ـ  ،ﯾﻌﻧﻲ أنّ
ﺗﺧﻠّف أي رﻛن ﻣﻧﮭﺎ أو اﻧﺗﻔـﺎء أيّ ﺷرط ﻣن ﺷروطﮭﺎ ﯾﺟﻌل ﻋﻘـوﺑﺔ اﻟﺣ ّد ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص ﺳـﺎﻗطﺔ  ،ﻣن ذﻟك ﻣﺛﻼ :
)( 2

ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺳرﻗﺔ ﺣدّدت أرﺑﻌﺔ أرﻛﺎن ھﻲ

 :اﻷﺧذ ﺧﻔﯾﺔ  ،وأن ﯾﻛون اﻟﻣﺄﺧوذ ﻣﺎﻻ ،و أن

ﯾﻛون ﻣﻣﻠوﻛﺎ ﻟﻠﻐﯾر ،و أن ﯾﺛﺑت اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ؛ و ﻟﻛ ّل رﻛن ﻋدة ﺷروط ﯾﺟب ﺗواﻓرھﺎ ﺣﺗّﻰ ﯾطﺑّق ﺣ ّد
اﻟﺳرﻗﺔ ،ﻓﺈذا ﺗﺧﻠّف ﺷرط أو اﺧﺗل ﻓﺈن اﻟﺣد ﻻ ﯾﻘﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ .

)(1اﻟﺷﺎطﺑﻲ ،أﺑو إﺳﺣﺎق  ،اﻟﻣواﻓﻘﺎت ﻓﻲ أﺻول اﻟﺷرﯾﻌﺔ،ج. 263/2
)  (2ﯾﻧظر ،اﺑن ﻗداﻣﺔ  ،اﻟﻣﻐﻧﻲ  ،ج  ،104 / 9اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ  ،ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ50/7 ،؛ اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،اﻟﻣﺑﺳوط  ،154/9ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر
ﻋودة  ،اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ  ،ج  517 / 2و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
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ب ـ و ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻹﺛﺑﺎت :ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺣدﯾّﺔ ﻗﯾﺎم أرﻛﺎﻧﮭﺎ ﻓﺣﺳب  ،ﺑل ﻻﺑد
ﻣن أن ﺗﺛﺑت أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺄدﻟﺔ ﻗﺎطﻌﺔ ﯾﻘﯾﻧﯾّﺔ ﺟﺎزﻣﺔ ﺑﺣدوث اﻟواﻗﻌﺔ وﺛﺑوت ﻧﺳﺑﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ ؛وﻻ ﯾﻛﻔﻲ أن
ﯾﻛون اﻟدﻟﯾل ﻗﺎطﻌﺎ ً ﻓﻲ دﻻﻟﺗﮫ ﻓﻘط ﺑل ﯾﺟب أﻻّ ﯾﻘـوم دﻟﯾل آﺧر ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻌﮫ ،ﻷنّ اﻷدﻟﺔ إذا ﺗﻌﺎرﺿت ﺳﻘطت
؛ و ﯾﺟب أن ﺗﺳﺗﻣر ﻗطﻌﯾﺔ اﻟدﻟﯾل إﻟﻰ أن ﯾﺻدر اﻟﺣﻛم  ،ﺑل ﺗﻣﺗد ھذه اﻟﻘطﻌﯾّﺔ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ و ﯾﺣـول
)(1

ﺗراﺟﻊ اﻟﺷﮭـود ﻋن ﺷﮭﺎدﺗﮭم ،أو اﻟﻣﻘر ﻋن إﻗـراره ﻗﺑل ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﺣﻛم دون ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺣد ﻋﻠﯾﮫ

.

إﺿﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺷ ﮭﺎدة و اﻹﻗ رار أﺟ ﺎز اﻟ ﺑﻌض اﻹﺛﺑ ﺎت ﺑﺎﻟﻘرﯾﻧ ﺔ اﻟ ّظ ﺎھرة ﻋﻧ د اﻻﻗﺗﺿ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟ رّ اﺟﺢ
ﻋﻧدﻧﺎ – وإن ﻛﺎن طرﯾﻘﺎ ﻣرﺟوﺣﺎ ﻋﻧد ﻏﯾرﻧﺎ  ،-إذ اﻟﻣﺎﻟﻛﯾّﺔ ﻋﻧدﻧﺎ)(2اﻋﺗﻣدوه ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣوال ﻣﻧﮭ ﺎ  :إﺛﺑ ﺎت
ﺷرب اﻟﺧﻣر ﺑﺎﻟرّ اﺋﺣﺔ  ،واﻟزﻧﻰ ﺑﺎﻟﺣﻣل ،وواﻓﻘﮭم اﺑن اﻟﻘﯾّم) .(3وإﻧّﺎ ﻟﻧراه رأﯾﺎ ﺳدﯾدا ﻓﺎﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘرﯾﻧﺔ ﻋﻧد ﺗﻌ ّذر
اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟطّرق اﻷﺧرى ﻣﻘﺑول،و إن ﻛﺎن اﻟﺟﻣﮭور)(4ﻻ ﯾﺟﯾز اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻛدﻟﯾل ﻟﻺﺛﺑﺎت ﻻ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣدود و
ﻻ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺎص.
إنّ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾّﺔ اﻟﻣﻘرّ رة ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﺟراﺋم اﻟﺣدود و اﻷرﻛﺎن واﻟﺷروط اﻟّﺗﻲ ﻗرّ رت ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ
اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻘﯾﺎم ﻛ ّل ﺟرﯾﻣﺔ ﺣدﯾّﺔ و اﻷدﻟﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻹﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﺗوﻣﺊ ﺑﺄنّ اﻟﺣدود ﺗﺷ ﻛّل ﺑﺣ قّ و ﺑﻣﻔردھ ﺎ
ﻧظﺎﻣﺎ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﺑذاﺗﮫ ﻟﮫ أﺻول و أﺳس رﻛﯾزة ﻟﮭﺎ وزﻧﮭﺎ ﻓﻲ رﺳم ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﺳﺗﺧﻼص ﺑﻌض ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل  ،و إن ﻛﺎﻧت ﺳﺗﺗﺟﻠّﻰ أﻛﺛر ﻓﻲ
اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻧد ﻋرض أﻧواع اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و دورھﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :
)( 1ﯾﻧظر ،ﺳﻠﯾم اﻟـﻌوّ ا ،ﻓﻲ أﺻول اﻟﻧّظﺎم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ص 317– 301؛ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋودة،اﻟﺗّﺷرﯾﻊ اﻟﺟ ـﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳ ـﻼﻣﻲ،
ج 303 / 2وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ  508 ،وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ  611 ،وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
) ( 2ﯾﻧظر ،ﻋـﻠّﯾش،ﻣﺣﻣّد ،ﺷرح ﻣﻧﺢ اﻟﺟﻠﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﺻر ﺧـﻠﯾل ،د ط ) ،دار ﺻ ﺎدر  ،د ت (،ج 552-551/ 4؛اﻟﺑ ﺎﺟﻲ  ،أﺑ و
اﻟوﻟﯾ د ﺳ ﻠﯾﻣﺎن ﺑ ن ﺧﻠ ف ﺑ ن ﺳ ﻌد ﺑ ن أﯾ وب ﺑ ن وارث  ،اﻟﻣﻧﺗﻘ ﻰ ﺷ رح ﻣوط ﺄ اﻹﻣ ﺎم ﻣﺎﻟ ك ،ط )،1ﻣﺻ ر :ﻣطﺑﻌ ﺔ اﻟﺳ ﻌﺎدة ،
1332ھـ(  ،ج. 146 ، 140/7
) (3ﯾﻧظر،اﺑن اﻟﻘﯾّم اﻟﺟوزﯾّﺔ ،ﻣﺣ ّﻣ د ﺑ ن أﺑ ﻲ ﺑﻛ ر اﻟ ّزرﻋ ﻲ ،اﻟط رق اﻟﺣﻛﻣ ّﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳ ﺔ اﻟﺷ رﻋﯾّﺔ ،د ط  ،ﺗﻘ دﯾم :ﻣﺣ ّﻣ د ﻣﺣ ﻲ
اﻟدّﯾن ﻋﺑ د ﷲ،ﻣراﺟﻌ ﺔ وﺗﺻ ﺣﯾﺢ :أﺣﻣ د ﻋﺑ د اﻟﺣﻣﯾ د اﻟﻌﺳ ﻛري)،اﻟﻘ ﺎھرة :اﻟﻣؤﺳّﺳ ﺔ اﻟﻌرﺑ ّﯾ ﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋ ﺔ 1380 ،ھ ـ1961 -م ( ،
ص. 8-7
)(4ﯾﻧظر،اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن  ،ﺣﺎﺷﯾﺔ ر ّد اﻟﻣﺣﺗﺎر ﻋﻠﻰ اﻟد ّر اﻟﻣﺧﺗﺎر ،ط )،2دون ﺑﻠد :دار اﻟﻔﻛر1966 ،م( ج10-9/4؛اﺑن ﻗداﻣﺔ ،
اﻟﻣﻐﻧﻲ ،ج332 ،193-192 /10؛ اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ  ،ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻣﺣﺗﺎج  ،ج 190 /4؛ اﻟﻧّووي  ،أﺑو زﻛرﯾﺎ ﯾﺣﻲ ﺑن ﺷرف  ،ﺷرﺣﮫ ﻋﻠﻰ
ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم ،د ط)،اﻟﻘﺎھرة  :ﻣطﺑﻌﺔ ﺣﺟﺎزي ،د ت ( ،ج. 192/ 11
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أھ ّم ﻣظــﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺣدود.
اﻟﺣدود ﻛﻣﺎ ھو ﻣﻌﻠوم ﺗﻧدرج ﺿﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻧّﺻﯾّﺔ ،و ﻛوﻧﮭﺎ ﻣﻘدّرة ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻣطﻠﻘﺎ أﻧّﮭﺎ ﻏﯾر
ﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﻣﻔﮭوﻣﮫ اﻟذي ﺿﺑطﻧﺎه ﻣن ﻗﺑل  ،ﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﻓﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد ﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺣدود ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ أو اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أو ﺣﺗّﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻏم ﻣﺎ وﺟدﻧﺎه ﻣن ﺗﺣﻔّظ ﻛﺑﯾر
ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﺷرﻋﯾّﺔ أو اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣول ﺗﻘرﯾره أو ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﺎب .و ﻟﻌ ّل ﻣن ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻲ
اﺧﺗﺎرﻧﺎ ﻋرﺿﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻔرع،ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻧوع اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺣدﯾّﺔ و ﺧﺻوﺻﯾّﺔ طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ  :اﻟﻣﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻋرض اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘرّ رة
ّأوﻻ ـ ّ
ﻟﻠﺣدود ﺗﻧوّ ﻋﮭﺎ رﻏم أﻧّﮭﺎ ذات طﺑﯾﻌﺔ واﺣدة إذ أﻧّﮭﺎ " ﺑدﻧﯾّﺔ " ؛ و اﻟﺗﻧوّ ع ﻓﯾﮭﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ و طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ اﻟﺧـﺎﺻّﺔ
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻣﻘﺻـود ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ ﻟذاﺗﮫ ﻷﻧّﻧﺎ ﻧـراه وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻛرﯾـس ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ  ،ذﻟك أنّ :
اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺣدﯾّﺔ  :و ھو ﺗﻧوّ ع ﺗﺷرﯾﻌﻲ ﺑداﯾﺔ و ﻣن ﺑﻌد ﺗﻧوّ ع ﻗﺿﺎﺋﻲ ،ﯾﻘﺗﺿﯾﮫ ﻓﻲ
ّ
1ـ
اﻷﺻل اﻟﺗﻌدّد و اﻟﺗﺑﺎﯾن ﺑﯾن اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ و ﺷﺧﺻﯾّﺔ ﻣرﺗﻛﺑﯾﮭﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى  ،و رﻏم أنّ
ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣدود ﻗﺎﺻرة ﻋﻠﻰ إﺟراء اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾّﺔ ﺑﯾن اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ و ﻧﻣوذﺟﮭﺎ
اﻟﺷرﻋﻲّ إﻻ ّ أنّ ﺗﻔرﯾده ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﻗد ﯾﺗﺄﺗّﻰ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﻟﮫ ﻣن ﺻﻼﺣﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﺟراﺋم ﻣﻌﯾّﻧﺔ و ﻣﺎ
ﯾﺗﻣﺗّﻊ ﺑﮫ ﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ.
اﻟﺗﻧوع اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ :ﯾظﮭر ﺑﺟﻼء ﻓﻲ ﻛ ّل اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘرّ رة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﺣدﯾّﺔ ﺣﯾث ﻧﺟدھﺎ ﻋدﯾدة ﻓﻘد
ّ
أـ
ﺗﻛون :ﻗﺗﻼ أو ﺟﻠدا أو رﺟﻣﺎ أو ﺻﻠﺑﺎ أو ﻗطﻌﺎ ،و ھﻲ ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ ﺷدﺗﮭﺎ ﺑﺣﺳب ﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﺟرم اﻟﻣرﺗﻛب و
ھﻲ ﺟﺳﺎﻣﺔ ﺗﻛﺷف ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋن ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ اﻟﺧطرة .
ﻓﺎﻟرّ ﺟم واﻟﺻّﻠب ﻣ ﺛﻼ ﻋﻘوﺑﺗ ﺎن ﻣﻘ دّرﺗﺎن ﻟﺟ رﯾﻣﺗﯾن ﺣ دّﯾﺗﯾن) ، (1ھﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ّﺗ واﻟﻲ  :زﻧ ﻰ اﻟﻣﺣﺻ ن
ﺣﯾث ﯾﺗ ّم رﺟﻣﮫ رﻣﯾﺎ ﺑﺎﻟﺣﺟﺎرة  ،و اﻟﺣراﺑﺔ إذ ﯾﺻﻠب اﻟﻣﺣﺎرب ﺑرﺑطﮫ ﻋﻠﻰ ﺟذع -،ﺳﻧﻔﺻل اﻟﻘول ﻓﯾﮭﻣﺎ ﻋﻧد
ﺑﺣث آﻟﯾّﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي  ،-و ﻣﺂل اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠ ﯾﮭم ﺑﮭ ﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘ وﺑﺗﯾن ﺳ واء :اﻟﻣ وتُ  .و ﺗﻔﺳ ﯾر اﻟﺗﺑ ﺎﯾن ﻓ ﻲ
ﻧوع اﻟﻌﻘوﺑﺔ رﻏم أنّ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗطﺑﯾﻘﮭﻣﺎ واﺣدة ھو أﻧّﮫ ﺷﺗّﺎن ﺑﯾن اﻵﺛـﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻟﺟرﯾﻣﺗﯾن ﻣن ﺟﮭﺔ و ﺷﺗّﺎن
أﯾﺿﺎ ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟزاﻧﻲ اﻟﻣﺣﺻن و ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺣﺎرب ﻣن ﺣﯾث اﻟﺧطورة.

) (1ﻗد ﯾﻘ ّرر وﻟﻲّ اﻷﻣر ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺻّﻠب ﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺗﻌزﯾرﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿ ﺎء .ﯾﻧظر،ﻋﺑ د اﻟﻘ ﺎدر ﻋ ودة ،اﻟﺗّﺷ رﯾﻊ اﻟﺟﻧ ﺎﺋﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ،
ج.707/ 1
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

و اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻌﻘوﺑ ﺔ اﻟﺟﻠ د ﺳ ﯾّﺎن ،ﻓﮭ ﻲ ﺑﺎﻟﻧّﺳ ﺑﺔ ﻟﻠزاﻧ ﻲ اﻟﺑﻛ ر و ﺷ ﺎرب اﻟﺧﻣ ر واﺣ دة و ﻣظﮭ ر
ﺗﻔرﯾدھﺎ ﺗﺷرﯾﻌﯾّﺎ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺿﺑط ﻋدد اﻟﺟﻠدات.
ﻛﻣﺎ أنّ ﺿ ّم ﻋﻘوﺑﺎت أﺧرى ﻏﯾر اﻟّﺗﻲ ذﻛرﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣدﯾّﺔ اﻷﺻﻠﯾّﺔ ﯾﻌﺗﺑر وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾد
اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺣﺗّﻰ و إن ﻛﺎﻧت ﻣﻘررة ﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾّﺔ  ،ﻣن ذﻟك ﻣﺛﻼ  :ر ّد ﺷﮭﺎدة اﻟﻘﺎذف  ،ﻟﻘوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿:واﻟّﺬﻳﻦ ﻳﺮﻣﻮن
اﻟﻤﺤﺼﻨـﺖ ﺛﻢّ ﻟﻢ ﻳﺎﺗﻮا ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﺷﻬﺪاء ﻓـﺎﺟﻠﺪوﻫﻢ ﺛﻤــﻨﻴﻦ ﺟﻠﺪة ،و ﻻ ﺗﻘﺒﻠﻮا ﻟﻬﻢ ﺷﻬـﺪة أﺑﺪا و أوﻟـﺌﻚ ﻫﻢ
اﻟﻔـﺴﻘﻮن ﴾.اﻟﻧّور ،4/و ﻟﻣﺎ روي ﻋن رﺳول ﷲﻗوﻟﮫ﴿:ﻻ ﺗﺠﻮز ﺷﻬﺎدة ﺧﺎﺋﻦ و ﻻ ﺧﺎﺋﻨﺔ ،و ﻻ زان و ﻻ زاﻧﻴﺔ ،و ﻻ
ذي ﻏﻤﺮ ﻋﻠﻰ أﺧﻴﻪ﴾).(1
ب ـ اﻟﺗﻧو◌ّ ع اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ  :ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣدود ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳﻠﻔﺎـ و ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻧﻔﺻل ﻓﻲ
اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ـ ،ﻣﺣﺻورة ﺑﯾن ﻋﻣﻠﯾّﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻣﻊ ﻧﻣوذﺟﮭﺎ اﻟﺷرﻋﻲّ و اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻛف اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﻓﻌﻠﯾّﺎ و ﻋﻣﻠﯾّﺔ اﻟﺗﺛﺑّت ﻣن وﻗوع اﻟﺟرﯾﻣﺔ وإﺳﻧﺎدھﺎ إﻟﻰ ﻓﺎﻋل ﻣﻌﯾّن ﺑذاﺗﮫ؛ إﻻّ أنّ ﺗﻔرﯾده ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ
ﻗد ﯾﺗﺟﺳّد أﻛﺛر ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﻟﮫ ﻣن ﺻﻼﺣﯾّﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﺟراﺋم ﻣﻌﯾّﻧﺔ و ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗّﻊ ﺑﮫ ﻣن
اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ و ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ .
ب1ـ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻧوع اﻟﻌﻘوﺑﺔ :و ﯾﺗﻌﻠّق اﻷﻣر ﻓﻘط ﺑﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺣراﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﻓﻲ ﻗول ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﴿ :إﻧﻤﺎ ﺟﺰاء اﻟﺬي ﻳﺤﺎرﺑﻮن اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ وﻳﺴﻌﻮن ﻓﻲ اﻷرض ﻓﺴﺎداً أن ﻳﻘﺘﻠﻮا أو ﻳﺼﻠﺒﻮا أو ﺗﻘﻄﻊ
أﻳﺪﻳﻬﻢ وأرﺟﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼف أو ﻳﻨﻔﻮا ﻣﻦ اﻷرض ذﻟﻚ ﻟﻬﻢ ﺧﺰي ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة ﻋﺬاب ﻋﻈﻴﻢ إﻻ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺎﺑﻮا
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻘﺪروا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓـﺎﻋﻠﻤﻮا أن اﷲ ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢ﴾ اﻟﻣﺎﺋدة 34/33؛ ﻓﻘد اﺧﺗﻠف اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣذﻛورة
ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ھل ھﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﯾﯾر أم ﻣرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﻧوع ﺟﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎرب ؟ و ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن اﻟرأي اﻟراﺟﺢ ﻓﺎﻟﻘول
ﻋﻧدﻧﺎ أنّ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﯾﯾر ﻣظﮭر ﻣن ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗرﺟﯾﺢ اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﺑﺣﺳب
أﻓﻌﺎل اﻟﻣﺣﺎرب ﻣظﮭر آﺧر ﻟﻠﺗﻔرﯾد ﺳﻧوﺿّﺣﮫ ﻻﺣﻘﺎ).(2

)  (1أﺧرﺟﮫ،أﺑو داود،ﻛﺗﺎب اﻷﻗﺿﯾﺔ،ﺑﺎب ﻣن ﺗر ّد ﺷﮭﺎدﺗﮫ،ﺣدﯾث رﻗم3125:؛أﺣﻣد،ﻣﺳﻧد اﻟﻣﻛﺛرﯾن ،ﺣدﯾث رﻗم.6605:
) (2ﯾﻧظر  ،اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ص. 405
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

ب  2ـ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣدﯾّﺔ :ﯾﻛون ذﻟك ﻣن ﺑﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ ﻋﻧدﻣﺎ
ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻷﻣر ﺣﺳم ﻣﺎدة اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻋﻘوﺑﺔ ﺗﻌزﯾرﯾّﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣدﯾّﺔ  ،أو ﺿ ّم ﻋﻘوﺑﺔ أﺧرى ﺗﻛﻣﯾﻠﯾّﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ
اﻷﺻﻠﯾّﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺣدﯾّﺔ ﻟظروف ﻗد ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﺟﺎﻧﻲ أو ﺳﻠوﻛﮫ اﻹﺟراﻣﻲ؛ ﻣن ذﻟك ﻣﺛﻼ:
ﺗﻌﻠﯾق ﯾد اﻟﺳّﺎرق ﻓﻲ ﻋﻧﻘﮫ؛ ﻓﻘد أورد أﺑو ﯾوﺳف ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﮫ أنّ رﺟﻼ أﺗﻰ ﻋﻠﯾّﺎ ﻛرّ م ﷲ وﺟﮭﮫ ﻓﻘ ﺎل:
ﻲ رﺿـﻲ اﷲ ﻋﻨـﻪ :ﻗـﺪ
﴿ ﻳﺎ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ إﻧّﻲ ﻗﺪ ﺳﺮﻗﺖ  ،ﻓــﺎﻧﺘﻬﺮﻩ ،ﺛـﻢّ ﻋـﺎد ﺛﺎﻧﻴّـﺔ  ،ﻓﻘــﺎل  :إﻧّـﻲ ﻗـﺪ ﺳـﺮﻗﺖ  ،ﻓﻘــﺎل ﻋﻠـ ّ
ﺷــﻬﺪت ﻋﻠــﻰ ﻧﻔﺴــﻚ ﺷــﻬﺎدة ﺗﺎﻣّــﺔ ،ﻓ ــﺄﻣﺮ ﺑــﻪ ﻓﻘﻄﻌــﺖ ﻳــﺪﻩ ،ﻗ ــﺎل:وأﻧــﺎ رأﻳﺘﻬــﺎ ﻣﻌﻠّﻘــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻨﻘــﻪ﴾ )(1؛ و ﻗ د رأى ﻓﻘﮭ ﺎء

اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ) (2ﺗﻌﻠﯾق اﻟﯾ د اﻟﻣﻘطوﻋ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻧ ق اﻟ ّﺳ ﺎرق ﻟﻠزﺟ ر و اﻟﺗّﻧﻛﯾ ل ،ﻟﻣ ﺎ روي ﻋ ن اﻟﻧّﺑ ﻲّ 

أ ّﻧ ﮫ ﴿:أﺗـﻲ ﺑﺴّـﺎرق

ﻓﻘﻄﻌﺖ ﻳﺪﻩ ﺛﻢّ أﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﻓﻌﻠّﻘﺖ ﻓﻲ ﻋﻨﻘﻪ﴾ ).(3
ب  3ـ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧﻔﯾذ :ﯾﻣﺎرس اﻟﻘﺿﺎء ﺻﻼﺣﯾّﺎت واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم
اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ اﻟﻘﺎﺿﯾّﺔ ﺑﻌﻘوﺑﺎت ﺣدﯾّﺔ ﺳواء ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ أو ﻛﯾﻔﯾّﺗﮫ ،ﺑل ﺗﻣﺗد ھذه اﻟﺻﻼﺣﯾّﺎت ﻟﺗﺷﻣل
أﯾﺿﺎ ﺗﻘرﯾر ﺑﻌض ﻗواﻋد اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟّﺗﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ ﯾﺗ ّم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ و ﻟن ﻧطﻧب ﻓﻲ
ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻌﻧﺻر ﻷنّ ﻟﻧﺎ ﺣوﻟﮭﺎ ﻣﻘﺎﻻ ﻣﻔﺻّﻼ ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻓﯾﻣﺎ وﺳﻣﻧﺎه ﺑـ  " :آﻟﯾّﺎت
اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ "). (4
 -2اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑدﻧﯾّﺔ ﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺣدود  :ﺗﺗﻣﯾّز اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘدّرة ﻋﻣوﻣ ﺎ ﺑطﺑﯾﻌ ﺔ ﻣﺷ ﺗرﻛﺔ ،ﺗﺗﻣ ّﺛ ل ﻓ ﻲ
ﻛوﻧﮭﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺗﺻﯾب اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺑدﻧﮫ؛ ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗﺧرج ﻋن  :اﻟﻘﺗـل  ،اﻟرّ ﺟم  ،اﻟﺟﻠد  ،اﻟﻘطﻊ واﻟﺻّﻠب.
ھذه اﻟطﺑﯾـﻌﺔ اﻟﺑدﻧﯾّـﺔ ﺟﻌﻠت ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ ﯾﻛون آﻧـﯾّﺎ أو ﺑﻌﺑـﺎرة أدقّ ﻓورﯾّﺎ ﻻ ﯾﺳ ﺗﻐرق زﻣﻧ ﺎ ط وﯾﻼ ﻟﻠﺗّﻧﻔﯾ ذ
ﻋﻠ ﻰ اﻟﺟﻧ ﺎة إذا ﺛﺑﺗ ت ﻣﺳ ﺋوﻟﯾﺗﮭم اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾ ﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠ ﺔ ،و ﻟﻌ ّل ﻓ ﻲ ذﻟ ك ﻣراﻋ ﺎة ﻣ ن اﻟﻣﺷ رّ ع ﻟﺷﺧﺻ ﯾّﺗﮭم

و

ﺻ ﺔ اﻟﻣﮭﻧ ّﯾ ﺔ و اﻟﺗزاﻣ ـﺎﺗﮭم اﻷﺳ رﯾّﺔ اﻟّﺗ ﻲ ﻻ ﯾﻔﺗ رض ﺗﻌطﯾﻠﮭ ﺎ أو اﻟﻣﺳ ﺎس ﺑﮭ ﺎ .
أﺣ واﻟﮭم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ّﯾ ﺔ ﺧﺎ ّ

و

اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑدﻧﯾّﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺣدﯾّﺔ  ،ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ أﻗوى رادع ﻟﻠﻣﺟ رم  ،ﺑﺎﻋﺗ ـﺑﺎره ﯾﻛﻣ ن ﻓ ﻲ داﺧﻠ ﮫ ﺧط ورة

) (1أﺑو ﯾوﺳف ،ﯾﻌﻘوب ﺑن إﺑراھﯾم ،ﻛﺗﺎب اﻟﺧراج،دط)،ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن:دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ،دت(،ص.169
)(2ﯾﻧظر،اﺑن ﻗداﻣﺔ،اﻟﻣﻐﻧﻲ،ج.266/10
) (3أﺧرﺟﮫ،اﻟﺗرﻣذي،ﻛﺗﺎب اﻟﺣدود،ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾق ﯾد اﻟﺳّﺎرق،ﺣدﯾث رﻗم1367:؛اﻟﻧّﺳﺎﺋﻲ،ﻛﺗﺎب ﻗطﻊ اﻟ ّﺳ ﺎرق،ﺑﺎب ﺗﻌﻠﯾ ق
ﯾد اﻟﺳّﺎرق ﻓﻲ ﻋﻧﻘﮫ،ﺣدﯾث رﻗم 4897-4896:؛أﺑو داود،ﻛﺗﺎب اﻟﺣدود،ﺑﺎب ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾق ﯾد اﻟﺳّﺎرق ﻓﻲ ﻋﻧﻘﮫ،ﺣدﯾث رﻗم.3831:
) (4ﯾﻧظر  ،اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ،ص  404و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ .
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ﺗﺟﺳّدت ﺑﺎﺟﺗراﺋﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎرﺗﻛﺎﺑﮫ ﺟرﯾﻣﺔ ﻣن ﺟراﺋم اﻟﺣدود  ،وﻟﯾس ھذا ﻣﻘ ﺎم اﻟﺣ دﯾث ﻋ ن ﻓﺎﻋﻠﯾّﺗﮭ ﺎ ،
ﺑل ﯾﻛﻔﻲ اﻟﺗﻧوﯾﮫ ﺑﺄھﻣ ّﯾﺔ ھذه اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ .
وإﻧّﺎ ﻟﻧراھﺎ ﺗﻣﺛّل ﺣﻘﯾـﻘﺔ ﺟوھر اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﻣن إﯾﻼم ﻣﺑﺎﺷر ﯾﺳﺗﺣﻘّﮫ اﻟﻣذﻧب رﻏم ﺗﻔﺎوت ﻣﻘﺎدرھﺎ
و اﺧﺗﻼﻓﮭﺎ ﻣن ﺣﯾث ﻛﯾﻔﯾّﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻟﻣﺎ ﺗﺧﻠّﻔﮫ ﻣن آﺛﺎر ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ ﺟﺳﺎﻣﺗﮭﺎ ﯾﻌرف ﺑﮭﺎ اﻟﻣﻔﺳدون ﻓﻲ اﻷرض
 ،ﻓﺗـﺗزﻋزع ﻣﻛﺎﻧﺗﮭم ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إﻟﻰ أن ﯾﻧﺻﻠﺣوا ،وﯾﺗوﺑوا ﺧﺿ وﻋﺎ ﻟﻘوﻟ ﮫ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ﴿ :ﻓﻤـﻦ ﺗـﺎب ﻣـﻦ
ن اﷲ ﻳﺘﻮب ﻋﻠﻴﻪ ﴾...اﻟﻣﺎﺋدة .39/
ﺑﻌﺪ ﻇﻠﻤﻪ وأﺻﻠﺢ  ،ﻓـﺈ ّ
ﺛﺎﻧﯾﺎ ـ ﺷﻣوﻟﯾّﺔ اﻟﺣدود ﻟﺑﻌض اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻّ ﺔ :إنّ ﺛﺑوت ﺟراﺋم اﻟﺣـدود ﺑﺟﻣﯾﻊ أرﻛﺎﻧﮭﺎ وﺷروطﮭﺎ،
ﯾﻠزم وﻟﻲ اﻷﻣر أو ﻣن ﯾﻧوﺑﮫ ﻣن اﻟﻘﺿﺎة ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘدّرة ﻟـﮭﺎ ﺷرﻋﺎ ،ﻣن ﻏﯾر ﺗﻣﺎطل وﻻ اﺣﺗﯾﺎل ﻓﻲ
ﺗﻛﯾﯾف اﻟﺟزاء اﻟﻣﺣدّد ﻟﮭﺎ ،ﺳواء ﺑﺎﻟزّ ﯾﺎدة أو اﻟﻧﻘﺻﺎن.
ﻟﻛن ﻣﻊ ھذا ﺗوﺟد ﺑﻌض اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻘرّ رة ﻟﺟراﺋم اﻟﺣدود و اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛّد اﻷﺧذ ﺑﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ
ھذا اﻟﺑﺎب ﻣﻧﮭﺎ:
1ـ إرﺟﺎء اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻻﻗﺗران اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑظروف ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺷﺧص اﻟﺟﺎﻧﻲ :ﻗد ﯾﻘﺗرن ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣ ﺔ ﻣ ﺎ ﯾﻘﺗﺿ ﻲ
إرﺟﺎء اﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻟﻰ ﺣﯾن زوال ﺳﺑﺑﮫ و ﻧرى اﻹرﺟﺎء ﻓﻲ ﺣ ّد ذاﺗ ﮫ ﻣظﮭ را ﻣ ن ﻣظ ﺎھر اﻟﺗﻔرﯾ د اﻟﺗﻧﻔﯾ ذي ﻟﻠﻌﻘ ﺎب
ﺻ ﺔ أنّ أﺳ ﺑﺎﺑﮫ ﺗﻌ ود ﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﻟ ب ﻷﺣ وال اﻟﺟﻧ ﺎة اﻟﻣﺣﻛ وم ﻋﻠ ﯾﮭم ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑ ﺔ اﻟﺣد ّﯾ ﺔ ﻛﺎﻟزاﻧﯾ ﺔ اﻟﺣﺎﻣ ل
ﺧﺎ ّ
واﻟﻣرﯾض....
 2ـ اﻟﺷﻔﺎﻋﺔ و اﻟﻌﻔو و اﻟﺻﻠﺢ و اﻟﺗوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدود :ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧّﮫ ﻻ ﻣﺟﺎل ﻟﻼﺟﺗﮭﺎد ﻓﻲ
اﻟﺣدود ﻻ ﺑﻘﺑـول اﻟﺷﻔﺎﻋﺔ و ﻻ ﺑﺎﻟﻌﻔو و ﻻ ﺑﺎﻟﺻﻠﺢ ﻓﻲ اﻷﺻل إﻻّ أﻧّﮫ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣوال وﺧﺎﺻّﺔ إذا ﻟم ﯾﺑﻠﻎ
اﻷﻣر ﻟﻺﻣﺎم ﻗد ﯾﺧﺗﻠف اﻟﺣﻛم ﻓﯾﺳﺗﺣب اﻟﺳﺗر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻣراﻋﺎة ﻟﮫ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺟﮭر ﺑﺟرﻣﮫ و ﺣﺗّﻰ ﻻ ﺗﺷﯾﻊ
اﻟﻔﺎﺣﺷﺔ ﺑﯾن اﻟﻧّﺎس.
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ﷲ ﻋﻧﮭﻣﺎ  -أن رﺳول ﷲ  - -ﻗﺎل ﴿:ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻗﺪ آن
ﻓﻘد روى ﻣﺎﻟك ﻋن زﯾد ﺑن أﺳﻠم –رﺿﻲ ّ
ﻟﻜﻢ أن ﺗﻨﺘﻬﻮا ﻋﻦ ﺣﺪود اﷲ ﻣﻦ أﺻﺎب ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘـﺎذورات ﺷﻴﺌﺎً  ،ﻓـﻠﻴﺴﺘﺘﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﷲ  ،ﻓـﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻳﺒﺪ ﻟﻨﺎ ﻧﻘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﻛﺘﺎب اﷲ﴾).(1
ﻗﺎل اﺑن ﻋﺑد اﻟﺑر" :وأﻣﺎ ﻗوﻟﮫ  ﴿ - -ﻓﺈﻧﮫ ﻣن ﯾﺑد ﻟﻧﺎ ﺻﻔﺣﺗﮫ ﻧﻘم ﻋﻠﯾﮫ ﻛﺗﺎب ﷲ ﴾ ﻓﺈﻧﮫ أراد  -وﷲ
أﻋﻠم  -ﺑﻌد أﻣره ﺑﺎﻻﺳﺗﺗﺎر ﺑﺎﻟذﻧب أ ّﻧﮫ ﻣن أﻗرّ ﻋﻧده ﻓﻼ ﺷﻔﺎﻋﺔ ﺣﯾﻧﺋذ ﻟﮫ وﻻ ﻋﻔو ﻟﮫ  ،وﻣن ھذا و ﻣﺎ ﺷﺎﺑﮭﮫ ﻗﺎم
اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ أنّ اﻟﺣدود إذا ﺑﻠﻐت اﻟﺳﻠطﺎن  ،ﻟم ﯾﺟز أن ﯾﺗﺷﻔّﻊ ﻓﯾﮭﺎ ،وﻻ أن ﺗﺗرك إﻗﺎﻣﺗﮭﺎ ،أﻻ ﺗرى أن ﻗوﻟﮫ  -
 ﻓﻲ ﺣدﯾث ﺻﻔوان ﺑن أﻣﯾﮫ ﴿ ﻓﮭﻼ ﻗﺑل أن ﺗﺄﺗﯾﻧﻲ ﺑﮫ﴾").(2ﻓﻘﺎل اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك  -رﺣﻣﮫ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ – "..ﻣن ﻟم ﯾﻌرف ﻣﻧﮫ أذى ﻟﻠﻧّﺎس وإﻧّﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﻧﮫ زﻟﮫ ﻓﻼ ﺑﺄس
ﯾﺷﻔﻊ ﻟﮫ ﻣﺎﻟم ﯾﺑﻠﻎ اﻹﻣﺎم ،وأﻣّﺎ ﻣن ﻋرف ﺑﺷرّ أو ﻓﺳﺎد ﻓﻼ أﺣب أن ﯾﺷﻔﻊ ﻟﮫ أﺣد  ،وﻟﻛن ﯾﺗرك ﺣ ّﺗﻰ ﯾﻘﺎم ﻋﻠﯾﮫ
اﻟﺣد " ).(3
واﺧﺗﻠف ﻓﻲ أﺛر اﻟﺗوﺑﺔ أﯾﺿﺎ ؛ وﯾﻣﻛن ﺗﺄﺟﯾل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ھذه اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻّﺔ ﺗﻔﺻﯾﻼ إﻟﻰ اﻟﺑﺎب اﻟﺛ ﺎﻧﻲ
ﻣن ھذا اﻟﺑﺣث ﺣﯾث ﺳﺗﺗﺿّﺢ آﻟﯾّﺎت اﻟﺗﻔرﯾد ﺑﺟﻼء .
ﺛﺎﻟﺛﺎ ـ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺎة  :ﯾظﮭر ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﺣﻛﯾم ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺎة ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺣدﯾّﺔ ﺟﻠﯾّﺎ ﺑﺎﻟﻧّظر
إﻟﻰ  :ﺧطورﺗﮭم ﻣن ﻧﺎﺣﯾّﺔ و أﺣواﻟﮭم اﻟﺧﺎﺻّﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾّﺔ أﺧرى ﻣﻣﺎ ﯾؤﻛّد اﻷﺧذ ﺑﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﺎب
اﻟﺣدود ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ،و ﻣن ﺑﻌده ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻊ ﺗﻘرﯾر ﻣﺑدأ ":درأ اﻟﺣدود
ﺑﺎﻟﺷﺑﮭﺎت " و ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻣن آﺛﺎر .

)  (1أﺧرﺟﮫ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك ،اﻟﻣوطﺄ ،ﻛﺗﺎب اﻟﺣدود  ،ﺑﺎب :ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﯾﻣن اﻋﺗرف ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﮫ ﺑﺎﻟزﻧﺎ ،ص 507؛اﻟﺑﯾﮭﻘﻲ ،اﻟﺳﻧن
اﻟﻛﺑرى ، ،ﻛﺗﺎب اﻷﺷرﺑﺔ واﻟﺣد ﻓﯾﮭﺎ – ﺑﺎب اﻟﺣدود ﻛﻔﺎرات .326/8،
)  (2اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك ،اﻟﻣوطﺄ ،ص  737ـ  738؛اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ ،ﺳﻧن اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ ﺑﺷرح اﻟﺣﺎﻓظ ﺟﻼل اﻟدﯾن اﻟﺳﯾوطﻲ،ط )ﺑﯾروت :دار
اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ (  ،ﻛﺗﺎب ﻗطﻊ اﻟﺳﺎرق  ،ﺑﺎب اﻟرﺟل ﯾﺗﺟﺎوز ﻟﻠﺳﺎرق ﻋن ﺳرﻗﺗﮫ ﺑﻌد أن ﯾﺄﺗﻲ ﺑﮫ اﻹﻣﺎم  ،68/7 ،اﺑن ﻣﺎﺟﮫ،
ﺳﻧن اﺑن ﻣﺎﺟﮫ  ،ﻛﺗﺎب اﻟﺣدود  ،ﺑﺎب ﻣن ﺳرق ﻣن اﻟﺣر،ﺣدﯾث رﻗم2 ،2595 :ج 865/؛ اﻹﻣﺎم أﺣﻣد ،اﻟﻣﺳﻧد  ،ج465/6
 ، 466 ،اﻟﺑﯾﮭﻘﻲ،اﻟﺳﻧن اﻟﻛﺑرى .265/8 ،
) (3اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك ،اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻛﺑرى  ،ج . 271/6
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 1ـ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺎة ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ ﺧطورﺗﮭم :ﻟﻌ ّل اﻟﻘراءة اﻷوﻟﻰ ﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺟرﯾم و اﻟﻌﻘﺎب
اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣدود ﺗوھم اﻟﻘﺎرئ ﺑﺄنّ اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﺣﻛﯾم ﻟم ﯾﺄﺧذ ﺑﻧظر اﻻﻋﺗﺑﺎر أﺣوال اﻟﺟﻧﺎة و اﻧﺻﺑّت ﻋﻧﺎﯾﺗﮫ
ﻓﺣﺳب ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم و ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﮭﺎ ﻣن آﺛﺎر .ﻟﻛن اﻟﻣﺗﻣ ّﻌن ﻓﻲ آيّ اﻟذﻛر اﻟﺣﻛﯾم ﺑﻣﻌﺎﻧﯾﮭﺎ و أﺑﻌﺎدھﺎ ﯾﺳﺗﯾﻘن
ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾدع ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﺷك  ،أﻧّﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷدد اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺣدود ﻛﻠّﮭﺎ و ﺟﻌل اﻟﺷدة ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺎة ﺑﺎﻟﻧّظر
ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﺗوﻣﺊ ﺑﺧطورﺗﮭم ـ ﻛﯾف ﻻ و ھو اﻟﻣﺣﯾط ﺑﺄﺣوال اﻟﻌﺑﺎد ﻣﺎ ﺧﻔﻲ ﻣﻧﮭﺎ و ﻣﺎ
ظﮭر ـ  .و إنّ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ أﺛﺑﺗت ﺑﺄنّ ﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﻔﻌل اﻟﻣرﺗﻛب ووﺳﯾﻠﺔ ارﺗﻛﺎﺑﮫ ﻗد ﺗﻛون ھﻲ
اﻟﻘرﯾﻧﺔ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺧطورة اﻟﻔﺎﻋل؛ و ﻣﺛﺎل ذﻟك :
اﻟﺣراﺑﺔ و ﻗد ﺳﺑق ﺑﯾﺎن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﮭﺎ  ،ﻣﺗﻧوّ ﻋﺔ ھﻲ و ﺷدﯾدة و اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺷدﺗﮭﺎ ﺟﻠﻲّ و
ﺣﻛﻣﺗﮫ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺷﻣوﻟﯾﺗﮭﺎ ﻷﻛﺛر ﻣن ﺟرﯾﻣﺔ ،ﻟﻛون اﻻﻋﺗداء ﺗ ّم ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ إذ ﻓﻲ اﻟﺣراﺑﺔ اﻋﺗداء
ي اﻟﻌـﺰﻳﺰ ﴾ ..اﻟﺷورى ،19/وإﻋﻼن اﻟﺣرب
ﻋﻠﻰ اﻟدّﯾن ﺑﺎﻻﺟﺗراء ﻋﻠﻰ إﻋﻼن اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ ﷲ و﴿..وﻫـﻮ اﻟﻘـﻮ ّ
ﻋﻠﻰ رﺳوﻟﮫ اﻟﻣﺧﺗﺎر اﻟّذي ﻗﺎل ﻓﯾﮫ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ  .. ﴿ :ﻓـﺈﻧّـﻚ ﺑﺄﻋﻴﻨﻨﺎ﴾ ..اﻟطور  48/و اﻟﻣذﻧب ﺑﮭذه اﻷﻓﻌﺎل ﻻ
ﻣﺣﺎﻟﺔ ﺧطر؛ ﻛﻣﺎ أنّ ﻓﯾﮭﺎ اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻔس واﻟﺣرﻣﺎت واﻷﻣوال و ﻛﻠّﮭﺎ أﻓﻌﺎل ﺗوﻣﺊ ﺑﺧطورة ﻓﺎﻋﻠﮭﺎ ،ﻓﻠﻛﻲ
ﯾﺣﺻل اﻟﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن ﻛ ّل ﺟرﯾﻣﺔ واﻟﺟزاء اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﮭﺎ و ﺗواﺟﮫ ﻣن ﺛ ّم اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧﻲ  ،ﺗﻌـددت
ﻋﻘوﺑﺎت ﺣ ّد اﻟﺣراﺑﺔ وﺗﻔﺎوﺗت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﺗﻔﺎوﺗﺎ ﻣﻠﺣوظـﺎ ﻛ ّل ﺑﺣﺳب درﺟﺔ ﺧطورﺗﮫ.
 2ـ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺎة ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ أﺣواﻟﮭم  :ﺑﺻﯾر ھو ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺄﺣوال ﻋﺑﺎده ﺣﺗّﻰ و إن
ﻛﺎﻧوا ﻋﺻﺎة  ،و ﺟﻠﯾّﺔ ھﻲ رﺣﻣﺗﮫ ﺑﮭم ﺣﺗّﻰ ﻣﻊ ﺛﺑوت ارﺗﻛﺎﺑﮭم ﻷﺧطر أﻧواع اﻟﺣدود؛ ﻓﻔﻲ ﺟرﯾﻣﺔ :
أ ـ اﻟﺑﻐﻲ  :ﯾﻘول ﻋزّ ﻣن ﻗﺎﺋل ﴿:وإن ﻃﺎﺋﻔﺘـﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻣﻨـﻴﻦ اﻗﺘـﺘﻠﻮا ﻓـﺄﺻﻠﺤﻮا ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  ،ﻓـﺈن ﺑﻐﺖ إﺣﺪﻳﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮى
ﻳﺤﺐ اﻟﻤﻘﺴﻄﻴﻦ  .إﻧّﻤﺎ اﻟﻤﻮﻣﻨﻮن إﺧﻮة
ن اﷲ ّ
ﻓﻘــﺘﻠﻮا اﻟّﺘﻲ ﺗﺒﻐﻲ ﺣﺘّﻰ ﺗﻔﻲء إﻟﻰ أﻣﺮ اﷲ  ،ﻓـﺈن ﻓـﺎءت ﻓـﺄﺻﻠﺤﻮا ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪل وأﻗﺴﻄﻮا  ،إ ّ

ﻓـﺄﺻﻠﺤﻮا ﺑﻴﻦ أﺧﻮﻳﻜﻢ  ،واﺗّﻘﻮا اﷲ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺮﺣﻤﻮن﴾

اﻟﺣﺟرات .10-9/

ﻓﺈﻧّﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟم ﯾﺷرّ ع ﻗﺗﺎل اﻟﺑﻐﺎة ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد ظﮭ ور اﻋﺗ داﺋﮭم  ،ﺑ ل ﻧ صّ ﺑداﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻹﺻ ﻼح أﺧ ذا
ﻣﻧﮫ ﺑﺄﺣواﻟﮭم اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ھﻲ داﻓﻌﮭم ﻟﻠﺗﻣرّ د ،وﺧﺗم أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻹﺻﻼح ﺑل ﺣﺗّﻰ ﺧﻼل ﻣواﺟﮭﺔ ﺑﻐﯾﮭم ﻧصّ ﻋﻠﻰ
اﻹﺻﻼح إذا ﻓﺎءوا إﻟﻰ أﻣر ﷲ ﻣراﻋﺎة ﻣﻧﮫ ﻟظ روﻓﮭم و أﺣ واﻟﮭم اﻟﺗ ﻲ ﻗ د ﻻ ﯾﻌﻠﻣﮭ ﺎ إﻻه ﺳ ﺑﺣﺎﻧﮫ و ھ و اﻟﻌﻠ ﯾم
اﻟﺧﺑﯾر.
و ﻟم ﯾﻔرض ﺟل ﺟﻼﻟﮫ اﻟﻘﺗـل ﺟزاء ﻟﮭم إﻻ ّ ﺑﻌد ﺛﺑـوت إﺻرارھم ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗداء و اﻹﺻرار ذاﺗﮫ
ﺣﺎل ﻣن أﺣواﻟﮭم ﻓﻧﺎﺳﺑﮫ اﻟﻘﺗل ﺟزاء وﻓﺎﻗﺎ.
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اﻷول:
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ب ـ اﻟزﻧﺎ :ﻓرّ ق اﻟﺷرع اﻟﺣﻛﯾم ﺑﯾن ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﺻن وﻏﯾر اﻟﻣﺣﺻن؛ﻓﺎﻷوّ ل ﺟﻌل ﻟﮫ اﻟرﺟم ﺟزاء
وﻓﺎﻗﺎ ﻛﻣﺎ ُﻗرّ ر ﻓﻲ اﻷﺛر إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﻠد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب،واﻟﺛّﺎﻧﻲ ﺟﻌل ﻟﮫ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﻠد.
 3ـ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺎة ﻗﺿﺎﺋﯾّﺎ :ﯾﻣﺎرس اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﺑﺎﻟزﯾﺎدة ﻋن اﻟﺣ ّد ﻣن ﺑﺎب
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷدﯾد ﻓﻲ اﻟﺣدود و ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻧﮭﺎ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ " :درء اﻟﺣدود
ﺑﺎﻟﺷﺑﮭﺎت" .و ﺳﻧﻘﺗﺻر ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻣﺿﻣون ﻣﺑدأ درء اﻟﺣدود ﺑﺎﻟﺷﺑﮭﺎت أﻣّﺎ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾّﺔ ﻷﻧواع اﻟﺷﺑﮭﺎت و آﺛﺎرھﺎ اﻟﻛﺎﺷﻔﺔ ﻋن ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و ﻛﯾﻔﯾّﺔ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺎة
إﻋﻣﺎﻻ ﻟﺳﻠطﺗﮫ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ،ﺗﻛون ﻋﻧد ﻋرض آﻟﯾّﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟﻠﺗﻛرار .
ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻠزم ﻗﺑل إﺻدار ﺣﻛﻣﮫ اﻟﺗﺣري ﺑل و اﻻﺟﺗﮭﺎد ﻓﻲ درء اﻟﺣ ّد ﺑﺎﻟﺷﺑﮭﺔ ﺳواء ﺑﺈﺳﻘﺎطﮫ ﻛﻠﯾّﺎ أو
ﺑﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﻔرض ﻋﻘوﺑﺔ ﺗﻌزﯾرﯾّﺔ ؛ و ﻣدﻟول اﻟﺷﺑﮭﺔ) ( 1ﯾﻧﺻرف إﻟﻰ .." :ﻣﺎ ﻟم ُﯾﺗﯾﻘّن ﻣن
ﻛوﻧﮫ ﺣراﻣﺎ أو ﺣﻼﻻ "

)(2

أو ﻛﻣﺎ ﻋرّ ﻓﮭﺎ اﻟﻔﻘﺎء ":ﻣﺎ ﯾﺷﺑﮫ اﻟﺛﺎﺑت وﻟﯾس ﺑﺛــﺎﺑت  ،أوھﻲ وﺟــود اﻟﻣﺑﯾﺢ

ﺻــورة ﻻ ﺣﻘﯾﻘﺔ " ). (3
ﻓﮭذا اﻟﺗﻌرﯾف اﻷﺧﯾر ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أنّ ﻣدﻟول اﻟﺷﺑﮭﺔ ﯾﻧﺻرف إﻟﻰ ﻣ دى ﺷ رﻋﯾّﺔ اﻟﻔﻌ ل اﻟﻣرﺗﻛ ب  ،وھ و
ﺗﻌرﯾف ﻋﺎ ّم  ،وأﺧ صّ ﻣﻧ ﮫ اﻷوّ ل اﻟ دال ﻋﻠ ﻰ وﺟ ود أﻣ ر ﯾﻘﺗ رن ﺑﺎﻟواﻗﻌ ﺔ ﻣﺣ ّل اﻟﻧّظ ر  ،ﯾﺟﻌ ل اﻟﺣﻛ م ﻋﻠﯾﮭ ﺎ
ﻣﺗرددا ﺑﯾن اﻟﺣ ّل واﻟﺣرﻣﺔ ؛ وھذا اﻟﺗردّد ﺳﺑﺑﮫ ﺣﺻول ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﯾن أﻣ رﯾن ﻻ ُﯾﺗﺻ وّ ر اﺟﺗﻣﺎﻋﮭﻣ ﺎ :ﺛﺑ وت اﻟﺣ ّد
أو اﻟﺟرم و ﻋدم ﺛﺑوﺗﮫ .
و اﻟﺷﺑﮭﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ :وﺟود ﻣﺳوّ غ ﺷرﻋﻲ ﻗد ﯾﺧرج اﻟﻔﻌل ﻣن داﺋرة اﻷﻓﻌﺎل
ﺑﺎﻟﻣﺳوغ اﻟﺷرﻋﻲ
ّ
اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ أﺻﻼ  ،رﻏم ﻛوﻧﮫ ﻓﻌﻼ ﻣﺟرّ ﻣﺎ و ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﺗﻛﯾﯾﻔﮫ .واﻟﻣﻘﺻود
:اﻟﻘرﯾﻧﺔ اﻟداﻟّﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺻول اﻟﻠّﺑس ﻓﻲ ﺷرﻋﯾّﺔ اﻟﻔﻌل أو ﻓﻲ ﺛﺑوت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋل أوﻓﻲ أدﻟﺔ إﺛﺑﺎت
اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ؛وﻣﻧﺎط ﺧروج اﻟﻔﻌل ﻣن داﺋرة اﻟﻌﻘـﺎب اﻟﻣﻔﺗرض ھو وﺟود ذﻟك اﻟﻣﺑﯾﺢ اﻟﺻوري اﻟﻣﻧوّ ه ﺑﮫ،
ﺎﻟﻣﺳوغ"  .و ﺑﻘﺎء اﻟﻔﻌل ﻣﺟرّ ﻣﺎ ،ﺳﺑﺑﮫ أنّ ﺷرﻋﯾّﺔ اﻟﻣﺳوّ غ ﻻ ﺗﻌﻧﻲ ﺷرﻋﯾّﺔ اﻟﻔﻌل
ّ
واﻟّذي ﻋﺑّرﻧﺎ ﻋﻧﮫ":ﺑ
) (1ھ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻠﻐ ﺔ" :اﻻﻟﺗﺑ ﺎس"اﻟ رازي  ،ﻣﺧﺗ ﺎر اﻟﺻ ﺣﺎح  ،ص 396؛ اﺑ ن ﻣﻧظ ور  ،ﻟﺳ ﺎن اﻟﻌ رب  ،ج 2190 /4؛وﺟ ﺎء ﻓ ﻲ
اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط أﻧّﮭﺎ " .:ﻣﺎ اﻟﺗ ﺑس أﻣ ره ﻓ ﻼ ﯾ درى أﺣ ﻼل ھ و أم ﺣ رام  ،وﺣ قّ ھ و أم ﺑﺎط ل ".ﻣﺟﻣوﻋ ﺔ ﻣ ن اﻟﻌﻠﻣ ﺎء  ،اﻟﻣﻌﺟ م
اﻟوﺳﯾط  ،ط ) ، 2دﻣﺷق  :ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ،دت (  ،ج. 471/1
) (2اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ  ،ﻛﺗﺎب اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت  ،دط )،ﺗوﻧس  :اﻟدار اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر،(1971،ص.141
)(3اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ  ،ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ  ،ج. 36/ 7
82

اﻷول:
اﻟﻔﺻل ّ

ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

اﻟﻣرﺗﻛب ﻛﻛلّ ،أو ﺑﻌﺑﺎرة أدقّ  ،ﻓﺈنّ ﺣﻛم ھذا اﻟﻣﺳوّ غ ﻣﻧﻔك ﻋن ﺣﻛم اﻟﻔﻌل اﻹﺟراﻣﻲ ،رﻏم ﺗﺄﺛﯾره ﻋﻠﻰ
اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ.
وﻗد اﺧﺗﻠف اﻟرّ أي ﺣوﻟﮫ ،ﻓذھب اﻷﻛﺛرون إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﺳﻧد ھذا اﻟﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﻲ ﻧﺻّﺎ روي ﻋن
اﻟرﺳول اﻟﻛرﯾم  ﻓﻌن ﻋﺎﺋﺷﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﺎ  ،ﻗﺎﻟت﴿ :ﻗﺎل رﺳول ﷲ  ﴿:ادرؤوا اﻟﺤﺪود ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴـﻦ
ن اﻹﻣﺎم أن ﻳﺨﻄﺊ ﻓﻲ اﻟﻌﻔﻮ ﺧﻴـﺮ ﻣﻦ أن ﻳﺨﻄﺊ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ﻣﺎاﺳﺘﻄﻌﺘﻢ  ،ﻓـﺈن ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﺨﺮج ﻓﺨﻠّﻮا ﺳﺒﻴـﻠﻪ ؛ ﻓـﺈ ّ
ﺻﯾّﺔ ؛ و ﯾﺗزﻋّﻣﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن اﻹﻣﺎم اﻟﻘراﻓﻲ ﻓﻲ
﴾)،(1ﻓﻲ ﺣﯾن رﺟّ ﺣت ﻓﺋﺔ أﺧرى اﻋﺗﺑﺎره ﻗﺎﻋدة ﻓﻘﮭﯾّﺔ ﻻ ﻧ ّ
ﻓروﻗﮫ) ،(2وﻣن اﻟﻣﺗﺄﺧرﯾن اﻟدﻛﺗور ﺳﻠﯾم اﻟﻌوا) ،(3ﻓﺄﺻل ﻣﺑدأ "درء اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺎﻟﺷﺑﮭﺔ "ﻋﻧدھم أﻧّﮫ ﻗﺎﻋدة ﻓﻘﮭﯾﺔ
ﻻ ﻧﺻﯾّﺔ ،ذﻟك أنّ اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺳﺗد ّل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟرّ أي اﻷوّ ل ﯾﻌﺗرﯾﮭﺎ ﺑﻌض اﻟﺿﻌف.
و اﻟرّ أي اﻟﺛﺎﻧﻲ رﻏم ﺗﻔﻧﯾده ﻟﻧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺑدأ  ،إﻻّ أنّ ﻟﮫ وﺟﮭﺔ ﻧظر ﺧﺎﺻّﺔ ﻓﻲ ﻣدى ﺟواز اﻻﺣﺗﺟﺎج ﺑﮭﺎ
وإﻋﻣﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻘﺎب ،ﻟﻛن ﻛﻘﺎﻋدة ﻓﻘﮭﯾّﺔ ﻓﺣﺳب  .وﻋﻧدﻧﺎ أنّ ﻣﺿﻣون "درء اﻟﺣدود
ﺑﺎﻟﺷﺑﮭﺎت"  ،ﻟﯾس ﻓﯾﮫ ﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟف اﻟﺷرع ﻓﻲ ﺷﻲء  ،ﺳواء ﻛﺎن ھذا اﻟﻣﺑدأ ﻧﺻّﺎ ﺛﺎﺑﺗﺎ ﻋن اﻟرﺳول اﻟﻛرﯾم  ،أم
أﺛرا ﻣن آﺛﺎر أﺻﺣﺎﺑﮫ رﺿوان ﷲ ﻋﻠﯾﮭم  ،أم ﻛﺎن ﻗﺎﻋدة ﻓﻘﮭﯾّﺔ ﺗوﺻّل إﻟﯾﮭﺎ اﻻﺟﺗﮭﺎد.
و ﻻ ﻣﻧﺎص ﻋﻧدﻧﺎ ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑدأ ﻟﻛن وﻓق ﺿواﺑط ﻣﺣدّدة ﺳﻠﻔﺎ  ،ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﺷﺑﮭﺔ ذاﺗﮭﺎ و ﻗوّ ﺗﮭﺎ؛
وﺣﺳن ﺗرﺗﯾب أﺛرھﺎ ﻓدرء اﻟﺣدود ﺑﺎﻟﺷﺑﮭﺎت ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺳواء ﺗرﺗب ﻋن ﺗطﺑﯾﻘﮫ
ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋن اﻟﺟﺎﻧﻲ أو إﺳﻘﺎط اﻟﺣد ﻣطﻠﻘﺎ.

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ:
اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺎص.

) (1أﺧرﺟﮫ،اﻟﺗرﻣذي،ﻛﺗﺎب اﻟﺣدود،ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ درء اﻟﺣدود،ﺣدﯾث رﻗم1344:؛واﻟﻠّﻔظ ﻟﮫ؛اﻟﺑﯾﮭﻘﻲ،اﻟﺳﻧن اﻟﻛﺑرى  ،ج123/ 9
 .ھذا ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ آﺛﺎر أﺧرى ﻋن اﻟرﺳول اﻟﻛرﯾم ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ أﺧرﺟﮫ ،اﺑن ﻣﺎﺟﮫ  ،ﻛﺗﺎب اﻟﺣدود  ،ﺑ ﺎب اﻟﺳ ﺗر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣ ؤﻣن ودﻓ ﻊ
اﻟﺣدود ﺑﺎﻟﺷﺑﮭﺎت  ،ﺣدﯾث رﻗم. 2535 :وﻣﺎ أﺧرﺟﮫ  ،اﻟﺑﯾﮭﻘﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ ،ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ درء اﻟﺣ دود ﺑﺎﻟﺷ ﺑﮭﺎت  ،ﺣ دﯾث
رﻗ م  ،16834 :ج 238/8؛اﺑ ن ﺣﺟ ر  ،ﺗﻠﺧ ﯾص اﻟﺣﺑﯾ ر ﻓ ﻲ أﺣﺎدﯾ ث اﻟراﻓﻌ ﻲ اﻟﻛﺑﯾ ر ،د ط ،ﺗﺣﻘﯾ ق ﻋﺑ د ﷲ ھﺎﺷ م اﻟﯾﻣ ﺎﻧﻲ
اﻟﻣ دﻧﻲ)،اﻟﻣدﯾﻧ ﺔ اﻟﻣﻧ ورة1384:ھ ـ –1964م ( ،ج 56/4؛ اﻟزﯾﻠﻌ ﻲ  ،ﻋﺑ د ﷲ ﺑ ن ﯾوﺳ ف أﺑ و ﻣﺣ ّﻣ د  ،ﻧﺻ ب اﻟراﯾ ﺔ ﻷﺣﺎدﯾ ث
اﻟﮭداﯾﺔ  ،د ط  ،ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺣﻣّد ﺑن ﯾوﺳف اﻟﺑﻧوري) ،ﻣﺻر :دار اﻟﺣدﯾث 1357 ،ھـ(  ،ج.309/3
)(2ﯾﻧظر  ،اﻟﻘراﻓﻲ ﺷﮭﺎب اﻟدﯾن  ،اﻟﻔروق  ،دط)،ﻣﻛﺔاﻟﻣﻛرﻣﺔ:ﻣﻛﺗﺑﺔ اﺣﯾﺎء اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ1414،ھـ( ،ج. 174-172/4
)(3ﯾﻧظر  ،ﺳﻠﯾم اﻟﻌوا  ،ﻓﻲ أﺻول اﻟﻧّظﺎم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ص. 97-96
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

ﯾﻌﺗﺑر ﻛ ّل اﻋـﺗداء واﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﻔس أو ﻣﺎ دوﻧﮭﺎ ﻣﺳﺎس ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺈﺣدى اﻟﺿرورات اﻟﺧﻣس و ھﻲ
اﻟﻧّﻔس ،ﻓﻛﺎن ﻣن اﻟﻌداﻟﺔ أن ﯾﻘﺎﺑل ھذا اﻻﻋﺗداء ﺑﺟزاء ﯾﻘدّره اﻟﺷرع ﺗﻘدﯾرا ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻓﺎﻗﺗﺿت اﻟﺣﻛﻣﺔ اﻹﻻھﯾّﺔ أن
ﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن ﺟﻧس اﻻﻋﺗداء ﺑﺎﻟﻘﺻﺎص .و رﻏم أنّ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﻗرّ ر ﻟﮭﺎ اﻟﻘﺻﺎص ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﺟراﺋــم
اﻟدم اﻟّﺗﻲ ﻻ ﺗﺧرج ﻋن اﻟﻘﺗل و إﺗﻼف اﻷطراف أو اﻷﻋﺿﺎء و اﻟﺟراح إﻻ ّ أﻧّﮭﺎ ﺗﺷﻛّل ھﻲ اﻷﺧرى ﻧظﺎﻣﺎ
ﻓرﯾدا ﺳﺗﻧﻛﺷف ﺑﻌض ﻣﻌﺎﻟﻣﮫ ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟﻣطﻠب  ،ﺣﯾث ﺗ ّم ﺗﻘﺳﯾﻣﮫ إﻟﻰ ﻓرﻋﯾن ﻓﻲ اﻷوّ ل ﻣﻧﮭﻣﺎ ﻧﺣدد ﻧظﺎم
اﻟﻘﺻﺎص ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘدّرة ﻓﯾﮫ و ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻧﺣﺎول إﻋطﺎء ﺑﻌض ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﯾﮫ ،و ذﻟك
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳق اﻟﺗﺎﻟﻲ:

اﻷول :
اﻟﻔرع ّ
ﻧظــــﺎم اﻟﻘﺻﺎص.
ﯾرﺗﻛز اﻟﻘﺻﺎص ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺷرﻋﯾّﺔ اﻟﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ ﺷدّﺗﮭﺎ ﻗرّ رت ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﺟراﺋم اﻟد ّم
اﻟﻣﺎﺳّﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﮭﺎ ﺑﺣﻘوق اﻷﻓراد  ،و ﻗد ﻋﻣد اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﺣﻛﯾم ﺗﻘدﯾرھﺎ ﻧﺻّﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻧﻌرض ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر
اﻷوّ ل؛ و ﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ و ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ اﻟﻣﻣﯾّزة ﺷﻛّﻠت ﻧظﺎﻣﺎ ﻋﻘﺎﺑﯾﺎ ﻓرﯾدا ﻟم ﺗﻌرف ﻣﻧﮫ اﻟﻧّظم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
إﻻّ اﻟﻘﻠﯾل و ﻟﮫ وزﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ و ھذا ﻣﺎ ﺳﻧﺑﯾّﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺛﺎﻧﻲ.
َﺎص ھﻲ :اﻟﻘَﺗل اﻟﻌَﻣد ،وإﺗﻼفُ
ّأوﻻ ـ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﺟراﺋم اﻟدم :ﺟرَ اﺋِم اﻟدم اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟ ِﻘﺻ ِ
اﻷطراف ﻋﻣدا ،واﻟﺟرح اﻟﻌﻣد؛ أﻣّﺎ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟد ّﯾﺔ ﻓﮭﻲ :ﺟراﺋم اﻟﻘﺻﺎص ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻌﻔو
ﻣن وﻟﻲ اﻟد ّم أو اﻣﺗﻧﺎع اﻟﻘﺻﺎص ﻟﺳﺑب ﺷرﻋﻲ ،ﺛم اﻟﻘﺗل ﺷﺑﮫ اﻟﻌﻣد ،واﻟﻘﺗل اﻟﺧطﺄ ،وإﺗﻼف اﻷطراف ﺧطﺄ،
واﻟﺟرح اﻟﺧطﺄ.
-1ﻋﻘوﺑ ﺔ اﻟﻘﺗ ل اﻟﻌﻣ د :ﯾﻘ ول ﺳ ﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﻓ ﻲ ﻣﺣﻛ م ﺗﻧزﯾﻠ ﮫ﴿ :ﻳــﺄﻳّﻬﺎ اﻟّـﺬﻳﻦ ءاﻣﻨـﻮا ﻛﺘـﺐ ﻋﻠـﻴﻜﻢ
اﻟﻘﺼــﺎص ﻓــﻲ اﻟﻘﺘﻠــﻰ  ،اﻟﺤ ـ ّﺮ ﺑﺎﻟﺤ ـ ّﺮ واﻟﻌﺒــﺪ ﺑﺎﻟﻌﺒــﺪ واﻻﻧﺜــﻰ ﺑــﺎﻻﻧﺜﻰ  ،ﻓﻤــﻦ ﻋﻔــﻲ ﻟــﻪ ﻣــﻦ أﺧﻴــﻪ ﺷــﻲء ﻓـﺎﺗّﺒــﺎع ﺑــﺎﻟﻤﻌﺮوف
وأداء إﻟﻴﻪ ﺑﺈﺣﺴـﺎن  ،ذﻟﻚ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ رّﺑﻜﻢ ورﺣﻤﺔ  ،ﻓﻤﻦ اﻋﺘﺪى ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓـﻠﻪ ﻋﺬاب أﻟﻴﻢ﴾ اﻟﺑﻘرة. 178/
وﻗد ﻋزّ زت اﻟﺳﻧّﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔ ھذا اﻟﻧّصّ  ،ﻓﺟﺎءت ﻋدّة آﺛﺎر ﺗﺛﺑت ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻘﺎﺗل  ،ﻣﻧﮭﺎ :
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

ى ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺸﻬﺪ
أ-ﻣﺎ روي ﻋن اﺑن ﻣﺳﻌود  ،رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ ﻗﺎل  ،ﻗﺎل رﺳول ﷲ  ﴿ : ﻻ ﻳﺤﻞّ دم اﻣﺮ ْ
ن ﻣﺤﻤّﺪا رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ إﻻّ ﺑﺈﺣﺪى ﺛﻼث … ،واﻟﻨّﻔﺲ ﺑﺎﻟﻨّﻔﺲ﴾ ).(1
أن ﻻ إﻟﻪ إﻻّ اﻟﻠّﻪ وأ ّ
ب-وﻣﺎ روي ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس  ،رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﻣﺎ  ،ﻣرﻓوﻋﺎ إﻟﻰ رﺳول ﷲ  ﴿ : وﻣﻦ ﻗﺘﻞ

ﻋﻤﺪا ﻓﻬﻮ ﻗﻮد ،وﻣﻦ ﺣﺎل دوﻧﻪ  ،ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻟﻌﻨﺔ اﻟﻠّﻪ وﻏﻀﺒﻪ  ،وﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﺻﺮف وﻻ ﻋﺪل ﴾ ).(2
وﺛﻣّﺔ آﺛﺎر ﻛﺛﯾرة ﻋﺎﻣّﺔ ،ﺗﺛﺑت ھﻲ اﻷﺧرى ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻘﺗل ﻗﺻﺎﺻﺎ  ،ﻣﻧﮭﺎ:
أ -ﻗوﻟﮫ  ﴿ : اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﺗﺘﻜﺎﻓـﺄ دﻣﺎؤﻫﻢ .(3) ﴾ . .
ب -ﻗوﻟﮫ  ﴿ : ﻣﻦ اﻋﺘﺒﻂ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻗﺘﻼ ﻋﻦ ﺑﻴﻨﺔ  ،ﻓـﺈﻧّﻪ ﻗﻮد إﻻّ أن ﻳﺮﺿﻰ أوﻟﻴﺎء اﻟﻤﻘﺘﻮل﴾ ).(4
ج -وﻗوﻟﮫ  ﻓﯾﻣﺎ رواه ﻋﻧ ﮫ أﺑ و ھرﯾ رة  ﴿ :ﻣـﻦ ﻗﺘـﻞ ﻟـﻪ ﻗﺘﻴــﻞ  ،ﻓﻬـﻮ ﺑﺨﻴـﺮ اﻟﻨّﻈـﺮﻳﻦ إﻣّـﺎ أن ﻳـ ــﻮدّي ،
وإﻣّﺎ أن ﻳﻘـﺎد ﴾؛ وﻓﻲ رواﯾﺔ  ﴿ :ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻟﻪ ﻗﺘﻴﻞ ﻓـﺄﻫﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺮﺗﻴﻦ ،إن أﺣﺒّﻮا ﻓـﺎﻟﻘﻮد  ،وإن أﺣﺒّﻮا ﻓـﺎﻟﻌﻘـﻞ أي اﻟﺪﻳّﺔ
﴾ ).(5
ھذا إذا ﻛﺎن اﻻﻋﺗداء ھو إزھﺎق روح اﻟﺷﺧص ﻋﻣدا،أﻣﺎ ﻣﺎ دون ذﻟك ،ﻓﺑﯾﺎﻧﮫ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 -2ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺟﻧﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ دون اﻟﻧّﻔس ﻋﻣدا  :اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ دون اﻟﻧّﻔس ﻋﻣ دا  ،ﺗﻛ ون ﻋﻘوﺑﺗ ﮫ
اﻟﻘﺻﺎص إذا ﺗﻌﻠّق اﻷﻣر ﺑﻣﺎ ﺗﻣﻛن ﻓﯾﮫ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ؛ أﻣّﺎ ﺧﻼ ذﻟك ﻓﺎﻟدﯾّﺔ أو ﺑﻌﺿﮭﺎ  -اﻹرش أو ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌ دل
)  (1ﺳﺑق ﺗـﺧرﯾﺟـﮫ ص.119
)  (2أﺧرﺟﮫ ،أﺑو داود  ،ﻛﺗﺎب اﻟدﯾّﺎت  ،ﺑﺎب ﻣن ﻗﺗل ﻓﻲ ﻋﻣﯾﺎ ﺑﯾن ﻗوم  ،ﺣدﯾث رﻗم  3935:؛ اﻟﻧّﺳﺎﺋﻲ  ،ﻛﺗﺎب اﻟﻘﺳﺎﻣﺔ  ،ﺑﺎب
ﻣن ﻗﺗل ﺑﺣﺟر أو ﺳوط  ،ﺣدﯾث رﻗم .4708-4707:
) (3أﺧرﺟﮫ ،أﺑو داود  ،ﻛﺗﺎب اﻟدﯾّﺎت  ،ﺑﺎب أﯾﻘﺎد اﻟﻣﺳ ﻠم ﺑﺎﻟﻛ ﺎﻓر ،واﻟﻠّﻔ ظ ﻟ ﮫ ،ﺣ دﯾث رﻗ م  3927:؛ اﻟﻧّﺳ ﺎﺋﻲ  ،ﻛﺗ ﺎب اﻟﻘﺳ ﺎﻣﺔ ،
ﺑﺎب اﻟﻘود ﺑﯾن اﻷﺣرار واﻟﻣﻣﺎﻟﯾك ﻓﻲ اﻟﻧّﻔس  ،ﺣدﯾث رﻗم . 4654-4653:
)  (4أﺧرﺟﮫ،اﻟﻧّﺳﺎﺋﻲ  ،ﻛﺗﺎب اﻟﻘﺳﺎﻣﺔ  ،ﺑﺎب ذﻛر ﺣدﯾث ﻋﻣرو ﺑ ن ﺣ زم ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ول  ،ﺣ دﯾث رﻗ م  4770:؛ اﻟ دار ﻣ ﻲ  ،ﻛﺗ ﺎب
اﻟدﯾّﺎت  ،ﺑﺎب اﻟدﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺗل اﻟﻌﻣد  ،ﺣدﯾث رﻗم . 2246 :
)  (5أﺧرﺟﮫ ،اﻟﺑﺧﺎري  ،ﻛﺗﺎب اﻟدﯾّﺎت  ،ﺑﺎب ﻣن ﻗﺗل ﻟ ﮫ ﻗﺗﯾ ل ﻓﮭ و ﺑﺧﯾ ر اﻟﻧّظ رﯾن  ،ﺣ دﯾث رﻗ م  6372:؛ ﻣﺳ ﻠم  ،ﻛﺗ ﺎب اﻟﺣ ﺞ
ﺑﺎب ﺗﺣرﯾم ﻣﻛّﺔ وﺻﯾدھﺎ وﺧﻼھﺎ وﺷﺟرھﺎ وﻟﻘطﺎﺗﮭﺎ إﻻّ ﻟﻣﻧﺷد  ،ﺣدﯾث رﻗم . 2414
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

–؛ واﻟّذي ﯾﮭﻣّﻧﺎ ھﻧﺎ ھو ﻣوﺟب اﻟﻘﺻﺎص؛ أي اﻟﺣﺎﻻت اﻟّﺗﻲ ﯾﺟري ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘود ،اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﻋزّ
ﻦ،
ﻦ ﺑﺎﻟﺴ ـ ّ
ن اﻟ ـﻨّﻔﺲ ﺑــﺎﻟﻨّﻔﺲ واﻟﻌــﻴﻦ ﺑــﺎﻟﻌﻴﻦ واﻻﻧــﻒ ﺑــﺎﻻﻧﻒ واﻻذن ﺑــﺎﻻذن ،واﻟﺴ ـ ّ
وﺟ ّل ﴿ :وﻛﺘﺒﻨــﺎ ﻋﻠــﻴﻬﻢ ﻓﻴﻬــﺎ أ ّ
واﻟﺠﺮوح ﻗﺼﺎص  ،ﻓﻤﻦ ﺗﺼﺪّق ﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﻛﻔـﺎرة ﻟﻪ ،وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻤﺎ أﻧﺰل اﷲ ﻓـﺄوﻟـﺌﻚ ﻫﻢ اﻟﻈﺎﻟﻤﻮن ﴾ اﻟﻣﺎﺋدة.45/
و اﻟﺛّﺎﺑت ﺑﺎﻟﺳﻧّﺔ ﻓﻲ أﺣﺎدﯾث ﻋدّة  ،ﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎ :
رض رأس ﺟﺎرﻳّـﺔ ﺑـﻴﻦ ﺣﺠـﺮﻳﻦ  ،ﻓﻘﻴـﻞ ﻟﻬـﺎ  :ﻣـﻦ ﻓﻌـﻞ
ن ﻳﻬﻮدﻳّــﺎ ّ
أ -ﻋن أﻧس ﺑن ﻣﺎﻟك،رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧ ﮫ ﴿ :أ ّ
ﻲ 
ي ؛ ﻓ ــﺄوﺗﻲ ﺑــﻪ اﻟﻨّﺒ ـ ّ
ﺑــﻚ ﻫــﺬا ؟ آﻓ ــﻼن أم ﻓ ــﻼن ؟ ﺣﺘّــﻰ ﺳ ـﻤّﻲ اﻟﻴﻬــﻮد ّ

ـﺮض رأﺳــﻪ
ﻓـﻠــﻢ ﻳــﺰل ﺑــﻪ ﺣﺘّــﻰ أﻗ ـ ّﺮ ﺑــﻪ  ،ﻓـ ّ

ﺑﺎﻟﺤﺠﺎر﴾ ).(1
ن اﻟﺮﺑﻴﻊ ﻋﻤّﺘﻪ  ،ﻛﺴﺮت ﺛﻨﻴﺔ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻄﻠﺒـﻮا إﻟﻴﻬـﺎ اﻟﻌﻔـﻮ  ،ﻓــﺄﺑﻮا  ،ﻓﻌﺮﺿـﻮا اﻷرش
ب -وﻋن أﻧس أﯾﺿﺎ  ﴿ ،أ ّ
ﻓـﺄﺑﻮا  ،ﻓـﺄﺗﻮا رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ  وأﺑﻮا إﻻّ اﻟﻘﺼﺎص  ،ﻓـﺄﻣﺮ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ 

ﺑﺎﻟﻘﺼﺎص ﻓﻘـﺎل أﻧﺲ ﺑﻦ اﻟﻨّﻀﺮ  :ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّـﻪ ،

أﻧﻜﺴــﺮ ﺛﻨﻴــﺔ اﻟﺮﺑﻴــﻊ ؟ ﻻ  ،واﻟّــﺬي ﺑﻌﺜــﻚ ﺑــﺎﻟﺤ ّﻖ  ،ﻻ ﺗﻜﺴــﺮ ﺛﻨﻴﺘﻬــﺎ ؛ ﻓﻘ ــﺎل رﺳــﻮل اﻟﻠّــﻪ 

 :ﻳــﺎ أﻧــﺲ  ،ﻛﺘــﺎب اﻟﻠّــﻪ

ن ﻣﻦ ﻋﺒﺎد اﻟﻠّﻪ ﻣﻦ ﻟﻮ أﻗﺴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻠّﻪ ﻷﺑﺮّﻩ ﴾ ).(2
اﻟﻘﺼﺎص  ،ﻓﺮﺿﻲ اﻟﻘﻮم ﻓﻌﻔﻮا ؛ ﻓﻘـﺎل رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ  إ ّ
ن َر ُﺳـﻮلَ اﻟﻠـﱠ ِﻪ ﺻَـﻠﱠﻰ اﻟﻠـﱠﻪُ ﻋَﻠَﻴْـ ِﻪ َو َﺳـﻠﱠﻢَ
 3ـ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻘﺗل ﺷﺑﮫ اﻟﻌﻣد  :ﺟﺎء ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻘﺗل ﺷ ﺑﮫ اﻟﻌﻣ د﴿ أَ ﱠ
ن ﻓِـﻲ
أَرﺑَ ُﻌـﻮ َ
ط وَاﻟْﻌَﺼَـﺎ ﻣِﻨْ َﻬـﺎ ْ
ﻛـﻞﱠ ﻗَﺘِﻴ ـ ِﻞ ﺧَﻄَـﺈِ اﻟْﻌَﻤْـ ِﺪ أَ ْو ِﺷـﺒْ ِﻪ اﻟْﻌَﻤْـ ِﺪ ﻗَﺘِﻴ ـ ِﻞ اﻟﺴﱠـ ْﻮ ِ
ن ُ
ﻟَﻤﱠﺎ دَﺧَﻞَ ﻣَﻜﱠـﺔَ ﻳَـ ْﻮمَ اﻟْﻔَـﺘِْﺢ ﻗـَـﺎلَ َأَﻻ َوإِ ﱠ
ﺑُﻄُﻮﻧِﻬَﺎ أَوَْﻻدُﻩَا﴾ ) ، (3ﻓﮭذا اﻟﻧص ﯾﺣرم اﻟﻘﺗل ﺷﺑﮫ اﻟﻌﻣد ،وﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟدﯾﺔ.
ِﻦ أَن ﻳَﻘْﺘُـﻞَ ُﻣ ْﺆﻣِﻨـًﺎ إِﻻﱠ ﺧَﻄَﺌـًﺎ َوﻣَﻦ ﻗَﺘَـﻞَ
ن ﻟُِﻤ ْﺆﻣ ٍ
 4ـ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻘﺗل اﻟﺧطﺄ  :ﯾﻘول ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰَ ﴿ :وﻣَﺎ ﻛَﺎ َ
ﻜ ْﻢ َو ُﻫ َﻮ
ن ﻣِﻦ ﻗَ ْﻮٍم ﻋَﺪُوﱟ ﻟﱠ ُ
دﻳَﺔٌ ﻣﱡﺴَﻠﱠﻤَﺔٌ إِﻟَﻰ أَ ْﻫﻠِﻪِ إِﻻﱠ أَن ﻳَﺼﱠﺪﱠﻗُﻮاْ ﻓـَﺈِن ﻛَﺎ َ
ُﻣ ْﺆﻣِﻨـًﺎ ﺧَﻄَﺌـًﺎ ﻓَﺘَ ْﺤﺮِﻳ ُﺮ َرﻗَﺒٍَﺔ ﻣﱡ ْﺆﻣِﻨٍَﺔ َو ِ
ق ﻓَ ِﺪﻳَﺔٌ ﻣﱡﺴَﻠﱠﻤَﺔٌ إِﻟَﻰ أَ ْﻫﻠِِﻪ َوﺗَ ْﺤﺮِﻳ ُﺮ َرﻗَﺒٍَﺔ ﻣﱡ ْﺆ ِﻣﻨَﺔً
ﻜ ْﻢ َوﺑَﻴْﻨَ ُﻬ ْﻢ ﻣﱢﻴﺜـَﺎ ٌ
ن ﻣِﻦ ﻗَ ْﻮٍم ﺑَﻴْﻨَ ُ
ﻦ ﻓَﺘَ ْﺤﺮِﻳ ُﺮ َرﻗَﺒٍَﺔ ﻣﱡ ْﺆﻣِﻨٍَﺔ َوإِن ﻛَﺎ َ
ْﻣ ْﺆﻣِ ٌ
) (1أﺧرﺟﮫ ،اﻟﺑﺧﺎري  ،ﻛﺗﺎب اﻟدﯾّﺎت  ،ﺳؤال اﻟﻘﺎﺗل ﺣﺗّﻰ ﯾﻘ ّر واﻹﻗرار ﻓﻲ اﻟﺣدود  ،ﺣدﯾث رﻗم  6368:؛ ﻣﺳﻠم  ،ﻛﺗﺎب اﻟﻘﺳﺎﻣﺔ
واﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ  ،ﺑﺎب ﺛﺑوت اﻟﻘﺻﺎص ﻓﻲ اﻟﻘﺗل ﺑﺎﻟﺣﺟر وﻏﯾره  ،ﺣدﯾث رﻗم . 3165
)  (2أﺧرﺟﮫ،اﻟـﺑﺧﺎري  ،ﻛﺗﺎب ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن  ،ﺑﺎب  :ﯾﺎ أﯾّﮭﺎ اﻟّذﯾن آﻣﻧوا ﻛﺗب ﻋﻠﯾﻛم اﻟﻘﺻﺎص…  ،ﺣدﯾث رﻗم4140 :؛
اﻟﻧّﺳﺎﺋﻲ ،ﻛﺗﺎب اﻟﻘﺳﺎﻣﺔ  ،ﺑﺎب اﻟﻘﺻﺎص ﻓﻲ اﻟﺛﻧﯾﺔ  ،ﺣدﯾث رﻗم . 4674:
)  (3أﺧرﺟﮫ اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺳﻧﻧﮫ ،ﺑَﺎب ،ﺣدﯾث رﻗم.4714 :
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

ن اﻟﻠّﻪُ ﻋَﻠِﻴﻤًﺎ ﺣَﻜِﻴﻤًﺎ﴾ اﻟﻧﺳﺎء ،92 :وﯾﻘول رﺳول ﷲ
ﻦ اﻟﻠّﻪِ َوﻛَﺎ َ
ْﻦ ﺗَ ْﻮﺑَﺔً ﻣﱢ َ
ْﻦ ُﻣﺘَﺘـَﺎﺑِﻌَﻴ ِ
ﺪ ﻓَ ِﺼﻴـَﺎمُ ﺷَ ْﻬ َﺮﻳ ِ
ﻓَﻤَﻦ ﻟﱠ ْﻢ ﻳَِﺠ ْ
 ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم " :-دﯾﺔ اﻟﺧطﺄ ﻋﺷرون ﺣﻘﺔ ،وﻋﺷرون ﺟذﻋﺔ ،وﻋﺷرون ﺑﻧت ﻣﺧﺎض،وﻋﺷرون ﺑﻧت ﻟﺑون ،وﻋﺷرون ﺑﻧﻲ ﻣﺧﺎض ُذﻛُر" ) ،(1ﻓﮭذان اﻟ ّﻧﺻﺎن ﯾﺣرﻣﺎن اﻟﻘﺗل اﻟﺧطﺄ ،وﯾﻌﺎﻗﺑﺎن
ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟدﯾﺔ ،وﯾﺑﯾﻧﺎن ﻣﻘدارھﺎ وأوﺻﺎﻓﮭﺎ.
5ـ ﻋﻘوﺑﺔ ﻗطﻊ اﻷطراف واﻟﺟراح ﺧطﺄ  :ﺣ ّدد اﻟرﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠّم اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
أن ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺟﺳم ﻣﻧﮫ ﻋﺿو واﺣد ﻛﺎﻷﻧف و اﻟذﻛر واﻟﻠﺳﺎن ﻓﻔﯾﮫ اﻟد ّﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،وﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺟﺳم ﻣﻧﮫ
ﻋﺿوان ﻓﻔﯾﮫ ﻧﺻف اﻟدﯾﺔ؛ أ ّﻣﺎ اﻟﺟراح ﻓﻘد ﺣ ّدد ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم ﻋﻘوﺑﺔ ﺑﻌﺿﮭﺎ ،ﻓﺟﻌل أرش اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﺧﻣﺳﺎ ً ﻣن
اﻹﺑل ،وأرش اﻟﮭﺎﺷﻣﺔ ﻋﺷراً ﻣن اﻹﺑل ،وﻓﻲ اﻷﻣﺔ واﻟداﻣﻐﺔ ﺛﻠث اﻟدﯾﺔ ،وﺟﻌل ﻓﻲ ﻛل ﺟرح ﯾﺻل إﻟﻰ
اﻟﺟوف ﺛﻠث اﻟدﯾﺔ).(2
و" اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ :أن ﻛ ّل ﺗﻠف أو ﺟرح ﻟم ﯾﺣدد ﻟﮫ اﻟرﺳول  د ّﯾﺔ أو أرﺷﺎ ً ﻓﯾﮫ ﺣﻛوﻣﺔ،
وھﻲ ﻣﺎ ﯾﺣﻛم ﺑﮫ اﻟﻘـﺎﺿﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر أھل اﻟﺧﺑرة ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺻل اﻟﺣﻛـوﻣﺔ إﻟﻰ اﻟد ّﯾﺔ أو اﻷرش
اﻟذي ﻋﯾﻧﮫ اﻟرﺳول  ﻟﻠﺗﻠف أو اﻟﺟرح اﻟذي ﯾﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺷدة ،وھذه اﻟﻘﺎﻋدة ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن اﻷﻣﺔ.واﻟدﯾﺔ ﻓﻲ
ﻗطﻊ اﻷطراف واﻟﺟراح اﻟﻌﻣدﯾﺔ ھﻲ ﻧﻔس اﻟدﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺄ ،وﻟﻛ ّﻧﮭﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠﻔﺎن ﻓﻲ اﻟوﺻف ،ﻓدﯾﺔ اﻟﻌﻣد
ﻣﻐﻠظﺔ ،ودﯾﺔ اﻟﺧطﺄ ﻣﺧﻔﻔﺔ ،طﺑﻘﺎ ً ﻷﺣﺎدﯾث اﻟرﺳول  وﻓﻌﻠﮫ" ).(3
ﺛﺎﻧﯾﺎ ـ ﺧﺻﺎﺋص ﻋﻘوﺑﺎت اﻟﻘﺻﺎص :ظﺎھرة اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﺗﻘرﯾر اﻟﻘﺻﺎص ﻛﻌﻘوﺑﺔ ﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺟرﺋم
اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﻔس أو ﻣﺎ دوﻧﮭﺎ،إذ ﻓﯾﮫ أﻋظم ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻧّﻔس اﻟﺑﺷرﯾّﺔ ﻟﻘوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :وﻟﻛم ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺎص ﺣﯾﺎة ﯾﺎ
أوﻟﻲ اﻻﻟﺑﺎب ﻟﻌﻠّﻛم ﺗﺗﻘون ﴾اﻟﺑﻘرة179/؛ أﻣّﺎ اﻟدﯾّﺔ ﻓﺣﻛﻣﺔ ﺗﻘرﯾرھﺎ ﻛﺟزاء أﺻﻠﻲّ أو ﺑدﻟﻲ ﺗﻛﺷف ﻋن ﻗﺎﻋدة
)  (1أﺧرﺟﮫ أﺑوداود ،ﻋن ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻣﺳﻌود رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ ،ﺑﺎب اﻟدﯾﺔ ﻛم ھﻲ ،ﺣدﯾث رﻗم.3939 :
) (2ﯾﻧظر ،ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋوده ،اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ج ،1ص .121
اﻟﻣوﺿﺣﺔ واﻟﮭﺎﺷﻣﺔ واﻵﻣﺔ واﻟداﻣﻐﺔ أﺳﻣﺎء ﻟﺟراح ﺗﺻﯾب اﻟرأس واﻟوﺟﮫ ،وﺗﺳﻣﻰ اﻟﺷﺟﺎج ،واﻟﻣوﺿﺣﺔ :ھﻲ
اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺷف ﻋن اﻟﻌظم .واﻟﮭﺎﺷﻣﺔ :ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﮭﺷﻣﮫ .واﻵﻣﺔ :ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺻل إﻟﻰ اﻟﺟﻠدة اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ اﻟﻣﺦ .واﻟداﻣﻐﺔ :ھﻲ
اﻟﺗﻲ ﺗﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﺦ ﻧﻔﺳﮫ .وﯾطﻠق ﻟﻔظ اﻟﺷﺟﺎج ﻋﻠﻰ ﺟراح اﻟرأس واﻟوﺟﮫ ،أﻣﺎ ﻣﺎ ﻋدا ذﻟك ﻓﯾﺳﻣوﻧﮫ ﺟراﺣﺎ ً إﻻ ﻣﺎ ﯾﺻل
ﻟﻠﺗﺟوﯾف اﻟﺻدري واﻟﺑطﻧﻲ ﻓﯾﺳﻣوﻧﮫ ﺟﺎﺋﻔﺔ .و ﯾطﻠق ﻟﻔظ اﻟدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ،وﯾطﻠق ﻟﻔظ اﻷرش ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟدﯾﺔ،
وﻣﺎ ﻟﯾس ﻟﮫ ﻗدر ﻣﻌﻠوم ﻣن اﻟدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟراﺣﺎت .ﺳﻌدي أﺑوﺟﯾب ،اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻔﻘﮭﻲ ،ط )،2دار اﻟﻔﻛر ،(1988 ،ص،382
.23،19 ،367
)  (3ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋوده ،اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ج ،1ص .124
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

ﺟﺑر اﻟﺿرر و ﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣن آﺛﺎر ﻓﻲ اﻟﺣول دون اﺳﺗﻣرار اﻟﺟرﯾﻣﺔ .و ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﯾﻣﺗﺎز اﻟﻘﺻﺎص ﻛﻧظﺎم
ﻋﻘﺎﺑﻲ ﺑﺧﺻﺎﺋص ﻣﻣﯾّزة ﺑﻌﺿﮭﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﮫ ،و اﻟﺑﻌض ﯾﺗﻌﻠّق ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘرّ رة ﻓﯾﮫ و
اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺷﻣوﻟﯾﺗﮫ ﻷﺣﻛﺎم ﺧﺎﺻّﺔ ﺗظﮭر ﺗواﻓﻘﮫ و ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ،ﯾﻣﻛن ﺑﯾﺎن ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
 1ـ اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﮭﺎ اﻟﻘﺻﺎص :ﻟﻘد ﺟﻌل اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺑﻌض اﻟﻌﻘوﺑﺎت
ﻛﺎﻟﺣدود ﺣﻘﺎ

ﺗﻌﺎﻟﻲ أي ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ ﻧظرا ﻟﻣﺳﺎﺳﮭﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ  ،و ﺗرك اﺳﺗﯾﻔﺎء ﻋﻘوﺑﺎت أﺧرى

ﻟﻸﻓراد و ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺎص ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﺗﻌﻠّﻘﮭﺎ أﻛﺛر ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻔردﯾّﺔ .
و ﻣﻧﺢ ﺣرﯾّﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﻟﻸﻓراد ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﻘﺻﺎص إن ﺗﺣﻘﻘت ﺷروطﮫ أو اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻧﮫ ﻗد ﻻ ﺣول
دون ﻓرض وﻟﻲ اﻷﻣر أو اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻘوﺑﺎت أﺧرى ﺗﻌزﯾرا ﻟﻠﺟﺎﻧﻲ و ﻣراﻋﺎة ﻣﻧﮫ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻷﻧّﮫ وﻛﻣﺎ
ﻗﺎل أﺣد اﻟﻔﻘﮭﺎء" :ﻣﺎ ﻣن ﺣق ﻵدﻣﻲ إﻻ و ﻓﯾﮫ ﺣق إذ ﻣن ﺣق ﷲ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻛﻠف ﺗرك أذاه ﻟﻐﯾره") .(1و
ﻋﻠﯾﮫ  ،ﻓﺈﻧّﻧﺎ ﻧﻠﻣس ﺑﺄنّ اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﮭﺎ اﻟﻘﺻﺎص ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺣﻘوق ﻓردﯾّﺔ و ﻋﺎﻣّﺔ ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﻟﻛن
ﺣﻘوق اﻷﻓراد ﻓﯾﮭﺎ ﻏﺎﻟﺑﺔ؛ وﻟذا ﻓﺈنّ ﻧطﺎﻗﮭﺎ ﺗطﺑﯾق ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت ":اﻟﻘﺻﺎص" ﯾﺗﺳّﻊ و ﯾﺿﯾق
ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ ﻣدى ﺗﻣﺳّك وﻟﻲ اﻟدم ﺑﺎﻻﺳﺗﯾﻔﺎء و ﻣدى ﺗﺣﻘق ﺷروط اﻻﺳﺗﯾﻔﺎء.
 2ـ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘرّ رة ﻓﯾﮫ :ﻋﻘوﺑﺎت اﻟﻘﺻﺎص ﺑدﻧﯾّﺔ ﻓﻲ اﻷﺻل و ﺣﺗّﻰ إن ﻛﺎن ﻣﺂل
ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ ﻣﺎدي ﻟﮫ اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾّﺔ ﻓﮭﻲ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘدرة ﻣن اﻟﺷرع اﻟﺣﻛﯾم ﻣﺣددة اﻟﻧّوع و اﻟﻛ ّم ﺳواء
ﻛﺎن اﻻﻋﺗداء واﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﻔس أو ﻣﺎ دوﻧﮭﺎ .و ﯾﻣﻛن ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق أن ﻧﻘول ﺑﺄﻧّﮭﺎ ذات طﺑﯾﻌﺔ
ﻣزدوﺟﺔ،وﺟﻌﻠﮭﺎ ﺑدﻧﯾّﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ و ﻣﺎﻟﯾّﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟظﺎھرة ﻣن اﻟﻧّﺻوص
اﻟﻣﻘرّ رة ﻟﮭﺎ ـ ﻛﺎﻟﻌﻣد و اﻟﺧطﺄ و اﻟﻌﻔو و اﻟﺻﻠﺢ...ـ ﻣﻘﺻود ﻟذاﺗﮫ ﺣﺗّﻰ ﺗﺗﺣﻘق اﻷھداف اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣن ھذا
اﻟﻧّظﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ  ،ﻓﯾﺷﻔﻰ ﻏﯾظ اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ و وﻟﯾﮫ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺧﺗﯾﺎر اﻻﺳﺗﯾﻔﺎء و ﯾﺗ ّم إﺻﻼح ذات اﻟﺑﯾن ﻓﻲ
ﺣﺎل اﻟﻌﻔو أو اﻟﺻﻠﺢ و ﺗﺗﺟﺳّد ﻓﻛرة اﻟﺗﺿﺎﻣن و ﺗﺗﺣﻘّق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻓﻲ أﺳﻣﻰ ﺻورة ﻟﮭﺎ.
 3ـ ﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺻﺎص ﻷﺣﻛﺎم ﺧﺎﺻّ ﺔ :ﺗﻧدرج ﺿﻣن ﻧظﺎم اﻟﻘﺻﺎص ﺑﻌض اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻّﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗظﮭر اﻟﺗواﻓق اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾﻧﮫ ﻛﻧظﺎم ﻋﻘﺎﺑﻲ ﻓرﯾد ﻣن ﻧوﻋﮫ و اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﮫ ﻣن ﺗﺷﺧﯾص ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ و
ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﻠﻲّ ،و أھ ّم ھذه اﻷﺣﻛﺎم ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ:

)  (1اﻟزرﻗﺎﻧﻲ ،ﺷرﺣﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﺻر ﺧﻠﯾل ،دط )،ﺑﯾروت :دار اﻟﻔﻛر،دت(،ج.115/ 8
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

أ ـ ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗﺣقّ اﻟﻘﺻﺎص ﻣن اﻟﻘﺎﺗل :ﻓﺣقّ اﻟﻘﺻﺎص ﻣﻘرّ ر ﺑﺎﻟﻧّص اﻟﺷرﻋﻲّ ﻷوﻟﯾﺎء اﻟﻘﺗﯾل،
ﻟﻘوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :وﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎً ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻮﻟﻴّﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﺎً ﻓـﻼ ﻳﺴﺮف ﻓﻲ اﻟﻘﺘﻞ إﻧّﻪ ﻛﺎن ﻣﻨﺼﻮراً﴾ اﻹﺳراء، 33 /
وﻣﻌﻧﻰ"... " :ﻟوﻟ ّﯾﮫ" أي ﻟﻣﺳﺗﺣق دﻣﮫ ،أي ﻟﻣن ﯾﺳﺗﺣق اﻟﻘﺻﺎص ﻣن اﻟﻘﺎﺗل" ).(1
و وﻟﻲ اﻟﻘﺗﯾل ھو ﻛ ّل وارث ﻟﻠﻘﺗﯾل  ،ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾّﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ،
ﻣن ذﻟك ﻗوﻟﮭم .." :ﻛ ّل ﻣن ورث اﻟﻣﺎل ورث اﻟﻘﺻﺎص ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻣﯾراﺛﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺎل ﺣ ّﺗﻰ اﻟزوﺟﯾن وذوي
)(2

اﻷرﺣﺎم ﻷ ّﻧﮫ ﺣقّ ﯾﺳﺗﺣﻘﮫ اﻟوارث ﻣن ﺟﮭﺔ ﻣورﺛﮫ أﺷﺑﮫ ﺑﺎﻟﻣﺎل"

 ،وﻗوﻟﮭم .." :اﻟﺻﺣﯾﺢ ﺛﺑوت اﻟﻘﺻﺎص

ﻟﻛ ّل وارث ﻟﻠﻘﺗﯾل") (3؛ وﻗوﻟﮭم" :اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﻘﺻﺎص ھو اﻟوارث ﻛﺎﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﻣﺎل ،ﻷ ّﻧﮫ ﺣقّ ﺛﺎﺑت ،واﻟوارث
أﻗرب اﻟ ّﻧﺎس إﻟﻰ اﻟﻣ ّﯾت ﻓﯾﻛون ﻟﮫ ،ﺛ ّم إن ﻛﺎن اﻟوارث واﺣداً اﺳﺗﺣ ّﻘﮫ ،وإن ﻛﺎن ﺟﻣﺎﻋﺔ اﺳﺗﺣﻘوه ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل
اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﺎﻟﻣﺎل اﻟﻣوروث ﻋﻧﮫ"). (4
ب ـ اﻟﺗﻛﺎﻓؤ و اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ  :ﻗدّرت اﻟﺣﻛﻣﺔ اﻹﻟﮭﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أن ﯾﻛون ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻘﺻﺎص ﻣرھون ﺑﺷرط
اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻧﻲ و اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﯾن ﻓﻌل اﻟﺟﺎﻧﻲ و ﻓﻌل اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻠزﻣﮫ
اﻻﺳﺗﯾﻔﺎء ﻣن ﻣﻧﻊ اﻟﺣﯾف ،ﻓﺈن ﺗﻌذّر ذﻟك ﺳﻘط اﻟﻘﺻﺎص ووﺟﺑت اﻟدﯾّﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻌزﯾر أو ﻣن دوﻧﮫ ﺑﺣﺳب
)(5

اﻻﻗﺗﺿﺎء  .و ﻗد ﻓﺻّل ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺷرﯾﻌﺔ

ﻋﻧﺎﺻر ھذا اﻟﺷرط ﻓﺄﻛّدوا أنّ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﺟﻧس و ﻓﻲ

اﻟﻣوﺿﻊ وﻓﻲ اﻟﺳﻼﻣﺔ و ﻓﻲ اﻟﻘدر و ﻓﻲ ﻓﻘد اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ و ھذا ﻣﺎ ﯾؤﻛّد ﻋداﻟﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ.
واﻟﺣﺎﻻت اﻟّﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺣﻘق ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣن ﻏﯾر ﺣﯾف ﻛﺛﯾرة ﺟداً وﻛﻠّﮭﺎ ﺗﺟﻌل ﻣن ﻏﯾر
اﻟﻣﻣﻛن ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻘﺻﺎص  .و ﯾﺳري ھذا اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺟراﺋم اﻹﻋﺗـداء ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﻔس أو ﻣﺎ دون اﻟ ّﻧﻔس
ﻛﺎﻟﺟراﺣﺎت ﻓﻲ اﻟرأس واﻟوﺟﮫ ﻋﻠﻰ أﻧواﻋﮭﺎ ،و اﻻﻋﺗداء اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷطراف وﻣﺎ ﯾﺟري ﻣﺟراھﺎ
ﻛﻘطﻊ اﻟﯾد أو اﻟرﺟل أو اﻟﻠﺳﺎن أو اﻷﻧف ،واﻻﻋﺗداءات اﻟﺗﻲ ﺑﮭﺎ ﯾذھب ﻣﻌــﺎﻧﻲ اﻷطراف ﻣﻊ ﺑﻘﺎء
)  (1اﻟﻘرطﺑﻲ ،اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن.254/10 ،
)  (2اﻟﺑﺎھوﺗﻲ ،ﻣﻧﺻور ﺑن إدرﯾس  ،ﻛﺷﺎف اﻟﻘﻧﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺗن اﻹﻗﻧﺎع ،دط  )،ﺑﯾروت :دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ1982 ،م(.359/3 ،
)  (3اﻟرﻣﻠﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن  ،ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﺎج اﻟﻰ ﺷرح اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ ﻋﻠﻰ ﻣذھب اﻻﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻻﺧﯾرة )،ﺑﯾروت:
ﻟﺑﻧﺎن:دار اﻟﻔﻛر1984،م(.283/4 ،
)  (4اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ  :ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.242/7 ،
)  (5ﯾﻧظر  ،أﺑو زھرة  ،اﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،ص 385و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ؛ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋوده  ،اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ج 219 /2وﻣﺎ
ﺑﻌدھﺎ؛ أﺑو اﻟﻣﻌﺎطﻲ ﺣﺎﻓظ أﺑو اﻟﻔﺗوح  ،اﻟﻧّظﺎم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ ،ص  364وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

أﻋﯾﺎﻧﮭﺎ ﻛﺈذھـﺎب ﺳﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻊ ﺑﻘﺎء أذﻧﮫ ،وﻛذﻟك اﻻﻋﺗـداء ﺑﺎﻟﺟراﺣـﺎت ﻓﻲ ﺳﺎﺋر اﻟﺑدن ،و اﻟّﺗﻲ ﻣﻧﮭﺎ
ﻣﺎ ﯾﻧﻔذ إﻟﻰ ﺟوف اﻹﻧﺳـﺎن ﻛﺎﻟطﻌﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺻدر أو اﻟﺑطن وﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻧﻔذ إﻟﻰ اﻟﺟوف وﻣﺎ ﯾﻠﺣق
ﺑذﻟك).(1
ھذا و اﻟﻘﺻﺎص ﺳﺎﻗط ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻼﻋﺗداءات اﻟﺧطﺋﯾّﺔ أﯾﺿﺎ ،أ ّﻣﺎ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻣﻧﮭﺎ ﺑطرﯾق اﻟﻌﻣد ﻓﺑﻌﺿﮭﺎ
ﯾﺟري ﻓﯾﮫ اﻟﻘﺻﺎص و ﯾﻛون ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻺﺳﻘﺎط ﻣن ﻗﺑل ﺻﺎﺣب اﻟﺣق ﺑﺎﻟﻌﻔو أو اﻟﺻﻠﺢ ،وﻣﻌظﻣﮭﺎ ﻻ ﯾﺟري
ﻓﯾﮫ اﻟﻘﺻﺎص أﺻﻼً ﻟﻌدم إﻣﻛﺎن اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ.

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :
ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺎص.
إنّ اﻟﻣ ﻧﮭﺞ اﻟﺣﻛ ﯾم ﻓ ﻲ ﺗﻘرﯾ ر اﻟﻘﺻ ﺎص ﻣﺑﻧ ﻲّ أﺳﺎﺳ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺑ دأ اﻟﻌداﻟ ﺔ اﻟﻣطﻠﻘ ﺔ و اﻟّﺗ ﻲ أ ّﻛ دﻧﺎ أﻧّﮭ ﺎ
ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﻣﺳﺎواة  ،و ﻧظﺎم اﻟﻘﺻﺎص ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺣ ّد ذاﺗﮭﺎ ﻛﻣﻌﯾ ﺎر ﻟﺗﻘرﯾ ر اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ ﺿ ﻣﺎﻧﺎ
ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾّﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ اﻟﻣرﺗﻛب و اﻟﺟزاء اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﮫ؛ و إنّ ھذا اﻟﻣﻌﯾ ﺎر ﻟ م ﯾﺣ ل دون
ﺗواﻓق ھذا اﻟﻧّظﺎم ﻣﻊ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻟذي وﺟدﻧﺎ ﻣظﺎھره ﻣﺗﻌددة ﻣﻧﮭﺎ :
ّأوﻻ ـ ﺗﻘرﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺑدﻟﯾﺔ :و ھﻲ ﺗﻠك اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت " اﻟّﺗ ﻲ ﺗﺣ ّل ﻣﺣ ّل اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ اﻷﺻ ﻠﯾّﺔ إذا اﻣﺗﻧ ﻊ
ﺗطﺑﯾ ق اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ اﻷﺻ ﻠﯾّﺔ ﻟﺳ ﺑب ﺷ رﻋﻲّ  ،و ﻣﺛ ـﺎﻟﮭﺎ اﻟد ّﯾ ﺔ إذا درء اﻟﻘﺻ ﺎص و اﻟﺗﻌزﯾ ر إذا درء اﻟﺣ ّد أو
اﻟﻘﺻﺎص" ).(2
و ﻋﻠﯾﮫ  ،ﻓﺈنّ ﺗﻌذّر ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻘﺻﺎص ﻟﻣﺎﻧﻊ ﺷرﻋﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻘرﯾر ﻋﻘوﺑﺔ أﺧرى ﺑدﯾﻠ ﺔ ھ ﻲ اﻟد ّﯾ ﺔ
ﻛﺄﺻ ل و اﻟﺗﻌزﯾ ر أﺣﯾﺎﻧ ﺎ ﻷنّ اﻟﺟ رم ﺛﺑ ت ارﺗﻛﺎﺑ ﮫ ﯾﻘﯾﻧ ﺎ و ﻻ ﻣﺣﺎﻟ ﺔ ﻓ ﺈنّ ھ ذه اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت اﻟﺑدﯾﻠ ﺔ أﺧ فّ ﻣ ن
اﻟﻘﺻﺎص .
 1ـ اﻟدﯾّﺔ  :و ﻗد أورد اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺗﺣدﯾدات ﻣﺗﻌدّدة ﻟﻠدﯾّﺔ ﻓﻘﯾل " :إﻧّﮭﺎ اﻟﻣﺎل اﻟواﺟب ﺑﺟﻧﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرّ
ﻓﻲ اﻟﻧّﻔس أو ﻓﯾﻣﺎ دوﻧﮭﺎ")،(3و ﻗﯾل ﺑﺄﻧّﮭﺎ":اﺳم ﻟﻠﻣﺎل اﻟذي ھو ﺑدل اﻟﻧّﻔس ").(1
) (1ﯾﻧظر ،أﺑو زھرة  ،اﻟﻌﻘوﺑﺔ،ص385و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ؛ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋوده،اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ،ج 219 /2وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ؛أﺑو
اﻟﻣﻌﺎطﻲ ﺣﺎﻓظ أﺑو اﻟﻔﺗوح،اﻟﻧّظﺎم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ،ص  369وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
) (2ﯾﻧظر ،اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،اﻟﻔﺻل اﻷوّ ل.
)  (3اﻟﺧطﯾب اﻟﺷّرﺑﯾﻧﻲ  ،ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻣﺣﺗﺎج  ،ج. 53/6
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

و ﻗد أﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻋﻠ ﻰ أن ﻣﺣ ّل اﻟد ّﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﺟ راﺋم اﻟﻘﺗ ل اﻟﻌﻣ د  ،ھ و ﻣ ﺎل اﻟﺟ ﺎﻧﻲ)(2؛ واﺧﺗﻠﻔ وا ﻓ ﻲ
ﻣﺣﻠّﮭﺎ إذا ﺗﻌﻠّق اﻷﻣر ﺑﺟراﺋم اﻟﻘﺗل ﺷﺑﮫ اﻟﻌﻣد واﻟﺧطﺄ  .ﻓرأي اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ واﻟﺷّﺎﻓﻌﯾﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ)(3أنّ دﯾﺔ ﺷﺑﮫ اﻟﻌﻣ د
ﺗﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ،ﻻ ﻓﻲ ﻣﺎل اﻟﺟﺎﻧﻲ ؛ ﻓﻲ ﺣﯾن أﻟﺣق اﻟﻣﺎﻟﻛﯾّﺔ) (4اﻟﻘﺗل ﺷﺑﮫ اﻟﻌﻣد ﺑﺎﻟﻌﻣد  ،ﻓﺎﻋﺗﺑروا ﻋﻠﻰ ذﻟك
ﻣﺣل اﻟدﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻧّوع ﻣن اﻟﺟراﺋم أﯾﺿﺎ ،ھو ﻣﺎل اﻟﺟﺎﻧﻲ دون ﻏﯾره  ،وﻓ ﻲ ﻛﻠﺗ ﺎ اﻟﺣ ﺎﻟﺗﯾن اﻟﺗﺧﻔﯾ ف ظ ﺎھر
ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟدﯾّﺔ.
أﻣّﺎ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﺟراﺋم اﻟﻘﺗل اﻟﺧطﯾﺋﺔ ،ﻓﺎﻟﺟﻣﮭور

)(5

ﯾرى أن ﺗؤﺧذ اﻟدّﯾﺔ ﻣن ﻣﺎل اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ  ،ﻋﻣﻼ ﺑﻘﺿ ﺎء

اﻟﻧّﺑﻲّ ﺑدﯾﺔ اﻟﺧطﺄ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ؛ ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣوطّﺄ أن  ﴿:ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗـﻠﺔ ﻋﻘـﻞ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ  ،إﻧّﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻘـﻞ
7

ﻗﺘﻞ اﻟﺨﻄﺄ ﴾ ) (6وﻛذا ﺑﻔﻌل ﻋﻣر وﻋﻠﻲ– رﺿوان ﷲ ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ –ﺑﺟﻌل ھذه اﻟدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ) (؛ و ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ
اﻟدﯾّﺔ أو ﺟزء ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻧّوع ﻣن اﻟﺟراﺋم ﻣظﮭر آﺧر ﻣن ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﯾف.
و رﻏم أنّ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﺗﻔﻘوا ﺑﺷﺄن دﯾّﺔ اﻟﺟراح ﻓﺟﻌﻠوھﺎ ﺗﺟب ﻓﻲ ﻣﺎل اﻟﺟﺎﻧﻲ وﺣده،وﻻ ﺗﺷﺗرك اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟدﻓﻊ)(8إﻻّ أﻧّﮭم ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟدﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ دون اﻟﻧّﻔس ﺧطﺎء ﺟﻌﻠوا اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺗﺗﺣﻣّل ﺟزء ﻣﻧﮭﺎ
ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﮭم ﻓﻲ ﻣﻘدار ھذا اﻟﺟزء).(1

)  (1اﻟزﯾﻠﻌﻲ  ،ﺗﺑﯾﯾن اﻟﺣﻘﺎﺋق  ،ج. 126/6
)  (2ﯾﻧظر ،اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ  ،ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ  ،ج255/7؛اﺑن ﻗداﻣ ﺔ ،اﻟﻣﻐﻧ ﻲ،ج488/9؛اﻟﺣطﺎب،ﻣواھ ب اﻟﺟﻠﯾ ل ﺷ رح ﻣﺧﺗﺻ ر ﺧﻠﯾ ل
ج 234/6؛ اﻟﺷّﯾرازي ،اﻟﻣﮭذب ،ج. 212 ،191/2
)  (3ﯾﻧظر،اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ  ،ج 255/7؛ اﻟﺧطﯾب اﻟﺷّرﺑﯾﻧﻲ ،ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻣﺣﺗﺎج،ج55/4؛اﺑن ﻗداﻣﺔ،اﻟﻣﻐﻧﻲ،ج، 482/9
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)  (4ﯾﻧظر  ،اﻟﺣطّﺎب  ،ﻣواھب اﻟﺟﻠﯾل  ،ج 256/6؛ اﻟدردﯾر  ،اﻟﺷّرح اﻟﻛﺑﯾر  ،ج. 282/4
) (5ﯾﻧظ ر،اﺑن ﻗداﻣ ﺔ،اﻟﻣﻐﻧﻲ،ج497/9؛ اﻟﺷ ﯾرازي،اﻟﻣﮭذّب،ج211/2؛اﻟزﯾﻠﻌ ﻲ،ﺗﺑﯾﯾن اﻟﺣﻘ ﺎﺋق،ج177-176/6؛اﻹﻣ ﺎم
ﻣﺎﻟك،اﻟﻣدوّ ﻧﺔ اﻟﻛﺑرى،ج.433-432/4
)  (6أﺧرﺟﮫ ،اﻟﺑﺧﺎري ،ﻛﺗﺎب اﻟدﯾّﺎت،ﺑﺎب ﺟﻧﯾن اﻟﻣرأة وأنّ اﻟﻌﻘل ﻋﻠﻰ اﻟواﻟد وﻋﺻﺑﺔ اﻟواﻟد ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟوﻟد،ﺣدﯾث رﻗم-6398:
 6399؛ﻣﺳﻠم ،ﻛﺗﺎب اﻟﻘﺳﺎﻣﺔ واﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن واﻟﻘﺻﺎص،ﺑﺎب دﯾّﺔ اﻟﺟﻧﯾن ووﺟوب اﻟدﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺗل اﻟﺧطﺎء وﺷﺑﮫ اﻟﻌﻣد ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ
اﻟﺟﺎﻧﻲ،ﺣدﯾث رﻗم3185-3184:؛ ﻣﺎﻟك،اﻟﻣوطّﺄ ،ﻛﺗﺎب اﻟﻌﻘول،ﺑﺎب ﻣﺎ ﯾوﺟب اﻟﻌﻘل ﻋﻠﻰ اﻟرﺟل ﻓﻲ ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﺎﻟﮫ،ﺣدﯾث
رﻗم،1362:واﻟﻠّﻔظ ﻟﮫ.
)  (7ﯾﻧظ ر اﻟزﯾﻠﻌ ﻲ ،ﻧﺻ ب اﻟراﯾ ﺔ ﻷﺣﺎدﯾ ث اﻟﮭداﯾ ﺔ،ج334،399/4؛اﻟﺷ وﻛﺎﻧﻲ ،ﻧﯾ ل اﻷوط ﺎر،ج214-213/8؛ﻣﺣ ّﻣ د روّ اس
ﻗﻠﻌﺟﻲ،ﻣوﺳوﻋﺔ ﻓﻘﮫ ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطّﺎب،ص.269،294
) (8ﯾﻧظر اﻟﺑﺎﺟﻲ ،اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ،ج103-102/7؛اﺑن ﺣزم ،اﻟﻣﺣﻠّﻰ ،ج52-50/11؛اﻟﺟﺻّﺎص ،أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن،ج.158-157/1
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

و ﺑﺻرف اﻟﻧّظر ﻋن ﻣﻘدارھﺎ أو ﻣﺣﻠّﮭﺎ ﻓﺗﻘرﯾرھﺎ ﻛﺑدﯾل ﻟﻠﻘﺻﺎص ﻣ ن اﻟﺑ ﺎري ﻋ زّ وﺟ ّل اﺑﺗ ـداء و
ﻣن ﺑﻌده ﻣن رﺳوﻟﮫ اﻟﻛرﯾم ﺛ ّم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻋﻣوﻣ ﺎ  ،ﯾﻌﺗﺑ ر ﻓ ﻲ ﻧظرﻧ ﺎ ﻣظﮭ ر ﻣ ن ﻣظ ﺎھر
اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ.
 2ـ اﻟﺗﻌزﯾر :ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻌزﯾر ﻋﻘوﺑﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ﻋن اﻟدﯾّﺔ اﻟﻣﻘرّ رة ﻛﻌﻘوﺑ ﺔ أﺻ ﻠﯾّﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘﺗ ل ﺷ ﺑﮫ اﻟﻌﻣ د إن
ﺛﺑت ﺳﻘوطﮭﺎ ﻟﻌﻔو أو ﺻﻠﺢ؛ و أﻣر ﺗﻘرﯾره ﻣﺧﺗﻠف ﻓﯾﮫ ﺑﯾن اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺣﯾث اﺗّﺟﮭوا ﺛﻼﺛﺔ اﺗﺟﺎھﺎت :
اﻷول :و ﯾﻣﺛّﻠﮫ ﺑﻌض اﻟﺣﻧﻔﯾّﺔ و اﻟﺷﺎﻓﻌﯾّﺔ و اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ و اﻟظﺎھرﯾّﺔ) (2إذ ذھﺑوا إﻟﻰ ﻋدم وﺟوب
اﻻﺗﺟﺎه ّ
اﻟﺗﻌزﯾر إن ﺳﻘط اﻟﻘﺻﺎص ﺑﺑدل أو ﻣن دوﻧﮫ  ،و ﻟﻛن ﯾﺟوز ﻟوﻟﻲ اﻷﻣر أن ﯾﻘررة ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء .
اﻻﺗﺟﺎه اﻟﺛﺎﻧﻲ :و ﯾﻣﺛّﻠﮫ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك) (3اﻟذي أوﺟب اﻟﺗﻌزﯾر ﺑﺎﻟﺟﻠد ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻠدة و اﻟﺣﺑس ﻟﻘوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ :
﴿و ﻻ ﻳﻘﺘﻠﻮن اﻟﻨّﻔﺲ اﻟﺘﻲ ﺣﺮّم اﷲ إﻻّ ﺑﺎﻟﺤ ّﻖ و ﻻ ﻳﺰﻧﻮن و ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻳﻠﻖ أﺛﺎﻣﺎ﴾ اﻟﻔرﻗﺎن.68/
اﻻﺗﺟﺎه اﻟﺛﺎﻟ ث :و ﯾﻣﺛّﻠ ﮫ ﺟﻣﮭ ور اﻟﺷ ﺎﻓﻌﯾّﺔ) (4ﻓ ﺄوﺟﺑوا اﻟﺗﻌزﯾ ر ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل ﺳ ﻘوط اﻟﻘﺻ ﺎص ﻣطﻠﻘ ﺎ و
ﺗرﻛوا أﻣر ﺗﻘدﯾره ﻟوﻟﻲ اﻷﻣر ﯾﺣدده ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺳﻠطﺗﮫ اﻟﺗﻔوﯾﺿﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل .
و اﻟراﺟﺢ ﻋﻧدﻧﺎ اﻻﺗﺟﺎه اﻷﺧﯾر اﻟّذي ﻧراه ﯾﺗواﻓق و ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﺣﯾث ﯾﺗ رك ﺗﺣدﯾ د ﻧ وع و
ﻣﻘدار اﻟﺗﻌزﯾر ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳ ب أﺣ وال اﻟﺟﻧ ﺎة و اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎ ّﻣ ﺔ ﻟﻠﺳ ﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾر ّﯾ ﺔ ﻟ وﻟﻲّ اﻷﻣ ر أو ﻣ ن ﯾﻧوﺑ ﮫ ﻣ ن
اﻟﻘﺿﺎة،و اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ وﺟوب ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻌزﯾر ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ.
 1ـ ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﺷدﯾدا  :و ﯾﻛون ذﻟك ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻋﻘوﺑﺔ أﺧرى أو ﺗﻐﯾﯾر ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻔﻌل ﻣن اﻟﻘﺻﺎص
إﻟﻰ اﻟﺣ ّد ﻟﻠﻘﺎﺗل ﻣﺛﻼ ﻛﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﯾراث و اﻟوﺻﯾّﺔ  ،ﻓﻘد روي ﻋن اﻟرّ ﺳـول  أﻧّﮫ ﻗﺎل :ﻟﻴﺲ ﻟﻘـﺎﺗﻞ
ﻣﻴﺮاث .(5)أﻣّﺎ دﻟﯾل ﺣرﻣﺎن اﻟﻘﺎﺗل ﻣن اﻟوﺻﯾّﺔ  ،ﻓﻘوﻟﮫ:ﻟﻴﺲ ﻟﻘـﺎﺗﻞ وﺻﻴّﺔ.(1)
ط ﺎب ،ﻣواھ ب اﻟﺟﻠﯾ ل،ج256/6؛اﺑ ن ﻗداﻣ ﺔ ،اﻟﻣﻐﻧ ﻲ،ج506-505/9؛اﺑ ن
) (1ﯾﻧظر،اﻟﻛﺎﺳ ﺎﻧﻲ ،ﺑ داﺋﻊ اﻟﺻ ﻧﺎﺋﻊ،ج255/7؛ ؛ اﻟﺣ ّ
ﺣزم ،اﻟﻣﺣﻠّﻰ ،ج53/11؛اﻟﺷﯾرازي ،اﻟﻣﮭذّب،ج.212-211/2
) (2ﯾﻧظر ،اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ ،ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ،ج247/7؛اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ ،ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻣﺣﺗﺎج  ،ج49/4؛ ؛ اﺑن ﻗداﻣﺔ اﻟﻣﻘدﺳﻲ ،اﻟﻣﻐﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرح
اﻟﻛﺑﯾر  ،ج413/9؛ اﺑن ﺣزم  ،اﻟﻣﺣﻠّﻰ ،ج.408 /10
)  (3ﯾﻧظر  ،اﻟﺣطﺎب  ،ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن  ،ﻣواھب اﻟﺟﻠﯾل  ،ج247/6؛اﺑن رﺷد  ،ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﮭد و ﻧﮭﺎﯾﺔ
اﻟﻣﻘﺗﺻد ،ج.303/2
) (4ﯾﻧظر  ،ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻣﺣﺗﺎج  ،ج51 /4و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ  ،ص .193
)(5أﺧرﺟﮫ،أﺣﻣد ﻓﻲ ﻣﺳﻧد اﻟﻌﺷرة اﻟﻣﺑﺷّرﯾن ﺑﺎﻟﺟﻧّﺔ،ﺣدﯾث رﻗم 329:؛ﻣﺎﻟك،اﻟﻣوطﺄ،ﻛﺗﺎب اﻟﻌﻘول،ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﯾراث اﻟﻌﻘل
واﻟﺗّﻐﻠﯾظ ﻓﯾﮫ ،ﺣدﯾث رﻗم1365:؛ اﺑن ﻣﺎﺟﮫ،ﻛﺗﺎب اﻟدﯾّﺎت،ﺑﺎب اﻟﻘﺎﺗل ﻻ ﯾرث،ﺣدﯾث رﻗم ، 2656-2635:و اﻟﻠّﻔظ ﻟﮫ.
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

و ﻗد ﯾﻛون اﻟﺗﺷدﯾد ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻛﯾﯾف ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻘﺗل اﻟﻌﻣد ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺣراﺑﺔ ﻣن اﻹﻋدام ﻗﺻﺎﺻﺎ إﻟﻰ
اﻹﻋدام ﺣدا ﺣﺗّﻰ ﺗواﺟﮭﺔ ﺧطورة اﻟﻘﺎﺗل ﻓﻲ ھذه اﻟﺟرﯾﻣﺔ و ﯾﺗﻌذّر ﻋﻠﯾﮫ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻋﻔو ﺻﺎﺣب اﻟد ّم  ،أو
اﻟﻌﻛس ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻗﺗل اﻟﻐﯾﻠﺔ ﺣﯾث ﯾﻛﯾّف ﺣدا ﻻ ﻗﺻﺎص ﺣﺗّﻰ ﻻ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣرﺗﻛب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﺗﺧﻔﯾف
ﻻﻧﺗﻔﺎء ﻗﺻد إزھﺎق اﻟروح و اﻟﺗﺷدﯾد ﺳﺑﺑﮫ ﺣﺎل اﻟﺟﺎﻧﻲ اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺧﺳّﺔ و داﻓﻌﮫ اﻟﻣوﺳوم ﺑﺎﻟدﻧﺎءة ؛ و ﻗد
ﯾﺗﺟﻠّﻰ اﻟﺗﺷدﯾد ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺎص أﯾﺿﺎ ﺑﻘﺗل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟواﺣد).(2
 2ـ ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﺧﻔﯾﻔﺎ  :و ﯾﻛون ذﻟك ﺑﺗرﺟﯾﺢ اﻟﻌﻣل ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻣﺑدأ " درء اﻟﺣدود ﺑﺎﻟﺷﺑﮭﺔ "
ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺻﺎص؛ ﻓﯾﺗ ّم ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺔ إذا ﺛﺑﺗت اﻟﺷﺑﮭﺔ ﺧﺎﺻّﺔ إن ﺗﻌﻠّق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻘﺻد و ﻛﺎﻧت ﻗوّ ﺗﮭﺎ
ﻛﺑﯾرة  .و اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺎص ﻗد ﯾﻛون ﻣرده أﺣوال اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻛﺻﻠﺔ اﻟﻘراﺑﺔ أو ﻋذر اﻻﺳﺗﻔزاز ،و ﻟﻧﺎ ﺣوﻟﮭﺎ
ﺑﯾﺎن ﻣﻔﺻّل ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ.
 3ـ ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء أو ﺑﺎﻟﺻﻠﺢ :إنّ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻟﻘﺻﺎص واﻟد ّﯾﺔ ﺗﻣﺎﺛل ﺳﻠطﺗﮫ
ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻟﺣدود ،وﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻧﮭﺎ إﻻّ ﻓﻲ أ ّﻧﮫ ﻣﻠزم ﺑﺎﻟﺗﺛﺑّت ﻣن ﺗﺣﻘق ﺷروط ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻘﺻﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ
ﻣن ﺟﮭﺔ و ﻣﻠزم أن ﻻ ﯾطﺑق ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو اﻟد ّﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﻔو اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ أو وﻟﯾﮫ .ﻛﻣﺎ أنّ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺔ
ﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻓﻲ أن ﯾط ّﺑق اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﺑﮭﺎ اﻟﺷرﯾﻌﺔ أو ﯾوﺟﺑﮭﺎ وﻟﻲ اﻷﻣر ﺗﻌزﯾرا أو ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻔو ﻋن
اﻟﻘﺻﺎص واﻟدﯾﺔ.
و رﻏﺑت اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻔو ﻣن وﻟﻲ اﻟدم أو اﻟﺻﻠﺢ ﺑﯾﻧﮫ و ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻧﻲ و اﻟذي ﯾﻧﺷﺄ
ﺑﺎﻟﺗراﺿﻲ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﺑﻌوض ﻣﻘدّر ﺑﻣﻘدار اﻟدﯾّﺔ أو ﻣﺎ دوﻧﮭﺎ  ،و اﺳﺗﺣﺳن اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ " درء اﻟﺣدود
ﺑﺎﻟﺷﺑﮭﺎت " ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻧظﺎم اﻟﻘﺻﺎص و ھذا ﻣﺎ ﺳﯾﻧﻌﺎﻟﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺑﺣث ﻋﻧد ﻋرض
آﻟﯾّﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و أﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑدأ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟراﺋم اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﻔس أو ﻣﺎ دوﻧﮭﺎ و اﻟﻣﺳﺗﺄھﻠﺔ
ﻟﻠﻘﺻﺎص ). (3

) (1أﺧرﺟﮫ،اﻟﺑﯾﮭﻘﻲ،أﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﻋﻠﻲّ ﺑن ﻣوﺳﻰ أﺑو ﺑﻛر،اﻟﺳﻧن اﻟﻛﺑرى،دط،ﺗﺣﻘﯾق:ﻣﺣﻣّد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋطﺎ)،ﻣﻛّﺔ
اﻟﻣﻛرّﻣﺔ:ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺑﺎز1414،ھـ1994-م(،ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟوﺻﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺎﺗل،ﺣدﯾث رﻗم،12432:ج281/6؛اﻟدّار ﻗطﻧﻲ،ﻋﻠﻲّ ﺑن
ﻋﻣر أﺑو اﻟﺣﺳن،ﺳﻧﻧﮫ،دط،ﺗﺣﻘﯾق:اﻟﺳﯾّد ﻋﺑد ﷲ ھﺎﺷم ﯾﻣﺎﻧﻲ)،ﺑﯾروت:دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ1386،ھـ1966-م(،ﺣدﯾث
رﻗم،115:ج236/4؛ ﻋﺑد اﻟرزاق،أﺑو ﺑﻛر ﺑن اﻟﮭﻣﺎم اﻟﺻﻧﻌﺎﻧﻲ ،اﻟﻣﺻﻧّف،ط،2ﺗﺣﻘﯾق:ﺣﺑﯾب اﻟرﺣﻣن اﻷﻋظﻣﻲ)،ﺑﯾروت:اﻟﻣﻛﺗب
اﻹﺳﻼﻣﻲ1403،ھـ(،ﺣدﯾث رﻗم،16438:ج.84/9
) (2ﯾﻧظر  ،اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،اﻟﻔﺻل اﻷوّ ل ،ص 226و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ .
) (3ﯾﻧظر  ،اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،اﻟﻔﺻل اﻷوّ ل،ص  226وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ .
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

ﺗﻣﺛّل ھذه اﻵﻟﯾّﺎت ﻧﻣــﺎذج ﻋن ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻘﺻﺎص و ﺛﻣّﺔ ﻧﻣﺎذج أﺧرى ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ،و
ھﻲ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺗؤﻛّد أﺻﺎﻟﺔ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ھذا اﻟﻧّظﺎم أﯾﺿﺎ  .أﻣّﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻧظـﺎم اﻟﻌﻘوﺑـﺎت
اﻟﺗﻔوﯾﺿﯾّﺔ أو اﻟﺗﻌﺎزﯾر  ،ﻓﻼ ﯾوﺟد ﻣن ﯾﻧﻛره ﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﺛﻣّﺔ ﻣن ﯾﺟﻌل ﻣﺟـﺎل إﻋﻣﺎل اﻟﻣﺑدأ ﻗﺎﺻر ﻋﻠﻰ
ھذا اﻟﻧظﺎم اﻷﺧﯾر ،و ﯾﻣﻛن ﺑﯾﺎن ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﻣواﻟﻲ:

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث :
ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻔوﯾﺿﯾّﺔ.
ﺗﻘوم اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣ ّﯾﺔ ﻋﻠﻰ رﻛﯾزة أﺧرى ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﻷھﻣﯾّﺔ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣدود و
اﻟﻘﺻﺎص و ھﻲ  " :اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗّﻔوﯾﺿﯾّﺔ " ؛ وﻧظﺎﻣﮭﺎ ﯾﺿ ّم أﺣدث ﻣﺎ ﺗوﺻّل إﻟﯾﮫ اﻟﻔﻛر اﻟﺑﺷريّ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل
اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ﻛﻣﺎ أﻧّﮭﺎ ﺗﺗﺳّﻊ ﻷﺑﻌد ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺻوّ ره اﻟﻌﻘل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﯾﮫ  .ﻓﻲ ھذا اﻟﻣطﻠب ﻧﺣﺎول إﺑراز
ﻧظﺎﻣﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣّﻧﮫ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص و ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻷوّ ل و ﻧﻌرض و ﻟو ﺑﺈﯾﺟﺎز ﻣﻔﯾد ﺑﻌض ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد
اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،و ﺑﯾﺎﻧﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗرﺗﯾب ﯾﻛون ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻷول :
اﻟﻔرع ّ
ﻧظﺎم اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻔوﯾﺿﯾّﺔ.

إنّ دراﺳ ﺔ أيّ ﻧظ ﺎم ﻣ ن اﻷﻧظﻣ ﺔ ﺗﻧطﻠ ق أﺳﺎﺳ ﺎ ﻣ ن ﺗﺣدﯾ د ﻣﻔﮭوﻣ ﮫ ؛ وﺿ ﺑط ﻣﻔﮭ وم اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت
اﻟﺗّﻔوﯾﺿ ﯾّﺔ ﺿ ﺑطﺎ دﻗﯾﻘ ﺎ ﯾﺳ ﺗﻐرق ﺑﺎﻟﺿ رورة ﺗﻌرﯾﻔﮭ ﺎ اﻟﻠﻐ وي ﺛ ّم اﻻﺻ طﻼﺣﻲ  ،ﻟﻠوﺻ ول إﻟ ﻰ ﺗﺣدﯾ د
اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾّزة ﻟﮭﺎ و ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﺛ ّم ﺿﺑط ﻧظﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻرﯾﻧﺎﻵﺗﯾﯾن :
أوﻻـ ﻣﻔﮭوم اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻔوﯾﺿﯾّﺔ  :ﺻﯾﻐت ﻋﺑﺎرة " اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗّﻔوﯾﺿﯾّﺔ " ﻣن ﻟﻔظﺗﯾن ھﻣﺎ :
"اﻟﻌﻘوﺑﺔ" و "اﻟﺗّﻔوﯾض" ؛ وﻟﻘد ﺳﺑق أن ﺗﻌرّ ﺿﻧﺎ ﻟﻣدﻟول اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷوّ ل  ،وﺑﻘﻲ إﺑراز ﻣﻌﻧﻰ
"اﻟﺗّﻔوﯾض" ﻟﻧﺗﻣﻛّن ﻣن إﻋطﺎء ﻣﻔﮭوم ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﻠﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻣذﻛورة ؛
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

اﻟﻣﻔوﺿﺔ:ﻋرّ ﻓﻧﺎ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن اﻟﻧّﺎﺣﯾﺗﯾن اﻟﻠّﻐوﯾﺔ واﻻﺻطﻼﺣﯾّﺔ؛ أﻣّﺎ
ّ
 – 1ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻔوﯾض و اﻟﻌﻘوﺑﺔ
اﻟﺗّﻔوﯾض ﻓﮭو :
أـ ﻟﻐﺔ  :ﺻﯾرورة اﻷﻣر إﻟﻰ اﻟﻐﯾر؛ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب  ":ﻓوّ ض إﻟﯾﮫ اﻷﻣر  :ﺻﯾّره إﻟﯾﮫ
وﺟﻌﻠﮫ اﻟﺣﺎﻛم ﻓﯾﮫ،وﻓﻲ ﺣدﯾث اﻟدّﻋﺎء .. وﻓﻮّﺿﺖ أﻣﺮي إﻟﻴﻚ … ( )أي رددﺗﮫ إﻟﯾك "
1

)(2

؛ ﻓﺗﻔوﯾض اﻷﻣر إﻟﻰ

آﺧر ﯾﻌﻧﻲ ﺗﺳﻠﯾﻣﮫ إﻟﯾﮫ .
ب ـ اﺻطﻼﺣﺎ  :ﯾﺗّﻔق اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻻﺻطﻼﺣﻲ ﻟﻠﺗّﻔوﯾض واﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻠّﻐوي  ،ﻏﯾر أﻧّﮫ ﯾﻛون أﻛﺛر ﺗﺣدﯾدا
ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ ﻣﺟﺎﻟﮫ ؛ ﻓﮭو ﻓﻲ اﻟﻌﻘﯾدة ﺧﻼف اﻟﺗّﻔوﯾض ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ  ،ھذه اﻷﺧﯾرة اﻟّﺗﻲ ﺗﺿ ّم ﻗﺳﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ
ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت  ،وھو اﻟﻣﺟﺎل اﻟّذي ﻧرﻣﻲ إﻟﻰ ﺑﯾﺎن اﻟﻘﺳم اﻟﺗّﻔوﯾﺿﻲ ﻣﻧﮫ .
ج ـ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻔ ّوﺿﺔ :إﻧّﮫ ﻻ ﺧﻼف ﺣول ﻣﺟﺎل اﻟﺗّﻔوﯾض ﻓﻲ اﻟﺗّﺷ رﯾﻊ اﻟﺟﻧ ﺎﺋﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ  ،ﺣﯾ ث
إﻧّﮫ ﻣﺣدّد ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻟﺗّﻌزﯾرﯾّﺔ  ،و اﻟﺣدﯾث ﻋن ھذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﯾﻧﺻرف ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗّﻌزﯾر ّﯾ ﺔ اﻟّﺗ ﻲ
ﻓﺿّﻠﻧﺎ وﺻﻔﮭﺎ "ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗّﻔوﯾﺿﯾّﺔ " ﺗﯾﺳﯾرا ﻹﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾّﺔ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻛﻧظﺎم وﺑﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻧّﺻﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ
طرﺣﻧﺎ ﻧظﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺳّﺎﺑق .
وﺑداﯾﺔ  ،ﻻ ﺑ ّد ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أنّ ھذه اﻟﺗّﺳﻣﯾﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻣﺗداوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑ ﺎت اﻟﻔﻘﮭ ّﯾ ﺔ اﻟﻘدﯾﻣ ﺔ  ،ﻏﯾ ر
أﻧّﮭﺎ ﻣﺣﺗواة ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ ﺗﻌرﯾف اﻟﺗّﻌزﯾر اﻟّذي ﻋرّ ﻓﮫ اﻹﻣﺎم اﻟزﯾﻠﻌ ﻲ ﺑﻘوﻟ ﮫ  ":ﻟ ﯾس ﻓﯾ ﮫ ﺷ ﻲء ﻣﻘ دّر  ،وإﻧّﻣ ﺎ ھ و
ﻣﻔوّ ض إﻟﻰ رأي اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎﺗﮭم

(3)"..

وﺟﻠﯾّﺔ ھﻲ ﻟﻔظﺔ اﻟﺗّﻔوﯾض ﻓﻲ ھذه اﻟﺻّﯾﻐﺔ .

وﻋرّ ﻓﮫ اﻹﻣﺎم اﺑن ﻓرﺣون ﻓﻘﺎل .. ":واﻟﺗّﻌزﯾر ﻻ ﯾﺧﺗصّ ﺑﺎﻟﺳّوط واﻟﯾد واﻟﺣﺑس  ،إﻧّﻣﺎ ذﻟ ك ﻣوﻛ ول
إﻟﻰ اﺟﺗﮭﺎد اﻟﺣﺎﻛم  (4)"..؛ ﻓﮭذه اﻟوﻛﺎﻟﺔ ھﻲ اﻟﺗّﻔوﯾض ﺑذاﺗﮫ .
ورﻏم ﻣﺎ ذﻛر  ،ﺗﺑﻘﻰ ھذه اﻟﺗّﺣدﯾدات ﻋﺎﻣّﺔ وﻣﺟرّ دة  ،ﻻ ﺗﻔﺻﺢ ﺑدﻗّﺔ ﻋن ﻣﺿﻣون اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻔوّ ﺿﺔ
 ،وﻟﻛﻧّﮭﺎ ﺗﻘرّ ر ﺻﯾرورﺗﮭﺎ ﻟﻠﺣﺎﻛم أو اﻹﻣﺎم .
ھذا وﻗد اﺟﺗﮭ د اﻟﻣﺣ دﺛون ﻓ ﻲ ﺑﯾ ﺎن ﻣ دﻟول اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت اﻟﺗّﻔوﯾﺿ ﯾّﺔ وﺗﻧﺎوﻟوھ ﺎ ﺑﺗﻔﺎﺻ ﯾل أﻛﺑ ر ؛ ﻓﺣ دّدھﺎ
اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋودة ﺑﻘوﻟﮫ  :إ ّﻧﮭﺎ " ..اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟّﺗﻲ ﯾﺗرك ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻧوﻋﮭ ﺎ ﻣ ن ﺑ ﯾن ﻣﺟﻣوﻋ ﺔ ﻣ ن
اﻟﻌﻘوﺑﺎت  ،وﺗﻘدﯾر ﻛﻣّﮭﺎ ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﯾراه ﻣن ظروف اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﺣﺎل اﻟﻣﺟرم .(1)"..
) (1أﺧرﺟﮫ ،اﻟﺑﺧﺎري ،ﻛﺗﺎب اﻟﺗّوﺣﯾد ،ﺑﺎب ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ :أﻧزﻟﮫ ﺑﻌﻠﻣﮫ واﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﯾﺷﮭدون  ،ﺣدﯾث رﻗم 6934 :؛ ﻣﺳﻠم ،ﻛﺗﺎب
اﻟذّﻛر واﻟدﻋﺎء واﻟﺗّوﺑﺔ واﻻﺳﺗﻐﻔﺎر  ،ﺑﺎب ﻣﺎ ﯾﻘوﻟﮫ ﻋﻧد اﻟﻧّوم وأﺧذ اﻟﻣﺿﺟﻊ  ،ﺣدﯾث رﻗم.4885-4884 :
) (2اﺑن ﻣﻧظور  ،ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب  ،ج. 5/5
) (3اﻟزﯾﻠﻌﻲ  ،ﺗﺑﯾﯾن اﻟﺣﻘﺎﺋق،ج.208/3
)  (4اﺑن ﻓرﺣون  ،ﺗﺑﺻرة اﻟﺣﻛّﺎم  ،ج. 201 /2
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وأزﯾد ﻣن ھ ذا اﻟﺗّﻌرﯾ ف د ّﻗ ﺔ  ،ﻣ ﺎ ذﻛ ره اﻟ دﻛﺗور ﻣطﯾ ﻊ ﷲ دﺧﯾ ل ﷲ ﻓ ﻲ ﻗوﻟ ﮫ  :إﻧّﮭ ﺎ " ﻋﺑ ﺎرة ﻋ ن
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟزاءات أﻗرّ ھﺎ اﻟﺷﺎرع اﻟﺣﻛﯾم وﻓوّ ض أﻣر ﺗﻘدﯾرھﺎ وﺗﺣدﯾدھﺎ إﻟ ﻰ وﻟ ﻲّ اﻷﻣ ر أو ﻣ ن ﯾﻘ وم ﻣﻘﺎﻣ ﮫ
ﻟﺗ ﺗﻼءم ﻣ ﻊ اﻟﺟرﯾﻣ ﺔ وآﺛﺎرھ ﺎ  ،واﻟﻣﺟ رم وﺧط ره وﺳ ﻠوﻛﮫ وﻧوﻋﯾّﺗ ﮫ  ،وأﻧّﮭ ﺎ ﺗﻘﺑ ل اﻟزﯾ ﺎدة واﻟ ﻧّﻘص واﻟﺷ دّة
واﻟﻠّﯾن.(2)"..
ﺟ ّل ھذه اﻟﺗّﻌرﯾﻔﺎت ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر  ،ھﻲ :
ج1ـ إنّ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻔوّ ﺿﺔ ﻛﻣّﺎ وﻧوﻋﺎ ﻣﺧوّ ل ﻟوﻟﻲّ اﻷﻣر أو ﻣن ﯾﻧوﺑﮫ وإن ﻛﺎن اﻷﺻل ﻓﻲ
ﺗﻘدﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺷﺎرع اﻟﺣﻛﯾم إﻣّﺎ ﺑﻧﺻوص ﻋﺎﻣّﺔ أو ﺑﻧﺻوص ﺧﺎﺻّﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻧراه ﻻﺣﻘﺎ .
ج -2ھذا اﻟﺗّﺣدﯾد ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺿواﺑط  ،أھﻣّﮭﺎ اﻟﻣﻼءﻣﺔ اﻟّﺗﻲ ﺳﺑق اﻟﺣدﯾث ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل
اﻷوّ ل  ،وﻟﻧﺎ ﺣوﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗّﻌزﯾر ﺗﻔﺻﯾل آﺧر .
ج -3ﻟﯾﺳت ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ  ،ﻓﮭﻲ ﻣﺗﻐﯾّرة وﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺷدّة وﻟﯾﻧﺎ  ،اﻟﺷﻲء اﻟّذي ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣرﻧﺔ .
ﯾظﮭر أنّ اﻟﺗّﻌرﯾف اﻷﺧﯾر أﺷﻣل ﻟﻛوﻧﮫ ﺟﻣﻊ ﻛ ّل ھذه اﻟﻌﻧﺎﺻر  ،ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄﻧّﮫ أﻏﻔل ھو اﻵﺧر ﺑﯾﺎن
دواﻋﻲ ﺗﻘرﯾر ھذه اﻟﺟزاءات واﻟّﺗﻲ ﻧراھﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺻطﻠﺢ "اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ " ؛ ﻛﻣﺎ أﻧّﮫ أﻏﻔل ذﻛر اﻟﮭدف
اﻟﻐﺎﺋﻲ ﻣﻧﮭﺎ و اﻟﻣﺗﻣﺛّل ﻓﻲ :اﻟﺗﺄدﯾب و اﻟزﺟر  ،واﻟرّ دع وﻛذا اﻹﺻﻼح .
وﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻧﺎ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أنّ اﻟﻘداﻣﻰ أﺧﻔﻘوا ﻟﻣّﺎ ﻋرّﻓوا اﻟﺗّﻌزﯾر ﺑﺎﻟﺗّﺄدﯾب ،وھو ھدف ﻻ ﯾﻣﺛّل ﺟوھر
اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻔوّ ﺿﺔ أو اﻟﺗّﻌزﯾر؛ واﺣﺗﺟﺎﺟﮭم ﺑﻐﻠﺑﺔ ﺗﻘرﯾر ھذا اﻟﻧّوع ﻣن اﻟﺟزاءات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺷرﻋﯾّﺔ
اﻟواﻗﻌﺔ داﺧل اﻷﺳرة ﻛﻧﺷوز اﻷزواج وﻋﺻﯾﺎن اﻷوﻻد،اﺣﺗﺟﺎج ﻣرﻓوض  ،ﻓﻣﺟﺎل اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻔوّ ﺿﺔ أوﺳﻊ
ﻣن ذﻟك ﺑﻛﺛﯾر ﺣﯾث ﯾﺷﻣل):(3
 -1اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ ﺑﺄﻧواﻋﮭﺎ  ،واﻟّﺗﻲ ﺣﺻرھﺎ اﻟﺑﻌض ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ھﻲ :
أ-ﻧوع ﺷرع ﻓﻲ ﺟﻧﺳﮫ ﺣ ّد وﻟﻛن ﻻ ﺣ ّد ﻓﯾﮫ  ،ﻛﺎﻟﺳّرﻗﺔ ﻣن ﻏﯾر ﺣرز وﺳرﻗﺔ ﻣﺎ دون اﻟﻧّﺻـﺎب.
ب-ﻧوع ﺷرع ﻓﯾﮫ اﻟﺣ ّد وﻟﻛن اﻣﺗﻧﻊ اﻟﺗّﻧﻔﯾـذ ﻓﯾﮫ إﻣّﺎ ﻟﻠﺷﺑﮭﺔ أو ﻟﺳﺑب ﺧﺎصّ ﺑﺎﻟﺟـﺎﻧﻲ ﻛﻘﺗل اﻟواﻟد وﻟ ده
وﻛﺳرﻗﺔ اﻟﻔروع ﻣن أﺻوﻟﮭم .
) (1ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋودة  ،اﻟﺗّﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ج. 633/1
)  (2اﻟﻠﮭﯾﺑﻲ ،ﻣطﯾﻊ ﷲ دﺧﯾل ﷲ  ،اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻔوﯾﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻛﺗﺎب و اﻟﺳﻧﺔ ،ط)،1ﺟدة  ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ:ﺗﮭﺎﻣﺔ،
1404ھـ1983-م (  ،ص. 57
)  (3ﯾﻧظر  ،ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋودة  ،اﻟﺗّﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ  ،ج. 156-132/1
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ج -ﻧوع ﻟم ﯾﺷرع ﻓﯾﮫ وﻻ ﻓﻲ ﺟﻧﺳﮫ اﻟﺣدّ؛ وﻣن ھ ذا اﻟ ّﻧ وع أﻛﺛ ر اﻟﻣﻌﺎﺻ ﻲ ﻣﺛ ل :آﻛ ل اﻟرﺑ ﺎ وآﻛ ل
اﻟﻣﯾﺗﺔ وﺗطﻔﯾف اﻟﻛﯾل .
-2اﻟﻌﻘﺎب ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ  :ﻗد ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺟرﯾم ﺑﻌض اﻷﻓﻌﺎل وﺗﻘرﯾر ﺟ زاءات ﺗﻌزﯾر ّﯾ ﺔ؛
وھذا اﻟﺗّﺟرﯾم واﻟﻌﻘﺎب ﻣوﻗوت ﺑﻣوﺟﺑﮫ  ،ﻟذا ﯾﺟوز اﻟﻌدول ﻋﻧﮫ ﻋﻧد زوال اﻟﻣوﺟب .
 -3اﻟﻌﻘ ﺎب ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ﺎت  :ﻛﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ﺎت اﻟواﻗﻌ ﺔ ﻓ ﻲ إط ﺎر اﻷﺳ رة  ،وﺗﻛ رار إﺗﯾ ﺎن اﻟﻣﻛروھ ﺎت
واﻋﺗﯾﺎد ﺗرك اﻟواﺟﺑﺎت  ،واﻋﺗﯾﺎد ارﺗﻛﺎب اﻟﺻﻐﺎﺋر  ،ﻛ ّل ذﻟك ﯾوﺻل ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ارﺗﻛﺎب اﻟﻛﺑﺎﺋر .
وﺧﻼﺻ ﺔ اﻟﻘ ول  :إنّ اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت اﻟﺗّﻔوﯾﺿ ﯾّﺔ ﻋﺑ ﺎرة ﻋ ن " ﻣﺟﻣوﻋ ﺔ ﺟ زاءات أﻗرّ ھ ﺎ اﻟ ّﺷ ﺎرع ﻓ ﻲ
ﻣواﺟﮭﺔ اﻹﺟرام وﻣظﺎھره اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻔﺳﺎد ووﺳﺎﺋﻠﮫ  ،وﻗد ﻓُوّ ض أﻣر ﺗﻘ دﯾرھﺎ وﺗﺣدﯾ دھﺎ إﻟ ﻰ وﻟ ﻲّ اﻷﻣ ر أو
ﻣ ن ﯾﻧوﺑ ﮫ ﻣ ﻊ اﻷﺧ ذ ﺑﻧظ ر اﻻﻋﺗﺑ ﺎر :اﻟﺟرﯾﻣ ﺔ وآﺛﺎرھ ﺎ  ،اﻟﻣﺟ رم وﺧط ره وطﺑﯾﻌ ﺔ ﺳ ﻠوﻛﮫ ؛ وأﻧ واع ھ ذه
اﻟﺟزاءات ﻣﺗﻌدّدة وﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ ﺷدّﺗﮭﺎ وطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ  ،وﻗد ُوﺿﻌت ﻟﻠرّ دع واﻟزﺟر وﻛذا ﻟﻺﺻﻼح ".
اﻟﻣﻔوﺿﺔ و ﺗﻣﯾﯾزھﺎ ﻋن اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘدرة :إﻧّﮫ ﻣن ﺗﻣﺎم إدراك ﻧظﺎم
ّ
ﺛﺎﻧﯾﺎ – ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﻘوﺑﺔ
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻔوﯾﺿﯾّﺔ  ،إظﮭﺎر ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ وﺗﻣﯾﯾزھﺎ ﻋن ﻧظﺎم " اﻟﻌﻘـوﺑﺎت اﻟﻣﻘدّرة " ﺑﺷﻘﯾﮫ "ﺣدود وﻗﺻﺎص"
ﻟﺗﻛﺗﻣل اﻟرّ ؤﯾﺔ وﺗﺗّﺿﺢ اﻟﻔروق ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ.
اﻟﻣﻔوﺿﺔ  :ﺗﺳﺗﻧﺑط ھذه اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻣن اﻟﺗّﻌرﯾف ؛ وﻗﺑل إﯾرادھﺎ  ،ﻧﺷﯾر إﻟﻰ
ّ
 1ـ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﻘوﺑﺔ
أنّ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗّﻔوﯾﺿﯾّﺔ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛ ّل اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ وھﻲ " :اﻟﺷ رﻋﯾّﺔ  ،اﻟﺷﺧﺻ ﯾّﺔ  ،اﻟﻣﺳ ﺎواة
واﻟﻌداﻟﺔ " .ﻓﺑﻣﺎذا ﺗﻧﻔرد إذا ﻋن ﻏﯾرھﺎ ؟
أ -ﻣﺟﺎﻟﮭﺎ :ﺗﺷﻐل اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗّﻔوﯾﺿﯾّﺔ ﺣﯾّزا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﻟ ّﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ذﻟك أنّ ﻣﻌﺎﺻﻲ
اﻹﻧﺳﺎن ﻛﺛﯾرة  ،وﻣظﺎھر اﻟﻔﺳﺎد ﻋدﯾدة ؛ ﻟذا  ،ﻓﺈنّ ﺗطﺑﯾق ھذا اﻟﻧّوع ﻣن اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت ﯾﺗﻧﺎﺳ ب طردﯾ ﺎ ﻣ ﻊ ﺣﺟ م
اﻟظّﺎھرة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ؛ ﻓﺿﯾق ﺣﺟم ھذه اﻷﺧﯾرة ﯾﻘﻠّ ص ﻣ ن ﻣﺟ ﺎل ﺗطﺑﯾ ق اﻟﺗّﻌزﯾ رات  ،واﻟﻌﻛ س
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗزاﯾد اﻹﺟرام ووﺳﺎﺋﻠﮫ .
وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺗﺣدﯾد ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗّﻔوﯾﺿﯾّﺔ أﻣر ﻏﯾر ﻣﺗﺻوّ ر ،إﻻّ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻧﮫ ﻣوﻗوﺗﺎ أي
ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗّﻌدﯾل  ،وھو ﻣﺎ دﻋﺎ إﻟﯾﮫ اﻟﺑﻌض) ،(1ﻣن ﺿرورة ﺗﻘﻧﯾن ھذا اﻟﻧّظﺎم  ،وھو ﺗﻘﻧﯾن ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر أو اﻹﻟﻐﺎء
ﺣﺗّﻰ ﯾظ ّل ﻣﺣﺎﻓظﺎ ﻋﻠﻰ ﻣروﻧﺗﮫ وﺻﻼﺣﮫ ﻓﻲ ﻛ ّل اﻷﻋﺻﺎر واﻷﻣﺻﺎر.

) (1ﯾﻧظر ،أﺑو اﻟﻣﻌﺎطﻲ أﺑو اﻟﻔﺗوح ،اﻟﻧّظﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ص495 ، 476-475؛ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺎﻣر ،اﻟﺗﻌزﯾر ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  ،ط )،4دون ﺑﻠد:دار اﻟﻔﻛر1966،م(،ص. 484-482
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ب -ﺳﻠطﺔ وﻟﻲّ اﻷﻣر ﻓﯾﮭﺎ  :ﯾﻣﻠ ك وﻟ ﻲّ اﻷﻣ ر ﺳ ﻠطﺔ ﻛﺑﯾ رة ﺳ واء ﻓ ﻲ اﺧﺗﯾ ﺎر ﻧ وع اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ أو ﻓ ﻲ
ﺿﺑط ﻣﻘدارھﺎ ﺑﺣﻛم اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻣﺧوّ ﻟﺔ إﻟﯾﮫ ﻣن اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﺣﻛﯾم اﻟﻘﺎﺋل ﻓﻲ ﻣﺣﻛ م ﺗﻧزﯾﻠ ﮫ  ﴿: :ﻳﺄﻳّﻬـﺎ اﻟّـﺬﻳﻦ ءاﻣﻨـﻮا
أﻃﻴﻌﻮا اﷲ وأﻃﻴﻌﻮا اﻟﺮّﺳﻮل وأوﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ … ﴾ اﻟﻧّﺳﺎء . 59/
وإنّ ھذه اﻟﺳ ﻠطﺔ اﻟﻣو ّﺳ ﻌﺔ ﻟﮭ ﺎ ﺿ واﺑط وﻗﯾ ود ﺗﺣ ول دون ﺟ ور أو ظﻠ م ﺻ ﺎﺣﺑﮭﺎ ؛ﻛﻣ ﺎ أنّ ھ ذا اﻷﺧﯾ ر–
ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗّﻔوﯾﺿﯾّﺔ – ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﮫ ﺟﻣﻠﺔ ﺷروط وأوﺻﺎف ﺗﺿﻣن ﺑﮭﺎ ﻋداﻟﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة .
ج -طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ  :ﺗﺗّﺳم اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗّﻔوﯾﺿﯾّﺔ ﺑﻠﯾن ﻓﻲ ﺻﻼﺑﺔ ﺗﻌﻛس ﺑﺻدق ﻣروﻧﺔ اﻟﺗّﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻠّﮫ
 ،ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻛس ﺑﺣقّ ﺻ ﻼﺣﯾّﺗﮫ ﻟﻛ ّل زﻣ ﺎن وﻣﻛ ﺎن  .وھ ذه اﻟﺧﺎﺻ ﯾّﺔ ھ ﻲ اﻟّﺗ ﻲ ﺗﺣ دّﺛﻧﺎ ﻋﻧﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﺻ دد ﻋرﺿ ﻧﺎ
ﻟﻠﻧّظرﯾ ﺔ اﻟﻌﺎ ّﻣ ﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑ ﺔ ؛ وﯾﻛﻔ ﻲ ﻓ ﻲ ھ ذا اﻟﻣﻘ ﺎم اﻟﺗّﺄﻛﯾ د ﻋﻠ ﻰ أﻧّﮭ ﺎ ﺑرھ ﺎن ﺳ ﺎطﻊ ﻟ دوام اﻟﺗّﺷ رﯾﻊ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ
وﻛﻣﺎﻟﮫ ،وﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟﻘﺳم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻣﻧﮫ ﻓﻲ ﻣواﻛﺑﺔ ﻛ ّل اﻷﻋﺻﺎر وﻓﻲ اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻛ ّل ﻣظﺎھر اﻹﺟرام .
د -ﻣﻼءﻣﺗﮭﺎ ﻟﻛل ّ ﺣﺎﻟﺔ  :ﺗﺗﻔرّ ع ھذه اﻟﺧﺎﺻﯾّﺔ ﻋن ﺳﺎﺑﻘﺗﮭﺎ ؛ ﻓﺎﻷﺻل ﻓﻲ اﻟﺟزاء اﻟﺷرﻋﻲ أﯾّﺎ ﻛﺎن
ﻧوﻋﮫ أن ﯾﻛون ﻋﺎدﻻ ،وھذه اﻟﻌداﻟﺔ ﻻ ﺗﺗﺄﺗّﻰ إﻻ ّ ﺑﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻔوّ ﺿﺔ ﺗﻛﯾﯾﻔﺎ ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﺟرﯾﻣﺔ
ﻓﺣﺳب وآﺛﺎرھﺎ،ﺑل ﯾﺗﻌداھﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺟرم ﺑﻛ ّل ظروﻓﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ودواﻓﻊ ﻋﺻﯾﺎﻧﮫ و ﻛذا ﺧطورﺗﮫ.
ورﻏم أﻧّﮫ ﻗد ﯾﻌﺗرض ﻋﻠﻰ ﻋداﻟﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻔوّ ﺿﺔ ﻟﻛوﻧﮭﺎ ﺧﯾﺎر ﻓﻛر ﺑﺷري ﻧﺎﻗص  ،ﻗد ﯾﺻﯾب ﻓ ﻲ
وﺿﻊ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ  ،وﯾﻛون ھو اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﮭﺎ  ،وﻗد ﯾﺧﻔق ﻓﯾﻛون اﻟظﻠم ﺑﻌﯾﻧﮫ  .واﻟﺣ ق أنّ
ھ ذا اﻻﻋﺗ راض ﻣ ردود ﻣ ن ﺟﺎﻧ ب أنّ اﻟﻣﻔ وّ ض ﻻ ﺑ ّد أن ﯾﺳ ﺗﻧد إﻟ ﻰ اﻟﻣﻧﺻ وص ﻋﻠﯾ ﮫ ﻓ ﻲ اﺧﺗﯾ ﺎره ﻟﻠﻌﻘوﺑ ﺔ
اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺑﺔ  ،وﻋﻧ د ﺗﻌ ذّر وﺟ ود اﻟﻣﻘ ﯾس ﻋﻠﯾ ﮫ  ،ﻓﺎﻷﺻ ل أن ﻻ ﯾﺧ رج ﻋ ن اﻷﺻ ول اﻟﻌﺎ ّﻣ ﺔ ﻟﻠﺷ رﯾﻌﺔ وﻋ ن
ﻣﻘﺎﺻدھﺎ  ،وھﻲ أﺻول ﻻ ﯾﺗﺻوّ ر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺟور ؛ وﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك  ،ﻓﺈنّ ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗّﻔوﯾﺿ ﯾّﺔ ﯾﻔﺗ رض
اﻣﺗﻼﻛﮫ أدوات ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧوّ ﻟﺔ إﻟﯾﮫ  ،وﻧﻘﺻد ﺗﻣﺗّﻌﮫ ﺑﺣﺻﺎﻧﺔ ﺷرﻋﯾّﺔ ﻣن ﻋﻠوم اﻟدّﯾن واﻟ دﻧﯾﺎ ﺗرﺷ ده
ﻓﻲ اﺻطﻔﺎء اﻟﺟزاء اﻷوﻓﻰ وﺗﻌﺻﻣﮫ ﻣن اﻟظﻠم واﻟﺧطﺄ .
وﻣ ﻊ ھ ذا ﻓﺈﻧّﻧ ﺎ ﻧﻘ رّ ﺑ ﺄنّ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ھ ذا اﻟ ّﻧ وع ﻣ ن اﻟﺟ زاءات ﺗﺑﻘ ﻰ ﻧﺳ ﺑ ّﯾﺔ وﻟﯾﺳ ت ﺣﻘﯾﻘ ّﯾ ﺔ إذا ﻣ ﺎ
ﻗورﻧت ﺑﻣﺎ ﻓرﺿﮫ اﻟﻌﻠﯾم اﻟﺧﺑﯾر ﺑﺎﻟﻧّصّ اﻟﻘرآﻧﻲ،وﻧﻘﺻد  :اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻧّﺻﯾّﺔ .
ﺗﻧوﻋﮭﺎ :إنّ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣرﻧﺔ ﻟﻠﻌﻘـوﺑﺔ اﻟﻣﻔوّ ﺿﺔ  ،و إﻣﻛ ﺎن ﺗﻛﯾﯾﻔﮭ ﺎ ﺑﺎﻟزﯾ ﺎدة واﻟﻧّﻘﺻ ﺎن  ،ﺟﻌﻠﮭ ﺎ
ھـ ّ -
ﺗﺗﻧوّ ع  :ﻓﻣﻧﮭﺎ اﻟﺑدﻧﻲّ اﻟﺧﺎﻟص ﻛﺎﻟﺟﻠد واﻟﺻﻠب واﻹﻋدام  - ،وﺟﻠﻲّ ھ و اﻟﺗّﻔ ﺎوت ﻓﯾﻣ ﺎ ﺑﯾﻧﮭ ﺎ ، -وﻣﻧﮭ ﺎ اﻟﻧّﻔﺳ ﻲّ
ﻛﺎﻟوﻋظ واﻟﺗّوﺑﯾﺦ واﻟﮭﺟر واﻟﺗّﺷﮭﯾر  ،أو ﻛﻣﺎ ﻗﺎل أﺣدھم) :(1ﺑﺄﻧّﮭﺎ ﺗﺗﻧوّ ع إﻟﻰ ﻋﻘوﺑﺎت ﺗﻔوﯾﺿﯾّﺔ ﻣﺎدﯾّﺔ وأﺧرى
ﻣﻌﻧوﯾﺔ  ،وھذه اﻷﺧﯾرة ﻏﯾر ﻣﺣﺻورة .
)  (1ﯾﻧظر  ،ﻋﻠﻲّ ﺟﺎد ﺳﻠﯾﻣﺎن  ،اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺑدﻧﯾّﺔ  ،ص. 189
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ھﻧﺎك أﻧواع ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗّﻔوﯾﺿﯾّﺔ اﺧﺗﻠف اﻟرّ أي ﺣول ﺟوازھﺎ ﻛﺎﻟﺗّﻐرﯾم ﺑﺎﻟﻣﺎل وﺳﻠب اﻟﺣرﯾّﺔ؛ ﻟﻧﺎ
ﺣوﻟﮭﺎ ﺗﻔﺻﯾﻼت ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷﺧﯾر.
و -ھـدﻓﮭﺎ :ﺗﺗﻣﯾّز اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗّﻔوﯾﺿﯾّﺔ ﺑﺗﻌدّد أھداﻓﮭﺎ؛ ﻓﮭﻲ ﺑداﯾﺔ ﻟم ﺗﻘرّ ر ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻓﺣﺳب ﺑل
ﺷرّ ﻋت ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗّﺧذة ﻻرﺗﻛﺎب اﻟﻣﻔﺎﺳد ،وھذا ﯾﻧدرج ﻓﻲ ﺑﺎب "ﺳ ّد اﻟذّراﺋﻊ" ) ،(1ذﻟك أنّ اﻟﻔﻌل ﻗد
ﻻ ﯾﻛون ﻣﻔﺳدة ﻓﻲ ﺣ ّد ذاﺗﮫ  ،ﻟﻛن اﻟﻔﺎﻋل ﻗد ﯾﻘﺻد اﻹﻓﺳﺎد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣوال  ،ﻓﺎﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر إﺑطﺎﻟﮫ -
اﻟﻔﻌل -ﺣﺳﻣﺎ ﻟﻣﺎدّة ذاك اﻟﻔﺳﺎد

)(2

.

واﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻔوّ ﺿﺔ ﺗﮭدف إﻟ ﻰ اﻹﺻ ﻼح  ،أو ﺑﻌﺑ ﺎرة أدقّ  ،إﺻ ﻼح اﻟﺟ ﺎﻧﻲ وإﺻ ﻼح ﻣ ﺎ ﻧﺟ م ﻋ ن
ﺳﻠوﻛﮫ ﻣن أﺿرار اﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ ؛ وﻓﺿ ﻼ ﻋ ن ذﻟ ك ﻓﮭ ﻲ ﺗﻘ رر ﺗﺄدﯾﺑ ﺎ وردﻋ ﺎ ﻟ ﮫ وزﺟ را ﻟﻐﯾ ره ﻋ ن ﻣﺣﺎﻛﺎﺗ ﮫ ؛
وﻓوق ﻛ ّل ذﻟك ﻓﺎﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺳﺎﻣﯾّﺔ ﻣن ﻓرﺿﮭﺎ وﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ :ﻧﺷر اﻟﻘﯾم اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺻﺑو إﻟﻰ اﻟﻔﺿﯾﻠﺔ ،وﯾﻧﺊ
ﻋن اﻟرذﯾﻠﺔ ﺑﻣظﺎھرھﺎ اﻟﻣﺗﺟدّدة،ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳﻠﯾم ﻣﺳﻠم وﻣﺳﺎﻟم .
 -2اﻟﺗّﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗّﻔوﯾﺿﯾّﺔ واﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘدّ رة :ﺣددﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘدّرة ،ﺣﺎوﻟﻧﺎ إﻋطﺎء
ﺗﺻوّ ر دﻗﯾق ﺣول أھ ّم ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ؛ وﺑﻌد ﻋرﺿﻧﺎ ﻟﻣﺎھﯾّﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗّﻔوﯾﺿﯾّﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﮫ ﻋﻧد اﻟﻔﻘﮭﺎء
ﺑﺎﻟﺗّﻌﺎزﯾر ،ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﺟراء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﻟﺗظﮭر ﻟﻧﺎ ﻋﻣوﻣﺎ اﻟﻔروق اﻷﺳﺎﺳﯾّﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ،وذﻟك ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
أ ـ ﻣن ﺣﯾث ﺗﻘرﯾرھﺎ و ﺗﻛﯾﯾﻔﮭﺎ:
ا -1ﻣ ن ﺣﯾ ث اﻟﺗّﻘرﯾ ر :إنّ اﻟﺷ ﺎرع اﻟﺣﻛ ﯾم ھ و ﺻ ﺎﺣب اﻟﺳ ﻠطﺔ اﻟﺗّﻘرﯾرﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﻛ ّل ﻣ ن اﻟﺣ دود
واﻟﻘﺻﺎص  ،إذ أﻧّﮫ ﻧصّ ﻋﻠﻰ ﺗﺣرﯾم أﻓﻌﺎل ﺑذاﺗﮭﺎ ووﺿﻊ ﻟﮭﺎ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﻧﺻوص ﺻرﯾﺣﺔ ﻗ د ﺳ ﺑق
ذﻛرھﺎ .

)  (1اﻟذّراﺋﻊ ﺟﻣﻊ ذرﯾﻌﺔ ،وھﻲ ﻟﻐﺔ" :اﻟوﺳﯾﻠﺔ " ،اﻟﻔﯾّوﻣﻲ  ،اﻟﻣﺻﺑﺎح اﻟﻣﻧﯾر ،ج 282/1؛اﺑن ﻣﻧظور،ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب،ج.1498/3
وﻓﻲ اﻻﺻطﻼح  ،ﻋ ّرﻓﮭﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﻘرطﺑﻲ ﺑﻘوﻟﮫ  ":اﻟذّرﯾﻌﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن أﻣر ﻏﯾر ﻣﻣﻧوع ﻟﻧﻔﺳﮫ  ،ﯾﺧﺎف ﻣن ارﺗﻛﺎﺑﮫ اﻟوﻗوع ﻓﻲ
اﻟﻣﻣﻧوع " .ﺟﺎﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن  ،ج 58 /2؛ ﯾﻧظر أﯾﺿﺎ  ،اﻟﺷﺎطﺑﻲ  ،اﻟﻣواﻓﻘﺎت  ،ج. 113 /4
وﺳ ّد اﻟذراﺋﻊ ﻣﻌﻧﺎه " :ﺣﺳم ﻣﺎدّة وﺳﺎﺋل اﻟﻔﺳﺎد دﻓﻌﺎ ﻟﮭﺎ " .اﻟﺷﺎطﺑﻲ  ،اﻟﻔروق  ،دط)،ﻣﻛﺔاﻟﻣﻛرﻣﺔ:ﻣﻛﺗﺑﺔ اﺣﯾﺎء
اﻟﻛﺗب ،دت(،ج. 32/2
)  (2ﯾﻧظر ،ﻣﺣﻣّد ھﺷﺎم اﻟﺑرھﺎﻧﻲ  ،ﺳ ّد اﻟذّراﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  ،ط) ،1ﺑﯾروت :ﻣطﺑﻌﺔ اﻟرّﯾﺣﺎﻧﻲ 1406 ،ھـ –1985م
( ،ص 326وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ؛ اﻟﻘراﻓﻲ  ،اﻟﻔروق  ،ج33-32/2؛ اﻟطﺎھر ﺑن ﻋﺎﺷور  ،ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،
دط)،اﻟﺟزاﺋر:اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب،ﺗوﻧس.اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ1985،م(،ص. 119-116
99

اﻷول:
اﻟﻔﺻل ّ

ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

أﻣّﺎ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗّﻔوﯾﺿﯾّﺔ  ،ﻓﺗﻔرض ﻋﻠ ﻰ اﻟﺟ راﺋم اﻟّﺗ ﻲ ﻻ ﺣ ّد ﻓﯾﮭ ﺎ وﻻ ﻛ ّﻔ ﺎرة  .وھ ذه اﻟﺟ راﺋم ﻧ صّ
ﺻ ﺔ ﻛﺗﺣ رﯾم ﺑﻌ ض اﻷطﻌﻣ ﺔ ﻟﻘوﻟ ﮫ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ  ﴿:إﻧّﻤـﺎ ﺣـﺮّم ﻋﻠـﻴﻜﻢ اﻟﻤﻴﺘـﺔ
اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﺣﻛﯾم ﻋﻠﻰ ﺗﺟرﯾﻣﮭﺎ ﺑﻧﺻ وص ﺧﺎ ّ
واﻟﺪّم وﻟﺤﻢ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ وﻣﺎ أﻫﻞّ ﺑﻪ ﻟﻐﻴﺮ اﷲ ؛ ﻓﻤﻦ اﺿﻄﺮ ﻏﻴﺮ ﺑﺎغ وﻻ ﻋﺎد ﻓـﻼ إﺛﻢ ﻋﻠﻴﻪ

﴾ اﻟﺑﻘرة  .173/وﻛذا اﻟﻐش ﻓﻲ اﻟﻣﻛﯾﺎل

 ،ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﴿ :وﻳﻞ ﻟﻠﻤﻄﻔﻔﻴــﻦ اﻟﺬﻳﻦ إذا اﻛﺘــﺎﻟﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻳﺴﺘﻮﻓـﻮن وإذا ﻛﺎﻟـﻮﻫﻢ أو وزﻧــﻮﻫﻢ ﻳﺨﺴ ــﺮون
﴾ اﻟﻣطﻔﻔ ﯾن 3-1 /؛ وﻗوﻟ ﮫ ﻓ ﻲ ذات اﻟﻔﻌ ل ﴿ :أوﻓــﻮا اﻟﻜﻴــﻞ و ﻻ ﺗﻜــﻮﻧــﻮا ﻣ ــﻦ اﻟﻤﺨﺴــﺮﻳﻦ  ،وزﻧــﻮا ﺑﺎﻟﻘﺴــﻄﺎس اﻟﻤﺴﺘﻘﻴ ــﻢ  ،وﻻ

ﺗﺒﺨﺴــﻮا اﻟﻨّ ــﺎس أﺷـﻴﺎءﻫﻢ  ،وﻻ ﺗﻐﺜــﻮا ﻓــﻲ اﻷرض ﻣﻔﺴـﺪﻳﻦ ﴾ اﻟﺷ ﻌراء  183-181/؛ وﺗﺣرﯾﻣ ﮫ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﻟﺷ ﮭﺎدة اﻟ زّ ور ﻓ ﻲ
ﻗوﻟﮫ﴿ :ﻓـﺎﺟﺘﻨﺒﻮا اﻟﺮّﺟﺲ ﻣﻦ اﻷوﺛﺎن واﺟﺘﻨﺒﻮا ﻗـﻮل اﻟـﺰّور ﴾ اﻟﺣ ﺞ  30/؛ وﺗﺣرﯾﻣ ﮫ ﺟ ّل وﻋ ﻼ ﻟﻠرّ ﺑ ﺎ ﻓ ﻲ ﻗوﻟ ﮫ﴿ :ﻳـﺎ أﻳّــﻬﺎ
اﻟّﺬﻳﻦ آﻣﻨـﻮا اﺗّﻘﻮا اﷲ وذروا ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﺮّﺑﺎ ان ﻛﻨﺘﻢ ﻣﻮﻣﻨﻴﻦ ،ﻓـﺈن ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻠﻮا  ،ﻓـﺎذﻧﻮا ﺑﺤﺮب ﻣﻦ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ . ..
﴾اﻟﺑﻘرة  ،279-278/وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺟراﺋم)(1اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ .
ن اﷲ ﻳـﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌـﺪل
ﻟﻘ د ﺟ رّ م اﻟﺷ رع أﻓﻌ ﺎﻻ أﺧ رى ﻛﺛﯾ رة ﺑﻧﺻ وص ﻋﺎ ّﻣ ﺔ  ،ﻣﻧﮭ ﺎ ﻗوﻟ ﮫ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ  ﴿ :إ ّ
واﻻﺣﺴــﺎن ،وإﻳﺘــﺎء ذي اﻟﻘﺮﺑــﻰ ،وﻳﻨﻬــﻰ ﻋــﻦ اﻟﻔﺤﺸــﺎء واﻟﻤﻨﻜــﺮ واﻟﺒﻐــﻲ  ،ﻳﻌﻈﻜــﻢ ﻟﻌﻠّﻜــﻢ ﺗـﺬّﻛّﺮون ﴾ . .اﻟﻧﺣ ل،90/
ﻳﺤﺐ اﻟﻔﺴﺎد
وﻛذﻟك ﻗوﻟﮫ ﻋزّ ﻣن ﻗﺎﺋل  ﴿ :وإذا ﺗﻮﻟّﻰ ﺳﻌﻰ ﻓﻲ اﻻرض ﻟﻴﻔﺴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻳﻬﻠﻚ اﻟﺤﺮث واﻟﻨّﺴﻞ  ،واﷲ ﻻ ّ
﴾اﻟﺑﻘرة . 205 /
ھذه اﻵﯾﺎت ﻗرﯾﻧﺔ داﻟّﺔ ﻋﻠﻰ أنّ ﺟراﺋم اﻟﺗﻌزﯾر ﻧصّ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺷرع  ،ﻟﻛن ﻋﻘوﺑﺎﺗﮭﺎ ﻟم ﺗﻌﯾّن ﺑذاﺗﮭﺎ ﻛﻣﺎ
ھو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘدّرة  ،ﺑل ﻓوّ ض اﻷﻣر إﻟﻰ وﻟ ﻲّ اﻷﻣ ر أو ﻣ ن ﯾﻘ وم ﻣﻘﺎﻣ ﮫ ﻟﯾﺧﺗ ﺎر أﺣ د اﻟﺟ زاءات
ﺿ ﻠﮭﺎ
اﻟّﺗﻲ أﺷرﻧﺎ ﻟﺑﻌﺿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳّﺎﺑق  ،وﻗﻠﻧﺎ  :إنّ ﻛﺛﯾرا ﻣﻧﮭﺎ ذي طﺑﯾﻌﺔ ﺑدﻧﯾّﺔ ﻛﺎﻟﺟﻠد واﻟﺻﻠب واﻹﻋدام،وﻗد ﻓ ّ
اﻟﻛﺛﯾر واﻋﺗﺑرھﺎ ﻣﺣور ارﺗﻛﺎز ﻧظ ﺎم اﻟﺗّﻌزﯾ رات

)(2

؛ وﺑﻌﺿ ﮭﺎ ذو طﺑﯾﻌ ﺔ ﻧﻔﺳ ﯾّﺔ ﻛ ﺎﻟﮭﺟر واﻟ وﻋظ واﻟﺗّﺷ ﮭﯾر

وھﻲ ﺟزاءات ﺗﻧﻘص ﻣن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟﺎﻧﻲ وﺗزﻋزع ﻣﻛﺎﻧﺗﮫ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ

)(3

.

أ -2ﻣن ﺣﯾث ﺗﻛﯾﯾﻔﮭ ﺎ  :ﻧﻘﺻ د ﺑ ﺎﻟﺗّﻛﯾﯾف ﻣ دى ﺗ ﺄﺛﯾر اﻟ ّظ روف ﻓ ﻲ ﺗﻘ دﯾر اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ ؛ وھ ذه اﻟﻣﺳ ﺄﻟﺔ
ﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﺟ ﺎﻧﻲ
ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎھﺎ وذﻛرﻧﺎ أﻧّﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘدّرة أ ُﺧذت ﺑﻌض اﻟظّروف ﺑﻧظر اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺳواء ﺗﻠك اﻟﺧﺎ ّ

)  (1ﯾﻧظ ر ،ﻋﺑ د اﻟﻘ ﺎدر ﻋ وده  ،اﻟﺗّﺷ رﯾﻊ اﻟﺟﻧ ﺎﺋﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ  ،ج 142-138/ 1؛ ﻋﺑ د اﻟﻌزﯾ ز ﻋ ﺎﻣر  ،اﻟﺗّﻌزﯾ ر ﻓ ﻲ اﻟﺷ رﯾﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  ،ص. 287-254
)  (2ﯾﻧظر  ،ﻋﻠﻲّ ﺟﺎد ﺳﻠﯾﻣﺎن  ،اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺑدﻧﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ص. 207
) (3ﯾﻧظر  ،اﻟﻔﺻل اﻷوّ ل ﻣن ھذا اﻟﺑﺎب  ،ص 4و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

أو ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ ذاﺗﮭﺎ ؛ ﻟﻛن ھذا اﻟﻧّظر ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺷرﯾﻌﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌﻠﯾم اﻟﺧﺑﯾر؛ أﻣّﺎ ﺑﻌ د ذﻟ ك  ،ﻓ ﻼ ﺗ ﺄﺛﯾر
ﻟﻠظّروف إﻻّ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣوال اﻟّﺗﻲ ﻗد ﯾﺗرﺗّب ﻋﻠﻰ ﺛﺑوﺗﮭﺎ ﺗﺄﺟﯾل اﻟﺗّﻧﻔﯾذ أو ﺗﺧﻔﯾﻔﮫ .
أﻣّﺎ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗّﻔوﯾﺿﯾّﺔ  ،ﻓﺎﻷﺻل ﺗﻘدﯾرھﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟظروف اﻟﺟﺎﻧﻲ وﻣدى ﺧطورﺗﮫ  ،وﻛذا
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ وآﺛﺎرھﺎ؛ﻟذا ﻓﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﺳﺗﻘﺻﺎء ﺟﻣﯾﻊ ﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ وﺗﻘﺻّﻲ أﺣوال
ﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣّﺔ ﺟﻣﯾﻌﺎ ،ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺛﻘﯾﻠﺔ،إذ ﺑﺗﺣﻘﯾﻘﮫ اﻟدّﻗﯾق ﯾﺗﯾﺳّر اﻧﺗﻘﺎء اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟّذي ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮫ
اﻟﺟﺎﻧﻲ اﻟﺧﺎ ّ
ﯾﻛﯾّف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺿﻣن ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﮭﺎ اﻟﻔﻌﻠﯾّﺔ ﻟﻠﺟرم وﻟﻠﻣﺟرم،وﻣن ﺛ ّم ﯾﻛون ﺣﻛﻣﮫ ﻋﺎدﻻ.و ﻗد اﺧﺗﻠف ﻓﻲ
اﻟﺗﻛﯾﯾف ﺑﺎﻟﺗﺷدﯾد أو ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﯾف إن ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻌزﯾرﯾّﺔ ﺑدﻧﯾّﺔ،و ھذا ﻣﺎ ﺳﻧﻔﺻّل اﻟﻘول اﻟﻔﻘرة اﻟﻣواﻟﯾﺔ.
ب -ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗّﻘدﯾر  :ﻗدّر اﻟﺷﺎرع اﻟﺣﻛﯾم اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻟﺟراﺋم اﻟﺣ دود واﻟﻘﺻ ﺎص ﺑﺈﺣﻛ ﺎم
ﺷدﯾد وﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ  ،ﻓﻌﯾّﻧﮭﺎ ﺗﻌﯾﯾﻧﺎ وﻗدّرھﺎ ﺗﻘدﯾرا  :اﻟﻘطﻊ ﻟﻠﺳ رﻗﺔ  ،اﻟﺟﻠ د واﻟ رّ ﺟم ﻟﻠزﻧ ﻰ  ،اﻟﺟﻠ د ﻟﻠﻘ ذف  ،ﺛ ّم
ﻣﯾّز ﺑﯾن ﻋدد اﻟﺟﻠدات  ،وﻓرض اﻟﻘﺗل واﻟﺻﻠب وﻛذا اﻟﻘطﻊ واﻟﻧّﻔﻲ ﻟﻠﺣراﺑﺔ  ،واﻟﻘﺻﺎص ﻟﻼﻋﺗ داءات اﻟواﻗﻌ ﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﻔس أو ﻣﺎ دوﻧﮭﺎ ﻋﻣدا وﺑﻐﯾر ﺣقّ  ،وھو ﺗﻘدﯾر ﻻ ﻧظﯾر ﻟﮫ  ،ﻻ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠزﯾﺎدة وﻻ ﻟﻠﻧّﻘﺻﺎن إﻻّ ﻣﺎ ﻛﺎن
ﻣﺷدّدا ﺑﺎﻷﺻل أو ﻣﺧﻔﻔﺎ ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﺳﻘﻧﺎھﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ أو ﻣن ﺑﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وﯾﺗ ّم ﺑﺿ ّم ﻋﻘوﺑﺔ ﺗﻌزﯾرﯾّﺔ ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻟﻣﺎدّة
اﻟﻔﺳﺎد  ،ﻛﻣﺎ ﺑﯾﻧّﺎ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠﺑﯾن اﻷوّ ل و اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ھذا اﻟﻣﺑﺣث) .(1
أ ّﻣ ﺎ ﻣﻘ ﺎدﯾر اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت اﻟﺗّﻔوﯾﺿ ﯾّﺔ ﻓﻐﯾ ر ﻣﺣ دّدة وﻻ ﻣﺿ ﺑوطﺔ ﺑﻛ ّم ﻣﻌ ﯾّن ؛ ﻟ ذا ﻓ وﻟﻲّ اﻷﻣ ر ﺑﺈﻣﻛﺎﻧ ﮫ
ﺿ واﺑط اﻟّﺗ ﻲ ﻧﺗﻧﺎوﻟﮭ ﺎ ﻻﺣﻘ ﺎ  .وﺑﺻ ﻔﺔ
ﺗﻛﯾﯾﻔﮭﺎ ﺑﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻣﺎﻣﮫ  ،وﻻ ﯾﺣ دّه ﻓ ﻲ ذﻟ ك ﺳ وى اﻟ ّ
ﻋﺎﻣّﺔ ﻓﺈنّ ﻛ ّم اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻔوّ ﺿ ﺔ ﻟ ﯾس ﺛﺎﺑﺗ ﺎ  ،ﻓ ﺈن ﻛﺎﻧ ت ﺑدﻧ ّﯾ ﺔ ﻓﺎﻟﺟﻠ د أﺧﻔّﮭ ﺎ و ﻗ د اﺧﺗﻠ ف ـ ﻛﻣ ﺎ أﺷ رﻧﺎ ـ ﻓ ﻲ
ﺣدوده  ،ﻛﻣﺎ اﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻣﻧﺗﮭﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻔوﯾﺿﯾّﺔ ،
ج ـ ﻣن ﺣﯾث إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ و ﺗﻧﻔﯾذھﺎ:
ج -1ﻣن ﺣﯾث اﻹﺛﺑﺎت :ﺗﺛﺑت اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻘدّرة اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻹﻗرار اﻟّذي ﻋرّ ف ﺑﺄﻧّﮫ " :إﺧﺑﺎر ﻋن ﺛﺑ وت
ﺣقّ اﻟﻐﯾر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﮫ ") ، (2و اﻹﻗرار ھو ﺳﯾّد اﻷدﻟﺔ .
وﯾﻣﻛن إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺷﮭﺎدة ،وھﻲ ":إﺧﺑﺎر ﺻﺎدق ﻹﺛﺑﺎت ﺣقّ ﺑﻠﻔظ اﻟﺷﮭﺎدة ﻓ ﻲ ﻣﺟﻠ س اﻟﻘﺿ ﺎء " ).( 3
وﯾﺧﺗﻠف ﻋدد اﻟﺷﮭود ﺑﺣﺳب اﻟﺣ ّد اﻟﻣرﺗﻛب ؛ ﻓﺎﻟﻧّصّ اﻟﻘرآﻧﻲ ﺣدّده ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟزﻧﻰ ،ﻓﻘ ﺎل ﻋ زّ ﻣ ن
)  (1ﯾﻧظر  ،أﯾﺿﺎ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،اﻟﻣﺑﺣث اﻷوّ ل  ،ص.342
)  (2اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن ﻣﺣﻣد ،ﺣﺎﺷﯾﺔ ر ّد اﻟﻣﺣﺗﺎر ﻋﻠﻰ اﻟدر اﻟﻣﺧﺗﺎر ،ط)،2دون ﺑﻠد :دار اﻟﻔﻛر1966 ،م(،ج.588/5
)  (3اﻟﻛﻣﺎل اﺑن اﻟﮭﻣﺎم  ،ﺷرح ﻓﺗﺢ اﻟﻘدﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﮭداﯾﺔ  ،ط )،2ﺑﯾروت.ﻟﺑﻧﺎن:دار اﻟﻔﻛر،دت( ،ج 364/ 7؛ اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن ،
اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ  ،ج. 461/ 5
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

ﻗﺎﺋل ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﮫ اﻟﻌزﯾز ﴿ :ﻟﻮﻻ ﺟﺎءوا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﺷﻬﺪاء ﴾اﻟﻧّور 13/؛ أﻣّﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺣدود  ،ﻓﺷ ﮭﺎدة ﻋ دﻟﯾن ﻛﺎﻓ ّﯾ ﺔ ،
واﻷﻣر ﺳواء ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻹﺛﺑﺎت ﺟراﺋم اﻟﻘﺻﺎص ﻓﻲ اﻟﻧّﻔس أو ﻣﺎ دوﻧﮭﺎ  ،وھذا ﺑﺎﺗّﻔﺎق).(1
وﯾﺟ وز اﻹﺛﺑ ﺎت ﺑ ﺎﻟﻘراﺋن ﻓ ﻲ ﺑﻌ ض اﻷﺣ وال ﻛﺈﺛﺑ ﺎت اﻟزﻧ ﻰ ﺑﺎﻟﺣﻣ ل واﻟﺷ رب ﺑﺎﻟرّ اﺋﺣ ﺔ.وﺗﻌﺗﺑ ر
اﻟﻘﺳـﺎﻣﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﻹﺛﺑﺎت اﻟﻘﺗل وھﻲ ﺗﻠك اﻷﯾﻣﺎن اﻟﻣﻛ ررة ﻓ ﻲ دﻋ وى اﻟﻘﺗ ل ،وھ ﻲ:ﺧﻣﺳ ون ﯾﻣﯾﻧ ﺎ ﻣ ن
ﺧﻣﺳﯾن رﺟﻼ ؛ وﻗد ﻋرّ ﻓﮭﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑداﺋﻌﮫ ﺑﻘوﻟﮫ  ":ھﻲ ﻓﻲ ﻋ رف اﻟﺷ رع  ،ﺗﺳ ﺗﻌﻣل ﻓ ﻲ اﻟﯾﻣ ﯾن
ﺑﺎ ﺗﺑﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺳﺑب ﻣﺧﺻوص وﻋدد ﻣﺧﺻوص  ،وﻋﻠﻰ ﺷ ﺧص ﻣﺧﺻ وص  ،وھ و اﻟﻣ دّﻋﻰ ﻋﻠﯾ ﮫ ،
ﻋﻠﻰ وﺟﮫ ﻣﺧﺻوص ؛ وھو أن ﯾﻘول ﺧﻣﺳون ﻣن أھل اﻟﻣﺣﻠّﺔ إذا وﺟد ﻗﺗﯾل ﻓﯾﮭﺎ  :ﺑﺎ ﻣﺎ ﻗﺗﻠﻧﺎه  ،وﻻ ﻋﻠﻣﻧﺎ
ﻟﮫ ﻗﺎﺗﻼ ؛ ﻓﺈذا ﺣﻠﻔوا ﯾﻐرﻣون اﻟدﯾّﺔ "..

)(2

أﻣّﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧصّ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗّﻌزﯾرﯾّﺔ  ،ﻓﯾﺟوز إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﻹﻗرار واﻟﺑﯾّﻧ ﺔ وﺷ ﮭﺎدة اﻟواﺣ د وﺷ ﮭﺎدة اﻟرّ ﺟ ﺎل
واﻟﻧّﺳﺎء  ،ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﺑﻌﻠم اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟطرق – اﻟﺷﮭﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺷﮭﺎدة  ،وﻛﺗﺎﺑ ﺔ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ إﻟ ﻰ
اﻟﻘﺎﺿﻲ… . -
وھذا اﻟﺗﻧوّ ع ﻓﻲ اﻟط رق ﻻ ﯾﻌﻧ ﻲ ﻗﺑ ول أيّ ﻣﻧﮭ ﺎ واﻟﺣﻛ م ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳﺎﺳ ﮫ  ،ﺑ ل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ
اﻻﺟﺗﮭﺎد أﺛﻧﺎء ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺛ ّم اﻟﺣﻛم ﺑﻌد ذﻟك ﺑﺎﻹداﻧﺔ إذا ﻣﺎ ﺛﺑﺗت اﻟﺗّﮭﻣﺔ .
ج -2ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗّﻧﻔﯾذ  :ﺗﻧﻔّذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘدّرة ﻓور اﻟﺣﻛم ﺑﮭ ﺎ  ،وھ ﻲ ﺗﺧﺿ ﻊ ﻟﻠﻘواﻋ د اﻟّﺗ ﻲ ﺑ ّﯾﻧّﺎھ ﺎ
ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺳّﺎﺑق  ،وﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﯾﺧوّ ل ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻟوﻟﻲّ اﻷﻣر أو ﻣن ﯾﻘوم ﻣﻘﺎﻣﮫ ﻣن اﻟﻘﺿﺎة .
أﻣّﺎ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗّﻔوﯾﺿﯾّﺔ  ،ﻓﺳﻧﺗﻌرّ ض ﻟﺣﻛم إﻗﺎﻣﺗﮭﺎ وﻣدى ﺧﺿوﻋﮭﺎ ﻟﺑﻌض اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻّﺔ
ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟ ّﺛ ﺎﻧﻲ ﻣ ن ھ ذا اﻟﻣطﻠ ب ؛ وﺗﺑﻘ ﻰ ﻛﯾﻔ ّﯾ ﺔ ﺗﻧﻔﯾ ذھﺎ ﻓ ﻼ ﺗﺧﺗﻠ ف ﻛﺛﯾ را ﻋﻧﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت اﻟﻣﻘ دّرة ،
ﻓﻘواﻋد اﻟﺗّﻧﻔﯾذ اﻟّﺗﻲ ﻋرﺿﻧﺎ أھﻣّﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺳّﺎﺑق ﯾﻣﻛن ﺗﻌﻣﯾﻣﮭﺎ .
ھ ذه ﻋﻣوﻣ ﺎ ﺑﻌ ض أوﺟ ﮫ اﻟﺗّﻣ ﺎﯾز ﺑ ﯾن اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت اﻟﻧّﺻ ﯾّﺔ واﻟﻌﻘوﺑ ﺎت اﻟﺗّﻔوﯾﺿ ﯾّﺔ ؛ وﻗ د أﺟ ﺎد اﻹﻣ ﺎم
اﻟﻘراﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ أﻛﺛر ﺣﯾث أﺿﺎف ﻓروﻗﺎ أﺧرى ﻛﺳﻘوط اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘدّرة ﻋن اﻟﺻﺑﻲّ وﺛﺑوت اﻟﻣﻔوّ ﺿﺔ ﻋﻠﯾﮫ
ﺗﺄدﯾﺑﺎ ﻟـﮫ).(3

)  (1ﯾﻧظر  ،اﺑن رﺷد  ،ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﮭد  ،ج468، 454 ، 445 ،443/ 2؛ اﻟﺷﯾرازي  ،اﻟﻣﮭذّب  ،ج 334-333 / 2؛ اﺑن ﻗداﻣﺔ،
اﻟﻣﻐﻧﻲ ،ج 332 ، 289 ، 99 ، 41/ 10؛ اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ ،ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ  ،ج 277 ،225 / 6؛ اﻟﺳرﺧﺳﻲ  ،اﻟﻣﺑﺳوط ،
دط)،ﺑﯾروت:داراﻟﻣﻌرﻓﺔ1939 ،م(،ج. 114/ 16
)  (2اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ  ،ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ  ،ج 186 / 7؛ ﯾﻧظر أﯾﺿﺎ  ،ﺳﻌدي أﺑو ﺟﯾب  ،اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻔﻘﮭﻲ  ،ص. 303
)  (3ﯾﻧظر  ،اﻟﻘراﻓﻲ  ،اﻟﻔروق  ،ج . 183-177/ 4
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

ھذا وﻗد اﻧﻔرد اﻟﺷﺎﻓﻌﯾّﺔ) (1ﺑﻔرق آﺧر ﯾﺗﻣﺛّل ﻓﻲ وﺟوب ﺿﻣﺎن اﻟﻣﺗﻠﻔﺎت اﻟﻧّﺎﺟﻣﺔ ﻋن إﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت
اﻟﺗّﻌزﯾرﯾّﺔ وإھدارھﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘدّرة  ،وﻋﺎرﺿﮭم اﻟﺟﻣﮭور).(2

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ:
ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔوﯾﺿﯾّﺔ.
ﯾﺗطﻠّب ﺗﺟﺳّد ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﻟﻠﻣﺷرّ ع و ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺣ ّد ﺳواء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻔوﯾﺿﯾّﺔ ،وﻗد ﯾﺗﺟﻠّﻰ ﺗﺟﺳﯾده أﻛﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ ﻣن ﻣﻧطﻠق أنّ اﻟﺗﻌﺎزﯾر ﺑﺷﻛل ﻋﺎم
ﻣوﻛﻠﺔ ﻟوﻟﻲ اﻷﻣر أو ﻣن ﯾﻧوﺑﮫ و ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻼﺟﺗﮭﺎد.
و ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻔوﯾﺿﯾّﺔ ﻛﺛﯾرة ﯾﺻﻌب ﺣﺻرھﺎ أو ﺣﺗّﻰ ﻋدّھﺎ  ،ﻧذﻛر
ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل:اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻔوﯾﺿﯾّﺔ ﻟﮭذه اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑداﯾﺔ ،ﺛ ّم ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟواﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﯾﯾﻔﮭﺎ.
ّأوﻻـ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻔوﯾﺿﯾّﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ :ﯾدﺧل ﺿﻣن ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻛ ّل ﻣﺎ ﯾﻘدره وﻟﻲ اﻷﻣر ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت و
اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﮭﺎ ﺷروط وﺟوب اﻟﺣدود اﻟﺷرﻋﯾّﺔ أو اﻟﻘﺻﺎص؛
و ﯾدﺧل ﺿﻣن ھذا اﻟﻘﺳم ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ ﻛ ّل اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ اﻟﺗﻲ ﯾراھﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺿﺎرة ﺑﮫ و ﻛذا
اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت.
و اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻔوﯾﺿﯾّﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎزﯾر ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮭﺎ ﻣظﮭرا ﻣن ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ ،ذﻟك
أنّ وﻟﻲ اﻷﻣر أو ﻣن ﯾﻧوﺑﮫ أو اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺣﻛم ھذا اﻟﺗﻔوﯾض ﺗؤول إﻟﯾﮫ ﺻﻼﺣﯾّﺎت ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﻓﻲ ﻓرض اﻟﻌﻘﺎب و
ﺗوﻗﯾﻌﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﺎة ؛ و ھﻲ ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻣﺗراوﺣﺔ ﺑﯾن اﻻﺧﺗﯾﺎر و اﻟﺗﻘدﯾر  ،ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺣﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 1ـ ﺻﻼﺣﯾّﺎت اﻻﺧﺗﯾﺎر  :وﻧﻘﺻد ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎر ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻔوّ ض ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧّوﻋﻲ و
ﯾﻛون ﺑﯾن ﻋدد ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ أي ﻓﻲ ﺟﻧﺳﮭﺎ ؛ ذﻟك أنّ أﺻﻧﺎﻓﮭﺎ ﻋدﯾدة ﻣﻧﮭﺎ  :اﻟﻌﻘوﺑﺔ
اﻟﺑدﻧﯾّﺔ ﻛﺎﻟﺟﻠد و اﻟﻣﺎﻟﯾّﺔ ﻛﺎﻟﺗّﻐرﯾـم ﺑﺎﻟﻣﺎل  ،واﻟﻣﻌﻧوﯾّﺔ أو ﻧﻔﺳﯾّﺔ ﻛﺎﻟﮭﺟر واﻟﺗّوﺑﯾـﺦ واﻟﺗّﺷﮭﯾـر ،و ﺑﺎب اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ

)  (1ﯾﻧظر  ،اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﻣﺣﻣد ادرﯾس ،اﻷم  ،دط)،دون ﺑﻠد:ﻛﺗﺎب اﻟﺷﻌب 1968،م(،ج 177/ 6؛ اﻟﻣﺎوردي  ،اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺳ ﻠطﺎﻧﯾﺔ ،
ص. 389
)  (2ﯾﻧظر ،اﻟزﯾﻠﻌﻲ ،ﺗﺑﯾﯾن اﻟﺣﻘﺎﺋق ،ج227 /3؛ ﺣﺎﺷﯾّﺔ اﻟدﺳ وﻗﻲ ،ج 355 / 4؛ اﺑ ن ﻗداﻣ ﺔ  ،اﻟﻣﻐﻧ ﻲ  ،ج ،327-326/8ج/10
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ﺑﯾﻧﮭﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻔﺗوح؛ و ﯾﻣﻛن ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻘﺎم إﻋطﺎء ﻧﻣﺎذج ﻋن اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻌزﯾرﯾّﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾّﺔ و اﻟﻣﻌﻧوﯾّﺔ أﻣّﺎ
ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺟﻠد ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺑدﻧﯾّﺔ و ﻷﻧّﮭﺎ ﻣﺗراوﺣﺔ ﺑﯾن ﺣدﯾن أدﻧﻰ و أﻗﺻﻰ ﺳﻧﺗوﻟﻰ ﺗوﺿﯾﺣﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ :
أ ـ ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻐرﯾم ﺑﺎﻟﻣﺎل :ﻣﺛﺎﻟﮫ ّ :ﺗﻐرﯾم ﻣ ن أﺧ ذ ﻣ ن زرع ﻣﻣﻠ وك ﻟﻠﻐﯾ ر ؛ ﻓﻘ د روى ﻋﻣ رو ﺑ ن
ﻲﻋﻦ اﻟﺘّﻤﺮ اﻟﻤﻌﻠّﻖ ﻓﻘـﺎل :ﻣﻦ أﺻﺎب ﺑﻔﻴﻪ ﻣﻦ ذي ﺣﺎﺟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘّﺨﺬ ﺧﺒﻨﺔ ﻓـﻼ
ﺷﻌﯾب ﻋن أﺑﯾﮫ ﻋن ﺟدّه ﻗﺎل﴿:ﺳﺌﻞ اﻟﻨّﺒ ّ
ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ  .وﻣﻦ ﺧﺮج ﺑﺸﻲء ﻣﻨﻪ ﻓﻌـﻠﻴﻪ ﻏـﺮاﻣـﺔ ﻣﺜـﻠﻴﻪ واﻟﻌـﻘﻮﺑـﺔ .(1)﴾..
ب ـ و ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾّﺔ :ﻣﺛﺎﻟﮭ ﺎ اﻟ ّﺗ وﺑﯾﺦ ،ﻓﻘ د روي ﻋ ن أﺑ ﻲ ذرّ –رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻧ ﮫ –أ ّﻧ ﮫ
ﻗﺎل ﴿:ﻛﺎن ﺑﻴﻨﻲ وﺑﻴﻦ رﺟﻞ ﻣﻦ إﺧﻮاﻧﻲ ﻛﻼم  ،وﻛﺎﻧﺖ أﻣّﻪ أﻋﺠﻤﻴّﺔ  ،ﻓﻌﻴّﺮﺗﻪ ﺑﺄﻣّﻪ  ،ﻓﺸﻜﺎﻧﻲ إﻟﻰ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ  ،ﻓﻘـﺎل
 :ﻳــﺎ أﺑــﺎ ذ ّر  ،إﻧّــﻚ اﻣــﺮؤ ﻓﻴــﻚ ﺟﺎﻫﻠﻴّــﺔ﴾ ) ،(2ﻓﺎﻟرّ ﺳ ول رأى أنّ اﻟ ّﺗ وﺑﯾﺦ ھ و اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺑﺔ ﻟﻣ ﺎ ﻓﻌﻠ ﮫ ھ ذا
اﻟﺻّﺣﺎﺑﻲّ .
و ذﻛر اﻟﺷﯾﺦ اﺑن ﺗﯾﻣ ّﯾﮫ ﻣن ﺻور ﺗﻌزﯾر اﻟﻌﺎﺻﻲ ":ﺗﺳوﯾدَ وﺟﮭﮫ  ،وإرﻛﺎﺑَﮫ ﻋﻠﻰ داﺑّﺔ ﻣﻘﻠوﺑـﺎ ،ﻛﻣ ﺎ
روي ﻋن ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ أﻧّﮫ أﻣر ﺑذﻟك ﻓﻲ ﺷﺎھد اﻟزّ ور ،ﻓﺈنّ اﻟﻛﺎذب ﺳوّ د اﻟوﺟﮫ،
ﺻ ـورة
ﻓـﺳُوّ د وﺟﮭُﮫ ،وﻗﻠب اﻟﺣدﯾث ﻓُﻘﻠب رﻛوﺑﮫ")،(3وإنّ ﻓﻲ إرﻛﺎب ﺷﺎھ ـد اﻟ زّ ور ﻣﻘﻠ ـوﺑﺎ وإﻣ راره ﺑﮭ ذه اﻟ ّ
ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﺗﺷﮭﯾرٌ ﺑﮫ وﻓﺿﺢ ﻟﮫ  ،واﻟﻣﻌﺎﻗب ﺑﮭذه اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﯾُﺣسّ ﺑﺎﻟﺧزي واﻟﻔﺿ ﯾﺣﺔ؛ وھ و أﻟ م ﻧﻔﺳ ﻲّ
ﺣﺎ ّد ﻟﻛﻧّﮫ رادع؛ واﻟوﻋظ واﻟﮭﺟـر أﯾﺿﺎ ﻗد ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﮭﻣـﺎ وﻟﻲّ اﻷﻣـر إذا ﻣﺎ ارﺗﺄى ﻧﺟﺎﻋﺗﮭﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﺣﻘﯾ ق اﻟﮭ دف
ﻦ
اﻟﻣﺑﺗﻐﻰ  .وﺗطﺑّق ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻧد اﻟﻧّﺷوز  ،وﻓﻲ ذﻟك ﯾﻘـول ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿ :واﻟـّﺘﻲ ﺗﺨﺎﻓﻮن ﻧﺸﻮزﻫﻨﻔﻌﻈﻮﻫ ّ
ﻦ…﴾اﻟﻧّﺳﺎء.34/
ﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎﺟﻊ واﺿﺮﺑﻮﻫ ّ
واﻫﺠﺮوﻫ ّ
)  (1أﺧرﺟﮫ،أﺑو داود،ﻛﺗﺎب اﻟﺣدود،ﺑﺎب ﻣﺎ ﻻ ﻗطﻊ ﻓﯾﮫ،ﺣدﯾث رﻗم 3816:؛اﻟﺗرﻣذي ،ﻛﺗﺎب اﻟﺣدود ،ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻻ ﻗطﻊ ﻓﻲ
ﺛﻣر و ﻻ ﻛﺛر،ﺣدﯾث رﻗم1369:؛اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ،ﻛﺗﺎب ﻗطﻊ اﻟﺳّﺎرق،ﺑﺎب ﻣﺎ ﻻ ﻗطﻊ ﻓﯾﮫ،ﺣدﯾث رﻗم.4875:
واﻟﺧﺑﻧﺔ ھﻲ" :ﻣﻌطف اﻹزار،و ھو ﻣوﺿﻊ ﺗﺟﻔﯾف اﻟﺗّﻣر".اﺑن اﻷﺛﯾـرﻣﺟد اﻟدﯾن ،اﻟﻧّﮭﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻏرﯾب اﻟﺣدﯾث و
اﻻﺛر ،ط 2ﺑﯾروت :دار اﻟﻔﻛر ،(1976 ،ج  209 /2؛ أﻣﺎ اﻟﺟرﯾنھو":ﻣوﺿﻊ ﺗﺟﻔﯾف اﻟﺗّﻣر و ھو ﻟﮫ ﻛﺎﻟﺑﻧدر ﻟﻠﺣﻧطﺔ.وﯾﺟﻣﻊ
ﻋﻠﻰ ﺟرن".اﺑن اﻷﺛﯾر،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ج.301/2
)  (2أﺧرﺟﮫ،اﻟﺑﺧﺎري،ﻛﺗﺎب اﻹﯾﻣﺎن،ﺑﺎب اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ ﻣن أﻣر اﻟﺟﺎھﻠﯾّﺔ،ﺣدﯾث رﻗم29:؛ﻣﺳﻠم،ﻛﺗﺎب اﻹﯾﻣﺎن،ﺑﺎب إطﻌﺎم اﻟﻣﻣﻠوك
ﻣﻣّﺎ ﯾﺄﻛل و إﻟﺑﺎﺳﮫ ﻣﻣّﺎ ﯾﻠﺑس،ﺣدﯾث رﻗم3139:؛أﺑو داود ﻛﺗﺎب اﻷدب،ﺑﺎب ﻓﻲ ﺣقّ اﻟﻣﻣﻠوك،ﺣدﯾث رﻗم.4490:
) (3اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ ﺗﻘﻲ اﻟدﯾن ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟراﻋﻲ واﻟرﻋﯾّﺔ ،ط )،1ﻣﺻر :اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺧﯾرﯾﺔ1322 ،ھـ(،
ص ،54ﻗﻠﻌﮫ ﺟﻲ ،ﻣﺣﻣّد روّ اس،ﻣوﺳوﻋﺔ ﻓﻘﮫ ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب  ،ﻋﺻره وﺣﯾﺎﺗﮫ،ط)،4ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن:دار اﻟﻧّﻔﺎﺋس(،ص.519
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وﻗد أﻋطﻰ اﻟﺑـﺎري ﻋزّ وﺟ ّل ﻧﻣوذﺟﺎ آﺧ ر ﻟﺟرﯾﻣ ﺔ ﺷ رّ ع ﻟﮭ ﺎ ﻋﻘوﺑ َﺔ اﻟﮭﺟ ر ﻛﺟ زاء رادع وﻧ صّ
ن
ّﺬﻳﻦ ﺧﻠّﻔﻮا ﺣﺘّﻰ إذا ﺿﺎﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻻرض ﺑﻤﺎ رﺣﺒﺖ وﺿﺎﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻧﻔﺴﻬﻢ وﻇﻨّﻮا أ ّ
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﴿:وﻋﻠﻰ اﻟﺜّـﻠـﺜﺔ اﻟ ُ
ﻻّ ﻣﻠﺠﺄ ﻣﻦ اﷲ إﻻّ إﻟﻴﻪ ﴾..اﻟﺗوﺑﺔ  ،118/و ﻓﺳّر اﻹﻣﺎم اﻟﻘرطﺑﻲّ ھذه اﻵﯾﺔﻓﻘﺎل ":ﺿﺎﻗت ﻋﻠﯾﮭم اﻷرض ﺑرﺣﺑﮭﺎ ،
ﻷﻧّﮭم ﻛﺎﻧوا ﻣﮭﺟورﯾن ﻻ ﯾُﻌﺎﻣَﻠون و ﻻ ﯾُﻛﻠّﻣون  ،وﻓﻲ ذﻟك دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ھﺟران أھل اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ ﺣﺗّﻰ ﯾﺗوﺑوا ").(1
وﻻ أد ّل ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻌﻘـوﺑﺔ اﻟﻧّﻔﺳﯾّﺔ ﻣن ﻗول أﺣد ھؤﻻء اﻟﻣﺧﻠّﻔﯾن وھو ﻛﻌب ﺑن ﻣﺎﻟ ك رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﺟ ﺎء ﻓﯾ ﮫ:
﴿وﻧﻬﻰ رﺳـﻮل اﻟﻠّﻪ  ﻋﻦ ﻛﻼﻣﻨﺎ أﻳّﻬﺎ اﻟﺜﻼﺛـﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺨﻠّﻒ ﻋﻨﻪ،ﻓـﺎﺟﺘﻨﺒﻨﺎ اﻟﻨـّﺎس ،وﺗﻐﻴّﺮوا ﻟﻨﺎ  ،ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻜّﺮت ﻓـﻲ
ﻧﻔﺴﻲ اﻷرض.(2)﴾...
إنّ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﮭﺟر ،رﻏم ﺑدوّ ھﺎ أﺧفّ ﻣن اﻟﺗّوﺑﯾﺦ أو اﻟﺗّﺷﮭﯾر إﻻّ أﻧّﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أﺷ ّد وﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﻔس
اﻟﺑﺷر ّﯾﺔ ،اﻟّﺗﻲ ﺟُ ﺑﻠت ﻋﻠﻰ ﺣبّ اﻻﺟﺗﻣﺎع ،ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﻛﺎﺋن اﺟﺗﻣﺎﻋﻲّ ﺑطﺑﻌﮫ ،وﻓﻲ ﻗطﻊ ﺻ ﻠﺗﮫ ﺑﻐﯾ ره ﻣ ﺎ ﯾﺣ ـول
ﺑﯾﻧـﮫ وﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾــق ﺟﺑـﻠّﺗﮫ .
أﻣّﺎ اﻟﺗّﮭدﯾد  ،ﻓﻼ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﮫ اﻟﻘﺿﺎة إﻻّ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺎﺛل أﻣ ﺎﻣﮭم ﻣ ّﻣ ن ُﻋ رف ﺑﺻ ﻼﺣﮫ وﺗﻘ واه وﻟ م ﯾﺑ در
ﻣﻧﮫ اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺷﯾن إﻻّ ﻋن ﺳﮭو أو ﺧطﺄ أو زﻟّﺔ ؛ ﻓﮭﻧﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟرّ دع ﺗﮭدﯾد اﻟﻣذﻧب ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب اﻟﺷـدﯾد ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌـود .
ﯾظﮭر ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﻣن أﻣﺛﻠﺔ ،أ ّﻧﮫ ﺗم ّ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣدى ﺧطورة اﻟﺟـرم اﻟﻣرﺗﻛب ﻣ ن
ﺟﮭﺔ ،و ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺟرم وﺗﻔﺎھﺔ ﻣﺎ ﺗرﺗّب ﻋن ﻓﻌﻠﮫ؛ وﺗظ ـﮭر ھ ذه اﻟ ّﻧ ـظرة اﻟﻌ ـﺎدﻟﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت
اﻟﻣﺎﻟ ّﯾﺔ ،واﻟﻧّﻔﺳﯾّﺔ و ﻛذا اﻟﺑدﻧﯾّﺔ اﻟﻣﻘرّ رة ﻛﺟزاءات ﺗﻌزﯾرﯾّﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣواﻟﻲ.
 2ـ ﺻﻼﺣﯾّﺎت اﻟﺗﻘدﯾر  :و اﻟﻣﻘﺻود ھﻧﺎ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻛﻣّﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق و أﺣــوال اﻟﺟﻧﺎة و ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب و
ظروﻓﮭم و طﺑﯾﻌﺔ أﻓﻌﺎﻟﮭم و ﯾﺗﻼﺋم ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﮫ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  .ھذا اﻟﺗﻘدﯾر ﯾﺗ ّم ﻏﺎﻟﺑﺎ

)  (1اﻟﻘرطﺑﻲ،اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن،ج.287/2
)  (2أﺧرﺟﮫ،اﻟﺑﺧﺎري،ﻛﺗﺎب اﻟﻣﻐﺎزي،ﺑﺎب ﺣدﯾث ﻛﻌب ﺑن ﻣﺎﻟك،و ﻗول ﷲ ﻋ ّز و ﺟ ّل  :وﻋﻠ ﻰ اﻟﺛﻼﺛ ﺔ اﻟّ ذﯾن ﺧﻠّﻔ وا، ..ﺣ دﯾث
رﻗم.4066:
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اﻷول:
اﻟﻔﺻل ّ

ﺑﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷدﯾد أو ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﯾف أو ﺣﺗّﻰ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء و ھو ﻣرھون ﺑﻣدى اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ
ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل.
ﺛﺎﻧﯾﺎ ـ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ اﻟواﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺔ :ﺗﺗﺳﻊ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺗﻌﺎزﯾر ﺑﺷﻛل
ﻛﺑﯾر ،إذ ﯾﺧوّ ل إﻟﯾﮭم أﻣر ﺿﺑط ﻣﻘﺎدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺣﺳب ﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌرض أﻣﺎﻣﮫ و ﺗﺗﻧوّ ع آﻟﯾّﺎت اﻟﺗﻔرﯾد
اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﺑﺷﻛل ﻻ ﻧظﯾر ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ھو ﻣﻘرّ ر ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺣدود أو اﻟﻘﺻﺎص  .ﻓﺎﻟﺗﺷدﯾد
ﻗد ﯾﺑﻠﻎ ﻣﻧﺗﮭﺎه وذﻟك ﺑﻔرض ﻋﻘـوﺑﺔ ﺑدﻧﯾّﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ ﯾﺗ ّم اﺳﺗﺋﺻـﺎل اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻧﮭﺎﺋﯾّﺎ ﻟﺧطــورﺗﮫ اﻟﻛﺑﯾرة  ،و
اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻗد ﯾﺻل إﻟﻰ ﺣ ّد اﻟﻧّظرة اﻟﻌﺑوﺳﺔ اﻟﻣؤﺛّرة ﻋﻧد ﻣن ﺗوﺟﻌﮫ ﻓﯾﻣﺗﻧﻊ و ﺗﻛﻔﯾﮫ ﻟﯾرﺗدع و ﻻ ﯾﻌﺎود زﻟّﺗﮫ ؛ و
ﺑﯾن ھذه و ﺗﻠك ﻋﻘوﺑﺎت و ﻋﻘوﺑﺎت ﺗﺗﻔــﺎوت ﻗدرا و ﻧوﻋﺎ ﻟﺗﺣﻘق ﺗﻧﺎﺳﺑﺎ ﻓﻌﻠﯾّﺎ ﺑﯾن اﻟﺟرﯾــﻣﺔ و اﻟﻣﺟرم و
أﺣواﻟﮫ و ظروف ارﺗﻛﺎﺑﮫ ﻟﺟرﻣﮫ  .و ﯾﻛﻔﻲ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻘﺎم أن ﻧﺑﯾّن ﺑﻌض ﻣﺎ ﺟﺎدت ﺑﮫ ﻛﺗب اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ
ﺷﺄن ﺗﺣدﯾد ﻣﻧﺗﮭﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺑدﻧﯾّﺔ اﻟﻣﻔوّ ﺿﺔ  ،و ﺗﻛﯾﯾﻔﮭﺎ ﺗﺧﻔﯾﻔﺎ و ﺗﺷدﯾدا إن ﻛﺎﻧت ﺟﻠدا:
1ـ ﺗﺷدﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻔوﯾﺿﯾّﺔ  :ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘﺗل ﻣﻧﺗﮭﻰ أ ّﯾﺔ ﻋﻘوﺑﺔ ﺑدﻧﯾّﺔ،ذﻟك أﻧّﮫ ﯾﺳﺗﺄﺻل اﻟﻣﺟرم ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ
ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺑل وﻣن اﻟﺣﯾﺎة  .وﻗد أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺻول ﺑﺎﻟﺗّﻌزﯾر إﻟﻰ اﻟﻘﺗل و ﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﮫ
ﺑﺎﻟﻘﺗل ﺳﯾﺎﺳﺔ) .(1ﻟﻛن ھذا اﻟﺗّﺷدﯾد ﻣﺣدود اﻟﻧّطﺎق ﻷنّ ﺟراﺋم اﻟﺗّﻌزﯾر ﻓﻲ اﻷﺻل ﻟﯾﺳت ﻣوﺳوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺧطورة
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺧﻼ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻛﺎد اﻟﻔﻘﮭﺎء ﯾﺣﺻوﻧﮭﺎ ﻓﻲ :
أ-ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻛﺎب ﺑﻌض اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳّﺔ ﺑﻧظﺎم اﻟدّوﻟﺔ  ،ﻛﺎﻟﺟوﺳﺳﺔ .
ب" -

"

"

"

"

ﺑﺛواﺑت اﻷﻣّﺔ  ،ﻛﺎﻟدﯾن  ،وﻣﻧﮭﺎ اﻻﺑﺗداع .

ج" -

"

"

"

"

ﺑﺄﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ،ﻛﺎﻣﺗﮭﺎن اﻟﺳّ ﺣر .

د " -اﻹﺻرار ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ ،و ﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑظﺎھرة اﻟﻌود .

وھذه اﻟﺣﺎﻻت  ،اﺧﺗﻠف اﻟﻔﻘﮭﺎء) (2ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﺟزاﺋﻲ  ،ذﻟك أنّ ﻣ ﻧﮭم ﻣ ن ﺗو ّﺳ ﻊ ﻓ ﻲ ﺗطﺑﯾ ق ﻋﻘوﺑ ﺔ
اﻟﻘﺗل ﻋﻠﯾﮭﺎ  ،وﻣﻧﮭم ﻣن ﺿﯾّق ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرھﺎ.
)  (1ﯾﻧظر ،ﻧﺎﺻر اﻟﺧﻠﯾﻔﻲ ،اﻟظّروف اﻟﻣﺷدّدة و اﻟﻣﺧﻔّﻔﺔ ﻓﻔﻲ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺗّﻌزﯾر  ،ط)،1ﻣﺻر:ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻣدﻧﻲ ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
1992،م(،ص .251-247
) (2اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ  ،ﺗﻘﻲ اﻟدﯾن ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟرﻋﯾّﺔ،ط)،1ﻣﺻر :اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺧﯾرﯾّﺔ ،(1322 ،ص63،54؛اﺑن
ﻓرﺣون  ،ﺑن ﻣﺣﻣد ،ﺗﺑﺻرة اﻟﺣﻛﺎم ﻓﻲ أﺻول اﻻﻗﺿﯾﺔ وﻣﻧﮭﺎج اﻷﺣﻛﺎم ،ﻣطﺑوع ﻋﻠﻰ ھﺎﻣش ﻓﺗﺢ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘدﯾر اﻟﻣﺎﻟك ﻓﻲ اﻟﻔﺗوى
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اﻷول:
اﻟﻔﺻل ّ

 2ـ ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻔوﯾﺿﯾّﺔ  :و اﻟﺗّﺧﻔﯾف ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ أﺣوال اﻟﺟﻧﺎة ﻗد ﯾﻛون ﺗﺧﻔﯾﻔﺎ ﻧوﻋﯾّﺎ ﺑﺗﻘرﯾر
ﻋﻘوﺑﺔ ﺑدﻧﯾّﺔ أو ﻣﺎﻟﯾّﺔ أو ﻧﻔﺳﯾّﺔ و اﻟﺗﻔﺎوت ﺑﯾﻧﮭﺎ ظﺎھر و اﻟﺗﻔرﯾد ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺗﺎح ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ و ﺟﻠﻲّ ؛ و ﻗد ﯾﻛون ﺗﺧﻔﯾﻔﺎ
ﻛﻣﯾّﺎ و ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺟﻠد اﻟﻣﻔوّ ﺿﺔ ﻷﻧّﮭﺎ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺗراوﺣﺔ ﺑﯾن
ﺣدﯾن و اﻟﻔﻘﮭﺎء اﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ ﺿﺑطﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
اﻟﻣﻔوﺿ ﺔ :ﺗﻔ رض اﻟﺗّﻌزﯾ رات ﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﻟ ب ﻟﻣﻛﺎﻓﺣ ﺔ ﺟ راﺋم ﺑﺳ ﯾطﺔ
ّ
أ -اﻟﺣ د اﻷدﻧ ﻰ ﻟﻌﻘوﺑ ﺔ اﻟﺟﻠ د
وﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﺧطورة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺟراﺋم اﻟﺣدود واﻟﻘﺻﺎص؛ ورﻏم ذﻟك ،ﻓﻛﺛﯾر ﻣﻧﮭﺎ ﯾﻧﺎﺳﺑﮫ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺟﻠد
.
اﺗّﻔق ﺟﻣﮭور اﻟﻔﻘﮭﺎء)(1ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺣدﯾد اﻟذروة اﻟدﻧﯾﺎ ﻟﮭ ذه اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ اﻟﺑدﻧﯾ ﺔ  ،ﻟﻛوﻧﮭ ﺎ )(2ﺗﻔوﯾﺿ ﯾّﺔ ﻣ ن
ﺟﮭﺔ  ،وأيّ ﺗﻘدﯾر ﯾوﺿﻊ ﻟﮭﺎ ﯾﺻﻧّﻔﮭﺎ ﺿﻣن اﻟﺣدود ؛ وﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى  ،ﻓﺈنّ رﺳم ﺣ ّد أدﻧﻰ ﻟﮭﺎ  ،ﻗد ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ
ﺗﺗﻌﺎرض وﺑﻌض اﻟﺿّواﺑط اﻟﻣﻔﺗرض ﻓﻲ ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻠطﺔ أو اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣراﻋﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣ ﮫ ؛ وأھﻣّﮭ ﺎ ﺿ ﺎﺑط
اﻟﺗﻧﺎﺳب وﺿﺎﺑط ﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘّق أھداف اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗّﻌزﯾرﯾّﺔ  .وﻣﻧﺎط ھذا اﻟﺗّﻌﺎرض  :أنّ اﻟﺣ ّد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣوﺿوع
ﻗ د ﻻ ﯾﻛ ون ﻋ ﺎدﻻ ﻓ ﻲ ﺣ ق ﺑﻌ ض اﻟﺟﻧ ﺎة  ،إ ّﻣ ﺎ ﻟﻛوﻧ ﮫ ﺷ دﯾدا ﻋﻠ ﯾﮭم أو اﻟﻌﻛ س  ،ﺑ ل ﻗ د ﻻ ﺗﺗﺣﻘ ق اﻟﻣﺛﻠ ّﯾ ﺔ
اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﻌل واﻟﺟزاء اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﮫ وﺑﺎﻟﺗّﺎﻟﻲ ﯾﻛون ﺗﻌﯾﯾن ﺣ ّد أدﻧﻰ ﻟﻠﺟﻠد ﻗد أھدر أﺣد أھ ّم اﻟﺿّواﺑط ﻓ ﻲ
ﻧظﺎم اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت اﻟﺗّﻔوﯾﺿ ﯾّﺔ  .وھ ذه اﻟﻧّﺗﯾﺟ ﺔ ﺗ ؤدّي ﺑﺎﻟﺿ رورة إﻟ ﻰ ﻓﺷ ل ﻋﻘوﺑ ﺔ اﻟﺟﻠ د اﻟﺗّﻌزﯾر ّﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺣﻘﯾ ق
أھداﻓﮭﺎ اﻟردﻋﯾّﺔ واﻹﺻﻼﺣﯾّﺔ ﻋﻠﻰ ﺣ ّد ﺳواء  ،ﻟﻛوﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﻋﺎدﻟﺔ  .وﻋﻠﯾﮫ  ،ﻓﺎﻟﺿﺎﺑط اﻟّذي ﻣن أﺟﻠﮫ ﺷرﻋت
اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﯾﻛون ﻗد أھدر ھو اﻵﺧر .
و ﺷ ّذ أﺣ د اﻟﺣﻧﻔ ّﯾ ﺔ) (3ﻓ ﻲ ھ ـذه اﻟﻣﺳ ﺄﻟﺔ ﻓوﺿ ﻊ ﻟﻠﺟﻠ د ﺣ دا أدﻧ ﻰ وھ و ﺛ ﻼث ﺟﻠ دات ﻟﺿﻣ ـﺎن ﺗﺣﻘ ق
اﻟرّ دع اﻟﻣﺳﺗﮭدف ﻣن ھذه اﻟﻌﻘـوﺑﺔ ؛ وھذا رأي اﻹﻣﺎم اﻟﻘدّوري اﻹﻣﺎم اﻟﺣﻧﻔﻲ ـ رﺣﻣﮫ ﷲ ـ ؛ وھو رأي ردّه
ﻟﻣﺣﻣد ﻋﻠﯾش ،ط)،1دت( ،ج138،197 /2؛اﻟﺷﯾرازي ،اﻟﻣﮭذّب ،ج 242/2؛ اﻟﺣطّﺎب،ﻣواھب اﻟﺟﻠﯾل،ج280-279/6؛ اﺑن
ﻋﺎﺑدﯾن  ،ﺣﺎﺷﯾﺔ ر ّد اﻟﻣﺣﺗﺎر ،ج240/3؛ اﺑن ﻗداﻣﺔ  ،اﻟﻣﻐﻧﻲ  ،ج78/10؛اﺑن اﻟﻘﯾّم ،اﻟطّرق اﻟﺣﻛﻣﯾﺔ ،دط،ﺗﻘدﯾم ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻲ
اﻟدﯾن ﻋﺑدﷲ  ،ﻣراﺟﻌﺔ وﺗﺻﺣﯾﺢ اﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد اﻟﻌﺳﻛري)،اﻟﻘﺎھرة:اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ1961 ،م(،ص307؛أﺑو
زھرة،اﻟﻌﻘوﺑﺔ،ص.79
)  (1ﯾﻧظر  ،اﻟزﯾﻠﻌﻲ  ،ﺗﺑﯾﯾن اﻟﺣﻘﺎﺋق ،ج 210 / 3؛ اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ ،ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ،ج64 /7؛ اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن،ﺣﺎﺷﯾﺔ ر ّد اﻟﻣﺣﺗﺎر،ج/4
 62؛ اﺑن ﻗداﻣﺔ ،اﻟﻣﻐﻧﻲ ،ج ، 326 / 8ج 349 / 10؛ اﻟرّﻣﻠﻲ ،ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﺎج  ،ج 22 / 8؛ اﻟﻘراﻓﻲ  ،اﻟﻔروق  ،ج-177/ 4
. 178
)  (3ﯾﻧظر ،اﺑن اﻟﮭﻣﺎم ،ﺷرح ﻓﺗﺢ اﻟﻘدﯾر،ج349/5؛ اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن ،اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ ،ج 60/4؛ اﻟزﯾﻠﻌﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ  ،ج182 / 3
.
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اﻟﺟﻣﮭور ،وﻣﻧﮭم أﺻ ﺣﺎب اﻟﻣ ذھب ذاﺗﮭ م  ،ذﻟ ك أنّ اﻟﻘ ول ﺑﻌ دم ﻛﻔﺎﯾ ﺔ ﻣ ﺎ دون اﻟ ﺛّﻼث أﺳ واط ﻓ ﻲ ﺗﺣﻘﯾ ق
اﻟرّ دع ﻗول ﻻ أﺳﺎس ﻟﮫ ﻣن اﻟﺻّﺣّ ﺔ ؛ ﻓﺎﻟﺳّوط اﻟواﺣ د ﻛﻔﯾ ـل ﺑ ذﻟك  ،واﻟرّ ﺿ ﻰ ﺑﮭ ذا اﻟﻘ ول اﻟﺷ ﺎ ّذ ﯾ ؤدّي إﻟ ﻰ
إﻧﻛﺎر ﻓﻌّـﺎﻟﯾّﺔ اﻟﺗّﻌزﯾرات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗّوﺑﯾﺦ واﻹﻋﻼم واﻟﮭﺟر …ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ دون اﻟﺿرب .
واﻟﺻواب ﻣﺎ ذھب إﻟﯾﮫ اﻟﺟﻣﮭور) (1ﻣن ﻋدم اﻟﺗّﺣدﯾد  ،إﻻّ إذا اﻗﺗـﺿت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺿﺑط اﻟﺣ د اﻷدﻧ ﻰ
وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ  ،ﯾﻛون اﻟﺳوط اﻟواﺣ د ھ و اﻟ ذّروة اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺑﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑ ﺎره أﻗ ّل ﺗﻌ داد ﻟﻠﺟﻠ د ﻣ ن ﺟﮭ ﺔ ،وﺑﺎﻋﺗﺑ ﺎر
ﻧﺟﺎﻋﺗﮫ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ  ،ﺑﺣﻛم طﺑﯾﻌﺗﮫ اﻟﺑدﻧ ّﯾﺔ .
اﻟﻣﻔوﺿﺔ  :ﺗﻌ دّد رأي اﻟﻔﻘﮭ ﺎء ﻓ ﻲ ﺿ ﺑط اﻟ ذّروة اﻟﻌظﻣ ﻰ ﻟﻠﺗّﻌزﯾ ر
ّ
ب  -اﻟﺣدّ اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺟﻠد
ﺑﺎﻟﺟﻠد ؛ ﻧﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ذﻛر اﻟﺧﻼف اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻣذاھب اﻷرﺑﻌﺔ :
ب-1اﻟﻣذھب اﻟﺣﻧﻔﻲ  :اﻧﻘﺳم أﺻﺣﺎب ھذا اﻟﻣذھب ﻓرﯾﻘﯾن :
اﻷول :ﯾﻣﺛّﻠﮫ اﻹﻣﺎم أﺑو ﺣﻧﯾﻔﺔ اﻟﻧّﻌﻣﺎن رﺣﻣﮫ ﷲ  ،ﺣﯾث ﯾرى أنّ أﻗﺻﻰ ﺣ ّد ﯾﻣﻛ ن أن ﺗﺻ ل
اﻟﻔرﯾق ّ
إ ﻟﯾﮫ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺟﻠد ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺗّﻌزﯾر ھﻲ ﺗﺳﻌﺔ وﺛﻼﺛون ﺳوطﺎ ﻻ أﻛﺛر  ،اﺣﺗﯾﺎطﺎ ﻓﻲ ﻋدم ﻣﺧﺎﻟﻔ ﺔ ﻧﮭ ﻲ اﻟرّ ﺳ ول
 ﴿:ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺣﺪّا ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺪّ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ﴾ ) .(2

واﻟﺣ ّد ﻓﻲ ھذا اﻷﺛر ورد ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﻧّﻛرة  ،ﻟذﻟك ﻓﮭو ﯾﺳﺗﻐرق ﻛ ّل اﻟﺣدود ؛ وإﻧّﮫ ﻋﻠﻰ ھ ذا ﯾﻧﺻ رف
إﻟﻰ ﺣ ّد اﻟﻌﺑﯾد اﻟﻣﻘدّر ﺑﺄرﺑﻌﯾن ﺟﻠدة  ،وھﻲ أﻗﺻﻰ ذروة ﻷﺧفّ اﻟﺣدود ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق – وھﻲ ﻋﻘوﺑ ﺔ اﻟﺷ رب
واﻟﻘذف ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎﻟﯾك ﻋﻧد اﻟﺣﻧﻔﯾّﺔ . -ﻓدرءا ﻟوﺻول اﻟﺗّﻌزﯾ ر إﻟ ﻰ اﻟﺣ د أ ُﻧﻘ ص ﺳ وطﺎ ﺗﺣ رّ زا ﻣ ن اﻗﺗ راف
اﻟﻣﻧﮭﻲ ﻋﻧﮫ .
اﻟﻔرﯾق اﻟﺛّﺎﻧﻲ :وﯾﻣﺛّﻠﮫ اﻟﺻﺎﺣب أﺑو ﯾوﺳف ،رﺣﻣﮫ ﷲ،ﻓﻲ إﺣدى رواﯾﺎﺗﮫ ،إذ ﯾرى أنّ اﻷﺻل ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن
اﻟﺣرّ ﯾﺔ ؛ ﻟذا،ﻓﻠﻔظﺔ "اﻟﺣ ّد" اﻟواردة ﻓﻲ أﺛر اﻟﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ،ﺗﻧﺻرف إﻟﻰ ﺣ ّد اﻷﺣرار؛
ﻓﺎﻟرﱞ قّ ﺻﻔﺔ ﻋﺎرﺿﺔ،واﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘرّ رة ﻟﮭم ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺣدا ﻛﺎﻣﻼ .
وﻋﻠﯾﮫ ،ﻓﺄﻗﺻﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺻل إﻟﯾﮫ اﻟﺗّﻌزﯾر ھو ﺗﺳﻌﺔ وﺳﺑﻌون ﺳوطﺎ ﻓﻲ رواﯾﺔ  ،وﻓﻲ رواﯾﺔ
ﻣرﺟوﺣﺔ ،ﺧﻣﺳﺔ وﺳﺑﻌون)،(3وﻓﻲ رواﯾﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ اﺷﺗرط ﺗﺣﻘق اﻟﺗّﻧﺎﺳب ﺑﯾن اﻟﺗّﻌزﯾر وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﺻﯾّﺔ،وﻣﻧﺎط
)  (1ھو اﺧﺗﯾﺎر اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺎﻣر ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺗﮫ  :اﻟﺗّﻌزﯾر ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  ،ص . 344
)  (2أﺧرﺟﮫ ،اﻟﺑﯾﮭﻘﻲ  ،ﻛﺗﺎب اﻷﺷرﺑﺔ واﻟﺣ ّد ﻓﯾﮭﺎ،ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺗّﻌزﯾر وأﻧّﮫ ﻻ ﯾﺑﻠﻎ ﺑﮫ اﻷرﺑﻌﯾن،ج.327 /8
) (3ﻋﻠّل اﻹﻣﺎم اﻟﺳرﺧﺳﻲ إﻧﻘﺎص أﺑو ﯾوﺳف ﻟﺧﻣﺳﺔ أﺳواط ﻋن اﻟﺛﻣﺎﻧﯾن اﻟﻣﻘ ّررة ﻛﺣ ّد أﻗﺻﻰ ﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣ ّر أﻧّﮫ ﻛﺎن ﯾﺟﻣﻊ ﻋﻧد
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣ ّد واﻟﺗّﻌزﯾر ﺑﯾن ﺧﻣﺳﺔ أﺳواط ،وﯾﺿرب ﺑﮭﺎ دﻓﻌﺔ واﺣدة  ،ﻓﺎﺷﺗراط ﻋدم ﺑﻠوغ اﻟﺣ ّد ﯾﻌﻧﻲ إﻧﻘﺎص ﺿرﺑﺔ واﺣدة وھﻲ
ﺗﻘﺎﺑل ﺧﻣﺳﺔ أﺳواط ﻻ ﺳوطﺎ واﺣدا .ﯾﻧظر ،اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،ﺷﻣس اﻟدﯾن،اﻟﻣﺑﺳوط ،دط)،ﺑﯾروت:داراﻟﻣﻌرﻓﺔ1939 ،م(،
ج. 36/24
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اﻷول:
اﻟﻔﺻل ّ

ھذه اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ أن ﺗﻘرّ ب ﻛ ّل ﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺟﻧﺳﮭﺎ ﻣن اﻟﺣدود؛ ﻓﺈن ﻛﺎﻧت ﻣن ﺟﻧس ﺣ ّد اﻟزﻧﻰ ﻛﺎﻟﻠّﻣس وﻏﯾره ﺟﻌل ﻣﺎ
دون ﺣ ّد اﻟزﻧﻰ أﻗﺻﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺟﻠد اﻟﺗّﻌزﯾري ﺑﻠوﻏﮫ ،وھﻛذا ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﺳﺎﺋر اﻟﺟراﺋم اﻷﺧرى؛واﻟرّ اﺟﺢ ﻓﻲ
)(1

اﻟﻣذھب اﻟﺣﻧﻔﻲ ﻗول إﻣﺎﻣﮭم

.

ب -2اﻟﻣ ذھب اﻟﻣ ﺎﻟﻛﻲ  :أورد اﻟﻌﻼّﻣ ﺔ اﺑ ن ﻓرﺣ ون –رﺣﻣ ﮫ ﷲ -ﺟﻣﻠ ﺔ ﻣ ن آراء ﻓﻘﮭ ﺎء اﻟﻣ ذھب
ﺣدّدت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻧّﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺟﻠد اﻟﺗّﻌزﯾرﯾّﺔ ،ﻣﻧﮭﺎ

)(2

:

ﺿ رب ﻻ ﯾﺟ ب ﻣﺟﺎوزﺗ ﮫ ﻟﺧﻣﺳ ﺔ وﺳ ﺑﻌﯾن ﺳ وطﺎ  ،وھ و أﺣ د
 -1ﻣﺎ روي ﻋن اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك  :أنّ اﻟ ّ
أﻗوال أﺑﻲ ﯾوﺳف ﻣن اﻷﺣﻧﺎف .
-2ﻣﺎ ﻗﺎل ﺑﮫ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك أﯾﺿﺎ ﻓﻲ رواﯾﺔ أﺧرى ﻋﻧﮫ  :أنّ أﻛﺛره ﺛﻣﺎﻧون .
-3ﻣﺎ روي ﻋن أﺣد ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻣﺎﻟﻛﯾّﺔ  :أنّ أﻗﺻﻰ اﻟﺗّﻌزﯾ ر ﻣﺎﺋﺗ ﺎ ﺟﻠ دة  ،وﻓ ﻲ رواﯾ ﺔ أﺧ رى :أنّ ﻣﺎﻟﻛ ﺎ
وﺻل إﻟﻰ اﻟﺛّﻼﺛﻣﺎﺋﺔ وأرﺑﻌﻣﺎﺋﺔ ﺳوط وﻟم ﯾﺳﺗﻌظم ذﻟك .
ﻟﻛن اﻟﻣﺷﮭور ﻓﻲ اﻟﻣذھب  ،ﻋدم اﻟﺗّﺣدﯾد ﺑﺣﻛم اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗّﻔوﯾﺿﯾّﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑ ﺎت اﻟﺗّﻌزﯾر ّﯾ ﺔ ،وﻗ د أﺟﯾ ز
ﺗﺟﺎوز اﻟﺣد ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء  ،ودﻟﯾل ھذا اﻟرأي ﻣﺎ ﯾﻠﻲ):(3
 -1ﻓﻌل ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب  ،رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ  ،ﺣﯾث ﺟﻠد ﻣﻌ ن ﺑ ن زاﺋ دة ﻟﺗزوﯾ ره ﻛﺗﺎﺑ ﺎ ﻋﻠﯾ ﮫ وأﺧ ذه
إﻟﻰ ﺻﺎﺣب ﺑﯾت اﻟﻣﺎل  ،وﻟﻧﻘﺷﮫ ﺧﺎﺗﻣﺎ ﻣﺛل ﺧﺎﺗﻣﮫ  ،ﻓﺿرﺑﮫ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻠدة ﺛ ّم ﻣﺎﺋﺔ أﺧرى ﺛ ّم ﻣﺎﺋﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ .
وﻗد ر ّد اﻹﻣﺎم اﺑن ﻗداﻣﺔـ رﺣﻣﮫ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ـ ،ﻋﻠﻰ ھذا اﻟدﻟﯾل ﺑﺎﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗّﺷدﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﻌن ﻟﻛﺛرة ذﻧوﺑﮫ
 ،ﻓﻌ زّ ره ﻋﻣ ر –رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻧ ﮫ – ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﻛﻠّﮭ ﺎ  ،أو ﻟﺗﻛ راره ﻟﺟرﻣ ﮫ  ،أو ﻷنّ ﺟﻧﺎﯾﺗ ﮫ ﺟﻣﻌ ت ﺟ راﺋم  ،ھ ﻲ:
اﻟﺗّزوﯾر ،أﺧذ اﻟﻣﺎل ﺑﻐﯾر ﺣق  ،وﺳنّ ﺳﻧّﺔ ﺳﯾّﺋﺔ ﻟﻐﯾره.
 -2ﻛﻣﺎ ﺟﻠد ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب ﺻﺑﯾﻎ ﺑن ﻋﺳل أﻛﺛر ﻣن اﻟﺣ ّد .
ب-3اﻟﻣذھب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ  :وردت ﻓﯾﮫ ﻋدّة آراء ﻧﺣﺻرھﺎ ﻓﻲ ﺧﻣﺳﺔ :
اﻷول :ﯾﻣﯾّز ﺑﯾن اﻟﺣ ّد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﺑد واﻟﺣرّ  ،وﯾرى أنّ ﻣﺎ دون أرﺑﻌﯾن ﺟﻠدة ھﻲ
اﻟرّ أي ّ
أﻗﺻﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺻل إﻟﯾﮫ ﺟﻠد اﻷﺣرار ﻋﻠ ﻰ اﻋﺗﺑ ﺎر أنّ أﺧ فّ اﻟﺣ دود اﻟﻣﻘ رّ رة ﻟﮭ م أرﺑﻌ ون ﺳ وطﺎ ﺗو ّﻗ ﻊ
ﻋﻠﻰ اﻟﺷّﺎرب ؛أﻣّﺎ اﻟﻌﺑﯾد ﻓﻧﺻف اﻟﺣ ّد اﻟﻣﻘدّر أي أنّ اﻟﺣ ّد اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﻘرّ ر ﻟﮭم ﯾﻛون دون اﻟﻌﺷرﯾن

)  (1ﯾﻧظر  ،اﺑن اﻟﮭﻣﺎم ،ﺷرح ﻓﺗﺢ اﻟﻘدﯾر  ،ج 348/5؛ اﻟزﯾﻠﻌﻲ ،ﺗﺑﯾﯾن اﻟﺣﻘﺎﺋق  ،ج.210/3
)  (2ﯾﻧظر اﺑن ﻓرﺣون  ،ﺗﺑﺻرة اﻟﺣﻛّﺎم  ،ج 205/2وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ؛ اﻟﻘراﻓﻲ  ،اﻟﻔروق  ،ج. 173/4
) (3ﯾﻧظر  ،ﯾﻧظر  ،اﺑن اﻟﮭﻣﺎم ،ﺷرح ﻓﺗﺢ اﻟﻘدﯾر  ،ج 348/5؛ اﻟزﯾﻠﻌﻲ ،ﺗﺑﯾﯾن اﻟﺣﻘﺎﺋق  ،ج.210/3
)  (4اﻟﺷﯾرازي  ،اﻟﻣﮭذّب  ،ج 288/2؛ وﯾﻧظر  ،اﻟﻣﺎوردي  ،اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺳﻠطﺎﻧﯾﺔ  ،ص. 387
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ﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻷﺣرار وھ ﻲ ﺗﺳ ﻌﺔ
وﻋﻠﯾﮫ  ،ﻓﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺟﻠد اﻟﺗّﻌزﯾرﯾ ﺔ ﻣﺣ دّدة ﺑ ذروﺗﯾن ﻗﺻ وﯾﯾن  :اﻷوﻟ ﻰ ﺧﺎ ّ
وﺛﻼﺛون ﺟﻠدة  ،واﻟﺛّﺎﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﺑﺎﻟﻌﺑﯾد وھﻲ ﺗﺳﻊ ﻋﺷرة ﺟﻠدة ؛ وھذا اﻟرّ أي ھو اﻟرّ اﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﻣذھب .
اﻟرّ أي اﻟﺛّﺎﻧﻲ :ﻻ ﯾﺟﯾز أن ﯾﺑﻠﻎ اﻟﺣ ّد اﻷﻗﺻ ﻰ ﻟﻠﺟﻠ د اﻟﺗّﻌزﯾ ري اﻟﺣ ّد اﻷﻗﺻ ﻰ ﻷﺧ فّ اﻟﺣ دود ﻋﻠ ﻰ
اﻹطﻼق  ،وھو ﺣ ّد اﻟﺷرب ﻟﻠﻌﺑﯾ د اﻟﻣﻘ دّر ﺑﻌﺷ رﯾن ﺳ وطﺎ  .وﻋﻠﯾ ﮫ  ،ﻓﺄﻗﺻ ﻰ ﻣ ﺎ ﯾﻣﻛ ن اﻟﺗّﻌزﯾ ر ﺑ ﮫ ھ و ﺗﺳ ﻊ
ﻋﺷرة ﺟﻠدة ﻻ أﻛﺛر).(1
اﻟرّ أي اﻟﺛﺎﻟث :ﯾذھب إﻟﻰ ﻋدم اﻟﺗّﺣدﯾد ؛ ﻓﻌدد اﻟﺟﻠدات ﯾﺗﻌﯾّن ﺑﻘﯾﺎس اﻟﻣﻌﺻﯾّﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظﯾرﺗﮭﺎ
ﻣن اﻟﺣدود  ،أي اﻟّﺗﻲ ھﻲ ﻣن ﺟﻧﺳﮭﺎ ؛ ﻓﺗﻘـﺎس ﻋﻘـوﺑﺔ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟزﻧﻰ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻘوﺑ ﺔ اﻟزﻧ ﻰ ﻣﻧﻘوﺻ ﺔ وھﻛ ذا ﻓ ﻲ
ﻛل اﻟﺟراﺋم اﻷﺧرى).(2
اﻟرّ أي اﻟراﺑﻊ):(3ﯾرﺟّ ﺢ ﻋدم ﺗﺟﺎوز ﻋﺷر ﺟﻠدات ﻣطﻠﻘﺎ ﺳواء ﺑﺎﻟﻧّﺳ ﺑﺔ ﻟﻠﺣ رّ او اﻟﻌﺑ د  ،ﺑ دﻟﯾل ﺣ دﯾث
أﺑﻲ ﺑردة رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ،أنّ رﺳول ﷲ  ﻗﺎل ﴿:ﻻ ﻳﺠﻠﺪ أﺣﺪ ﻓﻮق ﻋﺸﺮة أﺳﻮاط إﻻّ ﻓﻲ ﺣﺪّ ﻣﻦ ﺣﺪود اﻟﻠّﻪ﴾

)(4

.

ب -4اﻟﻣذھب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ  :ﻣﺣﺻورة ھﻲ آراء أﺻﺣﺎﺑﮫ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ):(5
اﻷول  :ﺣدّد أﻛﺛر اﻟﺗّﻌزﯾر ﺑﻌﺷر ﺟﻠدات .
اﻟرّ أي ّ
اﻟرّ أي اﻟﺛّﺎﻧﻲ  :ﺣدّده ﺑﻣﺎ دون اﻷرﺑﻌﯾن ﺟﻠدة ﻋﻧ د ﻣ ن ﯾ رى أنّ ﺣ ّد اﻟﺷ رب أرﺑﻌ ون ﺳ وطﺎ  ،وھ و
أﺧفّ اﻟﺣدود ،وﻣﺎ دون اﻟﺛّﻣﺎﻧﯾن ﻋﻧد ﻣن رﺟّ ﺢ ﺗﻘدﯾر ﺣ ّد اﻟﺷرب ﺑﺛﻣﺎﻧﯾن ﺳوطﺎ .
اﻟرّ أي اﻟﺛّﺎﻟث  :ﯾﻣﯾل إﻟﻰ ﻗﯾﺎس ﻛ ّل ﻣﻌﺻﯾّﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣ ّد اﻟّذي ھو ﻣن ﺟﻧﺳﮭﺎ  ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛ ون اﻟﺗّﻌزﯾ ر
اﻟﻣﻘرّ ر ﻟﮭﺎ ﻣﻧﻘوﺻﺎ ﻋن اﻟﺣ ّد  ،ﻓﻼ ﯾﺑﻠﻎ اﻟﺟﻠد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ دون اﻟزﻧﻰ ﺣ ّد اﻟزﻧﻰ  ،وﻻ ﯾﺑﻠﻎ اﻟﺟﻠد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿﻣﺿﺔ
ﺑﺎﻟﺧﻣر ﺣ ّد اﻟﺷرب  ،وﻻ ﺳرﻗﺔ ﻣﺎ دون اﻟﻧّﺻﺎب ﺣ ّد اﻟﻘطﻊ ؛ وھﻛذا ﻓﻲ ﺳﺎﺋر اﻟﺟراﺋم ).(1

)  (1ﯾﻧظر  ،اﻟرﻣﻠﻲ  ،ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﺎج  ،ج. 23-22/8
)  (2ﯾﻧظر  ،اﻟرّﻣﻠﻲ  ،ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﺎج  ،ج. 23-22 /8
)  (3ﯾﻧظر  ،اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ  ،ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻣﺣﺗﺎج  ،ج. 193 / 4
) (4أﺧرﺟﮫ  ،اﻟﺑﺧﺎري  ،ﻛﺗﺎب اﻟﺣدود  ،ﺑﺎب ﻛ ّم اﻟﺗّﻌزﯾر واﻷدب  ،ﺣدﯾث رﻗ م  6344 -6342:؛ ﻣﺳ ﻠم  ،ﻛﺗ ﺎب اﻟﺣ دود  ،ﺑ ﺎب
ﻗدر أﺳواط اﻟﺗّﻌزﯾر  ،ﺣدﯾث رﻗم  3222 :؛ واﻟﻠّﻔظ ﻟﮫ .
)  (5ﯾﻧظر  ،اﺑن ﻗداﻣﺔ  ،اﻟﻣﻐﻧﻲ  ،ج ، 326-325 / 8ج. 347 / 10
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ﻣـــﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾـﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾــﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ .

و إﻧّﻧﺎ ﺑﻌد ھذا اﻟﻌرض ﻷھ ّم آراء اﻟﻣذاھب اﻟﻔﻘﮭﯾّﺔ  ،ﺣول ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺣ ّد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺟﻠد ﺗﻌزﯾرا ،ﻧرﺟّﺢ
اﻟرّ أي اﻟﻘﺎﺋل ﺑﻌدم اﻟﺗّﺣدﯾد وھو ﻣﺎ رﺟّ ﺣﮫ ﺑﻌض ﺟﮭﺎﺑذة اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﮭم اﻟﺣدﯾﺛﺔ ) ،(2وﻧرى
ﺿرورة ﻣراﻋﺎة اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﺿّواﺑط اﻟﺷرﻋﯾّﺔ و أﺣوال اﻟﺟﻧﺎة ﻟﺗﺣدﯾد ﻛ ّم اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗّﻌزﯾرﯾّﺔ ﺗﺷدﯾدا

و ﺗﺧﻔﯾﻔﺎ ،

و ﺳﻠطﺗﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل واﺳﻌﺔ ﺟدا ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺟﺎل اﻟﺣدود و اﻟﻘﺻﺎص و ﻏﺎﯾﺗﮭﺎ ﺗﻔرﯾد اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻣن
ﺟﮭﺔ و اﻟﺳﻌﻲ ﻹدراك اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺷودة  .ﻛﻣﺎ أنّ اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ و ﺟﻌل اﻟﮭدف
اﻟﻣﺑﺗﻐﻰ ﻣن ﺗﻌزﯾر اﻟﺟﻧﺎة ﺗﺄدﯾﺑﮭم و إﺻﻼﺣﮭم ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﺑﺎﻧﺗﻘﺎء اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛ ّل ﻣﺟرم ﻋﻠﻰ ﺣدة
ﻓﯾﮫ ﻣن اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن إﻧﻛﺎره ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﯾﺗﺿّﺢ ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ.

و ﺑذﻟك ﻧﺧﻠص إﻟﻰ أنّ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ ﺑﻧظﻣﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ و اﻟﻣﺗﺿﻣّﻧﺔ ﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﻣﻔوﺿﺔ ﻟوﻟﻲّ اﻷﻣر أو ﻣن ﯾﻧوﺑﮫ ﻛﻠّﮭﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ
ّ
ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣﻘدّ رة ﺗﻘدﯾرا ﻣﺣﻛﻣﺎ ﻣن اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾم وﻣﻧﮭﺎ
ّ
ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﺄﺑﻌﺎده اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾّﺔ و اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ و اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾّﺔ  .و ﻟﻌﻠّﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟﺗﺄﺻﯾل ﻧﻛون
ﻗد أﺛﺑﺗﻧﺎ أﺳﺑﻘﯾّﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺑدأ و ﺳﻧﺛﺑت ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ھذه اﻟدراﺳﺔ
ﺑﺄنّ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و ﻧظرا ﻻرﺗﻛﺎزه ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر و آﻟﯾّﺎت ﻣﻣﯾّزة ﯾرﺗﻘﻲ ﻷن ﯾﻛون ﻧظﺎﻣﺎ ﻓرﯾدا ﻟﮫ دور ﻛﺑﯾر
ﻓﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .
ﺑﻌد اﻹﺣـﺎطﺔ ﺑﻣﺎھﯾّﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و ﺗﺄﻛﯾد ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾﻧﮫ و ﺑﯾن اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ ﺳواء ﻓﻲ
اﻟﻣﻧظور اﻟﺷرﻋﻲ أو ﻓﻲ اﻟﻣﻧظور اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺣدﯾث  ،و ﺑﻌد إﺛﺑﺎت ﺗﺄﺻﯾﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ؛
)  (1ﯾﻧظر  ،اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ ﺗﻘﻲ اﻟدﯾن  ،ﻣﺟﻣوع اﻟﻔﺗﺎوى  ،دط)، ،اﻟرﺑﺎط.اﻟﻣﻐرب:ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎرف  ،اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﺳﻌودي،
دت( ،ج 108 /28؛ اﺑن اﻟﻘﯾّم  ،اﻟﺟوزﯾّﺔ  ،اﻟطرق اﻟﺣﻛﻣﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ ،ﺗﻘدﯾم  :ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﻋﺑد ﷲ ،ﻣراﺟﻌﺔ
و ﺗﺻﺣﯾﺢ  :أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد اﻟﻌﺳﻛري ،دط)،اﻟﻘﺎھرة:اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ،(1961،ص. 124
)  (2ﯾﻧظ ر  ،أﺑ و اﻟﻣﻌ ﺎطﻲ  ،أﺑ و اﻟﻔﺗ وح  ،اﻟﻧّظ ﺎم اﻟﻌﻘ ﺎﺑﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ  ،ص 488؛ ﻋﺑ د اﻟﻌزﯾ ز ﻋ ﺎﻣر  ،اﻟﺗّﻌزﯾ ر ﻓ ﻲ اﻟﺷ رﯾﻌﺔ
اﻹﺳ ﻼﻣﯾﺔ  ،ص343؛ ﺑﻛ ر ﺑ ن ﻋﺑ د ﷲ أﺑ و زﻧ د  ،اﻟﺣ دود واﻟﺗّﻌزﯾ رات ﻋﻧ د اﺑ ن اﻟﻘ ﯾّم " ،دراﺳ ﺔ وﻣوازﻧ ﺔ "  ،ط  ، 2رﺳ ﺎﻟﺔ
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ) ،اﻟرﯾﺎض  :دار اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ  1415 ،ھـ(  ،ص. 483
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ﺗطوره ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧّﮭﺎ ﺗﻣﺛّل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
ﻟﯾس ﻟﻧﺎ إﻻّ أن ﻧﺗﺣرّ ى ﻋن ّ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ و ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﻣواﻟﻲ :
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

ﻛﺎن ﻟﺟﮭود اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ و اﻟﻣﻔﻛّرﯾن اﻟﻔﺿل اﻟﻛﺑﯾـر ﻓﻲ إﺣداث ﺛورة ﻓﻛرﯾّﺔ ﻋﺎرﻣﺔ ،
ﻏﺎﺿﺑﺔ و ﻣﺳﺗﻧﻛرة ﻟوﺿﻊ طﻐت ﻓﯾﮫ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟوﺣﺷﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ ﺳﺎدت اﻟﻌﺎﻟم اﻷوروﺑﻲ ﺑﺷﻛل ﺧﺎصّ
ﻓﻲ اﻟﻘرون اﻟوﺳطﻰ وﺳﺑﺑﮭﺎ اﺳﺗﺑداد اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ  .و ﻗد ﻗﺎﻣت ﺗﻠك اﻟﺛورة ﻣن أﺟل اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﺳﯾـﺎﺳﺔ
ﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳس ﺷرﻋﯾّﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ ﯾﺗ ّم ﺗﺟرﯾم أﻓﻌﺎل و ﺗﻘرﯾر ﻋﻘوﺑﺎت و ﺗﺳﺗﮭدف ﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺎت
ﻣﺣ ّددة ؛ و ﺑﺻرف اﻟﻧّظر ﻋن ﺗﺻوّ رات ھؤﻻء اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ و اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻟﺗﻠك اﻟﻐﺎﯾﺎت أو ﻷﺳﺎس ﺣق اﻟﻌﻘﺎب ،
ﻓﻘد اﺳﺗطﺎﻋوا ﺑﺎﻟﻔﻌل إﺣداث ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣﺿﻣون اﻟﻌﻘوﺑﺔ و ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻘدﯾرھﺎ وﺻورھﺎ و أﺑﻌﺎدھﺎ .
ﺗﻌﺎﻗﺑت اﻟﻣداراس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ و اﺧﺗﻠﻔت ﻓﻲ ﻣﻧﮭﺟﮭﺎ و ﻣﺑﺎدﺋﮭﺎ اﻟّﺗﻲ أﺳﺳت ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ و
ﺗﺑﺎﯾﻧت رؤﯾﺗﮭﺎ ﻟﻸھداف اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣن اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺷﻛل ﻋﺎم  ،ﻓﻛﺎن ﻟﻛ ّل ﻣﻧﮭﺎ أﺛره ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻘرﯾـر ﻣﺑدأ
اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و ﻟو ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻔﺎوت؛ و ﻛذا ﻛـﺎن ﻟﻛ ّل ﻣﻧﮭﺎ رؤﯾﺗﮫ اﻟﺧﺎﺻّﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮭﺎ  .ﻟذا ،
و ﻟﺗﯾﺳﯾر ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ارﺗﺄﯾﻧﺎ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻔﺻل إﻟﻰ ﻣﺑﺣﺛﯾن
ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﻣﺎ ﺗﺗﺑّﻊ ﺗطوّ ر ﻓﻛرة اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ،ﺑداﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ
ﺑﻣدرﺳﺗﯾﮭﺎ اﻷوﻟﻰ و اﻟﺟدﯾدة  ،ﺛ ّم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﻣدارﺳﮭﺎ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ و اﻟوﺳطﯾّﺔ
وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة و ﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ ﺣرﻛﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾﻛﯾّﺔ
اﻟﺟدﯾدة اﻟﻔرﻧﺳﯾّﺔ  .ﻣﺑﺣﺛﯾن ھﺎﻣّﯾن ﺳﯾﻣﯾّزان ھذا اﻟﻔﺻل  ،ھﻣﺎ :

اﻟﻣﺑﺣث اﻷوّ ل  :اﻟﺗﻔرﯾــد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾـدﯾّﺔ.
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ  :اﻟﺗﻔرﯾــد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺣدﯾـﺛﺔ.
ﺑﯾﺎﻧﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟ ّﻧﺳق ﯾﻛـــون ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

إنّ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟذي ﺳﻌﻰ إﻟﯾﮫ روّ اد ﺣرﻛﺎت اﻹﺻﻼح  ،ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أﻣد ﺣﺗّﻰ ﯾﺛﺑّت دﻋﺎﺋﻣﮫ
ﻓﺗﻌﺎﻗﺑت اﻟﻣدارس و ﺗﺑﺎﯾﻧت اﻟﻣذاھب  ،وﺳﺟّ ل ﻛ ّل ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺻﻣﺗﮫ ﻓﻲ ﺳﯾـﺎﺳﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻋرﻓت ﺑﺎﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ  .و
ﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻗد ﺗﻌﺎﻗﺑت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻷوﻟﻰ و اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة و
ﻛﺎن ﻟﻛ ّل واﺣدة ﻣﻧﮭﺟﮭﺎ و ﺗﺻوّ رھﺎ اﻟﺧﺎص ﻟﻠﻛﯾﻔﯾّﺔ ﻓرض اﻟﻌﻘﺎب و اﻷھداف اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣﻧﮫ ،ارﺗﺄﯾﻧﺎ
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣوﺿوﻋﮫ ﻓﻲ ﻣطﻠﺑﯾن  ،ﺑﺣﯾث ﻧﻌرض ﻓﻲ :

اﻟﻣطﻠب اﻷول :اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾـدﯾﺔ اﻷوﻟﻰ.
و ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ  :اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة.

ﺑﯾﺎﻧﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧّﺳق ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟ ّﺗﺎﻟﻲ :

اﻟﻣطﻠب اﻷوّ ل :
119

ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻷوﻟﻰ .
L’ecole classique
ﯾﺗطﻠّب اﻟﺗﺄﺻﯾل اﻟدﻗﯾق ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻷوﻟﻲ اﻹﻟﻣﺎم ﺑظروف ﻧﺷﺄﺗﮭﺎ
و أھ ّم دﻋﺎﺋﻣﮭﺎ ؛ ﻷﻧّﮫ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌروﻓﺎ أﺻﻼ ﺑﮭذا اﻟﻣﺳﻣّﻰ ؛ ﻟﻛﻧّﺎ ﺳﻧﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺗ ّﺑﻊ أﻓﻛﺎر روّ اد ھذه
اﻟﻣدرﺳﺔ و أھ ّم ﻧّظرﯾّﺎﺗﮭم و ﻣﺑﺎدﺋﮭم إﻟﻰ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷّرات ظﮭور ﻓﻛرة اﻟﺗﻔرﯾد و أھم ﻣظﺎھرھﺎ .
ﻓرﻋﺎن ﺳﯾﻣﯾّزان ھذا اﻟﻣطﻠب  ،ﻧﻌرض ﻓﻲ اﻷوّ ل ﻧﺷﺄة اﻟﻣدرﺳﺔ و أھ ّم دﻋﺎﺋﻣﮭﺎ  ،و ﻧﻌﻣد ﻓﻲ
اﻟﺛﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﺳﺗﻧﺑﺎط أھ ّم ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﯾﮭﺎ  ،و ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟﺗﺎﻟﻲ:

اﻷول :
اﻟﻔرع ّ
ﻧﺷﺄة اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻷوﻟﻰ و أھ ّم دﻋﺎﺋﻣﮭﺎ.
ظﮭرت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻷوﻟﻰ ﺣـﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﮭﺎ ﺛورة ﻓﻛرﯾّﺔ أﺑت أن ﺗﺗﺣدى اﻟﻧّظﺎم اﻟﺟﻧ ﺎﺋﻲ اﻟﺳ ﺎﺋد
ﻓﻲ أوروﺑﺎ  ،ﺣﯾث طﻐﻰ اﻻﺳﺗﺑداد و ﺗﻣـﺎدت اﻟﺳﻠطﺔ ـ ﺣﻛّﺎﻣﺎ و ﻗﺿﺎة ـ ﻓ ﻲ ﺗﻌ ّﺳ ﻔﮭﺎ ﻣ ﻊ اﻷﻓ ـراد ؛ ﻓﺳ ﻌﻰ
روّ اد ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ أﺳ س ﺟدﯾ دة ﻟﺳﯾ ـﺎﺳﺔ ﺟﻧﺎﺋ ّﯾ ﺔ اﺳ ﺗﻧدت ﻋﻠ ﻰ ﻧظرﯾ ﺎت أھﻣّﮭ ﺎ  :ﻧظر ّﯾ ﺔ اﻟﻌﻘ د
اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ  ،وﻧﺎدت ﺑﺎﻟﺗّﺧﻔﯾف ﻣن ﻗﺳوة اﻟﻌﻘوﺑﺎت ؛و ﺟﻌﻠت ﺗﻠك اﻷ ّﺳس دﻋﺎﺋم ﻟﮭﺎ  ،ﻓﻛﺎن ﻟﮭﺎ اﻷﺛر اﻟﻛﺑﯾر
ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻧّظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ .
و ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﮫ ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﺣريّ ﺑﻧﺎ ﻋرض ﻧﺷ ﺄﺗﮭﺎ و أھ ّم دﻋﺎﺋﻣﮭ ﺎ  ،و ﺗﻔﺻ ﯾل
ذﻟك ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾن :
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

ّأوﻻ ـ ﻧﺷﺄة اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻷوﻟﻰ ) :(1ﻟﻺﺣﺎطﺔ ﺑﻛﯾﻔﯾّﺔ ﻧﺷوء ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن اﻟﺿروري
ﻣﻌرﻓﺔ أﻗطﺎﺑﮭﺎ ﺑداﯾﺔ ﺛ ّم ﻋرض أھ ّم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ظﮭـورھﺎ ﺑﻣﺳ ّﻣـﺎھﺎ " :اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ
اﻷوﻟﻰ"  ،و ﺑﺄﻓﻛﺎرھﺎ و ﻣﻧﮭﺟﮭﺎ ؛ و ﺑﯾﺎن ذﻟك ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 1ـ أﻗطﺎب اﻟﻣدرﺳﺔ :ﻧﺷﺄت ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر  ،و ﻗد
ﺳﺎھﻣت ﻛﺗﺎﺑﺎت ﺑﻌض اﻟﻣﻔﻛّرﯾن ﻓﻲ إرﺳﺎء دﻋﺎﺋﻣﮭﺎ و ﻣﺑﺎدﺋﮭﺎ و ﻋﻠﻰ رأﺳﮭم :
اﻹﯾطﺎﻟﻲ ﺳﯾزار دي ﺑﻛﺎرﯾﺎ  ، (1794- 1738)CESARE DE BECARIAاﻹﯾطﺎﻟﻲ ﻓﯾﻼ ﻧﯾﺟﯾري
 ، (1788-1702) FILANGERIEاﻹﻧﺟﻠﯾزي ﺟﯾرﯾﻣﻲ ﺑﻧﺗﺎم (1832-1778)JEREMY- BENTHAM
 ،واﻷﻟﻣﺎﻧﻲ اﻧﺳﻠم ﻓوﯾر ﺑﺎخ .(1833-1775)ANSELME- FEUERBACK
و رﻏم أنّ ھذه اﻟﻧّﮭﺿﺔ اﻟﻔﻛرﯾّﺔ ﻗـﺎدھﺎ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻣوﻧﺗﺳﻛﯾـو ﻓﻲ ﻛﺗـﺎﺑﮫ" :روح اﻟﻘواﻧﯾن" اﻟﺻـﺎدر
ﻓﻲ  1748و ﻣن ﺑﻌده روﺳـو ﻓﻲ ﻣؤﻟّﻔﮫ  ":اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ" اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  ، 1762إﻻ ّ أنّ اﻟﺳﯾـﺎﺳﺔ
اﻟﻌﻘـﺎﺑﯾّﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻷوﻟﻰ ارﺗﺑطت ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾـر ﺑﺎﺳم اﻟﻣرﻛﯾـز ﺑﯾـﻛﺎرﯾﺎ  ،ﻣﻊ أنّ ھﻧﺎك ﻣن ﺳﺑﻘﮫ ﻓﻲ
اﻧﺗﻘـﺎد اﻷوﺿﺎع اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾّﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻣﺛل  :ﺟرﺳﯾـوس و ھـوﺑز و ﻓـﺎﺗل و ﺑودان  ...ﻟﻛنّ
اھﺗﻣـﺎم ﺑﯾـﻛﺎرﯾﺎ ﺑﺣرﻛﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲ ﻛﺎن أﻛﺑر ﺑﻛﺛﯾـر ،و ﻗٌد أظﮭر ذﻟك ﺑﺟﻼء ﻓﻲ ﻣؤﻟّﻔﮫ اﻟﺷﮭﯾـر
":اﻟﺟراﺋـم و اﻟﻌﻘـوﺑـﺎت " اﻟﺻـﺎدر ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  ، 1764اﻟذي ﺗﺿﻣّن ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﮫ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻧﻌرﺟﺎ
ﺣﻘﯾﻘ ّﯾﺎ ﻓﻲ ﺗـﺎرﯾﺦ ﺗطوّ ر اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲ و ﺗطوّ ر ﺳﯾـﺎﺳﺔ اﻟﻌﻘـﺎب .
ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﺑﯾﻧﺗﺎم ﺑﺻﻣﺗﮫ اﻟواﺿﺣﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣرﻛﺔ اﻹﺻﻼﺣﯾّﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣؤﻟﻔﯾن ﻟﮫ ھﻣﺎ " :ﻣﺑﺎدئ
اﻷﺧﻼق و اﻟﺗﺷرﯾﻊ " و " اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣدﻧﻲ و اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ"  ،ﺣﯾث اﻧﺗﻘد ﺑﺷدة ظﺎھرة اﻟﻐﻠوّ ﻓﻲ ﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﻣﺗﮭﺎ اﻟوﺣﺷﯾّﺔ ﻣن ﻏﯾر ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣرﺟوة و دﻋﻰ إﻟﻰ ﻓﻛرة اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﮫ "أﺻول
اﻟﺷراﺋﻊ" اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻋﺎم . 1780
ﻟ ﻘد أﺣدﺛت ھذه اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت ﺗﺄﺛﯾرا واﺿﺣﺎ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻷﻧّﮭﺎ ﻟم ﺗﻧﺷﺄ ﻣن ﻋدم ﺑل ﻛﺎﻧت
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﯾّﺔ و ﺗﻘوﯾـﻣﯾّﺔ ﻟوﺿﻊ ﺗﺷرﯾـﻌﻲ أﺛﺑت اﻟﺗﺎرﯾﺦ أﻧّﮫ وﺿﻊ أﻗ ّل ﻣﺎ ﯾﻣﻛن وﺻﻔﮫ ﺑﮫ ھو أﻧّﮫ
وﺿﻊ ﻣﺧﺗل ﻓﻲ ھﯾﻛﻠﺗﮫ و ﻓﻲ ﻧظﺎﻣﮫ و ﻓﻲ وظﯾﻔﺗﮫ .

)  (1ﯾﻧظر  ،رؤوف ﻋﺑﯾد ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام واﻟﻌﻘ ﺎب،ط)،8ﻣﺻ ر:دار اﻟﺟﯾ ل ﻟﻠطﺑﺎﻋ ﺔ1989 ،م(،ص 59وﻣ ﺎ ﺑﻌ دھﺎ؛
أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ " ،دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ"،ط)،1اﻻردن :دار اﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ ﻟﻠﻧﺷ ر واﻟﺗوزﯾ ﻊ،(2008،ص  96وﻣ ﺎ
ﺑﻌدھﺎ.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

 2ـ ﻋواﻣل ﻧﺷﺄة اﻟﻣدرﺳﺔ  :ﺳـﺎھﻣت ﻋدّة ﻋواﻣل ﻓﻲ ﻧﺷﺄة اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻷوﻟﻰ  ،ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻟﮫ
اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟواﻗـﻌﯾّﺔ  ،و اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻛﻣﺎ ﺑ ّﯾﻧّﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺳـﺎﺑق ﻟﮫ اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﻧّظرﯾّﺔ ؛ ﺑﯾﺎﻧﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ھذا
اﻟﺗرﺗﯾب ﯾﻛون ﺑﺈﯾﺟﺎز ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ):(1
أ ـ اﻟﻌواﻣل اﻟواﻗﻌﯾّﺔ  :ﻣن أھ ّم اﻟﻌواﻣل اﻟواﻗﻌﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ أدّت إﻟﻰ ظﮭـور ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ  :ﻗﺳوة
اﻟﻌﻘوﺑـﺎت و ﻏﻠظﺗﮭﺎ و وﺣﺷﯾّﺔ وﺳـﺎﺋل ﺗﻧﻔﯾـذھﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾّﺔ و ﺗﺣﻛم اﻟﻘﺿـﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﯾـم و اﻟﻌﻘﺎب ﻣن
ﻧﺎﺣﯾّﺔ أﺧرى .
أ 1ـ ﻗﺳوة اﻟﻌﻘوﺑﺎت ووﺣﺷﯾّﺔ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ :ﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﻘدﯾﻣﺔ واﻟوﺳطﻰ
ﻣوﺳوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺷدة و اﻟﻘﺳوة و ﺗﻌدّدت ﺻورھﺎ رﻏم أﻧّﮭﺎ ﻛﺎﻧت ﻛﻠّﮭﺎ ذات طﺑﯾﻌﺔ ﺑدﻧﯾّﺔ  ،وﺗﺑﺎﯾﻧت أﺳﺎﻟﯾب
طﺑّﻘت آﻧذاك): (2
ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﺣﯾﻧﺎ ﻣن اﻟدّھر ؛ وﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟّﺗﻲ ُ
ـ ﻋﻘوﺑﺔ اﻹﻋدام  :وﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ إزھﺎق روح اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑوﺳ ﺎﺋل ﺟ ّد وﺣﺷ ﯾّﺔ  ،ﺳ واء ﺛﺑﺗ ت
ﺎرض ﻟﻠ ّﺳ ﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣ ﺔ ؛ وﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﻟ ب ﯾﻛ ون اﻟﻣﻌﺎ َﻗ بُ ﻣ ن اﻟطّﺑﻘ ﺔ
ﺧطورﺗ ﮫ اﻹﺟراﻣ ّﯾ ﺔ أو ﻛ ﺎن ﻣُﺟ رّ دَ ﻣﻌ ٍ
اﻟﻛﺎدﺣ ﺔ اﻟّﺗ ﻲ ﻻ ﺣ ول ﻟﮭ ﺎ وﻻ ﻗُ وّ ة  .وﯾ ﺗ ّم ﺗﻧﻔﯾ ُذ ھ ذه اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ  ،إ ّﻣ ﺎ ﺑ ﺎﻟرّ ﺟم  ،أو ﺑ ﺎﻟرّ ﻣﻲ إﻟ ﻰ اﻟوﺣ وش
اﻟﻣﻔﺗرﺳﺔ  ،أو ﺑﺎﻟﻐَ ﻠْﻲ ﻓﻲ اﻟزّ ﯾت  ،ﺑل وﻋُرﻓت طرقٌ أﺧرى ﻹﻋدام اﻟﺟﻧﺎة ﻓﯾﮭﺎ ﻣن ﻣظﺎھر اﻟﺗّﻌ ذﯾب ﻣ ﺎ ﻻ
ﯾﻣﻛن ﺗﺻوّ رُ هُ ؛ ﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎ :
اﻟﺗّﻣزﯾق :

L’Ecartèlement

وﯾﺗ ّم ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﺑﺗﺛﺑﯾ ت اﻟﻣﺣﻛ وم ﻋﻠﯾ ﮫ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺻ طﺑﺔ ورﺑ ط أطراﻓ ﮫ ﻓ ﻲ

ﺧﯾولٍ أرﺑﻌ ٍﺔ ﺗؤﻣر ﺑﺎﻟرّ ﻛض ﻓ ﻲ اﺗّﺟﺎھ ﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ ﺣ ّﺗ ﻰ ﺗﺗﻣ زّ ق اﻷط راف وﺗﻧﻔﺻ ل ﻋ ن اﻟﺟ ذع ؛ ﻓ ﺈن ﻟ م
ﺻ ْل ذﻟك  ،ﻣزّ ﻗﮭﺎ اﻟﺟﻼّد وﺣرّ ﻗﮭﺎ ﺗﺣرﯾﻘﺎ.
ﯾﺣ ُ
اﻟﻧّﺎر اﻟﺣﻣراء :

Vif

 Le Feuوﺗُﻧﻔّذ ﺑﺗﺛﺑﯾت اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻣ و ٍد ﺣدﯾ ديّ ﺑﻌ د طﻠﯾ ﮫ ﺑﻣ ﺎدّة اﻟﻛﺑرﯾ ت ،

ﺛ ّم ﯾﺣﺎط ﺑﺎﻟﻘشّ واﻟﺣطب  ،وﺑﻌدھﺎ ﺗُﺷﻌل اﻟﻧّﺎر إﻟﻰ أن ﯾﺄﺗﻲ ﻟﮭﯾﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺳد ﻓﯾﺣرﻗﮫ.
اﻟ دّ وﻻب

La Roue:

ﯾ ﺗ ّم ﺗﻧﻔﯾ ذھﺎ ﺑﺗﺛﺑﯾ ت اﻟﻣﺣﻛ وم ﻋﻠﯾ ﮫ ﻓ ﻲ ﺻ ﻠﯾب ﺧﺷ ﺑﻲّ ﻛﺑﯾ ر ﯾﺳ ﻣّﻰ "ﺻ ﻠﯾب

اﻟﻘدّﯾـس أﻧدري"  La croix de St André؛ وﯾﻧﮭـﺎل اﻟﺟﻼّد ﺿ رﺑﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻌ دة اﻟﺟ ـﺎﻧﻲ وﺑطﻧ ﮫ ﺑﻘ وّ ة ﺣ ّﺗ ﻰ ﺗزھ ق
) (1ﯾﻧظر  ،ﯾﺳر أﻧور ﻋﻠﻲ،آﻣﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺛﻣﺎن،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب،ط)،1دون ﺑﻠد اﻟﻧﺷر :دون دار
ﻟﻠﻧّﺷر،(1995،ج23/2؛ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،دط)،دون ﺑﻠد:دون دار ﻟﻠﻧّﺷر ،(2002،ص.165
)(2ﯾﻧظر ،ﻋﺑ د اﻟﻔﺗ ﺎح اﻟﺻ ﯾﻔﻲ  ،زﻛ ﻲ أﺑ و ﻋ ﺎﻣر  ،ﻋﻠ م اﻹﺟ رام واﻟﻌﻘ ﺎب ،ص 127-125؛ أﺣﻣ د ﻓﺗﺣ ﻲ ﺳ رور ،أﺻ ول
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ،دط ) ،اﻟﻘﺎھرة  :دار اﻟﻧﮭﺿﺔ  ،(1972 ،ص 179؛
Roger Merle & A. Vitu, Traité de Droit Criminel, T1,P, 100-101.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

روﺣﮫ ؛ ﺛ ّم ﯾﺛﺑّت رأﺳﮫ ﻓﻲ دوﻻب ﯾﺷدّه اﻟﺟﻼّد ﺣﺗّﻰ ﯾﺧﺗﻧق اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾ ﮫ  ،وﺑ ـﻌدھﺎ ﯾ ـطوى ھ ذا اﻷﺧﯾ ر
ﻋﻠﻰ ﺷﻛل داﺋرة ﻓﻲ اﻹطـﺎر أو اﻟدّوﻻب  ،وﯾﺑﻘﻰ ﻣﻌرّ ﺿﺎ ﻟﻠﺟﻣـﺎھﯾر ﻟﻣدّة ﺗﺣدّدھﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم.
ـ ﻋﻘوﺑ ﺔ ﻗط ﻊ اﻟ رّ أس :

ou Décapitation

 La Décollationوﯾﻘﺗﺻ ر ﺗوﻗﯾ ﻊ ھ ذه اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺑﻧ ﺎء

اﻟطّﺑﻘﺔ اﻟرّ اﻗﯾﺔ ﻣن اﻷﺷراف وﯾﺗ ّم ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﺑﺿرب رأس اﻟﻣﺣﻛ وم ﻋﻠﯾ ﮫ ﺑﺎﻟ ّﺳ ﯾف ﺿ رﺑﺔ ﯾﻔﺻ ل ﺑﮭ ﺎ اﻟ رّ أس
ﻋن اﻟﺟﺳد ﻣن ﻏﯾر أن ﯾطول اﻟﻌذاب  .وﻗد ﺗط وّ رت ھ ذه اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ ﻓﺄﺻ ﺑﺣت ﺗﻧ ّﻔ ذ ﺑﺎﻟ ّﺷ ﻧق أو ﺑﺎﻟﻣﻘﺻ ﻠﺔ أو
ﺑﺎﻟﻣﻘﻌد اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ وﺣﺗّﻰ ﺑﺎﻟﺧﻧق ﺑﺎﻟﻐﺎز.
ـ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻘطﻊ  :وﺗﻧطوي إﻣّﺎ ﻋﻠﻰ ﻗطﻊ أطراف اﻟﺟـﺎﻧﻲ ﻛﻠّﮭ ﺎ  ،أو ﺑﻌﺿ ﮭﺎ  ،ﺑ ﺄن ﺗﻘط ﻊ ﯾ ده أو
رﺟﻠﮫ  ،أو ﯾﺟدع أﻧﻔﮫ أو ﺗﺻﻠم أذﻧﮫ أو ﯾﻘطﻊ ﻟﺳـﺎﻧﮫ …وﻓﯾﮭﺎ ﯾﻠﻘﻰ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ أﻟواﻧﺎ ﻣن اﻟﻌذاب.
ـ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺟﻠد  :وﯾﺗ ّم ﺑﺿرب اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﺳّﯾﺎط ﺿرﺑﺎ ﻣﺑرﺣﺎ وﻣﮭﻠﻛﺎ أﺣﯾﺎﻧ ﺎ ؛ وﻗ د ﯾﺻ ﻠب
اﻟﺟﻧﺎة ﺛ ّم ﯾﺟﻠدون ﺗﻣﺛﯾﻼ ﺑﮭم  ،ﺑل وﻗد ﺗوﺷم أﺟﺳﺎدھم.
ـ ﻋﻘوﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷّﺎﻗّﺔ  :إﻧّﮭﺎ ﺗﺣﺻل ﺑﺣﺑس اﻟﺟﻧ ﺎة وﺟﺑ رھم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﯾ ﺎم ﺑﺄﺷ قّ اﻷﻋﻣ ﺎل  ،ﻣ ﻊ
ﺗﻛﺑﯾﻠﮭم ﺑﺎﻟﺳّﻼﺳل؛ وﻣن ﺿﻣن اﻷﺷﻐﺎل اﻟّﺗﻲ ﯾؤﻣرون ﺑﮭﺎ :ﺗﻛﺳﯾر اﻷﺣﺟ ﺎر  ،اﻟﺣﻔ ر  ،اﻟ ّﺷ ﺣن  ،اﻟﺗّﻔرﯾ ﻎ ،
وﻛذا اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺻّﻧﺎﻋﯾّﺔ واﻟزّ راﻋﯾّﺔ  ،ﻛﻣﺎ ﯾﺧﺿﻌون ﻓﻲ ﺳﺟوﻧﮭم ﻟﻣﻌﺎﻣﻠ ٍﺔ ﻋﻘﺎﺑ ّﯾ ٍﺔ ﺟ ّد ﺻﺎرﻣﺔ  ،وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﺗ ّم
ﻧﻘﻠﮭم إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرات ﻟﺑﻧﺎﺋﮭﺎ وﺗﻌﻣﯾرھﺎ.
أ 2ـ ﺗﺣﻛّم اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﯾم و اﻟﻌﻘﺎب :إنّ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟﻘﺿﺎء ﯾﺗﻣﺗّﻊ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ
ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟرﯾم و اﻟﻌﻘﺎب ﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗوﺻف ﺑﺎﻟﺗﺣﻛّﻣﯾّﺔ ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر و ﺣﺗّﻰ ﻗﯾﺎم ﺛورة  1789ﻓﻲ
ﻓرﻧﺳﺎ  ،ﺣﯾث ﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓرض ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺳﺎم ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت ھﻲ):(1
ـ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻷواﻣر اﻟﻣﻠﻛﯾّﺔ :و ﺗﻌﺗﺑر ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ و ﺗﻘرر ﻟﻠﺟراﺋم
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷواﻣر اﻟﻣﻠﻛﯾّﺔ و ھﻲ ﻣﺣدودة ﺟدا ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت؛ و ﻟﻠﻘﺿﺎء
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻛﯾﯾﻔﮭﺎ ﺗﺷدﯾدا أو ﺗﺧﻔﯾﻔﺎ ﺳﻠطﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ ﺗﺑﺎﯾن ظروف اﻟوﻗﺎﺋﻊ و اﺧﺗﻼف اﻟﺟﻧﺎة .
ـ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣؤﺳّ ﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋرف اﻟﻣﺣﺎﻛم :و ھﻲ ﺗﻠك اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺗﻠك اﻟّﺗﻲ ﯾﻛون ﺳﻧدھﺎ اﻟﺳواﺑق
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ  ،وﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺑدﻧﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ ﺳﺑق ذﻛرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر
اﻟﺳـﺎﺑق؛ و اﻟﻘﺿﺎء ﯾﻣﻠك ﻓﻲ ﻓرﺿﮭﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ و ھذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺣﻛﻣﯾّﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﻋﻧد ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ ﻷوّ ل
ﻣرّ ة.

) (1ﯾﻧظر  ،أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ " ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ" ،ص92ـ94؛ أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور ،أﺻول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ص .179
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ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

ـ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺣﻛﻣﯾّﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎھﺎ اﻟﺻﺣﯾﺢ :و ھﻲ اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ و ﺗطﺑﯾﻘﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء  ،و ﻟﮭذا ﻧﺟدھﺎ
أﻛﺛرا ﻋددا ﻣن ﻏﯾرھﺎ .
و ﺗﻧﻘﺳم اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺣﻛﻣﯾّﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﮭﺎ إﻟﻰ طﺎﺋﻔﺗﯾن):(1
اﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻷوﻟﻰ  :اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺣ ّددة ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻷواﻣر اﻟﻣﻠﻛﯾّﺔ ﻟﺟراﺋم ﻣﻌﯾّﻧﺔ  ،و ﯾﻣﻠك اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾّﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ و ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﻛﯾﯾﻔﮭﺎ ﺗﺷدﯾدا ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﺗﻠك اﻷواﻣر أو ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ
اﻟﺳواﺑق اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ .
اﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾّﺔ  :و ﺗﻧدرج ﺗﺣﺗﮭﺎ ﻛ ّل اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻣن اﻟﻘﺿﺎة ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﻣﺎ ﯾروﻧﮫ ﻣن
اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﯾﺷﻛّل ﺟرﯾﻣﺔ و ﻣن ﯾﻌﺗﺑروﻧﮭم ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﻣﺟرﻣﯾن ﺣﺗﻰ دون اﻟﻧصّ ﻋﻠﻰ ﺗﺟرﯾﻣﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل
ﺳواء ﺑﻣوﺟب اﻷواﻣر اﻟﻣﻠﻛﯾّﺔ أو ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺳواﺑق اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ؛ و ﻟﻌ ّل اﻟﺷرط
اﻟوﺣﯾد ﻹﻣﻛﺎن ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ ھو ﻛوﻧﮭﺎ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ و ﻗد ذﻛرﻧﺎ ﺳﻠﻔﺎ أھﻣّﮭﺎ و ﻛﻠّﮭﺎ ﺑدﻧﯾﺔ ﺷدﯾدة ﻓﻲ
طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ ووﺣﺷﯾّﺔ ﺟدا ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ.
و ﺗظﮭر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻛﻣﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺟﻼء  ،ﺧﺎﺻّﺔ و أﻧّﮭم ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻻ
ﯾﺄﺧذوا ﺑﻣﺑدأ اﻟﺗدرج ﻓﻲ ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ ،دون أن ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﮭم أﯾّﺔ رﻗﺎﺑﺔ و دون أن ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم أي ﺣقّ
ﻓﻲ اﻻﻋﺗراض أو اﻟطﻌن أو ﺣﺗّﻰ طﻠب اﻟﺗﺧﻔﯾف.
إنّ ھذه اﻟﻌواﻣل اﻟواﻗﻌﯾّﺔ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ وزﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺣرﯾك ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻔﻛرﯾن  ،ﻓﻌﻛﻔت أﻗﻼﻣﮭم
ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﮫ اﻻﻧﺗﻘﺎد ﺗﻠوى اﻵﺧر ﻟﮭذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟظﺎﻟﻣﺔ  ،ﻓﺳﺎھﻣت ﻋواﻣل أﺧرى ﻓﻛرﯾّﺔ ﺧﺎﻟﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﺷوء
اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ و ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻧﺣو ﻣﻧﺣﻰ أﻛﺛر ﻋداﻟﺔ ﻓﻲ ﻧظرھم.
ب ـ اﻟﻌواﻣ ل اﻟﻧّظر ّﯾ ﺔ أو "اﻟﻔﻛر ّﯾ ﺔ"  :إنّ اﻟﻛﺗﺎﺑ ﺎت اﻟّﺗ ﻲ ذﻛرﻧﺎھ ﺎ ﺳ ﺎﺑﻘﺎ ﻛﺎﻧ ت ﺑﻣﺛﺎﺑ ﺔ ﺗﯾ ﺎرات
اﺟﺗﮭدت ﻓﻲ ﻧﻘد اﻟﺳّﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣطﺑّﻘﺔ  ،وﺳَ ﻌَتْ ﻹﺻ ﻼح اﻟ ﻧّظم اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾ ﺔ ﺑﺗﻘرﯾرھ ﺎ ﻛﺛﯾ را ﻣ ن
اﻟﻣﺑﺎدئ ؛ وﻛﺎن ﻣن ﺿﻣن ﻣﺎ ﻧﺎدت ﺑﮫ :
ﺗﻘﻠﯾص اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺑدﻧﯾّﺔ وﺗﺧﻠﯾﺻﮭﺎ ﻣن ﺗﻠك اﻟوﺣﺷﯾّﺔ اﻟزّ اﺋدة ؛ ﺑل إنّ ﺑﻌﺿﮭﺎ دﻋﻰ إﻟﻰ ﺿرورة
اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﮭﺎ ﻣطﻠﻘﺎ  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﻧّص ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم و اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﮭﺎ  ،و ﺿرورة

) (1ﯾﻧظر  ،أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ " ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ"،ص .94،93
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ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

أن ﺗﺗواﻓ ق ﻣﻘ ﺎدﯾر اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت ﺑﺷ ﻛل ﻋ ﺎم ﻣ ﻊ اﻷﺿ رار اﻟﻣﺗرﺗﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺟ راﺋم؛ و ﯾﺑﻘ ﻰ اﻟﮭ دف اﻟﻣﻔﺗ رض
اﺑﺗﻐﺎء ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﺑﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ ﻓﻛر روّ اد ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ھو اﻟردع اﻟﻌﺎم ).(1
إنّ أﻓﻛﺎر رواد اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ ﻛﺎﻧت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻧﮭﺿﺔ ﻓﻛرﯾّﺔ ﻋﺎرﻣﺔ وﺟﮭت ﺿد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺎﺋدة  ،و ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﮭدف اﻹطﺎﺣﺔ ﺑﮭﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ و إرﺳﺎء ﻣﻌ ﺎﻟم ﺳﯾﺎﺳ ﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾ ﺔ ﺑدﯾﻠ ﺔ ﺗﻣﺣ ورت
دﻋﺎﺋﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻓﻛر ﻣدرﺳﺔ وﺳﻣت ﺑـ  ":اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻷوﻟﻰ".
ﺛﺎﻧﯾﺎ ـ أھ ّم دﻋﺎﺋم اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻷوﻟﻰ :أ ّﺳس أﻧﺻﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ّﯾﺔ ﻣذھﺑﮭم ﻋﻠﻰ ﻋدة
أﻓﻛﺎر ودﻋﺎﺋم أھ ّﻣﮭﺎ  :اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ):(2
 1ـ ﻓﻛرة اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  :ﻧﺎدى ﺑﮭﺎ اﻟﻔﯾﻠﺳوف اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺟﺎن ﺟﺎك روﺳو Jean Jacque
 ،Rousseauو ﻣﺿﻣـوﻧﮭﺎ أنّ اﻟﻔرد ﻟم ﯾﺗﻧﺎزل ﻋن ﺣر ّﯾﺗﮫ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ – ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ – إﻻ ّ
ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻼزم ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﯾﺔ و ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘرارھﺎ ،و ﻋﻠﯾﮫ ،ﻓﺈنّ ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻘـﺎب
ﻟﯾﺳت إﻻ ﻣﺟﻣوع ﻣﺎ ﺗﻧـﺎزل ﻋﻧﮫ اﻷﻓراد ﻣن ﺣﻘوق ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ) (3؛ و اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎب
ﺗﺣﺗﻛره اﻟدوﻟﺔ ﻋن طرﯾق ذﻟك ﻋﻘد اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ ﻣﺑﺎﺷرﺗﮫ إﻻّ ﻓﻲ ﺣدوده اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ  ،و ﻣن ﺛ ّم ﻓﺈنّ ﻛ ّل
ﻋﻘوﺑﺔ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻘدر اﻟﺿروري ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﺗﻌﺗﺑر ﺑطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ ﻏﯾر ﻋﺎدﻟﺔ .
و ﺗؤﻛّد ﻓﻛرة اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻗﺳوة اﻟﻌﻘوﺑﺎت داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أنّ
اﻷﻓراد ﻟم ﯾﺗﻧﺎزﻟوا ﻋن ﺣﻘوﻗﮭم إﻻّ ﻋن اﻟﻘدر اﻷدﻧﻰ اﻟﻼّزم ﻟﻧﺷوء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﺳﺗﻛﻣﺎل ﺳﻠطﺎﺗﮫ ﻣﺎ دام اﻟﻧّﺎس
ﻗد اﺷﺗرﻛوا ﻓﻲ إﺑرام ذﻟك اﻟﻌﻘد  ،و ﻋﻠﯾﮫ ﻣن اﻟﺿروري أن ﯾﺗﺳﺎوى اﻷﻓراد أﻣﺎم ﻧﺻوص اﻟﺗﺟرﯾم و
اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻧد ﻧﺷوء ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب). (4
 2ـ ﻓﻛرة اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ :اﺳﺗﻧد إﻟﯾﮭﺎ ﺑﻌض أﻧﺻﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﻣﻧﮭم اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻓوﯾرﺑﺎخ
و اﻻﻧﺟﻠﯾـزي ﺑﻧﺗﺎم  ،و ﻣؤ ّداھﺎ أ ّﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺑرﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ إﻻّ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
) (1ﯾﻧظر  ،ﻣﺣﻣود ﻧﺟﯾب ﺣﺳﻧﻲ  ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ط) ، 3اﻟﻘﺎھرة  :دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،(1973 ،ص  64؛ ﺣﺳﻧﯾن اﺑراھﯾم
ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑﯾد ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟرام و ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،دط  ) ،اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،( 1978 :ص 190؛ ﯾﺳر
أﻧور ﻋﻠﻲ،آﻣﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺛﻣﺎن،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب ،ج. 25/2
) (2ﯾﻧظر ،ﻓﺗوح اﻟﺷﺎذﻟﻲ ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،دط)،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ  :دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  ،(1993 ،ص 44و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ؛ ﺟﻼل
ﺛروت  ،اﻟظﺎھرة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ "دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب"  ،دط) ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ :ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾّﺔ، (1979 ،
ص . 194
) ( 3ﯾﻧظر ،ﻓﺗوح اﻟﺷﺎذﻟﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.45
) ( 4ﯾﻧظر ،ﻣﺣﻣود ﻧﺟﯾب ﺣﺳﻧﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ ،ص.63
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

و ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﻠﺣﺗﮫ اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹﺟرام؛ و إﻧّﮫ ﻣن اﻟﺿروري ﺧﻠق ﺑواﻋث ﻟدى اﻷﻓراد ﻣﺿﺎدة
ﻟﻠﺑواﻋث اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﺗﺗوازن ﻣﻌﮭﺎ أو ﺗﻔوﻗﮭﺎ ﻓﺗﻧﺄى ﺑﮭم ﻋن اﻟﺟرﯾﻣﺔ و ﯾﻛون ذﻟك ﺑﺗﻘرﯾر ﻋﻘوﺑﺔ ﻻ ﯾﺗم
اﻟّﻠﺟوء إﻟﯾﮭﺎ إﻻ ّ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ذﻟك ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ أذى آﺧر أﻛﺑر.
و ھذه اﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻲ ﻗﺎل ﺑﮭﺎ ﺑﻧﺗﺎم ﻻ ﺗﺗﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺷدﯾد اﻟﻌﻘـوﺑﺎت إذا اﻗﺗﺿت
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ذﻟك ،أي إذا اﻗﺗﺿت اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﯾﺔ ھذا اﻟﺗﺷدﯾد ،أ ّﻣﺎ ﺣﯾن ﺗﺗﺟﺎوز ﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻓﻲ اﻟﻌﻘـﺎب ﻧطﺎق اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ّﯾﺔ ﻓﺈنّ ذﻟك ﯾﻌد ﺧروﺟﺎ ﻋن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
اﻹﺟرام). (1
ﻣﻣّﺎ ﺗ ّم ﻋرﺿﮫ ﯾظﮭر أنّ ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻣﻘـﺎم اﻷوّ ل ﻣدرﺳﺔ ﻓﻠﺳﻔﯾّﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻷﺻل
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎﺋد و اﻟ ّﻧظرﯾﺎت  ،ﻓﺎﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب ھو ﺣق ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋن طرﯾق ﻋﻘد ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻣﺎرﺳﺗﮫ إﻻّ ﻓﻲ
ﺣدود اﻟﻌﻘد اﻟﻣﻔﺗرض  .و ﺗﻧص ﺣدود ھذا اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ أ ّﻧﮫ ﯾﺟب اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷوّ ل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ
اﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أنّ ﻛ ّل ﻓرد ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻧﺎزل ﻋن ﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺣر ّﯾﺔ  ،و ﻟﻛن ﺑﺷرط أن ﯾط ّﺑق ﻧﻔس اﻷﻣر
ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﯾـﻊ  .و ﻟذﻟك  ،ﻓﺈنّ دﻓﻊ ﺛﻣن اﻟﺟرﯾﻣﺔ ـ اﻟﻌﻘـﺎب ـ ﯾﺟب أن ﯾﻛـون ﻣﺣددا ﻣﺳﺑﻘﺎ و ھذا اﻟﺛﻣن
ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﻌدﯾـل  ،وذﻟك ﺑﺎﻟ ّﻧﺳﺑﺔ ﻷ ّﯾﺔ ﺟرﯾﻣﺔ) (2و ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻷيّ ﺷﺧص  ،ﺧـﺎﺻّﺔ و أنّ اﻟﻔرد ﯾﺗﻣﺗّﻊ ﺑﺈرادة
ﺣرّ ة و ﻣﺧﺗﺎرة و ھذا اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻓﻲ ﺣ ّد ذاﺗﮫ ﻣﻧﻔﻌﺔ .

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :
ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻷوﻟﻰ.
) ( 1ﯾﻧظر ،ﻓﺗوح اﻟﺷﺎذﻟﻲ ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،ص.49
(2) Raymand.SALEILLES, L’individualisation de la peine, 3éme édition , (Paris : Librairie Félix
Alcan , 1927 ), p.52 ;Merle et Vitu , Traité de Droit Criminel ,T1/ P109 .
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻧﺷﺄة اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ّﯾﺔ اﻷوﻟﻰ و أھ ّم دﻋﺎﺋﮭﺎ ،ﺗﺑ ّﯾن ﻟﻧﺎ أنّ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ
)(1

ﻟﮫ ﺑﻌض اﻟﻣظﺎھر ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ  ،ﺣﺗّﻰ وإن أﻧﻛره اﻟﻛﺛﯾر
)(2

وﺟّ ﮭت ﻟﻣﻧﮭﺟﮭﺎ

؛ وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛ ّل اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟّﺗﻲ

ﻓﺈﻧّﮫ ﻻ ﯾﻔﺗرض أن ﯾﻧﻛر أﺣد أنّ أﻓﻛﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺧطوة ﺟﺑّﺎرة ﻟﻠﺗﺻدي

ﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺿﺎة اﻟﺗﺣﻛﻣ ّﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر و ﻣﺎ ﻗﺑﻠﮫ ،و ذﻟك ﺑﺗﻘرﯾرھﺎ ﻣﺑدأ " ﻻ ﺟرﯾﻣﺔ و ﻻ ﻋﻘوﺑﺔ
ﺑﻐﯾر ﻧصّ " ،اﻟّذي ﺗﺑ ّﻧﺗﮫ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑ ّﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ،و ﻣﻧﺎداﺗﮭﺎ ﺑـ "اﻟﻣﺳـﺎواة ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﯾم و اﻟﻌﻘﺎب
أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون " ﺣ ّﺗﻰ ﻣﻊ ﺗﺣﻔّظﻧﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﻣﺿﻣون ھذه اﻟﻣﺳﺎواة وﻓق ﻧظرة ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ  ،و دﻋوﺗﮭﺎ
إﻟﻰ " ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺎت" و اﻟﺣد ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌذﯾب اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﺟﻧﺎة ).(3
ﻛ ّل ﺗﻠك ﻣﺑﺎدئ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ ﻣظﺎھر ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و ﻟو ﻓﻲ ﺷقّ ﻣﻧﮫ ﻓﺣﺳب ھو ﻣﺎ وﺳﻣﻧﺎه ﺑـ
" اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ "؛ و ﺑﯾﺎن ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ وﻓق ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺷﻛل وﺟﯾز ﯾﻛون ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
ّأوﻻ ـ إﻗرار ﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ و اﻟﻣﺳﺎواة  :ﻧﺷﺄت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﻗرار ﻣﺑدأ
اﻟﺷرﻋ ّﯾﺔ  ،ﺳﻌﯾﺎ ﻣﻧﮭﺎ ﻟﻠﻘﺿـﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎة اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﯾـم و اﻟﻌﻘﺎب و ﺗﻘﯾﯾـدھم إﻟﻰ ﺣ ّد
إﻟزاﻣﮭم ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘـوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺗطﺑﯾﻘﺎ آﻟﯾّﺎ  ،ﻟﺟﻌﻠﮭﺎ ﻋﻘوﺑـﺎت ﻣﺑررة ﻣن ﺟﮭﺔ

و

ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺎة اﻟذﯾن ﯾرﺗﻛﺑون ﻧﻔس اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى) (4وﻣن ﺛ ّم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋ ّﯾﺔ
دون اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟوﺣﺷﯾّﺔ ﻻ ﻓﻲ إﺛﺑﺎت اﻟﺟرﯾﻣﺔ و ﻻ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ.
1ـ إﻗرار ﻣﺑدأ ﺷرﻋﯾّﺔ اﻟﺟراﺋم و اﻟﻌﻘوﺑﺎت :ﯾذﻛر أنّ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﺿﻼ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ إرﺳﺎء
ﻣﺑﺎدئ ﻗﺎم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﺣدﯾث ﻛﻣﺑدأ ﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺟراﺋم و اﻟﻌﻘوﺑﺎت ؛ ﺣﯾث أﻧّﮫ ﯾﺗﻌﯾّن ﻋﻠﻰ

) (1ﯾﻧظر ،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺧﺿر  ،اﻷوﺟﮫ اﻹﺟراﺋﯾّﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق  ،ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،
ﻧوﻗﺷت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ دﯾﺳﻣﺑر ،1975ص 24؛ ﻣﺣﻣّد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻗﻧﺎوي ﻣﺣﻣد  ،ﻧظرﯾّﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﺟزاء
اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ" ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق ،ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻧوﻗﺷت ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھرة دون ﺗﺎرﯾﺦ،ص .45
) (2ﯾﻧظر  ،ﻣﺣﻣود ﻧﺟﯾب ﺣﺳﻧﻲ  ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب،ط)، 3اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،(1973،ص65؛ ﻓوزﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر ،
ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻹﺟرام و ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،ط)، 7دون ﺑﻠد  :دون دار ﻟﻠﻧﺷر 1992:م( ،ص656؛ ﯾﺳر أﻧور ،آﻣﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم
ﻋﺛﻣﺎن ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب "ﺟزء ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب"،ج28/2؛
J.Pradel,Droit Pénal,P113 ;George Vidal Et Joseph Magnol, Cours de Droit Criminel et Science
Penitentiaire , t1/ p22.
) ( 3ﯾﻧظر ،رؤوف ﻋﺑﯾد ،ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ،ط )،4دون ﺑﻠد :دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ 1979،م(،ص 61و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
) (4ﯾﻧظر،ﻣﺣﻣود ﻧﺟﯾب ﺣﺳﻧﻲ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،ص.62
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

اﻟﻣﺷرّ ع ﺗﻌﯾﯾن اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﺑﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﺻرﯾﺣﺔ و ﻛذﻟك ﺿﺑط ﻣﻘﺎدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺿﺑطﺎ
دﻗﯾﻘﺎ ﯾﺣول دون ﺗﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎء). (1
و ﺳﻠطﺔ ﺗﺣدﯾد أﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟّﺗﻲ ﯾﻣﻛن وﺻﻔﮭﺎ ﺑﺄﻧّﮭﺎ ﺟراﺋم و ﻛذا ﺳﻠطﺔ وﺿﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﻧﻔرد ﺑﮭﺎ ﻓﺣﺳب اﻟﻣﺷرّ ع  ،و ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻟﯾس ﻟﻠﻘﺿﺎة إﻻّ إﺟراء ﻋﻣﻠﯾّﺔ إﺳﻘﺎط ﻟﻠواﻗﻌﺔ ﻣﺣ ّل
اﻟﻧّظر ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟ ّﻧﺻوص ﻓﺈن ﺣﺻل اﻟﺗطﺎﺑق اﻟﺗﺎم طﺑّﻘت اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘرّ رة ﻟﮭﺎ ﺑﺻرف اﻟﻧّظر ﻋن
ﺷﺧﺻﯾّﺔ ﻣرﺗﻛﺑﮭﺎ وھو ﻣﺎ ﯾﻌرف اﻟﯾوم " ﺑﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ و ﻗﺿﺎﺋﯾّﺔ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ" ).(2
و ﻧرى أنّ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾّﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ ﻟﻌﻣﻠﮭﺎ ﺑداﯾﺔ ﻣن إﺿﻔﺎء وﺻف اﻟﺗﺟرﯾم ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﺎت
ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﺑذاﺗﮭﺎ و اﺟﺗﮭﺎدھﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻸﺿرار اﻟﻧّﺎﺷﺋﺔ ﻋﻧﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﺗراه ﻣﻧـﺎﺳﺑﺎ ﻟﮭﺎ  ،ﺗﺑدأ وظﯾﻔﺗﮭﺎ
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾّﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ أﺻﻼ  ،ﺣﺗّﻰ و إن ﻛﺎن اﻟﻣﺷرّ ع وﻓق ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﻻ ﯾﻌرف اﻟﺟﻧﺎة و ﻻ ﯾﺄﺧذ
ﺑﻧظر اﻻﻋﺗﺑـﺎر ﺷﺧﺻﯾﺎ ّﺗﮭم و أﺣواﻟﮭم أو ظروﻓﮭم اﻟﺧﺎﺻّﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس أﻧّﮭم ﯾﻌرﺿون أﻣـﺎم اﻟﻘﺿﺎة ﻻ
أﻣﺎﻣﮫ .
أﻣّﺎ ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧوّ ﻟﺔ ﻟﻠﻘﺿـﺎة ﻓﻣﻧﻌدﻣﺔ ﺗﻣـﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﺗﻘرﯾـر أو ﺳنّ ﻋﻘوﺑـﺎت ﻏﯾر ﺗﻠك
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ ذﻟك أنّ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ وﻓق ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ "ﺷرﻋﯾّﺔ ﻣﺷددة"  ،ﺑﻣﻘﺗﺿـﺎھﺎ ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻘﺿﺎة
ﻣن اﻟﻘﯾـﺎس ﻣطﻠﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟـﺎل اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ و ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﮭم ﻣﺣدودة ﺑل ھﻲ ﻗـﺎﺻرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﺑﯾـق اﻵﻟﻲ
ﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺟرﯾـم و اﻟﻌﻘـﺎب ؛ و ھذا ﯾﻌﻧﻲ أﻧّﮫ ﻻ ﻣﺟﺎل ﻣطﻠﻘﺎ ﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـوﺑﺔ ﻗﺿـﺎﺋﯾﺎ ﻣﺎدام اﻟﻘﺿﺎة ﻻ
ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺄدﻧﻰ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾـرﯾّﺔ  ،و ﻣﺎداﻣت اﻟﻌﻘـوﺑﺎت ﻣﺣددة ﻧوﻋﺎ و ﻗدرا ﺑﺣد واﺣد ﺛـﺎﺑت .
 2ـ إﻗرار ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳـﺎواة  :ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﺟرﯾـد اﻟﻘﺿﺎة ﻣن ﺳﻠطﺗﮭم اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ  ،إﻻ ّ أنّ اﻟدﻋوة
إﻟﻰ ﺿرورة ﺿﻣـﺎن اﻟﻣﺳـﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺎة ﻛﺎن ﻣن ﺑﯾن أھ ّم اﻟﻣﺑـﺎدئ اﻟﺗﻲ دﻋت إﻟﯾﮭﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
اﻷوﻟﻰ .
و اﻟﻣﺳـﺎواة وﻓق ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ  ،ﺗﻛون ﺑﯾن ﻣرﺗﻛﺑﻲ اﻟﺟراﺋم ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟ ّﯾﺔ و اﻟﻌﻘـﺎب و ھﻲ
ﻣﺳﺎواة ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ  ،ﻻ ﺗﺄﺧذ ﺑﻧظر اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺷﺧﺻ ّﯾﺔ اﻟﺟـﺎﻧﻲ و ظروﻓﮫ ؛ ذﻟك أنّ اﻟﻘـﺎﻧون ﺣدد ﻋﻘوﺑﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ
)(1ﯾﻧظر،ﻓﺗوح اﻟﺷﺎذﻟﻲ  ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،ص45؛ ﯾﺳر أﻧور ،آﻣﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺛﻣﺎن،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب "ﺟزء
ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب"،ج24/2؛
Pierre Bouzat et Jean Pinatel,Traité de Droit Pénal et de

; J.Pradel,Droit Pénal,P113

criminologie,2éme édition ,( Paris:Librairie Dalloz,1970), T1,P392.
(ﯾﻧظر ،ﻣﺣﻣد زﻛﻲ أﺑو ﻋﺎﻣر ،ﻣذﻛرات ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ"،اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم"  ،دط  )،ﺑﯾروت  :ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣﻛﺎوي،
)  ،(19792ص .257
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و ﻟﯾس ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ھذا اﻟﺗﺣدﯾد إﻻّ وظﯾﻔﺔ واﺣدة ﯾﻘـوم ﺑﮭﺎ ھﻲ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن دﻟﯾل اﻟواﻗﻌﺔ) . ( 1و ﻋﻠﯾﮫ
ﻓﺈنّ اﻟ ّﻧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﺷرّ ع ﺳﻠب ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺔ إذ ﻟم ﯾﻌد ﻟﮫ أﯾﺔ
ﺳﻠطﺔ ﻻ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺣد اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺛـﺎﺑت ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ  ،و ﻻ ﻓﻲ اﺳﺗﺑدال ﻋﻘوﺑﺔ ﺑﻌﻘوﺑﺔ أﺧرى أﺧفّ أو أﺷدّ،
ﻷنّ اﻟﺟﻧﺎة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺗﺳﺎوون ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ ﻧﻔس اﻟﺟرﯾﻣﺔ .
و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أنّ اﻟﻣﺷرّ ع ﻟم ﯾﺄﺧذ ھو اﻵﺧر ﺑﻧظر اﻻﻋﺗﺑﺎر ظروف اﻟواﻗﻌﺔ أو ﺑواﻋث
ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﺟﺎﻧﻲ  ،إﻻّ أ ّﻧﮫ ﯾﻣﺎرس ﺳﻠطﺗﮫ ﻓﻲ ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺳري ﻋﻠﻰ ﻛ ّل
ﻣن ﯾرﺗﻛب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ذاﺗﮭﺎ  .و ﺗﺑرﯾر ذﻟك ـ ﻓﻲ رأﯾﻧﺎ ـ أﻧّﮫ ﻛﺎن ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﺟﻧﺎة ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھم ﻣﺳؤوﻟون
ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑت ﻋﻠﻰ أﻓﻌـﺎﻟﮭم اﻹﺟراﻣﯾّﺔ  ،ﻓﻘرّ ر أنّ اﻟﻣﺳـﺎواة ﺗﺗطﻠّب أن ﺗﻛون اﻟﻌﻘـوﺑﺔ
اﻟﻣو ّﻗﻌﺔ ﻋﻠﯾﮭم واﺣدة ﺑﺻرف اﻟ ّﻧظر ﻋن ظروف ﻛ ّل واﺣد ﻣﻧﮭم أو ﻣﻘدار ﻣﺳـﺎھﻣﺔ ﻛﻼ ﻣﻧﮭم ﻓﻲ إﺣداث
ھذه اﻷﺿرار.
و ھذا ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧؤﻛّد أنّ أﺣد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟّﺗﻲ دﻋت ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ أﺧذھﺎ ﺑﻧظر اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر
اﻟﻌﻘـوﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﺷرّ ع ھو ﺟﺳـﺎﻣﺔ اﻟﺿرر اﻟﻧّﺎﺷﺊ ﻋن اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳـﺎواة ،و ھو ﻣﻌﯾﺎر
ﻟﮫ وزﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ و ھذا ﻣﺎ ﺳﻧﺳﻌﻰ إﻟﻰ إﺛﺑﺎﺗﮫ ﻣن ﺧﻼل ﻓﺻول ھذا اﻟﺑﺣث ؛
ﺣ ّﺗﻰ و إن ﻛﺎن ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﯾﺗﺣﻘق ﻣظﮭر ﻓﻘط ﻣن ﻣظﺎھر اﻟﻣﺳـﺎواة اﻟّﺗﻲ ﻛﺎن اﻟﻣﺷرّ ع وﻓق ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ
ﯾطﻣﺢ إﻟﻰ ﺿﻣـﺎﻧﮭﺎ.
إنّ وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾّﺔ ﻟﺑﻠوغ ھذه اﻟﻣﺳﺎواة ﻛﺎﻧت اﻟﻘﺿﺎء ﻛﻠﯾّﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺳّف اﻟﻘﺿﺎة ﺑﻣﻧﻌﮭم ﻣن
اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺎة ﺗﻣﯾﯾزا ﻋﻧﺻرﯾّﺎ ﺧﻠﻔﯾﺗﮫ ﻧوازع ذاﺗﯾّﺔ ﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﮭم ھم ﻛﺄﺷﺧﺎص ﻻ ﻣوﺿوﻋﯾّﺔ ﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ
ﺑﺎﻷﺣوال و اﻟظروف اﻟﺣﻘﯾﻘﯾّﺔ ﻟﻠﻣﺟرم أو ﻟﻠﺟرﯾـﻣﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ؛ و ھﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﻣﺷروﻋﺔ و ﻏﺎﯾﺗﮭﺎ أﯾﺿﺎ
ﻣﺷروﻋﺔ ـ ﻣن ﻣﻧطﻠق ﻣﺎ ﻛـﺎن ﺳﺎﺋدا ﻣن ﻗﺑل ـ  ،و إن ﻛﺎﻧت ﺑﻛ ّل ﻣوﺿـوﻋﯾّﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ و ﺗدﻗﯾق
و إﻋـﺎدة ﺿﺑط.

;  53ـ(1 ) Saleilles, L’individualisation de la peine ,p52
ﻣﺣﻣود ﻧﺟﯾب ﺣﺳﻧﻲ ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،ص65؛ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻌﻼ ﻋﻘﯾدة ،أﺻول ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب"دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ و ﺗﺄﺻﯾﻠﯾّﺔ ﻟﻠﻧظﺎم
اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ،دط)،اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،(2002،ص.151
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ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

ھذا و إنّ اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎدي ﺑﮭﺎ اﻟﻌداﻟﺔ ھﻲ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻹﯾﻼم) ، (1ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
ﺗﻛون ﻓﻲ اﻹﯾﻼم اﻟذي ﯾﺣدﺛﮫ ﻧوع و ﻣﻘدار اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ  ،و ﻟﯾس ﻓﻲ وﺣدة اﻟﻌﻘوﺑﺔ ذاﺗﮭﺎ .
و ﺑذﻟك ﻟم ﺗﻌوّ ل اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻ ّﯾﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ و ظروﻓﮫ و ﻣﺎ دﻓﻌﮫ إﻟﻰ اﻹﺟرام ،و ﻛﺎن
اھﺗﻣﺎﻣﮭﺎ ﻣﻧﺻﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎد ّﯾﺎت اﻟﺟرﯾﻣﺔ دون ﺷﺧص ﻣرﺗﻛﺑﮭﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻧظر ھذه
اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟم ﺗﻛن إﻻ ﻛﯾﺎﻧﺎ ﻗﺎﻧوﻧ ّﯾﺎ ﻣﺣﺿﺎ ﻣﻧﻔﺻﻼ ﻋن ﻛﯾﺎن اﻟﺟﺎﻧﻲ ،وﻟذﻟك ﻛﺎﻧت ﻣدرﺳﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ،
أي ذھﺑت إﻟﻰ اﻟﺗﺟرﯾد و اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ.
و رﻏم ﻛ ّل ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﻓﻘد أدت اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧـﺎة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب إﻟﻰ ﻋدم إﻣﻛﺎن ﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘوﺑﺔ
ﻗﺿـﺎﺋﯾﺎ ﺑﺟﻌل اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﺗﻔﺎوت ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺎة ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ درﺟﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭم و ظروﻓﮭم ﻷن ّ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻟم ﺗﻛن
وﻓق ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ إﻻ ّ واﻗﻌﺔ ﻗـﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻣﺟرّ دة ) ،(2و ﺑﻘﻲ اﻟﮭدف اﻟﻣﺗوﺧﻰ ﻣن اﻟﻌﻘـوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ ﻓﻠﺳﻔﺗﮭﺎ
ھو ﻓﺣﺳب اﻟردع اﻟﻌﺎم .
ﺛﺎﻧﯾﺎ ـ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر و ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﺳب :ﻟﻘد ﻛﺎن
ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺻوّ ر ﺧﺎص  ،ﺳواء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻷﺷﺧﺎص و ﻣدى ﺗدﺧل إرادﺗﮭم ﻓﻲ
ارﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم أو ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺗﻛرﯾس ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧـﺎﺳب اﻟذي ﻻ ﻣﻧﺎص ﻣن أن ﯾﻛون ﺿﺎﺑطﮫ اﻟﺿرر
اﻟﻧـﺎﺷﺊ ﻋن اﻟﺟرﯾﻣﺔ .
ﺑﯾـﺎن ﻣﺿﻣون ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر و ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧـﺎﺳب
ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎرھﻣﺎ ﻣظﮭران ﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـوﺑﺔ ﺗﺷرﯾـﻌﯾﺎ ـ ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ داﺋﻣﺎ ـ وﻓق ﻓﻠﺳﻔﺔ ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﻛـون ﻋﻠﻰ
اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

(1 )Saleilles, L’individualisation de la peine, p. ,53,57.
)(2ﯾﻧظر ،رﻣﺳﯾس ﺑﮭﻧﺎم  ،اﻟﻣﺟرم ﺗﻛوﯾﻧﺎ وﺗﻘوﯾﻣﺎ  ،اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﺻدر اﻹﺟرام ﻟدى اﻟﻣﺟ رم
 ،أﻧﻣ ﺎط اﻟﻣﺟ رﻣﯾن  ،ﻋ ﻼج اﻟﻣﺟ رم  ،اﻟﺗ وﻗّﻲ ﻣ ن اﻟﺟرﯾﻣ ﺔ  ،دط) ،اﻹﺳ ﻛﻧدرﯾﺔ  :ﻣﻧﺷ ﺄة اﻟﻣﻌ ﺎرف 1978 ،م( ،ص 22؛
ﻧظرﯾ ﺔ اﻟﺗّﺟ رﯾم ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﺟﻧ ﺎﺋﻲ  ،ﻣﻌﯾ ﺎر ﺳ ﻠطﺔ اﻟﻌﻘ ﺎب ﺗﺷ رﯾﻌﺎ وﺗطﺑﯾﻘ ﺎ  ،ط)، 2اﻹﺳ ﻛﻧدرﯾﺔ  :ﻣﻧﺷ ﺄة اﻟﻣﻌ ﺎرف،دت(،
ص. 15
ﻓﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻋ ّرﻓﮭﺎ ﺑﻌﺿﮭم ھﻲ  " :اﻟﻔﻌل أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋ ن اﻟﻔﻌ ل اﻟّ ذي ﯾﺟ ـرّﻣﮫ اﻟﻣﺷ ـرّع ﺑ ﻧّصّ ﻣ ـن ﻧﺻ وص
ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت  ،وﯾﻘ ّرر ﻟﮫ ﺟزاء ﺟﻧﺎﺋﯾﺎ " .ﻓوزﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر ،ﻣﺑ ﺎدئ ﻋﻠ م اﻹﺟ رام وﻋﻠ م اﻟﻌﻘ ﺎب ،ص 13؛ ﻣﺣ ّﻣ د زﻛ ﻲ
أﺑو ﻋﺎﻣر  ،دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب  ،دط )،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ  :دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 1985 ،م(،ص.29
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ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

1ـ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر  :أ ّﻗر روّ اد اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻣﺑدأ ﺣر ّﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾـﺎر أو ﺑﻌﺑﺎرة أدق ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾّﺔ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟّﺗﻲ
ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﺟﺎﻧﻲ  ،و اﺳﺗﺑﻌدت ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓـﺎﻗد اﻹدراك و ﻓﺎﻗد اﻹرادة؛ أ ّﻣﺎ ﻋن ﺣرﯾﺔ
اﻹرادة ﻓﺈن اﻹﻧﺳﺎن ﯾﻣﻠك ﻗدرات ﻋﻘﻠﯾّﺔ ﺗﺟﻌﻠﮫ واﻋﯾﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﻣﺎ أﻧّﮫ ﯾﻣﻠك ﻣن اﻹرادة ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﺣرﯾّﺗﮫ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺑﮭﺎ ﺗﺣدﯾـد ﻗراراﺗﮫ و ﺿﺑط ﺗﺻرﻓﺎﺗﮫ و ﺗﺣﻣّل ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﮫ).(1
و اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﯾﻘﺎﺑل اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ  ،ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﻐﻠّﺑت اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺳﺗﺣق ﺣﯾﻧﮭﺎ اﻟﺷﺧص اﻟﻌﻘﺎب ﻟﺳﻌﯾﮫ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﺗﺗﻌﺎرض
ﻣﻊ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ذﻟك ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﺳﺑق و أﻛّدﻧﺎ أﻧّﮫ ﯾﻌﺗﺑر دﻋﺎﻣﺔ رﻛﯾزة
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻧﮭﺞ ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ  .و ﺑﻣﺎ أنّ ﺣرﯾﺗﮫ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﺳﻠوﻛﮫ ﻣﺑﻧﯾّﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرﺗﻲ اﻟﻠّذة و اﻷﻟم أي أنّ ﻛ ّل
إﻧﺳﺎن ﯾﺧﺗﺎر ﺑﺣرﯾّﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟّﺗﻲ ﺗﺟﻠب إﻟﯾﮫ ﻟذة أو ﻣﺗﻌﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ  ،و ﯾﺗﺣﺎﺷﻰ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾﺑﮫ ﺑﺄﻟم ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن
ﻣﻘداره  ،ﻓﺈﻧّﮫ ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻣؤھّل ﻟﺗﺣﻣّل ﻣﺳؤوﻟﯾّﺗﮫ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﻘوﺻﺔ). (2
إنّ ﻣظﮭر ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﯾظﮭر ﻓﻲ ﺗﻣﯾﯾز ﻓﻛر ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻌﺎدﯾﯾن و ﺑﯾن ﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺣﺻّﻧﯾن ﺑﻣﺎﻧﻊ ﻣن ﻣواﻧﻊ اﻟﻌﻘﺎب
ﻛﺎﻟﻣﺟﺎﻧﯾن و ﺻﻐﺎر اﻟﺳنّ و اﻟﻠّذﯾن ﺗﺣول وﺿﻌﯾﺗﮭم اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ دون ﻓرض اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﯾﮭم ﻣطﻠﻘﺎ.
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ،ﻓﺈنّ اﻟﻣﺷرّ ع ﻋﻧد ﺗﺣدﯾده ﻟﻠﺟراﺋم و اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﮭﺎ ﯾﺄﺧذ ﺑﻧظر اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻔﺎوت
ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺎة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﺧﺗﯾﺎرھم ﺳﻠوك اﻟﺟرﯾﻣﺔ و ﻛذا اﻟﺗﻔﺎوت ﺑﯾﻧﮭم ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾّﺔ ﺗﺣﻣﯾﻠﮭم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ
اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ ﺳﻧّﮭم و ﺑﺎﻟﻧّظر أﯾﺿﺎ ﻟﻛﻣﺎل ﻗدراﺗﮭم اﻟﻌﻘﻠﯾّﺔ و اﻹرادﯾّﺔ  .و ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ھﻲ أوّ ل ﻣن
ﻗﺎم ﺑﻘﯾﺎس درﺟﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟ ّﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣن ﺛﺑﺗت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺎدي ﻣﺣض ھو  :ﻣﻌﯾﺎر
ﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﺿرر؛ و ﻋﻣﻠﯾّﺔ اﻟﻘﯾﺎس ھذه ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺷرّ ع دون اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻌﯾﺎ ﻣﻧﮫ ﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺎ
ﺣﺗّﻰ دون أﺧذ ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ و دواﻓﻌﮫ ﻟﻺﺟرام و ظروﻓﮫ ﺑﻧظر اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻛن ﻣﻊ ﻣراﻋﺎﺗﮫ ﻣﺑدأ آﺧر ھو
ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﺳب.

) (1ﯾﻧظر  ،ﯾﺳر أﻧور ،آﻣﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺛﻣﺎن،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب "ﺟزء ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب"،ج25/2؛ أﻣﯾن
ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣد ،ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ط)،8ﻣﺻر:دار اﻟﺟﯾل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ1989 ،م(  ،ص97؛
) ( 2ﯾﻧظر ،ﻋﺑود اﻟﺳراج  ،ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم،ص16؛رؤوف ﻋﺑﯾد ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب ،ص .63
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 2ـ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﺳب  :ﻋﻠﻰ ﺿوء ﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر و ﺣرﯾّﺔ اﻹرادة اﻟﺗﻲ أﻗرﺗﮭﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ
اﻷوﻟﻰ  ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﺟرﯾﻣﺔ  ،ﺑﺣﯾث ﯾﺷﻌر اﻟﻣﺟرم ﺑﻘدر ﻣن اﻷﻟم ﯾﻌﺎدل أو ﯾﻔوق ﻣﺎ
ﯾﺷﻌر ﺑﮫ ﻣن ﻟذة ﻧﺷﺄت ﻋن ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ).(1
و ﺟﻌل ﻣﻘدار اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣرﺗﺑط ﺑﺣﺟم و ﺟﺳـﺎﻣﺔ اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﺟرﯾﻣﺔ دون اﻷﺧذ ﺑﻧظر
اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺟرم ھو اﻟﺗﻧـﺎﺳب اﻟﻣﻔﺗرض ﻣراﻋﺎﺗﮫ ﻣن اﻟﻣﺷرّ ع ﻋﻧد وﺿﻌﺔ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺗﺟرﯾم و
اﻟﻌﻘﺎب  .و ﻟﮭذا ﻛﺎن ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺷﻛل ﻋﺎم وﻓق ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ و إﻋﻣﺎﻻ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ اﻟﻣﺷددة ﺛﺎﺑت
أي أﻧّﮭﺎ ﻣﻘدرة ﺑﺣد واﺣد ﻓﻘط ﻓﻼ ﻣﺟﺎل ﻓﯾﮫ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘـوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧّظر ﻟﻛ ّل واﻗﻌﺔ ﺑﻣﻼﺑﺳﺎﺗﮭﺎ و
ظروف ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻّﺔ و أﺣوال ﻣرﺗﻛﺑﯾﮭﺎ اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ.
و ﻟم ﺗﺟﻌل ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ظﺎھرھﺎ وزﻧﺎ ﻟﻠﺧطـورة اﻹﺟراﻣﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺟرم  ،و
ك ﻓﻲ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺎة ؛ ﻓﻣﺎ داﻣت اﻷﺿرار اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﺣدة ﻓﺎﻟﺗﻧﺎﺳب
اﻟﺗﻲ ﻻ ﻣﺟﺎل ﻟﻠﺷ ّ
ﯾﻘﺗﺿﻲ أن ﺗﻛون اﻟﻌﻘـوﺑﺔ واﺣدة إذ ﺗﻌ ّد ھﻲ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﻣﻧﻊ ﻛ ّل ﻣﺟرم ﻣن ﻣﻌﺎودة ﺳﻠـوﻛﮫ اﻹﺟراﻣﻲ و ھﻲ
اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ أﯾﺿﺎ ﺑﻣﻧﻊ ﻏﯾره ﻋن ﻣﺣﺎﻛﺎﺗﮫ .
و رﻏم اﻟﻘﺻـ ور اﻟظﺎھر ﻓﻲ وﺟﮭﺔ اﻟﻧّظر ھذه إﻻّ أﻧّﮭﺎ ﺗوﻣﺊ و ﻟو ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر و ﻏﯾر
ﺻرﯾﺢ ﺑﺄنّ ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ أﺧذت ﺑﻧظر اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺷقّ ﻣن ھذه اﻟﺧطـورة ﺑﺎﻟﻧّظر ﻟﺟﺳﺎﻣﺔ اﻷﺿرار ﻷﻧّﮭﻣﺎ
ﻣﺗﻼزﻣﺎن ﻓﺧطورة اﻟﻔﻌل و ﺟﺳﺎﻣﺗﮫ ﺗوﻣﺊ ﺑﺧطورة اﻟﻔﺎﻋل  .و ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﯾدﺧل ھذا اﻻﻋﺗﺑﺎر
ﺿﻣن اﻟﺻﻼﺣ ّﯾﺎت اﻟﻣﺧوّ ﻟﺔ ﻓﻘط ﻟﻠﻣﺷرّ ع دون اﻟﻘﺎﺿﻲ  ،ﻟذا اﻋﺗﺑرﻧﺎ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﺳب وﻓق ﻣﺎ أﻗرﺗﮫ ھذه
اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣظﮭرا ﻣن ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ؛ ﺣ ّﺗﻰ و إن ﻛﺎﻧت ﻗﻧﺎﻋﺗﻧﺎ ﺗﺟﻌل ﻣﻔﮭـوم و
ﻣﺿﻣون اﻟﺗﻧﺎﺳب أوﺳﻊ ﻣن ھذا اﻟﺗﺻوّ ر ﺑﻛﺛﯾر و ﻗد ﺳﺑق و أ ّﻛدﻧﺎ ﻋﻠﻰ أھﻣﯾّﺔ اﻟﻣﺑدأ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره اﻷﺳﺎس
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم  ،و إن ﻛﺎن ھذا اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺳﻧد آﺧر واﻗﻌﻲ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ
ﺳﻠطﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎة ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل .
و رﻏم اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺷدﯾدة اﻟّﺗﻲ وﺟﮭت ﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ و ﻣﻐﺎﻻﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﯾد  ،إﻻ ّ أنّ ﺗﺄﺛّر
اﻟﺗﺷرﯾـﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻹﯾﺟﺎﺑﯾّﺔ ﻷﻓﻛﺎرھﺎ ﻛﺎن ظﺎھرا  ،ﺣﺗّﻰ ﻣﻊ إھﻣـﺎﻟﮭﺎ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ و
) ( 1ﯾﻧظر ،أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣد  ،ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ص.97
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ﺣﺗﻰ ﻣﻊ إﻧﻛﺎرھﺎ ﻟﻔﻛرة اﻟﻐرض اﻹﺻﻼﺣﻲ و اﻟﺗﺄھﯾﻠﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ و اﻟذي اﻋﺗﺑره
اﻟﺑﻌض ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق " إھﻣﺎﻻ ﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ " ). (1
و ﻟﻌ ّل إﻋﻼن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن و اﻟﻣواطن ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻛﺎن أھ ّم ﺣدث ﻛرّ س أﻓﻛﺎر اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺣﯾث أﺻدرﺗﮫ اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ  26أﻏﺳطس 1879م ،و ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺿﻣـوﻧﮫ ﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾﺔ و
ﻣﺑدأ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻼزم ﻓﻘط ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ  .و اﻷﺛر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻷﻓﻛﺎر اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻧﻌﻛس ﻓﻲ ﻣﺎ
ﺗﺿﻣﻧﮫ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑـﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  1791ﺣﯾث ﺟﺎءت ﻓﯾﮫ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﺣددة ﺑﺣد واﺣد  ،ﺗﺄﺛرا
ﻣﻧﮫ ﺑﻣذھب ﺑﯾﻛﺎرﯾﺎ ،وذﻟك ﻓﻲ إﻗراره ﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺷددة ﺣﯾث ﺟﺎءت اﻟﺟراﺋم و اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﮭﺎ
ﻣﺣددة ﺗﺣدﯾدا ﺛﺎﺑﺗﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ  ،و ﺗ ّم ﺗﻘﯾﯾد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺣﻛم ﺑﮭﺎ دون زﯾﺎدة أو ﻧﻘﺻﺎن  .و ﻛﺎن ﺗﺣدﯾد
اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺣد واﺣد ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺟﮭﺔ و ﻣﻧﻌﺎ أﯾﺿﺎ ﻟﺗﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎة ﻣن
ﺟﮭﺔ أﺧرى؛ وھذا ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟطرﯾق ﻣﺳدودا أﻣﺎم ﻛل ﺗﻔرﯾد ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت) ، (2أﻣﺎ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ
ﻓﺑﻌض ﻣظﺎھره أوﺿﺣﻧﺎھﺎ .
و رﻏم أنّ اﻟﺑﻌض ﻓﺳّر ﺧﻠوّ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن ﻓﻛرة اﻟظروف اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎب ﺑﺟﻌﻠﮫ
اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﺣددة ﺑﺣد واﺣد ﺑﺄﻧّﮫ ﯾﻔﮭم ﻣن ذﻟك ﺑﺄن ﻻ ﻣﺟﺎل ﻓﯾﮫ ﻟﻔﻛرة ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎب) ،(3إﻻّ أﻧّﻧﺎ ﻻ ﻧرى
ﺻواﺑﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺗﻔﺳﯾر ؛ ﻓﺎﺳﺗﻘراء أﺻول اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ أﺧذ ﻋﻧﮭﺎ ھذا اﻟﺗﺷرﯾـﻊ و ﻣﻧﮭﺟﮭﺎ أﻛّد ﻟﻧﺎ وﺟود
ﺑﻌض ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد و ﻟﻛﻧﮫ ﺗﻔرﯾد ﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻻ ﻗﺿﺎﺋﻲ.
و ﻣن اﻟﺗّﺷرﯾﻌﺎت اﻟّﺗﻲ ﺗﺄﺛّرت ﺑﺄﻓﻛﺎر ﺑﯾﻛﺎرﯾﺎ وﻏﯾره ﻣن رواد اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗّﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻷوﻟﻰ  :ﻗﺎﻧون
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟرّ وﺳﻲ اﻟﺻّﺎدر ﻓﻲ ﻋﮭد اﻹﻣﺑراطورة ﻛﺎﺗرﯾﻧﺎ اﻟﺛّﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎم 1767م  ،وﻗﺎﻧون ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺗﺳﻛﺎﻧﺎ
اﻹﯾطﺎﻟﯾّﺔ ﻓﻲ ﻋﮭد ﻟﯾوﺑوﻟدو ﻋﺎم  1786م اﻟّذي أﻟﻐﻰ ﻋﻘوﺑﺔ اﻹﻋدام ﻛﻠّﯾﺎ ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﺑﻧّﯾﮫ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗّﻧﺎﺳب ﺑﯾن
ﺧطورة اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ وﺗﺣدﯾده ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎة اﻟﺗّﻘدﯾر ّﯾﺔ  .ﻟﻛن ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﻔرﻧﺳﻲّ اﻷﻛﺛر
اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﻠك اﻷﻓﻛﺎر ﻣن ﻏﯾره رﻏم إﻗراره ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺛّوريّ اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ 1791م ﺑﻣﺑدأ
) (1ﯾﻧظر،ﻓﮭد ھﺎدي ﺣﺑﺗور ،اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ  ،ص 64؛ رؤوف ﻋﺑﯾد ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب ،ص.63
(2) Roger MELER et Andre VITU , Traite de droit criminel, Paris, p.889
) ( 3ﯾﻧظر ،ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻌﻼ ﻋﻘﯾدة ،اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ ودوره ﻓﻲ اﻟظﺎھرة اﻹﺟراﻣﯾﺔ،ط )،2دون ﺑﻠد :دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ،
 ،(1991ص.3
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اﻟﺷّرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺷدّدة ،وﻗﺿﺎﺋﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺳّﻠطﺔ اﻟﺗّﻘدﯾرﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ  ،واﺳﺗﺑﻌﺎده ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣؤﺑّدة ،
وﺗﻘﻠﯾﺻﮫ ﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟّﺗﻲ ﯾﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺎﻹﻋدام  .ﻓﺑﻌد ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋد ُد اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذه اﻟﻌﻘوﺑﺔ
 115ﺟرﯾﻣﺔ  ،أﺻﺑﺢ  32ﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻘط ﺳﻧﺔ 1813م ،وﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟرّ وﺳﻲ اﻟﺻّﺎدر ﻋﺎم 1851م،
وﻛذا ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻧّﻣﺳﺎوي اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 1803م).(1
و ﻛﻣﺎ ﯾرى اﻟﻛﺛﯾـر ﻓﺈنّ اﻟﺗطرّ ف اﻟذي وﻗﻌت ﻓﯾﮫ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻷوﻟﻰ  ،ﻣﺛل ﺗﻘدﯾر ﻋﻘوﺑـﺎت
ﻣﺣددة ﻟﻠﺟﻧﺎة ﻟﻔرض اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭم أو ﻣﺛل اﻟﻐﻠو ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ دون ﻧظر
إﻟﻰ اﻟﺟـﺎﻧب اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﺟﺎﻧﻲ  ،ﻛﺎن ﯾﺑدو ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﺿرورﯾﺎ ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺗطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﮫ ﻓﻲ
اﻟﻣﺣﺎﺑﺎة و ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﻘﺿـﺎة ﺳﻠطﺎت واﺳﻌﺔ ﺗﺣﻛﻣ ّﯾﺔ ) ، (2و ﻟﮭذا ظﮭرت ﻣدرﺳﺔ أﺧرى ھﻲ  :اﻟﻣدرﺳﺔ
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻟﺟدﯾدة.

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ:
اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة.
L’école Néo-classique
اﻟﻐﻠوّ ﻓ ﻲ اﻟﺗﺟرﯾ د و اﻟﻌﺟ ز ﻋ ن اﺳ ﺗﯾﻌﺎب ﻣﻘﺗﺿ ﯾﺎت اﻟﻌداﻟ ﺔ ﻛﺎﻧ ﺎ داﻓﻌ ﺎ ﻗو ّﯾ ﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿ ﺎه ﺟ دّدت
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ أﻓﻛﺎرھﺎ ﺑﻣدرﺳﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ  ،اﺳ ﺗطﺎع روّ ادھ ﺎ ﺿ ﺑط اﻟﻣﻔ ﺎھﯾم و ﺗﺣدﯾ د اﻷھ داف اﻟﻣﺗوﺧ ﺎة ﻣ ن ﻓ رض
اﻟﻌﻘﺎب  .و ﺑ ﯾن ﻓﻛ رة اﻟﻌداﻟ ﺔ اﻟﻣطﻠﻘ ﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑ ﺔ وﻓ ق رؤﯾ ﺔ " ﻛﺎﻧ ت "  ،و ﻣﻧﻔﻌﺗﮭ ﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ّﯾ ﺔ وﻓ ق رؤﯾ ﺔ
"ﺑﻧﺗ ﺎم "  ،ﺑ زغ اﺗﺟ ﺎه ﺗوﻓﯾ ـﻘﻲ  ،اﻧﺑﺛ ق ﻣﻧ ﮫ ﻣ ﻧﮭﺞ ﺟدﯾ ـد ﻓ ﻲ ﻣﺟ ـﺎل اﻟﻌﻘ ﺎب  ،ﻣ ﻧﮭﺞ ﺟﻌ ل ﻣ ن اﻟﻣﻧﻔﻌ ﺔ
اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﯾّﺔ ﻗﯾد ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﺿﺑطت أﺑﻌﺎد اﻟﻌداﻟﺔ  ،و ﺑدأت ﻣن ھﻧﺎ ﺗﻧﺿﺞ ﻓﻛرة اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ .

)  (1ﯾﻧظ ر  ،ﻋﺑ د اﻟﻔ ﺗﺢ اﻟﺻ ﯾﻔﻲ  ،ﻣﺣﻣ د زﻛ ﻲ أﺑ و ﻋ ﺎﻣر  ،ﻋﻠ م اﻹﺟ رام واﻟﻌﻘ ﺎب  ،ص  51-50؛ ﻓﺗ وح اﻟﺷ ﺎذﻟﻲ  ،ﻋﻠ م
اﻟﻌﻘﺎب  ،ص  47؛ ﻧﺻر ﻓرج ﻣﯾﻧﺎ ،اﻟﻣوﺟز ﻓﻲ ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب  ،ص 147؛
; R. Merle &Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P104 & SS
Marc Ancel, Les Codes Pénaux Européens,( Melun :Imprimerie Administrative,1957 ), T1-4.
) ( 2ﯾﻧظر ،رؤوف ﻋﺑﯾد ،ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ،ص 61و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ؛
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

و ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺟدﯾد ﻣﺎ ﺟﺎد ﺑﮫ ﻓﻛر أﻧﺻﺎر ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﻏﯾر إﻧﻛﺎر ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻷ ّم ،و
ﻣﺎ ﺑذﻟوه ﻓﻲ ﻣﺟﺎل وﺿﻊ اﻷﺳس اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺗﻔرﯾد  ،ﻟﻧﺎ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣطﻠب إﻟ ﻰ ﻓ رﻋﯾن ھ ﺎﻣّﯾن  ،ﻧﻌﻣ د ﻓ ﻲ اﻷوّ ل
ﺑﯾﺎن ﻧﺷﺄة اﻟﻣدرﺳﺔ و أھ ّم دﻋــﺎﺋﻣﮭﺎ و ﻧﺧﺻص اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻌرض أھ ّم ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد ؛ و ذﻟك ﻋﻠ ﻰ اﻟﺗﻔﺻ ﯾل
اﻟﺗﺎﻟﻲ :

اﻷول :
اﻟﻔرع ّ
ﻧﺷﺄة اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻟﺟدﯾدة و أھ ّم دﻋﺎﺋﻣﮭﺎ.
ﯾﺗطﻠّب ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أﯾّﺔ ﻣدرﺳﺔ ﺗﺗﺑّﻊ ﻧﺷﺄﺗﮭﺎ  ،و ﻣن ﺧﻼل دﻋﺎﺋﻣﮭﺎ
ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد ؛ و ھذا ﻣﺎ ﺳﻧﻌرﺿﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾن:
ّأوﻻـ ﻧﺷﺄة اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻟﺟدﯾدة  :ﻟﻺﻟﻣﺎم ﺑﺄھ ّم ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﻧﺷوء ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ  ،ﻻ ﻣﻧﺎص
ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ أﻗطﺎﺑﮭﺎ ﺑداﯾﺔ ﺛ ّم ﺗﺣدﯾد أھ ّم اﻟﻌواﻣل اﻟّﺗﻲ أ ّدت إﻟﻰ ظﮭـورھﺎ ﺑﻣﺳﻣّﺎھﺎ ":اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ
اﻟﺟدﯾدة"  ،ﺧﺎﺻّﺔ و ﻗد ﺛﺑت ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ أﻧّﮭﺎ اﻣﺗداد ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻷ ّم اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻷوﻟﻰ  ،ﻟﻛنّ اﻟﺟدﯾدة ﺗﻧﻔرد
ﺑﺄﻓﻛـﺎر و ﻣﻧﮭﺞ آﺧر ﻣﺗﻣﯾّز ؛ و ﺑﯾﺎن ذﻟك ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 1ـ أﻗطﺎب اﻟﻣدرﺳﺔ :ﻟﻘد ﺟُ دّدت أﻓﻛﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ و
اﻟﻔﻘﮭﺎء  ،ﻓﻛﺎن ﻣن روّ ادھﺎ ): (1
ـ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ  :ﺟﯾـزو 1822)GUIZOTم(  ،وروﺳﻲ  ، ROSSIو أورﺗوﻻن
 ،KORTOLANوﺟو ﻓروي 1830) JEUFFROYم(  ،ﺷﺎرل ﻟو ﻛﺎس CHARLES-LUCAS
 ،وﻣوﻧﯾﻠﯾﯾﮫ  ، MOULINIERو ﺟــﺎرو  RENNEE.GARREAUD؛
ـ و ﻓﻲ إﯾطـﺎﻟﯾﺎ  :ﻛـﺎرﻣﯾﺟﻧـﺎﻧﻲ  GAMIGNIANIو ﻛرارا  CARRARA؛
ـ و ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﯾﺗرزﻣﺎﯾر  MITTERSMAIER؛
ـ و ﻓﻲ ﺑﻠﺟﯾـﻛﺎ :ھــوس . HAUS
و ﻗد ﺳﻣّﯾت ﺑﺎﻟﻣـدرﺳﺔ اﻟّﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻷﻧّﮭﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ إﻟﻰ ﺣ ّد ﻛﺑﯾـر ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻷوﻟﻰ ،
ﺣﯾث ﺟﺎءت ﻟﺗﺟدﯾد أﻓﻛﺎرھﺎ ﻓﺣﺳب و ذﻟك ﺑﺳﻌﯾﮭﺎ إﻟﻰ إﺟراء ﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ـ إن ﺻﺣّت ﺗﺳﻣﯾﺗﮭﺎ ﺑذﻟك ـ ﺑﯾن
اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺗﻘﻠﯾـدي اﻟداﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﻣﺳّك ﺑﻔﻛرة اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ ﺑزﻋـﺎﻣﺔ ﺑﯾﻛﺎرﯾﺎ و ﺑﯾن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ

)  (1ﯾﻧظر ،رؤوف ﻋﺑﯾد ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب ،ص 59وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ؛ أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ"دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ"،ص .109
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

اﻷﺧﻼﻗﯾّﺔ اﻟداﻋﯾّﺔ إﻟﻰ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺑزﻋـﺎﻣﺔ اﻟﻔﯾﻠﺳوف اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ إﯾﻣﺎﻧوﯾل ﻛﺎﻧت EMMANUEL
KANT

)(1

.

 2ـ ﻋواﻣل ﻧﺷﺄﺗﮭﺎ :ﺗﻌﺗﺑر اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ وﺟّ ﮭت إﻟﻰ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻷوﻟﻰ أھ ّم اﻟﻌواﻣل
اﻟﺗﻲ أدّت إﻟﻰ ﻧﺷﺄة اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ؛ و ﯾﻣﻛن ﻋرﺿﮭﺎ ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
أ ـ اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻷوﻟﻰ  :ﻟﻘد اﻋﺗﺑرﻧﺎھﺎ أﺑرز اﻟﻌواﻣل اﻟّﺗﻲ ﻋﻠﻰ إﺛرھﺎ ظﮭرت
اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟدﯾدة  ،وﺗﺗﻌﻠّق ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﻐﺎﻻة ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﯾد و اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛ ر اﻟﺗﻘﻠﯾ دي  ،و ﯾظﮭ ر
ذﻟك ﺑﺟﻼء ﻣن ﺧﻼل ): (2
أ1ـ اﻋﺗﺑ ـﺎره اﻟﺟرﯾﻣ ﺔ واﻗﻌ ﺔ ﻗﺎﻧوﻧ ّﯾ ﺔ ﻣﺟ رّ دة ﺣﯾ ث اﻛﺗﻔ ﻰ ﺑﺗﺣدﯾ دھﺎ ﺑﺗﻠ ك اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﺷّﻛﻠﯾ ـ ّﺔ ﺑ ﯾن
ﺿ رر ﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ ﺣﻣﺎھ ﺎ
اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑ ﺔ وﺑ ﯾن اﻟ ﻧّص اﻟﺗّﺟرﯾﻣ ﻲ ﻟﻛوﻧﮭ ﺎ ﺗﻧط وي ﻋﻠ ﻰ ﺿ رر أو ﺗﮭدﯾ د ﺑﺎﻟ ّ
اﻟﻣﺷّرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﻘواﻋد ﻗﺎﻧــون اﻟﻌﻘوﺑﺎت  ،ورﺗّب ﻋﻠﯾﮭﺎ أﺛرا ﺟﻧﺎﺋﯾﺎ ھو اﻟﻌﻘوﺑﺔ .
أ2ـ إﻗﺻ ـﺎؤه ﻟﻠﺷﺧﺻ ﯾّﺔ اﻹﺟراﻣ ّﯾ ﺔ ﻛﻠ ّﯾ ﺎ ﻣ ن اﻟﻣﻌﺎدﻟ ﺔ اﻟﻣﻔﺗ رض ﺗﺣﻘ ق ﻋﻧﺎﺻ رھﺎ ﻛﺎﻣﻠ ﺔ ﺣ ّﺗ ﻰ
ﺗﺗرﺗب ﻧﺗﯾﺟﺗﮭﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛّﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ؛ ﻓﻼ اﻟﻣﺷـرّ ع أﺧ ذھﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺣﺳ ﺑﺎن ﻋﻧ د ﺳ ﻧّﮫ ﻟﻠﻌﻘوﺑ ـﺎت و
اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك أ ّﻧﮫ اﻓﺗرض أنّ ﻛ ّل ﺷﺧص ﯾﻣﻠك ﻛﺎﻣل اﻟﺣرﯾّﺔ و اﻹرادة ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ارﺗﻛﺎﺑﮫ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ،و ﻻ
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺧوّ ل ﻟﮫ أﻣر ﻓﺣص ھذه اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ ﻗﺑل ﺗوﻗﯾﻌﮫ ﻟﻠﻌﻘﺎب.
أ3ـ اﻋﺗﺑـﺎره ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺳـﺎواة ﺗوﺣﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻛ ّل ﻣن ﺗﺛﺑت إداﻧﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺟرﯾﻣ ﺔ ذاﺗﮭ ﺎ
دون ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺟﻧـﺎة ﻻ ﺑﺎﻟﻧّظر ﻷﺣواﻟﮭم و ظروﻓﮭم اﻟﻣﺗﺑـﺎﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب و ﻻ ﺣ ّﺗﻰ ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ اﻟﺗﻔ ـﺎوت
ﻓ ﻲ ﻣﻘ دار اﻷﺿ رار اﻟﻣﺗرﺗﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻓﻌ ـﺎﻟﮭم ؛ و اﻟﺣﻘﯾﻘ ﺔ أنّ ھ ذا اﻟﻣﻔﮭ ـوم ﻟﻠﻣﺳ ﺎواة ﺧ ﺎطﺊ ﺑ ل ھ و ﻋ ﯾن
اﻟﻼ ّﻣﺳﺎواة ﻷنّ اﻟﻌداﻟﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻣراﻋـﺎة ﻛ ّل ﺗﻠك اﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻣن اﻟﻣﺷرّ ع و اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺣ ّد ﺳواء ﺿﻣﺎﻧﺎ
ﻟﺗﺣﻘق اﻟﻣﺳﺎواة و إرﺿﺎء ﻟﻠﺷﻌور اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ.
أ4ـ ﻋﺟزه ﻋن ﺿﺑط ﻣﺗطﻠّﺑﺎت و ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻧﺎﺳب اﻟّذي ﯾﻔﺗرض ﻓﻲ اﻟﻣﺷرّ ع ﻣراﻋﺎﺗﮫ ﻋﻧد
ﺗﻘرﯾره ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت وﺗﻘدﯾره ﻟﻸﺿرار اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻛ ّل ﺟرﯾﻣﺔ  ،و ﯾﻔﺗرض ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺧذه ﺑﻧظر اﻻﻋﺗﺑﺎر
ﻋﻧد ﻓﺻﻠﮫ ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﮫ.
) (1ﯾﻧظر  ،ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم  ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ص170؛ إﺑراھﯾم ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ "دراﺳﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ"،ص .108
) (2ﯾﻧظر  ،ﻓوزﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر،ﻣﺑـﺎدىء ﻋﻠم اﻹﺟرام وﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،ص 256 ،14؛ ﻓﺗوح اﻟﺷﺎذﻟﻲ  ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ص 48؛
ﻣﺄﻣون ﺳﻼﻣﺔ  ،ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت )،اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم (،ط) ، 3اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ 1990 ،م( ،ص.94-93
R.Garraud ,Traité Théorique et pratique du droit pénal français, T1,p 392,T2P70 .
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أ5ـ ﺗﻘﯾﯾده ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺗﻘﯾﯾدا ﻣطﻠﻘﺎ و ﺟﻌﻠﮫ ﻣﺟرد ﻣطﺑّق آﻟﻲ ﻟﻠﻧّﺻوص اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ  ،ﺣﯾث ﻟم ﺗﺧوّ ل ﻟﮫ أﯾّﺔ
ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻻ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻋﻘوﺑﺎت ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﻣن ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ و ﻻ ﻓﻲ ﺿﺑط ﻣﻘﺎدﯾرھﺎ
ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ ﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة  ،ﻧظرا ﻟﻛوﻧﮭﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻣﺣددة ﺑﺣد واﺣد ﻓﻼ ﻣﺟﺎل ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق
ﻻ ﻓﻲ ﺗﺷدﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ و ﻻ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾﻔﮭﺎ .
أ6ـ اﻋﺗﻣﺎده ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﮫ اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﺣﺳب ﻛوﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻧظره اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق
اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣﺳﺎواة و ﻣواﺟﮭﺔ ﻣظﺎھر اﻹﺟرام اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ،و ﺗﺟﺎھﻠﮫ ﻟﻠﻣﻘوّ ﻣﺎت اﻷﺧرى ﻟﮭذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠّق ﺑﻌﺿﮭﺎ ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺟرﯾﻣﺔ و ﺗﻘﻠﯾص ﻋواﻣل اﻧﺗﺷﺎرھﺎ و اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑـﺎت
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق و اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ).(1
ب ـ ﻋواﻣل ﻓﻛر ّﯾﺔ  :ﻻ ﯾﻣﻛن ﺑﺄيّ ﺣﺎل ﺗﺟﺎھل أو إﻧﻛﺎر دور اﻟﺟﮭـود اﻟﻔﻛرﯾّﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ و
اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﻧﺷوء اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻣن أواﺧر اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر و ﺣﺗّﻰ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ؛
ﻓﺎﻧﺗﻘﺎداﺗﮭم ﻟم ﺗﻛن ﻋﻘﯾﻣﺔ ﺑﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﻌداد ﻣﺳﺎوئ و ﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑل ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﻛﺎﻧت ﺟﮭود ﺗﻘﯾﯾﻣﯾّﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ و ﺗﻘوﯾﻣﯾّﺔ ﻟﻣﻧﮭﺞ ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ .
و ﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻔﯾﻠﺳوف إﯾﻣﺎﻧوﯾل ﻛﺎﻧت  EMMANUEL KANTﺻداھﺎ و أھﻣّﮭﺎ ﻣؤﻟّﻔﮫ
اﻟﻣﺷﮭور اﻟﻣﻌﻧون ﺑـ  ":اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾﺗﺎﻓﯾزﯾﻘﯾّﺔ ﻟﻧظرﯾّﺔ اﻟﻘﺎﻧون " اﻟذي أﺻدره ﺳﻧﺔ  ، 1776ﺣﯾث ﻧﺎدى ﻣن
ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺑﻣﺑدأ " اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ " ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﻷﺳـﺎس اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﺻرف اﻟﻧّظر ﻋن ﻏﺎﯾﺗﮫ
اﻟ ّﻧﻔﻌﯾّﺔ أو اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ؛ و ﻣﯾّز ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ و اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ و اﻋﺗﺑر أنّ ﻓﻲ اﻷﺧﯾرة
اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺗﻌﺎﻗب ﻧﻔﺳﮭﺎ ﺑﻧﻔﺳﮭﺎ و ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺄﺧذھﺎ اﻟﻣﺷرّ ع ﺑﻧظر اﻻﻋﺗﺑﺎر أﻣّﺎ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ ﻓﻼ
ﯾﻔﺗرض ﻣطﻠﻘﺎ اﻋﺗﺑﺎرھﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻓﻘط ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺧﯾر آﺧر ﯾﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟرم ﺑل ﯾﺟب ﺗوﻗﯾﻊ
اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺳﺑب واﺣد و ھو أﻧّﮫ ارﺗﻛب ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ  .و اﻟﻌﻘوﺑﺔ ھﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻌﺎدل ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ

)  (1ﻟﻌ ّل ھذا اﻻﻧﺗﻘـﺎد ﻛﺎن اﻟﻣؤﺷّر اﻷوّ ل اﻟّذي ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﺗﻣّت اﻟدﻋوة إﻟﻰ ﺿرورة إﻋﺎدة اﻟﻧّظر ﻓﻲ أﻧواع اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة
ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن ﺑﺎﻟﺗﻘﻠﯾص ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﺑدﻧﯾّﺔ اﻟﺧﺎﻟﺻﺔ ھذا ﻣن ﺟﮭﺔ و ﺗﺄﻛﯾد اﻣﺗداد دور اﻟﻌﻘوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ
ﺑﻌد اﻟﻧطق ﺑﮭﺎ أي إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ .
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ﺑﺄيّ ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال  ،ﻓﻣن ﻗﺗل ﻻ ﺑد ﻣن إﻋداﻣﮫ ﻷﻧّﮫ ﻻ وﺟود ﻟﻠﻣﺳـﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟرﯾﻣﺔ و اﻟﻌﻘوﺑﺔ إﻻ ّ
ﺑﺎﻹﻋدام اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺟﺎﻧﻲ). (1
و ﻟﻌل ﻛﺎﻧت أراد إﺑراز ﻗوّ ة اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺷﻌور اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻣﯾر أي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺟرّ دا ﻣن أي ﺷﻌور
آﺧر و ﻣرﺗﺑط ﻓﺣﺳب ﺑﻔﻛرة اﻟﻧواﻣﯾس اﻟﺧﻠﻘﯾّﺔ  ،ﻷنّ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻧظره ﺳﺗزول ﻟﻛنّ اﻷﺧﻼق ﺗﺗطﻠّب ﺗﻧﻔﯾذ
ﺣﻛم اﻟﻌداﻟﺔ ؛ ﺑل ﺣ ّﺗﻰ و إن ﺗ ّم اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن أﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺣ ّل اﻟرواﺑط اﻟّﺗﻲ ﺗرﺑطﮭم ﺑﺑﻌض ﺑﺣﻛم
ﻣﺗطﻠّﺑﺎت و ﻏرﯾزة اﻻﺟﺗﻣﺎع و ﻗرّ روا اﻟﺗﺷﺗت ﻓﻲ ﺑﻘﺎع اﻟﻌﺎﻟم ﻓﺈنّ آﺧر ﻗﺎﺗل ﻻ ﺑد ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛم اﻹﻋدام
ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻠﻌداﻟﺔ ).(2
و أﺿـﺎف ﻓﻼﺳﻔﺔ آﺧرون أﻓﻛـﺎرا أﺧرى ﻏﯾر اﻟﻌـداﻟﺔ ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻐـﺎﯾﺔ ﻣن ﻓرض اﻟﻌﻘـﺎب و
ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺗﻣﺳّك ﺑﺎﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ ﯾﺗﺣﻘق اﻟﮭدف اﻟردﻋﻲ اﻟﻣﺗوﺧﻰ ﻣن
ﻓرض اﻟﻌﻘﺎب .و ﻷﻧّﮫ ﻻ ﺗﻌﺎرض ﻣطﻠﻘﺎ ﺑﯾن ﻓﻛرﺗﻲ اﻟﻌداﻟﺔ و اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻘﯾﺎﻣﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ
اﻟﺧﻠﻘﯾّﺔ و ﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﯾﻣﻛن ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ

)(3

؛ و ﺟﻌل ھذا اﻟﻌﻣل ﻣﻧﮭﺟﺎ ﺟدﯾدا ﺑﻧﯾت

ﻋﻠﯾﮫ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻘﺎﺑﯾّﺔ ﺟدﯾدة ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﺎﺋم ﻟﮭﺎ وزﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ و اﻟﺟزاء.
ﺛﺎﻧﯾﺎ ـ أھ ّم دﻋـﺎﺋم اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻟﺟدﯾدة :إنّ روّ اد اﻟﺗﺟدﯾـد ﻓﻲ ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﻗـﺎﻣـوا ـ ﻛﻣﺎ
ذﻛرﻧﺎ ﺳﻠﻔﺎ ـ ﺑﻌﻣﻠﯾّﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﺑﯾن ﻣﺎ دﻋت إﻟﯾﮫ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷ ّم ﻣن ﻣﺑﺎدئ و ﺑﯾن اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﺗﻲ دﻋﻰ
)  (1ﯾﻧظر  ،ﻣﺣﻣد ﻧﺟﯾب ﺣﺳﻧﻲ ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،ص  68و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ؛أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣد ،ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ،
ص102ـ103؛
George Vidal Et Joseph Magnol, Cours de Droit Criminel et Science Penitentiaire ,P24 ; Roger
MELER et Andre VITU , Traite de droit criminel ,P160 .
) (2ﯾﻧظر  ،أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور ،أﺻول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ،ص44و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ؛ﻓوزﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر  ،ﻣﺑـﺎدىء ﻋﻠم اﻹﺟرام وﻋﻠم
اﻟﻌﻘﺎب  ،ص .287
) (3ﯾﻧظر  ،ﻋﻠﻲ راﺷد  ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣدﺧل و أﺻول اﻟﻧّظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ،ص  29؛أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣّد  ،ﻋﻠم اﻟﺟزاء
اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ،ص 103؛
R.Garraud ,Traité Théorique et pratique du droit pénal français, T1,p 84 ; J.Pradel,Droit
Pénal,P119.
138

اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ إﯾﻣﺎﻧوﯾل ﻛﺎﻧت ﺑﺑﻌدھﺎ اﻷﺧﻼﻗﻲ و ﺑﻠور ﻣﺿﻣـوﻧﮭﺎ اﻟﻔﯾﻠﺳوف اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﺟورج ھﯾﺟل و
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻵﺧرﯾن و ﻗد ذﻛرﻧﺎ أھ ّﻣﮭم ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺣﯾث ﺟﻌﻠوا ﻟﻠﻌداﻟﺔ ﺑﻌدا ﻗـﺎﻧوﻧﯾﺎ ؛ و أﺳّﺳوا ﻣن ﺛ ّم
ﻟﻣدرﺳﺔ ﺟدﯾـدة ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﻣﻧﮭﺟﮭﺎ اﻟﻔرﯾـد ﻓﻛـﺎﻧت أھ ّم دﻋـﺎﺋﻣﮭﺎ :
 1ـ ﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر  :ﻟﻘد ﺟﻌﻠت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻷوﻟﻰ ﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻋﻧد اﻷﺷﺧﺎص
ﻣطﻠﻘﺔ و ﻣن ﺛ ّم ﻓﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭم اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻣّل اﻟﻌﻘﺎب ﻣن ﻏﯾر ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﮭم  ،إﻻ ّ أنّ أﻧﺻﺎر
اﻟﺗﺟدﯾد أﻗرّ وا ھذه اﻟﺣرﯾّﺔ ﻟﻛن ﺟﻌﻠوھﺎ ﻧﺳﺑﯾّﺔ ﺗﺗﻔﺎوت ﻣن ﺷﺧص إﻟﻰ آﺧر و ﻋﻠﯾﮫ ﻓﮭﻲ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗدرّ ج .
ﻓﻔﻲ ﻓﻛر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾـﺎر ﻻ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﯾﺗﺳﺎوى اﻟﻣﺟرﻣون اﻟﻣرﺗﻛﺑون
ﻟﻧﻔس اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘـوﺑﺔ  ،ﻷنّ اﻟﻌداﻟﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ أن ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺗﻔـﺎوت ﺑﯾﻧﮭم ﻓﻲ ﻣﻘدار ھذه اﻟﺣرﯾﺔ و
درﺟـﺎﺗﮭﺎ  .ﻛﻣﺎ أنّ ﻗدراھم ﻋﻠﻰ ﻣﻘـﺎوﻣﺔ ﺑواﻋث ارﺗﻛـﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺗﺑﺎﯾن و ﺗﺗﻔﺎوت ﻓﻼ ﯾﻔﺗرض أن ﺗﻛون
ھﻧﺎك ﻣﺳـﺎواة ﺑﯾﻧﮭم ﻓﻲ ﺗﺣﻣّل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ؛ ﻓﺈذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺟزم ﺑﺗﻔﺎوت اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ ﺗﻠك
اﻟﺑواﻋث أو اﻟدواﻓﻊ ﺳواء ﻛﺎن ﺗﻔـﺎوت ﻷﺳﺑـﺎب ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﺷﺧص ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮫ أم ﻷﺳﺑـﺎب أﺧرى ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗد
ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮫ  ،ﻓﺈن ﺣرﯾﺔ اﺧﺗﯾـﺎر ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ﺗﺗﻔـﺎوت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭم ).(1
ﻛ ّل ذﻟك  ،ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺿرورة أن ﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص ﺳواء ﻣن اﻟﻧّﺎﺣﯾّﺔ
اﻟ ّﻧوﻋﯾّﺔ أو اﻟﻛﻣﯾّﺔ ﺗﺧﻔﯾﻔﺎ و ﺗﺷدﯾـدا ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال  ،و ﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﻘدار ﺣر ّﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر و ﻣدى
ﺗدﺧّ ل إرادة اﻟﻔرد ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺿـﺎﺑط ـ ﻓﻲ ﻓﻛر ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ـ اﻟذي ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﯾﺗﺣﻘق
اﻟﺗﻧﺎﺳب اﻟﻣطﻠوب ﻹﻗـﺎﻣﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ.
 2ـ ﻣﺑدأ اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻟﻌداﻟﺔ و اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ  :ﻣﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎدﺗﮫ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻔﯾﻠﺳوف اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ
 kantو ھﯾﺟل ﻣﻌﺎ  ،أنّ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻌداﻟﺔ و اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ّﯾﺔ ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻻ ﺗزﯾد ﻋﻣﺎ
ھو ﻋﺎدل و أن ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﺎ ھو ﺿروري .
إنّ ﻓﻛرة اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ اﻟﺗﻲ دﻋﻰ إﻟﯾﮭﺎ ﺑﻧﺗﺎم وﺟﮭت إﻟﯾﮭﺎ اﻧﺗﻘﺎدات ھﺎﻣّﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﻣن أﻧﺻﺎر
اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾّﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾّﺔ و راﺋدھم ﻓﯾﮭﺎ  :إﯾﻣﺎﻧوﯾل ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺎدي ـ ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة ـ إﻟﻰ اﻟﻌداﻟﺔ
اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﻷﺳـﺎس اﻟذي ﯾﻔﺗرض أن ﯾﻘـوم ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻌﻘﺎب و ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت اﻟﻐـﺎﯾﺔ اﻟﻣﺑﺗﻐﺎة ﻣﻧﮫ .
ذﻟك أنّ إرﺿـﺎء اﻟﺷﻌـور اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ ﯾﻘﺗﺿﻲ أن ﺗﺗواﻓق درﺟﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ أي "اﻟﻌﻘـوﺑﺔ" ﻣﻊ

) (1ﯾﻧظر  ،أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور ،أﺻول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ،ص48؛ﻋﻠﻲ راﺷد ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣدﺧل و أﺻول اﻟﻧظرﯾّﺔ
اﻟﻌﺎﻣّﺔ ،ص 32و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ؛
George Vidal Et Joseph Magnol, Cours de Droit Criminel et Science Penitentiaire ,P24
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درﺟﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾّﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﺟـﺎﻧﻲ  ،و ھذه اﻷﺧﯾرة ﺗﻘدّر ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ ﻣدى ﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻟدﯾﮫ
ﻋﻧد ﺳﻠوﻛﮫ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ).(1
و ﻟﻣّﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﻛرة اﻟﻌداﻟﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ إﻟﻰ ﺣ ّد ﻣﺎ ﻣن اﻟ ّﻧـﺎﺣﯾّﺔ اﻟﻧّظرﯾّﺔ ﻛﺎن ﻻ ﺑد ﻣن ﺗﻌزﯾزھﺎ ﻣن
اﻟ ّﻧـﺎﺣﯾّﺔ اﻟواﻗﻌﯾّﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ ؛ ﻓﺎﻗﺗﺿت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ إذن إﯾـﺟﺎد ﺣ ّل
ﺗوﻓﯾﻘﻲ ﺑﯾن ﻓﻛرﺗﻲ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ و اﻟﻌداﻟﺔ  ،و ذﻟك ﺑﺟﻌل اﻷوﻟﻰ ﻧﺳﺑﯾّﺔ ﺑﺗﺟرﯾـدھﺎ ﻣن اﻹطﻼق و
اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻏﻠوّ اﻟﺛﺎﻧﯾّﺔ ؛ و اﻋﺗﺑر ھذا اﻟﻌﻣل اﻟﺗوﻓﯾﻘﻲ اﻟدﻋـﺎﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ
اﻟﺟدﯾدة). (2
ﺗﺄﺳﯾـﺳﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻌﻣل اﻟﺗوﻓﯾـﻘﻲ  ،اﻧﺑﺛق ﻣﻧﮭﺞ ﺟدﯾـد ﻓﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﻌﻘﺎب  ،ﻣﻧﮭﺞ ﺟﻌل ﻣن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﯾّﺔ اﻟﻘﯾد اﻟّذي ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﺿﺑطت اﻟﻌداﻟﺔ  ،ﻓﺄﺻﺑﺣت ﺑذﻟك ھذه اﻷﺧﯾـرة ﻣﻘﯾّدة ﺑﺣدود اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ ؛ و ﻏدت اﻟﻐـﺎﯾﺔ ﻣن ﻓرض اﻟﻌﻘـﺎب ﻣزدوﺟﺔ ﺗﺗﻣﺛّل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾـق اﻟﻌداﻟﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ و اﻟردع اﻟﻌﺎم
ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ).(3
و اﻋﺗﺑرت ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق اﻟﻌداﻟﺔ ﻣﺻدرا ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب و اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ
)(4

اﻟﺿﺎﺑط اﻟّذي ﺑﮫ ﺗرﺗﺳم اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﮭﺎ ﺗﻣﺎرس ﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺔ

؛ ذﻟك أﻧّﮫ ﯾﻔﺗرض ﻓﻲ اﻟﻣﺷرّ ع أن

ﯾﻌـﺎﻗب ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎل ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﻓﻘط ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك ﺿرور ّﯾﺎ ﻟﺿﻣﺎن اﻧﺗظﺎم اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ،و ﻻ ﯾﻔﺗرض أن
ﯾﺗﻣﺎدى ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻗﺗﺿﺎء اﻟﻌﻘﺎب إﻻّ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻌداﻟﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و
ﻟﯾس ﻟﮫ أن ﯾﺗﺟﺎوز ﺣدودھﺎ). (5
) (1ﯾﻧظر ،أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ص109؛ ﻋﻠﻲ راﺷد  ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣدﺧل و أﺻول اﻟﻧظرﯾﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ص 39؛ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾﻔﻲ  ،ﺣق اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب،ط)، 2دون ﺑﻠد :دون دار ﻟﻠﻧﺷر ،( 1985،ص48
) (2ﯾﺳر أﻧور ﻋﻠﻲ و آﻣﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺛﻣﺎن  ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب "ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب"،ج 28 /2ـ 29؛ ﻓﺗوح
اﻟﺷﺎذﻟﻲ  ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب 49 ،ـ 50؛
Roger MELER et Andre VITU , Traite de droit criminel ,P160 .
) (3ﯾﻧظر  ،ﻓﺗوح اﻟﺷﺎذﻟﻲ  ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص 50؛ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم  ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ص172؛
Roger MELER et Andre VITU , IBID ,P160 .
(4 ) R.Garraud ,Traité Théorique et pratique du droit pénal français , T1,p 87.
)  (5ﯾﻧظر  ،ﯾﺳر أﻧور ﻋﻠﻲ  ،آﻣﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺛﻣﺎن  ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب "ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب"،ج 28 /2ـ 28 ،29
ـ .29
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

ھذا  ،و ﻧرى أﻧّﮫ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾـﺎر ﺑﻣﺿﻣـوﻧﮫ اﻟﺟدﯾد اﻟﻣرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾـﺎر
اﻟﺗدرّ ج  ،و اﻟﻣﺑدأ اﻟﺟﺎﻣﻊ ﺑﯾن ﻓﻛرﺗﻲ اﻟﻌداﻟﺔ و اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻛﺄھداف ﻣﺗوﺧﺎة ﻣن أﯾّﺔ ﻋﻘوﺑﺔ  ،أرﺳت اﻟﻣدرﺳﺔ
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻟﺟدﯾدة أوﻟﻰ ﻗواﻋد اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﺄﺑﻌـﺎده اﻟﺗﺷرﯾﻌـﯾّﺔ و اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛـر اﻟوﺿﻌﻲ اﻟﺣدﯾث ؛
و ﻣظﺎھر ھذا اﻟﺗﻔرﯾد ﺳﺗﺗوﺿّﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔرع اﻟﻣواﻟﻲ :

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :
ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻟﺟدﯾدة.

اﺻطﺑﻐت ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻻ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻟﻣﺟرّ د اﻟّذي ﺑﻣوﺟﺑﮫ أھﻣﻠت ﺷﺧﺻﯾّﺔ
اﻟﻣﺟرم ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﻧﺎدت ﺑﮫ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻷوﻟﻰ؛ و دون ﺗﻧ ّﻛر ﻛﺎﻣل ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﯾﮭﺎ ھذه
اﻷﺧﯾرة ﺳﻌت اﻟﺟدﯾدة إﻟﻰ اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻘﻠﯾد ّﯾﺔ و ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻌداﻟﺔ  ،ﺧﺎﺻّﺔ و أنّ اﻟﻣﺳـﺎواة
اﻟﻣﺟرّ دة ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﺑﯾن ﻣرﺗﻛﺑﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟواﺣدة ﻏﯾر ﻛﺎف ﻟﺿﻣـﺎﻧﮭﺎ ﺑﺄﺑﻌﺎدھﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و اﻟّﺗﻲ
ﺗﻘﺗﺿﻲ أﺧذ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺎة ﻓﻲ اﻟﺑواﻋث اﻟﺗﻲ دﻓﻌﺗﮭم إﻟﻰ اﻹﺟرام و ﻓﻲ ظروﻓﮭم اﻟﺷﺧﺻ ّﯾﺔ ﻣ ّﻣﺎ ﯾﺑرر
ﺣﺗﻣﯾّﺔ ﺗﻔرﯾـد ﻣﻌـﺎﻣﻠﺗﮭم ﺟزاﺋﯾّﺎ ).(1
و ﻟﻌ ّل ﻋرﺿﻧﺎ اﻟوﺟﯾز ﻷھ ّم اﻟدﻋﺎﺋم اﻟّﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻟﺟدﯾدة  ،ﻓﯾﮫ ﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ
اﻋﺗﺑﺎرھﺎ أوّ ل ﻣن ﻧﺎدى ﺑﺿرورة اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎب ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟوﺿﻌﻲ ) ، (2و ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺑﯾﺎن أھ ّم
ﻣظﺎھر ھذا اﻟﺗﻔرﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :
ّأوﻻ ـ إﻗرار ﻣﺑدأ اﻟﺗدرج ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ  :ﺳﺟّ ﻠت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑﺻﻣﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
إﻗرار ﻣﺑدأ اﻟﺗدرّ ج ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ ﺑوﺟﮭﯾﮭﺎ  :اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎدھﺎ اﻟﺧﻠﻘﯾّﺔ و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ
ﺑﺄﺑﻌﺎدھﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ ﻣﻌﺎ ؛ و ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺣﮭﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾن :
 1ـ ﻣﺑدأ اﻟﺗدرّ ج ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ  :ﻧﺎدى أﻧﺻﺎر ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎب ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻣن ﺷﺧص إﻟﻰ آﺧر  ،و ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ھذا اﻟﺗﻔﺎوت و اﻻﺧﺗﻼف ﯾﺗواﻓق
طردﯾّﺎ ﻣﻊ ﻣﺟﻣوع اﻟﻌواﻣل اﻟّﺗﻲ ﺗﻛون ﻗد ﺗدﺧﻠت و أدت إﻟﻰ ﺳﻠوك اﻟﺟرﯾﻣﺔ ؛ و ﻷﻧّﮭﺎ ﻋواﻣل ﺗﺧﺗﻠف ﻣن
ﺷﺧص إﻟﻰ ﺷﺧص ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟدواﻓﻊ و اﻟﻣﯾول و ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن اﻟﻔرد و ﺗرﺑﯾﺗﮫ
) ( 1ﯾﻧظر ،ﻓﺗوح اﻟﺷﺎذﻟﻲ ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،ص.52
) ( 2ﯾﻧظر ،ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻌﻼ ﻋﻘﯾدة ،أﺻول ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،ص152؛ ﻓﺗوح اﻟﺷﺎذﻟﻲ ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،ص.52
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و طﺑﺎﻋﮫ  ...و ﻣن واﻗﻌﺔ إﻟﻰ أﺧرى أﯾﺿﺎ  ،ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﻲ أن ﺗﺗدرّ ج اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ ﻟﻠﺟﻧﺎة ﻷﻧّﮫ
ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺑﻌد أن ﯾﻛوﻧوا ﻋﻠﻰ درﺟﺔ واﺣدة ﻣن ﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر).(1
و ﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳـﺎس ﺗﺑﻧت ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺑدأ اﻟﺗدرّ ج ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ أﺻـﻼ ﺑﺷﺧﺻﯾّﺔ ﻛ ّل
ﻣﺟرم ﻋﻠﻰ ﺣدة  ،و اﻟﻣﻧطوﯾّﺔ أﺳـﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺿـرورة أﺧذ ھذه اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ ﺑﻧظر اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣن اﻟ ّﻧـﺎﺣﯾّﺔ
اﻟﻧّﻔﺳﯾّﺔ ﺑداﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﻟ ّﻧـﺎﺣﯾّﺔ اﻟﻣﺗﺣﻛّﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻠـوك ﻛ ّل ﺷﺧص و ﻣن اﻟ ّﻧـﺎﺣﯾّﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ أو اﻟواﻗﻌﯾّﺔ
أﯾﺿﺎ ؛ و ﻧـﺎدت ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ﺑﻔﻛرة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﻔّﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺗرض ﺗواﻓﻘﮭﺎ ﻣﻊ درﺟﺔ ﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾـﺎر
ﺑﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ اﻟﺟدﯾد و اﻟذي ﺳﺑق ﻟﻧﺎ ﺑﯾﺎﻧﮫ.
و ﻟﻌ ّل أﻧﺻﺎر ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟم ﯾﻘﻔوا ﺳوى ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻛﺂﻟﯾّﺔ ﻟﺗﺟﺳﯾد ﻣﺑدأ اﻟﺗدرّ ج ﻓﻲ ھذه
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ  ،ﺣ ّﺗﻰ و إن ﻛﺎﻧت ﺻور اﻟ ّﺗﺧﻔﯾف ﻋﻧدھم ﻣﺗﻌ ّددة ـ ﺳﻧوﺿﺣﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ـ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻗـﺎﻧوﻧﻲ
ﻣﺧوّ ل ﻟﻠﻣﺷرّ ع و ھو ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻧدﻧﺎ ﻣن آﻟﯾّﺎت " اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﺗﺷرﯾـﻌﻲ " و اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻣوﻛول
ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛم و ﯾدﺧل ﺿﻣن آﻟﯾّﺎت "اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻘﺿـﺎﺋﻲ".
 2ـ ﻣﺑدأ اﻟﺗدرّ ج ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ "اﻟﻌﻘـﺎب "  :ﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻟﺟدﯾدة
اﻷﺳﺑﻘﯾّﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺣداث ﻓﻛرة اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﻔّﻔﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﻷﺛر اﻟﻣﺑـﺎﺷر ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗدرّ ج ﻓﻲ
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ  .و ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﯾﻌﺗﺑر ھذا اﻟﺗوﺟّ ﮫ إﻗرارا ﺑﻔﻛرة ﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾّﺎ و ذﻟك ﺑﺟﻌﻠﮭﺎ
ﻣﺗـواﻓﻘﺔ و درﺟﺔ ﻣﺳؤوﻟ ّﯾﺔ ﻛ ّل ﺷﺧص ﺑﺎﻟ ّﻧظر إﻟﻰ درﺟـﺔ وﻋﯾّﮫ و إدراﻛـﮫ و ﻣدى ﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾـﺎر ﻟدﯾﮫ ؛
أﻣّﺎ اﻟﺗﻛرﯾس اﻟﻘﺿـﺎﺋﻲ ﻟﻠﻔﻛرة ﻓﻣرھون ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻧﺣﮫ اﻟﻣﺷرّ ع ﻟﻠﻘـﺎﺿﻲ ﻣن ﺳﻠطﺔ ﯾﻣـﺎرﺳﮭﺎ ﻋﻧد ﺗﺷﺧﯾـﺻﮫ
ﻟﻠﻌﻘـوﺑﺔ ﺑﺗﻘدﯾـرھﺎ ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ ظروف ﻛ ّل ﻣﺟرم و أﺣواﻟﮫ و ﻣﻼﺑﺳﺎت ﻛ ّل واﻗﻌﺔ و ھذا اﻟﺗﻘدﯾـر ﯾﺗطﻠّب ﻓﻲ
ﻛﺛﯾـر ﻣن اﻷﺣﯾـﺎن ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌﻘـوﺑﺔ أو ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣّﯾﮭﺎ اﻟﻌﻠم اﻟﺣدﯾث  " :ﻧظر ّﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟ ّﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ
" ).(2

)(1ﯾﻧظر ،ﻣﺣﻣد زﻛﻲ أﺑو ﻋﺎﻣر ،ﻣذﻛرات ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ" اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم"  ،دط  )،ﺑﯾروت :اﻟدر اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧّﺷر  ،(1979 ،ص 262؛ ﻓرج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﮭرﯾش  ،اﻟﻧّظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ" دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺄة و اﻟﺗطوّ ر"،ط،3
)ﺑﻧﻐﺎزي :ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎرﯾوﻧس،(2008 ،ص .147
(2 ) Raymond SALEILLES, L’individualisation de la peine, P. 76 ; Bouzat et Pinatel , Traité de
;droit pénal et criminologie ,T1/ P 392- 394
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

إنّ ﻣﺑدأ اﻟﺗدرّ ج ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ وﻓق ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣظﺎھره ﻣﺗﻌددة  ،ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻋرض أھﻣّﮭﺎ
ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :
أ ـ ﺗﻘرﯾر ﻋﻘوﺑـﺎت ﻣﺗراوﺣﺔ ﺑﯾن ﺣدﯾن  :ﻟﻘد اﻗﺗﺿت اﻟﻌــداﻟﺔ و اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ وﻓق ﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺟراﺋم اﻟﻌﺎدﯾّﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾّﺔ و إﻟﻐﺎء ﻋﻘوﺑﺔ اﻹﻋدام ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﮭذه اﻷﺧﯾرة)(1؛
ﻛﻣﺎ ﺗطﻠّﺑت اﻟﺗﺧﻠّﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘـوﺑﺎت اﻟﻘﺎﺳﯾّﺔ و ﺗﻠك اﻟﻣﺣددة ﺑﺣد واﺣد ﺛـﺎﺑت ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻘرّ ر ﻓﻲ ﻓﻛر
اﻟﺗﻘﻠﯾـدﯾّﺔ اﻷوﻟﻰ .
و ﻛﺎن اﻟﺧﯾـﺎر اﻷﻣﺛل ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻷﻧﺻﺎر اﻟﻔﻛر اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﺟدﯾـد  ،اﻟﺗوﺳّﻊ ﻓﻲ اﻷﺧذ ﺑﻧظﺎم اﻟﻌﻘوﺑـﺎت
اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ  ،ﻟﻛوﻧﮭﺎ اﻷﻧﺳب ﻓﻲ ﻧظرھم ﻟﺗﺟﺳﯾـد ﻣﺑدأ اﻟﺗدرج ﻓﻲ ﻓرض اﻟﻌﻘـﺎب؛ ذﻟك أنّ ھذا اﻟﻧّوع
ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﻧﮫ طوﯾـل اﻟﻣدى و ﻣﻧﮫ اﻟﻘﺻﯾر وﻣﻧﮫ ﻣﻊ اﻷﺷﻐـﺎل اﻟﺷﺎﻗّﺔ أو ﻣن دوﻧﮭﺎ  ،وﻓﻲ ﺟﻣﯾـﻊ
)(2

اﻷﺣوال ھﻲ ﻣﺗراوﺣﺔ ﺑﯾن ﺣدﯾـن أﻗﺻﻰ و أدﻧﻰ

ﯾﻣﻛن ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘـوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧّظر ﻟﻛ ّل ﺷﺧص و

ظروﻓﮫ و ﻛ ّل واﻗﻌﺔ و ﻣﻼﺑﺳﺎﺗﮭﺎ .
ﻟﻘد ﻋدّﻟت اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺗﻘرﯾرھﺎ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺗراوﺣﺔ ﺑﯾن ﺣدﯾن ﻣن ﻣﺿﻣون ﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ وﻓق ﻣﺎ
أﻗرّ ه اﻟﻔﻛر اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻷوّ ل  ،ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺳﻣﺗﮫ اﻟﺗﺷدّد ﺑﺎﻗﺗﺿﺎﺋﮫ اﻟﻧّص ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺔ ﻓرﯾدة و ﺑﺣد واﺣد ﺛﺎﺑت
ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻟواﺣدة  ،ﺣﺗّﻰ أﻧّﮭﺎ وﺻﻔت ﺑﺎﻟﺷـرﻋﯾّﺔ اﻟﻣﺷدّدة

)(3

؛ و ﺟﻌل اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻧّﺻوص اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ أﻛﺛر

ﯾﻧظر أﯾﺿﺎ  ،ﯾﺳر أﻧور و آﻣﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺛﻣﺎن  ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب  ،اﻟﺟزء"2ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب" ،ص
318؛ﻓوزﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻻﺟرام و ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،ص .286
)  (1ﻋﻠﻲ راﺷد،اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ"اﻟﻣدﺧل" ،ص31؛ رؤوف ﻋﺑﯾد ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب ،ص59و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ؛ ﻋﺑد
اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾﻔﻲ وﻣﺣﻣد زﻛﻲ أﺑو ﻋﺎﻣر،ﻋﻠم اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب،ص103-44؛
R. Merle & A. Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P98-144.
) (2ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾﻔﻲ  ،ﺣق اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب ،ص ،52ﻋﻠﻲ راﺷد  ،اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ"اﻟﻣدﺧل و أﺻول اﻟﻧظرﯾّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ" ،
ص31؛
R.SALEILLES: L’individualisation de la peine , pp. 55-56.
) (3ﯾﻧظ ر  ،ﻓرﯾ د اﻟزﻏﺑﻲ،اﻟﻣوﺳ وﻋﺔ اﻟﺟزاﺋﯾ ﺔ،ج30 ، 19 /2ـ 37؛ﻣ ﺄﻣون ﺳ ﻼﻣﺔ،اﻟﻌﻘوﺑﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻ ﮭﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺗﺷ رﯾﻊ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﻣﺟﻠّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ  ،ع 1و، 2ﻣﺞ 223-222 /19؛
Bouzat et Pinatel, Traité de Droit Pénal et Criminologie,T1 P392
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ﻣروﻧﺔ ﺣﯾـن ﺗﻧﺎزل اﻟﻣﺷرّع ﻋن ﺑﻌض ﺻﻼﺣﯾّﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﻓرض اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺗرك أﻣر ﺿﺑط ﻣﻘـﺎدﯾرھﺎ ﺑﯾن
اﻟﺣدﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ .
ﻏﯾر أنّ اﻟﻘواﻧﯾن ﻟم ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻧد ﺗﺑﻧﯾﮭﺎ ﻟﻠﻣﺑدأ ﺑﺛوﺑﮫ اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﻧﮭﺞ ﺣﻛﯾم ﻻ ﻣن ﺣﯾث ﺗﺣدﯾدھﺎ ﻟﻧﻣ ﺎذج
اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻹﺟراﻣﯾّﺔ " أي اﻟﺑﻧﯾﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺟراﺋم أو أرﻛﺎﻧﮭﺎ "  ،و ﻻ ﻣن ﺣﯾث ﻛﯾﻔﯾّﺔ ﺿﺑطﮭﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎب

)(1

؛ و ﻟﻧﺎ ﺣول ھذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﻘﺎل آﺧر ﻋﻧد ﻋرض أھ ّم اﻻﻧﺗﻘ ﺎدات اﻟﺗ ﻲ وﺟّ ﮭ ت ﻟﻠﻣدرﺳ ﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ّﯾ ﺔ اﻟﺟدﯾ دة ،
ﺧﺎﺻّﺔ و أنّ ھذه اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ظﮭـور ﻣدرﺳﺔ أﺧرى ﻣﻧﮭﺟﮭﺎ ﺑﻌﯾ د ﻋ ن
اﻟطـﺎﺑﻊ اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ﻓﮭو ﻣﻧﮭﺞ ﺗﺟرﯾ ـﺑﻲ أدﺧﻠ ت ﺑﻣﻘﺗﺿ ﺎه ﻣﻌ ﺎﯾﯾر أﺧ رى ﻟﻠﺗﻌﺎﻣ ل ﻣ ﻊ اﻟﺷﺧﺻ ﯾّﺔ اﻹﺟراﻣ ّﯾ ﺔ و
ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ و ﻣن ﺛ ّم ﻓرض اﻟﺟزاء اﻟﻣﻧﺎﺳب .
ب ـ ﺗﻘرﯾر ﻧظﺎم اﻷﻋذار اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ  :إنّ اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻌداﻟﺔ اﻟّﺗﻲ أﻗّرﺗﮭﺎ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ
اﻟﺟدﯾدة ﻣﻛّﻧﺗﮭﺎ ﻣن ﻧﺷر أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ و ذﻟك ﺑﺗﻘرﯾر ﻧظﺎم اﻷﻋذار اﻟﻘـﺎﻧوﻧﯾّﺔ اﻟﻣﺧﻔّﻔﺔ

)(2

،و

ذﻟك ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺗدرّ ﺟﺔ ﺣﺳب ﺗدرّ ج وﻋﻲ و إدراك اﻟﺟﺎﻧﻲ و ﺣﺳب ﻣﻘدار
ﻣﺎ ﯾﺗﻣ ّﺗﻊ ﺑﮫ ﻣن ﺣر ّﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر .
و ھذا ﻣﺎ أ ّﻛـدﻧﺎه ﻋﻧد ﻋرض دﻋﺎﺋم اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟدﯾدة  ،ﺣﯾث ﻻ ﯾﻔﺗرض ﻓﻲ اﻟﻣﺷرّ ع اﻻﻛﺗﻔﺎء
ﺑﺎﻟ ّﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺎة ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ ﺗﻣـﺎم ﺛﺑوت ﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻋﻧدھم و ﻛﻣﺎل ﻗدرة اﻹدراك ﻟدﯾﮭم ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻌﺎدﯾﯾن أو اﻧﻌداﻣﮭﺎ ﻛﻠﯾّﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺟﺎﻧﯾن و ﺻﻐﺎر اﻟﺳنّ  ،ﺑل ﯾﻔﺗرض اﻻﻋﺗراف
) (1ﯾﻧظ ر ،ﺟ ﻼل ﺛ روت ،ﻣﺷ ﻛﻠﺔ اﻟﻣ ﻧﮭﺞ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت،ﻣﺟﻠّ ﺔ اﻟﺣﻘ وق ﻟﻠﺑﺣ وث اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ و اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ،
دط)،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ:ﻣطﺑﻌﺔ دار ﻧﺷر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،ﺳﻧﺔ1966م( ،ﻣﺞ139-131/12وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ؛ ﯾﻧظر أﯾﺿﺎ ﺣول ھذه اﻹﺷ ﻛﺎﻟﯾّﺔ ،ﻋﺑ د
اﻟﻌظﯾم ﻣرﺳﻲ وزﯾر ،اﻟﺷروط اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ،دراﺳ ﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾ ﺔ ﺗﺄﺻ ﯾﻠﯾﺔ،دط)،ﻣﺻ ر:داراﻟﻧﮭﺿ ﺔ اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ،دار اﻟﺟﯾ ل
ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ1983،م(،ص26،22؛
Robert Jacques Henri. L'Histoire des elements de l 'information, R-S-C-, PP 276-277
) (2ﯾﻧظر ،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾﻔﻲ ،ﺣق اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب ،ص 47و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ؛ رؤوف ﻋﺑﯾد  ،ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻊ
اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ  ،ص  63ـ  74؛
R .Merler et A. Vitu , Traite de droit criminel , P 44 .
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ﺑوﺟوب ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﺷرّ ع ﺑﯾﻧﮭم ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟ ّﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧّظر أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﻧﻘص ھذه اﻟﺣرﯾّﺔ أو ﺿﻌف ﻣﻠﻛﺎت اﻹدراك
ﻋﻧدھم  ،و ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺿرورة ﺗﻘرﯾر ﻋﻘوﺑـﺎت ﻣﺧﻔّﻔﺔ ﻋﻧد وﺟود ھذا اﻟﻧّﻘص ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻛـراه  ،و ﺣﺎﻟﺔ
اﻟدﻓﺎع اﻟﺷرﻋﻲ و ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘص اﻷھﻠﯾّﺔ ..
و ﯾﺑﻘﻰ ﻧظﺎم اﻷﻋذار اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ اﻟﻣﺧﻔّﻔﺔ ﻣﺻﺑوﻏﺎ ﺑﺎﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﺑﺣﺗّﺔ ،و ﻟﮭذا ﻓﺈنّ أﺛـره ﻻ
ﯾﺳري إﻻ ّ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻣن ﯾﺻدق ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻌذر و ﻻ ﯾﻣﺗد ﺑﺄيّ ﺣﺎل إﻟﻰ اﻟﻐﯾر ﺣﺗّﻰ و إن ﻛﻧّﺎ أﻣﺎم ﺣﺎﻟﺔ اﺷﺗراك
ﻓﻲ ارﺗﻛـﺎب ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ ؛ و ﻣن اﻟﺿروري ﺟدا أن ﺗﺑﻘﻰ ھذه اﻷﻋـذار ﺣﺎﻻت اﺳﺗﺛﻧـﺎﺋﯾّﺔ ﻣﺣدّدة ﺣﺻرا
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﻣﺟﺎل ﻟﻠﻘﯾـﺎس ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺿﺎﺋﯾّﺎ و ﻻ ﯾﻔﺗرض اﻟﺗوﺳّﻊ ﻓﻲ اﻷﺧذ ﺑﮭﺎ.
ﺛﺎﻧﯾﺎ ـ إﻗرار ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ  :ﻟﻘد وﺿّﺣﻧﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻛﯾف أنّ روّ اد اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ
اﻟﺟدﯾدة ﻛﺎن ﻟﮭم اﻟﺳﺑق ﻓﻲ إﻗرار ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘـوﺑﺔ ـ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟوﺿﻌـﻲ ـ  ،و ﻟﻌ ّل ﺳﺑب
إﻗرارھم ﻟﮭذا اﻟﻣﺑدأ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺷدّة اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟّﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﺎة رﻏم
اﻟﺗﻔﺎوت ﺑﯾﻧﮭم ﻓﻲ أﺣواﻟﮭم و ظروﻓﮭم أو ﺣﺗّﻰ ﻓﻲ ﺟﺳﺎﻣﺔ اﻷﺿرار اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎﻟﮭم ـ رﻏم ﻛون ھذه
ك ﻻﺣظوا ﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾّﺔ ﺗﻠك اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾص
اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣوﺣّ دة ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﺑﯾﺎن ـ  ،ﺛ ّم إﻧّﮭم ﺑﻼ أدﻧﻰ ﺷ ّ
ﻧﺳﺑﺔ ا ﻹﺟرام و ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌود إﻟﯾﮫ ﻓﻛﺎﻧت اﻟﺣﻠول ﻋﻧدھم ﺣﺎﺿرة و ھﻲ إﻋطﺎء ﺳﻠطﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻟﺗﻔرﯾد
اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣوﺿوﻋﻲ أي ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﻔﯾذي أي ﻓﻲ
ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص .
ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻋرﻓت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻟﺟدﯾـدة ﻧوﻋﺎن ﻣﺗﻛﺎﻣﻼن ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘـوﺑﺔ و
ﻟو ﺑﺻورة ﻣﺿﯾّﻘﺔ  ،أﺣدھﻣﺎ ﻟﮫ اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ و اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﻧﻔﯾـذي ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ
اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص  ،ﺗوﺿﯾﺣﮭﻣﺎ ﯾﻛون ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 1ـ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ :ﻟﻌ ّل أﺑرز ﻣظـﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ
ﻟﻠﻌﻘـوﺑﺔ وﻓق ﻣﻧﮭﺞ ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ :
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أ ـ ﻣﻧﺢ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎة  :إنّ إدﺧﺎل اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻣذﻛور ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ
اﻟﻣطﻠق و ﻣن ﺛ ّم ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻧﺳﺑﯾّﺔ  ،أ ّدى إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺣﺗﻣﯾّﺔ اﻟﺗوﺳّﻊ ﻓﻲ اﻷﺧذ ﺑﻣﺑدأ اﻟﺗﻧـﺎﺳب و ذﻟك ﺑﻣﻧﺢ ﺳﻠطﺔ
ﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﻟﻘﺿﺎة اﻟﺣﻛم ﺗﺟﻌﻠﮭم ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﺎﺳب اﻟﻣطﻠوب  .و ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎة ﻟﮭذه
اﻟﺳﻠطﺔ ﯾﻣﻛّﻧﮭم ﻣن اﺧﺗﯾـﺎر ﻧوع اﻟﻌﻘوﺑﺔ و ﺿﺑط ﻣﻘدارھﺎ ،و ﺑﮭذا ﻋﻠﯾﮭم أن ﯾﺄﺧذوا ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﻧظرھم
ﻟﻠدﻋﺎوى اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض أﻣﺎﻣﮭم ﻛ ّل ﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﮫ اﻟﻣﺑدأ ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻟﺿﻣﺎن اﻟ ّﻧطق ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﻋـﺎدﻟﺔ .

و

اﻟﺗﻧﺎﺳب ﻻ ﺑد أن ﯾﻛون ﺗﻧﺎﺳﺑﺎ دﻗﯾـﻘﺎ ﺑﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺔ و ﻧوﻋﮭﺎ و ﻣﻘدارھﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ و ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾّﺔ ﻛ ّل ﻣﺟرم
ﯾﻣﺛل أﻣﺎم اﻟﻘـﺎﺿﻲ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ).(1
ﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈنّ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﻛون وﻓق ﻣﻧﮭﺞ ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻠزﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺑذل اﻟﺟﮭد ﻟﻺﺣـﺎطﺔ
ﺑﻛ ّل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻣﺟرم ﻣن ظروف و ﺑواﻋث إﺟراﻣﯾّﺔ ﺗﻛون ﻗد دﻓﻌﺗﮫ ﻻﻗﺗراف ﺟرﯾﻣﺗﮫ ﻣﻊ أﺧذ ﻗدراﺗﮫ
اﻟﻌﻘﻠﯾّﺔ و ﻣﯾوﻟﮫ اﻹرادﯾّﺔ ﺑﻧظر اﻻﻋﺗﺑﺎر و ذﻟك ﻟﻠﺗﺛﺑّت ﻓﺣﺳب ﻣن ﻣدى ﺗواﻓر ﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻟدﯾﮫ ﻋﻧد
ارﺗﻛﺎﺑﮫ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﻗﺑل ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ و ﺗﻛﯾﯾﻔﮭﺎ ﺑﺣﯾث ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣﻼﺋﻣﺔ .و ﻟﻌ ّل أﻧﺻﺎر اﻟﺗﺟدﯾد اﺳﺗﯾﻘﻧوا ﺑﺄنّ
اﻟﻣﺷرّ ع ﻋﺎﺟز ﻓﻌﻠﯾّﺎ ﻋن اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﮭذه اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﺧﺎﺻّﺔ ﺟدا ﻻﺧﺗﻼﻓﮭﺎ ﻣن ﺷﺧص إﻟﻰ آﺧر ﻓﻲ
اﻷﺣوال اﻟﻌﺎدﯾّﺔ ﻓﻣﺎ ﺑﺎﻟك ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛب ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺷﺧص اﻟﺟرﯾﻣﺔ .
ب ـ اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ  :إنّ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﻘرﯾر ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﺑﻌده
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ  ،ﻗﺎد اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎداة ﺑﺿرورة اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ  ،ﻷنّ ھذه
اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ أﻣﺳت أھ ّم ﻣﺟﮭـول ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣ ّل اﻟﻣﻧﺎﺳب .
و اﻛﺗﺷﺎف ھذا اﻟﻣﺟﮭول ـ اﻟﻣﺟرم ـ ﯾﻣﻛّن اﻟﻘﺿﺎء ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة ﻣن اﻧﺗﻘﺎء ﻧوع اﻟﻌﻘـوﺑﺔ و ﺿﺑط
ﻛﻣّﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟّذي ﯾﺣﻘق اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾّﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﻌل "اﻟﺟرﯾـﻣﺔ "و اﻟﻔـﺎﻋل"اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ" و
اﻟﺟـزاء ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ "اﻟﻌﻘـوﺑﺔ" .
و ﺑﮭذا اﻻھﺗﻣﺎم اﻟﻣﻣﯾّز ﺑﺎﻟﺟـﺎﻧﻲ أﺿﻔت اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾّدﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻧّظﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻟطـﺎﺑﻊ
اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻔﺗﻘده و ھذا ﻣﺎ أﻛّده راﯾﻣوﻧد ﺳﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﮫ

)(2

 ،و وﺻﻠت إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ أﺧرى ﻟﮭﺎ

وزﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟـﺎل ﺿﻣﺎن اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣن ﻓرض اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺗﻔرﯾده و ذﻟك ﺑﺗﻘرﯾر ﻧظـﺎم آﺧر ﻏﯾر اﻷﻋذار
اﻟﻘـﺎﻧوﻧﯾّﺔ اﻟﻣﺧﻔّﻔﺔ و ھو " :ﻧظـﺎم اﻟظروف اﻟﻘﺿـﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﻔّﻔﺔ".
)  (1ﯾﻧظر  ،ﻣﺣﻣود ﻧﺟﯾب ﺣﺳﻧﻲ  ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،ص40؛ أﻛرم ﻧﺷﺄت ،اﻟﺣدود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ،
ص 31؛ إدوار ﻏﺎﻟﻲ اﻟذھﺑﻲ  ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ط ) ،1ﻟﯾﺑﯾﺎ  :اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ،(1975 ،ص.32
; (2 )R.SALEILLES, L’individualisation de la peine , p80
ﯾﻧظر أﯾﺿﺎ  ،ﻣﺣﻣود ﻧﺟﯾب ﺣﺳﻧﻲ  ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،ص. 40
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ج ـ ﺗﻘرﯾر ﻧظﺎم اﻟظروف اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧ ّﻔﻔﺔ ووﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ  :إنّ ﻋرﺿﻧﺎ ﻟدﻋﺎﺋم اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟدﯾدة
ﻓﯾﮫ ﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻋﺗداﻟﮭﺎ  ،و ھذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺻ ّل إﻟﻰ ﺣﻠول ﻛﺛﯾرة ﺗﻌزّ ز ﺑﮭﺎ ﻣوﻗﻔﮭﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠّق أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻧﻔﻲ
اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ ﺣرﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺎة  .و ﻟﻌ ّل أھ ّم ﺣ ّل ﺗوﺻّﻠت إﻟﯾﮫ ھو ﻣﻧﺎداﺗﮭﺎ ﺑﺗﺧﻔﯾف اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ ﺗﺑﻌﺎ
ﻟﺗﻔﺎوت درﺟﺎت ھذه اﻟﺣر ّﯾﺔ ﻣن ﻣﺟرم إﻟﻰ آﺧر ،ﺑﺻرف اﻟ ّﻧظر ﻋن ﺟﺳـﺎﻣﺔ اﻷﺿرار و ﻣدى ﻛوﻧﮭﺎ
ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ أم ﺛﻣّﺔ ﺗﻔﺎوت ﺑﯾﻧﮭﺎ  .و ﯾﻌود إﻟﻰ ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻔﺿل ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾف
اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾن ﺻورھﺎ ﻧظﺎم اﻟظروف اﻟﻘﺿﺎﺋ ّﯾﺔ اﻟﻣﺧ ّﻔﻔﺔ و وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ).(1
و ظروف اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣﺗروﻛﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺳواء ﻣن ﺣﯾث ﺗﺣدﯾدھﺎ أو ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﻣل
ﺑﮭﺎ  ،ذﻟك أنّ اﻟﻣﺷرّ ع ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺻوّ ر أن ﯾﺣﯾط ﺑﮭﺎ ﻓﯾﺟﻣﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻣدوﻧﺗﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ وﻟذا ﻓوّ ض أﻣرھﺎ ﻛﻣﺎ
ذﻛرت ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎة  .و اﻻﻗﺗﻧﺎع اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﮭذه اﻟظروف ﻣﮭ ّم ﺟدا ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾّﺔ اﻟﺗﻔرﯾد ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﯾف
أو ﺑﺗﻘرﯾر وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ  ،و ھو ﻣرھون ﺑﺗﻣﻛّﻧﮫ ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺣﻘﯾﻘﺗﮭﺎ ﺑداﯾﺔ ﻹﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﺛ ّم ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﮭﺎ  .و ھذا ﯾﺟﻌﻠﮫ ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ ﻣﻠزﻣﺎ ﺑﺗﺑرﯾر ﺣﻛﻣﮫ إن ﻋﻣل ﺑﻧظﺎم اﻟظروف اﻟﻣﺧﻔّﻔﺔ أو إن ﻗدّر
ﺿرورة وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ  ،ﻷنّ ﻋﻣﻠﯾّﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ھذا اﻟﻧّظﺎم و اﻟﻌداﻟﺔ و اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ ﻛﺄھداف
ﻣﺗوﺧﺎة ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ وﻓق ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻣﻠﯾّﺔ ﺻﻌﺑﺔ و ﻣﺿﻧﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ.
 2ـ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﺗﻧﻔﯾذي أو ﺗﻔرﯾـد اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ  :ﻣظـﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻟﯾﺳت ﻗﺎﺻرة ﻋﻠﻰ
ﻣرﺣﻠﺔ ﺳنّ و ﺗﻘرﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧّطق ﺑﮭﺎ ﻣن ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿـوع  ،ﺑل ُﯾﻔﺗرض اﻣﺗدادھﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌد
ذﻟك ﺣ ّﺗﻰ ﺗﺿﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾّﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﺟﺗﺛﺎث ﻧزﻋﺔ اﻹﺟرام و ﻋواﻣﻠﮫ ﻣن ﻧﻔوس اﻟﻣﺟرﻣﯾن  ،و ﻻ ﯾﺗﺄﺗّﻰ ذﻟك إﻻ ّ
ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟـﺎﻧﻲ  ،و ھذا ﻣﺎ ﻧﺎدت ﺑﮫ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻘـﺎﺑﯾّﺔ " L’Ecolle
 "Pénitentiaireاﻟﺗﻲ ﺗﻔرّ ﻋت ﻋن اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻟﺟدﯾـدة و اھﺗﻣّت ﺑﻛ ّل ﺟدﯾّﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن) .(2
و ﻋﻠﯾﮫ ،ﻓﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ وﻓق ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﮫ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻟﺟدﯾدة و اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺗﻔرّ ﻋﺔ ﻋﻧﮭﺎ ﻛﺛﯾرة  ،ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم و ذﻟك ﺑﺎﻟدﻋوة إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﺻﻧﯾﻔﮭم
و إﺧﺿﺎﻋﮭم إﻟﻰ ﻧظم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﮭذﯾﺑﮭم ﺳﻠوﻛﯾّﺎ  ،وﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻣؤﺳّﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ ﯾﺗ ّم
ﺻﺔ اﻷﻛﺑر ﻣن
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗواھﺎ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ ﺧﺎﺻّﺔ و أنّ ھذه اﻷﺧﯾرة ﻗد أﺧذت اﻟﺣ ّ

) ( 1ﯾﻧظر  ،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾﻔﻲ ،ﺣقّ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب  ،ص 57؛ ﯾﺳر أﻧور و آﻣﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺛﻣﺎن  ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ
اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب  ،ج30/2؛
)  (2ﯾﻧظر ،ﻣﺣﻣد ﻧﯾﺎزي ﺣﺗﺎﺗﺔ ،اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و اﻟﻘﺎﻧون
اﻟوﺿﻌﻲ،دط  ) ،دون ﺑﻠد ﻧﺷر  :ﻣﻛﺗﺑﺔ وھﺑﺔ ، (1984 ،ص.76
R. Garraud , Traité Théorique & Pratique du Droit Pénal Français , T2 P160 –164 .
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

اﻟﻣدوّ ﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻟﻠدول و ﺑﺎت ﻣن اﻟﺿروري إﺟراء إﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗواھﺎ  .و ﯾﻣﻛن ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ ﺑﺈﺟﺎز
ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗّﺎﻟﻲ:
أ ـ ﻧظﺎم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺟرﻣﯾن  :ﻧﺟﺣت اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﮫ اﻻھﺗﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻛﻣﺎ
ﺳﺑق اﻟذﻛر  ،و ﻣن ﺛ ّم ﺗرﺳﯾﺦ ﻓﻛرة وﺟود ﻋواﻣل ﻣﺗﻌددة ﺗدﻓﻊ اﻟﺟﻧﺎة إﻟﻰ ﺳﻠوك اﻟﺟرﯾﻣﺔ ،ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻌواﻣل
اﻟ ّﻧﻔﺳ ّﯾﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟ ّﯾﺔ و ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻏﯾرھﺎ ؛ و ﺗﺄﺛﯾر ھذه اﻟﻌواﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﺷﺧﺻ ّﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺳؤوﻟ ّﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ واﺿﺢ .ﻟذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروريّ ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺑﻌﻘوﺑﺎت ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ
ﺣﺳب ظروﻓﮭم ﺣ ّﺗﻰ ﯾﺧﺿﻊ ﻛ ّل ﻣﻧﮭم ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓق و أﺣواﻟﮫ اﻟﺧﺎﺻّﺔ  ،أو ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر
ﺗﻔرﯾـد اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟ ّﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺟوﻧﯾن).(1
و ﻧظـﺎم اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻻ ﯾﻧطوي ﻓﺣﺳب ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾـم اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم إﻟﻰ طواﺋفَ ﺗﺗﺟ ﺎﻧس أﻓرادھ ﺎ ،
ﺑل ﻻﺑد أﯾﺿﺎ ﻣن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣؤﺳّﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛ ّل طﺎﺋﻔ ﺔ ﻣ ﻧﮭم  ،و إﺧﺿ ﺎﻋُﮭم ﻓﯾﮭ ﺎ ﻟﺑ راﻣﺞ ﺗﺄھﯾﻠ ّﯾ ﺔ
ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ).(2
ﻟﻛنّ ھذا اﻟﻧظﺎم رﻏم أھﻣﯾّﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻣﺎ ﻛ ﺎن ﻓ ﻲ ھ ذه اﻟﻔﺗ رة ﯾﻌﺗﻣ د ﻋﻠ ﻰ أﺳ س
ﻣﺣﻛﻣﺔ و ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر دﻗﯾﻘﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ ﯾﺗ ّم ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻓﻌﻠﯾّﺎ ؛ ﺑل ﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑ ّﯾ ﺔ ذاﺗﮭ ﺎ ﻣؤھّﻠ ﺔ
ﻟﻠﻌﻣل ﺑﮫ رﻏم أنّ اﻷﺳس اﻟﻣﻌوّ ل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗ ت ﻣﻌ دودة  ،ﻣ ّﻣ ﺎ أدّى ﺑﺄﻧﺻ ﺎر اﻟﺗﺟدﯾ د
إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎداة ﺑﺿرورة إﺻﻼح اﻟﺳﺟـون .
ب ـ إﺻﻼح ﻧظﺎم اﻟﺳﺟـون :إنّ ﺗﺟﺳﯾد أﻓﻛﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻗﺗﺿﻰ إدﺧﺎل إﺻﻼﺣﺎت ﻛﺑﯾرة
ﻋﻠﻰ ﻧظم اﻟﺳﺟون  ،ذﻟك أنّ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﮭدف اﻟ ّﻧﻔﻌﻲّ اﻟﻣﺗوﺧّ ﻰ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ ﯾﺗطﻠّب إﻋـﺎدة

) ( 1ﯾﻧظر ،ﻣﺣﻣد ﻧﯾﺎزي ﺣﺗﺎﺗﺔ ،اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ
 ،ص.76
)  (2ﯾﻧظر  ،ﺣﺳﻧﯾن إﺑراھﯾم ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑﯾد  ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺟرام وﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ص . 259
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

اﻟﻧّظر ﻓﻲ أوﺿﺎع اﻟﺳﺟـون اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔّذ ﻓﯾﮭﺎ ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺎت) ،(1ﺗﻣﮭﯾـدا ﻹﺻﻼح ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺟـرم و ﺗﮭذﯾﺑﮫ
ﺳﻠـوﻛﯾّﺎ.
و ﻗد ﻛﺎن اﻟﻔﺿل اﻷﻛﺑر ﻟﻠﺗّطوّ ر اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﻧظم اﻟﺳّﺟون وﺣرﻛﺔ إﺻﻼﺣﮭﺎ  ،ﻣن ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘرن
اﻟﺛّﺎﻣن ﻋﺷر وإﻟﻰ أواﺋل اﻟﻘرن اﻟﺗّﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻟﻛﺗﺎب ﺟون ھﺎورد
اﻟﺳّﺟون ﻓﻲ ﺳﺟن ﺑرﺳت

Brest

اﻟّذي ﻋﺎش وﺟرّ ب ﺣﯾﺎة

Jhon Haward

؛ ﻓﻛﺎن ﻣﺎ أﻟّﻔﮫ إﺳﻘﺎطﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾّﺎ ﻟواﻗﻊ ﻣرﯾر ﻋﺎﺷﮫ ﻓﻲ ﻏﯾﺎھب ھذا اﻟﺳّﺟن .

وﻗد اﺳﺗطﺎع ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﮫ أن ﯾوﺟد ﺣﻠوﻻ ﻛﺛﯾرة ﻹﺻﻼح أوﺿﺎع ھذه اﻟﻣراﻛز اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ،وﺗوﻟّﻰ ﺗﻠﻣﯾذه
ﺟﯾرﯾﻣﻲ ﺑﻧﺗﺎم

J. Bentham

)(2

ﺗﺻﻣﯾم ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﺳﺟن ﺗﻧﻔّذ ﻓﯾﮫ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳّﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرّ ﯾّﺔ

.

أدّت ﻣﺳﺎﻋﻲ ھﺎورد اﻟﺣﺛﯾﺛﺔ وﺟﮭود ﻏﯾره ﻣن دﻋﺎة اﻹﺻﻼح إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟ ّد إﯾﺟﺎﺑﯾّﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ؛
ﺣﯾث ﺗ ّم إﻧﺷﺎء ﺳﺟن ﺗﺑﻧّﻰ ﻧظﺎم اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم أطﻠق ﻋﻠﯾﮫ ":اﻟﻧّظﺎم اﻟﺑﻧﺳﻠﻔﺎﻧﻲ" أو اﻟﻧّظﺎم
اﻻﻧﻔرادي ﺛ ّم ظﮭر ﻧظﺎم آﺧر ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺳﺟون ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣـﺎﻋﻲ ﻧﮭﺎرا واﻟﻌزل ﻟﯾﻼ ُﺳﻣّﻲ " :
اﻟﻧّظﺎم اﻷوﺑرﻧﻲ"  .و أﻣﺎم ھذﯾن اﻟﻧّظﺎ َﻣﯾْن  ،ﺗﺑﺎﯾﻧت اﻵراء ﺣول أﻓﺿﻠﯾّﺔ أيّ ﻣﻧﮭﻣﺎ  ،واﺷﺗ ّد اﻟﺧﻼف ﺧﺎﺻّﺔ
ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ وﺑﻠﺟﯾﻛﺎ  ،أﯾن أ ُﺟرﯾت دراﺳﺎت ﻣﻌﻣّﻘﺔ ﺣول اﻟﻣوﺿوع  ،ﻗﺎﻣت ﺑﮭﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء
اﻷوروﺑﯾّﯾن ﺗزﻋّﻣﮭم اﻟﻔرﻧﺳﻲّ
و ﺑوﻧﻔﯾل دي ﻣﺎرﺳﯾﻧﺟﻲ

Charles Lucas

ﺷﺎرل ﻟوﻛﺎس

Benneville de Marsangy
)(3

اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻻﺷﺎرة إﻟﯾﮭﺎ

وﺑﯾرﻧﺟﯾﮫ BérengerودﯾﻣﯾﺗزDemetz

َو دوﻛﺑﺗﯾو Ducpetiaux؛ ﻓﺷﻛّﻠت دراﺳﺗﮭم اﻟﺟﺎدّة اﻟﻣدرﺳﺔ

؛ ﻏﯾر أﻧّﮭﺎ ﻟم ﺗﺻل إﻟﻰ ﺗرﺟﯾﺢ أيّ ﻧظﺎم .

) (1ﻟم ﺗﺣظ اﻟﺳّﺟون إﻻّ ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ دﻧﯾ ﺎ ﺣﯾ ث ُﺧﺻّﺻ ت ﻟﺣﺟ ز اﻟﻣﺗّﮭﻣ ﯾن ﻓﺣﺳ ب  ،إﻟ ﻰ ﺣ ﯾن ﻣﺣ ﺎﻛﻣﺗﮭم ؛ ﻓﻛ ﺎن ذﻟ ك ﺳ ﺑﺑﺎ ﻣ ن
ﺻ ّﺣﻲّ ﻟﺗﻠ ك اﻷﻣ ﺎﻛن–
أﺳﺑﺎب ﺗﻘﺻﯾر اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ وأدّى ﺳو ُء اﻟﺗّﺳﯾﯾر إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋ َﺞ ﺟ ّد وﺧﯾﻣ ٍﺔ ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟ ّ
ﺗﮭوﯾﺔ،ﻏ ذاء  ،ﻧظﺎﻓ ﺔ… ،أو ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺳ ﺗوى اﻟﻔ ـﻧّﻲّ  .ﯾﻧظ ر  ،ﻋﻠ ﻲ ﻋﺑ د اﻟﻘ ﺎدر اﻟﻘﮭ وﺟﻲ  ،ﻋﻠ م اﻹﺟ رام وﻋﻠ م اﻟﻌﻘ ﺎب ،
ص 263-253؛ ﻓوزﯾﺔ ﻋﺑد اﻟ ّﺳﺗّﺎر ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب ،ص320– 309؛
Gaston Stéfani – Georges Levasseur , &R. Jambu –Merlin , Criminologie & Science ,
Pénitentiaire,P 301-308 ; Jean Pradel, Droit Pénal, (Paris , Edition Cujas ,1973) T1/ 301 & SS
(2 ) Jean Pradel, Droit Pénal, T1, P 304
)  (3ﯾﻧظر ،
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ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

و ﻗد ر ّد أﻧﺻـﺎر اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻋﯾوب ﻧظم اﻟﺳﺟـون ﺑﺷﻛل ﻋﺎم إﻟﻰ أﻣرﯾن):(1
ـ اﻻﺧﺗﻼط ﺑﯾن اﻟﻧّزﻻء .
ـ و ﺧﻠو اﻟﺳﺟـون ﻣن أﺳـﺎﻟﯾب اﻟﺗﮭذﯾب و اﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟﺗﺄھﯾل  ،و اﻗﺗرﺣوا ﻟﻌﻼج ذﻟك ﺟﻣﻠﺔ ﻣن
اﻹﺟراءات اﻟّﺗﻲ ﺻـﺎرت أﺳـﺎﺳﺎ ﻟﻧﺷوء ﻧظم ﻛﺛﯾرة ﺗطﺑق ﻓﻲ اﻟﺳﺟـون اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻛﻧظـﺎم اﻟﺗﺻﻧﯾف و اﻟﻧظﺎم
اﻟﺗدرﯾﺟﻲ .
ج ـ ﻧظﺎم اﻹﻓراج اﻟﺷرطﻲ :ﯾط ّﺑق ھذا اﻟﻧّظـﺎم ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟ ّﻧظـﺎم اﻟﺗدرﯾﺟﻲ  ،و
ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾق ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص ﻗﺑل اﻧﻘﺿﺎء ﻣدﺗﮭﺎ ﻟﻛن ﺑﺷروط
أھﻣّﮭﺎ ﺛﺑوت ﺗﺣﺳّن ﺳﻠوك اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ و اﻟﺗزاﻣﮫ ﺑﻛ ّل اﻹﺟراءات اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﮫ ﺧﻼل اﻟﻣدة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾّﺔ
ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ ). (2
و ﯾرﺟﻊ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺗﺎرﯾﺦ ھذا اﻟﻧّظﺎم إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ ﻛ ّل ﻣن:ﻣﯾراﺑو ﻗﺎﺑ﷼ Mirabeau
 Gabrielﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛـﺎﻣن ﻋﺷر و ﺑوﻧﻔﯾل دي ﻣﺎرﺳﺎﻧﺟﻲ  Bonneville De Marsangy؛ و
طﺑّق ﻷوّ ل ﻣرّ ة ﻓﻲ اﻧﺟﻠﺗرا ﺛ ّم ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺳﻧﺔ .(3) 1885

R. Garraud , Traité Théorique & Pratique du Droit Pénal Français , T2 P160 –164 ; J. Pradel ,
Ibid , T1 P304-308
) (1ظﮭر ھذا اﻟﻧّظﺎم ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  1851م و ھو ﻧظﺎم وﺳطﻲّ ﺑﯾن ":اﻟﻧّظ ﺎم اﻟﺑﻧﺳ ﻠﻔﺎﻧﻲ و اﻟﻧّظ ﺎم اﻟﺑﻧﺳ ﻠﻔﺎﻧﻲ" ﻟﮭ ذا ُﺳ ﻣّﻲ ﺑﺎﻟﻧّظ ﺎم
اﻟﺗّدرﯾﺟﻲّ أو "اﻟﻧظ ﺎم اﻷﯾرﻟﻧ دي" ،ﻗ ﺎم ﺑﺗﻧﻔﯾ ذه واﻟﺗ ر ﻛروﻓﺗ ون  Walter Croftonﻓ ﻲ ﺳ ﺟن ﻣ وﻧﺗﺟﻲ  Montjiﺑﺎﯾرﻟﻧ دا،
وﺣﺳب ﺗﺳﻣﯾﺗﮫ  ،ﻓﮭو ﻧظﺎم ﯾﻧﻔّذ ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل أھﻣّﮭﺎ :
أ -ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌزل اﻟﺗّﺎ ّم  ،وھﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳّﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣ ّرﯾّﺔ ؛
ب -ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌزل ﻟﯾﻼ واﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻧﮭﺎرا ؛
ج -ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣل ﺧﺎرج اﻟﺳّﺟن ،ﻓﻲ ﻣؤﺳّﺳﺎت ﺷﺑﮫ ﻣﻔﺗوﺣﺔ أو ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺗﻣﮭﯾدا ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗّﺎﻟﯾﺔ ؛
د-ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻓراج اﻟﺷّرطﻲّ " .ﯾﻧظر  ،ﻧﺟﯾب ﺣﺳﻧﻲ ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،ص74؛
R. Garraud , Traité Théorique & Pratique du Droit Pénal Français , T2 P160 –164 .
)  (2ﯾﻧظر  ،ﻓﺗّوح اﻟﺷﺎذﻟﻲ  ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،ص279؛
G. Stéfani – G. Levasseur , &R. Jambu –Merlin , Criminologie & Science Pénitentiaire, P
328.
)  (3ﯾﻧظر  ،ﻓﺗّوح اﻟﺷﺎذﻟﻲ  ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ص.280
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ھذا و ﻧؤﻛّد أنّ اﻟﻔﺿل اﻟﻛﺑﯾر ﯾرﺟﻊ ﻷﻧﺻﺎر ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﺧﺎﺻّﺔ أﻧّﮭم ﺳﻌوا ﺣﺛﯾﺛﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن
ﻓﻛرة اﻟﻌداﻟﺔ وﻓﻛرة اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ّﯾﺔ ،وﺟﻌﻠوا اﻷﺳﺎس اﻟّذي ﯾﻔﺗرض أن ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻗﺎﻋدة اﻟﻌداﻟﺔ
و ھﻲ ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ھدف ﻣﺑﺗﻐﻰ ﻣﻧﮭﺎ ،وﻟﻛ ّﻧﮭﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون ﻣرھوﻧﺔ ﺑﺣدود ﻣﻧﻔﻌﺗﮭﺎ ،و ﻓﻲ ھذه
اﻟرؤﯾﺔ اﻋﺗدال ﻟم ﺗﺗﻔطن إﻟﯾﮫ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟذا وﺳﻣت ﺑﺎﻟﻐﻠوّ .
و ﺑﻔﺿل ﺟﮭود أﻧﺻﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗّﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻟﺟدﯾدة  ،ﻋدّﻟت ﺑﻌض اﻟدّول ﻣن ﻗواﻧﯾﻧﮭﺎ ؛ ﻓﺗراﺟﻊ
اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﻔرﻧﺳﻲّ ﻋن ﻗراره اﻟﺧﺎصّ ﺑﺗﻘﻠﯾص ﻋدد اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻹﻋدام ﺧﺎﺻّﺔ ﺑزﯾﺎدة ﻣظﺎھر
اﻹﺟرام إذ ﺣﺎ َل اﻟﺗّﺧﻔﯾفُ ﻣن اﻟﻌﻘﺎب دون ﻣواﺟﮭﺗﮭﺎ ؛ ﻓﺻدر ﻗﺎﻧون  1810م ﺣﯾث ﺑدأت ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺗﻔرﯾد
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺗظﮭر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ  ،إذ إﻧﮫ ﻧص ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة) (463ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف
اﻟﻣﺧ ّﻔﻔﺔ) ، (1و اﻟﻧﺻوص اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ ﺑﺟﻌﻠﮫ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﺗراوﺣﺔ ﺑﯾن ﺣدﯾن ﺛﺎﺑﺗﯾن) .(2ﻛﻣﺎ أنّ
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾر ّﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﮫ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣﻧﮭﺎ ﺗﻣﻛﯾﻧﮫ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق
اﻟﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن ﻣﻘدار اﻟﻌﻘوﺑﺔ و درﺟﺔ اﻟﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ و ﻛذا ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺟرم.
وﻋدّل ﻗﺎﻧون  1810اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣرة أﺧرى ﻓﻲ  28أﻓرﯾل  1832م أﻟﻐﯾت ﻓﯾﮫ أﻏﻠب اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﺑدﻧﯾّﺔ و زاد اﻟﺗﻌدﯾل ﻣن ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ  ،وذﻟك ﺑﺈﺛﺎرة ﺗﻌﻣﯾم اﻟظروف اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻛ ّل
أﻧواع اﻟﺟراﺋم ،ﺑﺣﯾث ﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺟﻌل اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻣﻌﺗدﻟﺔ ،وذﻟك ﻹﺗﺎﺣﺔ ﺣﺳن ﺗطﺑﯾق اﻟدﻓﺎع
)( 3

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺿروري

؛ ﺑل اﺗّﺟﮫ اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﻔرﻧﺳﻲّ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد إﻟﻰ إﻟﻐﺎء ﻋﻘوﺑﺔ اﻹﻋدام ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ

ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﺳّﯾﺎﺳﯾﺔ ،وذﻟك ﻓﻲ  29ﻓﺑراﯾر 1848م  .ھذا و ھﻧﺎك ﺗﻌدﯾﻼت أﺧرى ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻛﺎن
اﻟﻐرض ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺗوﺳّﻊ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد ﻣﻧﮭﺎ :ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺳﻧﺔ  1891اﻟذي وﺳّﻊ ﻣن ﺳﻠطﺔ
اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻓﻧص ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ). ( 4
) ( 1ﯾﻧظر ،ﺣﺳﻧﯾن إﺑراھﯾم ﻋﺑﯾد ،اﻟﻧّظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠظروف اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ،دط)،اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،(1970 ،ص.13
(2 ) R.SALEILLES , L’individualisation de la peine, pp. 55-56 .
(3) Roger MELER et Andre VITU, Traite de droit criminal, p 889, 890.
(4 ) Reger MELER et Andre VITU, IBID, p889.
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ﻛﻣﺎ ﺗﺄﺛّر ﺑﺄﻓﻛﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗّﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ اﻟﺻّﺎدر ﺳﻧﺔ 1870م ،
وﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻹﯾطﺎﻟﻲ اﻟﺻّﺎدر ﻋﺎم 1889م وﻗﺑـﻠﮫ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺻّﺎدر ﻋﺎم 1853م  ،وﻛذا ﻗﺎﻧون
اﻟﻌـﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري اﻟﺻّﺎدر ﺳﻧﺔ 1883م واﻟّذي ﺗﺎﺛّر ﻛﻐﯾره ﻣن ﻗواﻧﯾن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾّﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ
اﻟﻣﻌدّل ﺳﻧﺔ 1883م ) .(1وﻟﻌ ّل أﻗطﺎب ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ھم اﻟّذﯾن أرﺳوا ﺑﺗﻌﺎﻟﯾﻣﮭم ﻗواﻋدَ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳّﺎﻟﺑﺔ
ﻟﻠﺣرّ ﯾّﺔ اﻟطّوﯾﻠﺔ واﻟﻘﺻﯾرة اﻟﻣدى  ،ﻣﻣّﺎ أدّى إﻟﻰ ﺗزاﯾد ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺟرام  ،وﻛذا ظﺎھرة اﻟﻌود و ھذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﮭﺎ
ﺗﺗﻌرّ ض ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎدات .
و ﻟﺋن ﻛـﺎﻧت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻗد ﺑﻧت ﻣذھﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ دﻋـﺎﻣﺗﯾن ھﺎﻣّﺗﯾن ھﻣـﺎ:
1ـ ﻣﺑدأ ﺣر ّﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر .
2ـ ﻣﺑدأ اﻟﺗوﻓﯾـق ﺑﯾن اﻟﻌداﻟﺔ و اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ،
ﻓﻘد ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ ﻋدة آﺛﺎر ﻟﮭﺎ وزﻧـﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟـﺎل اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲ  ،ﺧـﺎﺻّﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺿﺑطﮭﺎ ﻟﻣﺑدأ
اﻋﺗﺑر أﺳـﺎﺳﺎ ﯾﻘـوم ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ و ھو  :ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧـﺎﺳب ﺑﺑـﻌده اﻟﻣﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﺟرﯾـﻣﺔ و ﺟﺳـﺎﻣﺔ
اﻷﺿرار اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ و اﻟﻣﺟرم ﺑﺷﺧﺻﯾّﺗﮫ و ظـروﻓﮫ و أﺣواﻟﮫ اﻟﺧـﺎﺻّﺔ و اﻟﻌﻘـوﺑﺔ ﺑﻧوﻋﮭﺎ و ﻣﻘدارھﺎ
ﺗﻧـﺎﺳﺑﺎ ﯾﻣﺗد أﺛره إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻌﻘـوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص .
و ﻋﻠﻰ اﻟرّ ﻏم ﻣن اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ ﺻﺑﻐت ﺑﮭﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ّﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟ ّﻧظﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ـ
ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ذﻟك ـ إﻻّ أﻧّﮭﺎ ﻋرﻓت ﺑﺎﻋﺗداﻟﮭﺎ  ،و ﻟﻌ ّل ﻣن ﻣؤﺷّرات ھذا اﻻﻋﺗدال:
 1ـ إﺻـرارھﺎ ﻋﻠﻰ أنّ اﻟﻣﺟﮭـول اﻟﻣﻔﺗرض اﻟﺑﺣث ﻋﻧﮫ ﺑﻛ ّل ظروﻓﮫ ھو ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﺟـﺎﻧﻲ ﺣﺗّﻰ ﯾﺗ ّم
ﺣ ّل اﻟﻣﻌـﺎدﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺑﺈﺣﻛﺎم و ﺑﺎﻟ ّﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗ ّم ﺗﻔرﯾـد اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻧّظر ﻟﮭذه اﻟظروف ) (2؛
)  (1ﯾﻧظ ر  ،ﻋﺑ د اﻟﻔ ﺗﺢ اﻟﺻ ﯾﻔﻲ  ،ﻣﺣﻣ د زﻛ ﻲ أﺑ و ﻋ ﺎﻣر  ،ﻋﻠ م اﻹﺟ رام واﻟﻌﻘ ﺎب  ،ص  65-62؛ ﻓﺗ وح اﻟﺷ ﺎذﻟﻲ  ،ﻋﻠ م
اﻟﻌﻘﺎب  ،ص  51؛ ﻧﺻر ﻓرج ﻣﯾﻧﺎ ،اﻟﻣوﺟز ﻓﻲ ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب  ،ص 149؛
R. Merle &Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P104 & SS
Marc Ancel, Les Codes Pénaux Européens, T1-4.
) ( 2ﯾﻧظر ،أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣد ،ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ص.103
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

 2ـ ﺗﻣﺳّ ﻛﮭﺎ ﺑﺿرورة ﺗﻌﻣﯾـم ﺗطﺑﯾق أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾـف اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ و اﻟﻘﺿـﺎﺋﯾّﺔ ﻣﻌﺎ ؛
 3ـ و ﺗﺄﻛﯾـدھﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة إﺻﻼح اﻟﻣؤﺳّﺳـﺎت اﻟﻌﻘـﺎﺑﯾّﺔ ﺑﻛ ّل ﻧظم اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣطﺑّﻘﺔ ﻓﯾﮭﺎ ).(1
ﻟﻛنّ ھذه اﻟﻣؤﺷرات ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻛﺎﻓﯾّﺔ ﻹﻗﻧﺎع اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻟﺟدﯾدة  ،ﻓﻘد
ﺛﺑت أﻧّﮭﺎ ﻣن اﻟﻧّﺎﺣﯾّﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾّﺔ و اﻟواﻗﻌﯾّﺔ

) (2

:

ـ ﻟم ﺗﺿﻊ ﻣﻌﯾـﺎرا دﻗﯾﻘﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻌرﻓﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑواﻋث اﻟداﻓﻌﺔ ﻻرﺗﻛﺎب
اﻟﺟرﯾـﻣﺔ ـ دﻧﯾﺋﺔ ﻛﺎﻧت أم ﺷرﯾﻔﺔ  ،ﻗوﯾّﺔ أم ﺿﻌﯾﻔﺔ  ،ﻋـﺎرﺿﺔ أم ﻣﺳﺗﻣرة ـ و ﺑﮫ ﯾﺗﻣﻛّن ﻣن ﻗﯾﺎس ﻗدرة
اﻟﺷﺧص ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺗﻠك اﻟﺑواﻋث اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻟﺗﺳﮭﯾـل ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻋﻠﯾﮫ و اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺟزاء
اﻟﻣﻧـﺎﺳب ﻟﮫ .
ـ ﺗوﺳّﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﺧذ ﺑﺄﻧظﻣ ﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾ ف ﺟﻌ ل اﻟﺟ زاءات اﻟﻣﺣﻛ ـوم ﺑﮭ ﺎ ﻋ ﺎﺟزة ﻋ ن ﺗﺣﻘﯾ ق اﻟ ردع
اﻟﺧﺎص و اﻟﻌﺎم ﻣﻌﺎ ؛ ﻓﻼ ھﻲ ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑردع اﻟﺟﻧﺎة و ﺗرھﯾﺑﮭم وﺑﺎﻟ ّﺗﺎﻟﻲ ﻣﻧﻌﮭم ﻣن ارﺗﻛﺎب ﻣوﺟﺑﺎت اﻟﻌﻘﺎب،
وﻻ ھ ﻲ ﻗ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ زﺟ رھم ﻋ ن ﻣﻌ ـﺎودة ﺟ راﺋﻣﮭم و ردع ﻏﯾ رھم ﻋ ن ﻣﺣﺎﻛ ﺎﺗﮭم ﻓ ﻲ ﻣﺛ ل أﻓﻌ ﺎﻟﮭم ،
ﻻﻓﺗﻘﺎرھﺎ ﻟﻌﻧﺻر اﻷﻟم اﻟﻣﻔﺗرض ﺗوﻓّره ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﮫ .
ـ ﻛﻣﺎ أنّ اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت اﻟﺳ ﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣر ّﯾ ﺔ ﻗﺻ ﯾرة اﻟﻣ دة ﺑﺷ ﻛل ﻣو ّﺳ ﻊ  ،ﺟﻌ ل ﺳﯾﺎﺳ ﺗﮭﺎ
ﻋﺎﺟزة ﻋن اﻟﺗّﺻدّي ﻟﻣرﺗﻛﺑﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﺑﺳﯾطﺔ وﺣﺗّﻰ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺟرﻣﯾن ﻣن أﻣﺛﺎل اﻟﻣﺗﺷرّ دﯾن واﻟﻣﺗﺳوّ ﻟﯾن
واﻟﻣﺣﺗﺎﻟ ﯾن واﻟ ّﻧﺻّﺎﺑﯾن  ،وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻻﺧﺗﻼط اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﻣراﻛز ﺗﻧﻔﯾذ ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺎت ؛ ﻓﺑدﻻ ﻣن ﺧ روج

) ( 1ﯾﻧظر ،ﻓرج اﻟﮭرﯾش ،اﻟﻧّظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ " دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻧّﺷﺄة و اﻟﺗطوّ ر" ،ص  149و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
)  (2ﯾﻧظر ،ﻓﺗوح اﻟﺷﺎ ّذﻟﻲ ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘ ﺎب  ،ص150-148؛ ﺟ ﻼل ﺛروت،اﻟظ ﺎھرة اﻹﺟراﻣﯾ ﺔ  ،ص 99-98؛ أﻣ ﯾن ﻣﺻ طﻔﻰ
ﻣﺣﻣد ،ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ص 220-219؛ ﺣﺳﻧﯾن ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑﯾد  ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺟرام وﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ص218-216
؛
Roger Merle &André Vitu. Traité de Droit Criminel ; T1 P821.
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اﻟﺳّﺟﯾن ﻣﺗﺄﺛّرا ﺑ ﺄﻟم اﻟﺣ ﺑس  ،ﺗﺟ ده أﻛﺛ ر ﻋ داء ﻟﻐﯾ ره وأﻛﺛ ر اﺣﺗراﻓ ّﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل ﻓﻧ ون اﻹﺟ رام اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ
وآﻟﯾﺎت ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ.
و رﻏم ﻛ ّل ﻣﺎ ﻗﯾل ﻋﻧﮭﺎ ﻣن اﻟﺻﻌب ﻏضّ اﻟﻧّظر ﻋﻣّﺎ ﺳﺟّ ﻠﺗﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻔرﯾد
اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ؛ ﻟﻛنّ اﻟﺗطوّ ر اﻟﻣﺗﺳﺎرع اﻟﺣﺎﺻل ﻣن ﻣﺳﺗﮭل اﻟرﺑﻊ اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﺷﺎء أن ﯾوﺟّﮫ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺗوﺟّ ﮭﺎ ﺟدﯾدا ﻧﺣو اﻟﺣداﺛﺔ أو ﺑﻣﻌﻧﻰ أدق ّ ﻧﺣو ﻣﺻـﺎﻟﺣﺔ ﻣﻊ اﻟواﻗـﻊ ﺑﺛواﺑﺗﮫ و ﻣﺗﻐﯾّراﺗﮫ ؛
واﻗﻊ ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻻ اﻓﺗراﺿﻲ ﻋﺎﻣر ﺑﺎﻟﺗطوّ ر ﻓﻲ ﺷﺗّﻰ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾّﺔ  .واﻗﻊ ﺗﻣﺧﺿت ﻣن رﺣﻣﮫ
روح ﺟدﯾدة ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ ﺟدﯾدة ﺣوّ ﻟت ﻣﺳﺎر اﻟﻧّظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻧﺣو ﺗﻛرﯾس ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ
ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﮭﺞ ﻋﻠﻣﻲ ﺑوﺳﺎﺋﻠﮫ و آﻟﯾّﺎﺗﮫ ،و ھذا ﻣﺎ ﺳﻧﻌﺎﻟﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺗﺎﻟﻲ.

ﺷﮭد ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺗطوّ را ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،ﻧﻣت ﺟذوره اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾّﺔ ﻣن
ﻓﻛر وﺿﻌﻲ ﺷﺎء ﻓﯾﮫ اﻟطبّ أن ﯾﻌرض ﺗﺷﺧﯾﺻﮫ ﻟﻠﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ  ،و ﺷﺎء ﻓﯾﮫ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع أن ﯾﻌطﻲ
ﺗﺣﻠﯾﻠﮫ اﻟﻣﻧﺑﺛق ﻣن اﻟواﻗﻊ ﻟﻛ ّل ﻣظﺎھر اﻹﺟرام  .و ﺗﺄﻟّق ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد ﺑﯾن أﺣﺿﺎن ﻓﻛر وﺳطﻲ ﺣﺎول أن
ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻷﺻﺎﻟﺔ و اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﺎﺑﺗدع ﻧظﻣﺎ ﻋﻘﺎﺑﯾّﺔ ھﺎدﻓﺔ ﻣوﺳوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻛواﻣن
اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ و أﺣواﻟﮭﺎ اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ  ،و أﻗرّ ﺑداﺋل ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت ﺗﻔرض ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ھﻲ اﻟﺗداﺑﯾر
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

اﻻﺣﺗرازﯾّﺔ  .و ازداد اﻟﺗﻔرﯾد ﺗﺄﻟّﻘﺎ ً اﺑﺗداء ﻣن ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﻋﻠﻰ ﯾد ﺣرﻛﺔ ﻓﻛرﯾّﺔ أﺑت أن ﺗرﺳم
ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺗﺧطﯾطﺎ ﺟدﯾدا و ﺗﺿﻊ ﻟﮭﺎ أﻓﺎﻗﺎ ﺗﺗواﻓق و ﻣﺗطﻠّﺑﺎت اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻣﻔﮭوﻣﮫ اﻟﺣدﯾث ،
و أﺧرى ﻓرﻧﺳﯾّﺔ أرادت أن ﺗﻠﺑس اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻷﺻﯾﻠﺔ ﺛوﺑﺎ ﺟدﯾدا ﯾﻠﯾق ﺑﺎﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ﻓﺎرﺗﺳﻣت ﺑﮭذا ﻣﻌﺎﻟم
اﻟﺗﻔرﯾد ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻣﻌﺎﺻرة .
ﻣﺿﺎﻣﯾن ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﻣﺳﺎراﺗﮭﺎ اﻟﻣﺗﻌدّدة و ﺑﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﯾﮭﺎ ﺳﺗﺗﺟﻠﻰّ ﻣن
ﺧﻼل ﻣطﺎﻟب ﺛﻼﺛﺔ ﺛرﯾّﺔ  ،ھﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ :

اﻷول  :اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ.
اﻟﻣطﻠب ّ
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ  :اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟوﺳطﯾﺔ.
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث  :اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة.

ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗرﺗﯾب ﺗﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :

اﻟﻣطﻠب اﻷّ◌ّ ول:
اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ.
L’école positive
ﺗرﺟﻊ أﺻول ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ راﺋدھﺎ اﻷوّ ل اﻟطﺑﯾب " ﺳﯾزار ﻟوﻣﺑروز" و ﻛﺎن ﺗﺄﺛّرھﺎ ﺑﺄﻓﻛﺎر
اﻟﻔﯾﻠﺳوف أوﻏﺳت ﻛوﻧت ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟوﺿﻌﻲ واﺿﺣﺎ ،ﺛ ّم إنّ ظﮭورھﺎ ارﺗﺑط ﺑﻧظرﯾﺎت ﺳﻌت إﻟﻰ
ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻠوك اﻻﺟراﻣﻲ و ﺗﻘدﯾره ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﺻﺑﻐﺗﮫ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣدة أﺳﺎﺳﺎ ﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟواﻗﻌﯾّﺔ
ﺑﻛ ّل ظروﻓﮭﺎ و ﻣﺎدﯾّﺎﺗﮭﺎ  .ﻓﺎرﺗﺳﻣت ﻣﻌﺎﻟم ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ وﺿﻌﯾّﺔ ﻛﺷﻔت ﻋن ﻣظﺎھر ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻣﺎ
ﻋرﻓت ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ ،ﻟﻺﺣﺎطﺔ ﺑﮭﺎ ﻗﺳﻣﻧﺎ اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ ﻓرﻋﯾن ،ﻋرﺿﻧﺎ ﻓﻲ اﻷوّ ل ﻧﺷﺄﺗﮭﺎ و أھ ّم
دﻋﺎﺋﻣﮭﺎ و ﺳﻌﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أھ ّم ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد ﻓﻲ ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ .

اﻟﻔرع اﻷ ّول :
ﻧﺷﺄة اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ و أھ ّم دﻋﺎﺋﻣﮭﺎ.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

ﻧﺷـﺄت ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷﺧﯾـر ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر  ،وﻟو أنّ ﻟﮭﺎ ﻣﻣﮭّدات أﺧرى
ﻣﻌﺗﺑرة و دراﺳﺎت ﻓﻛرﯾّﺔ طوﯾﻠﺔ ﻗﺑل ھذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ)(1؛ و ﺳﻌﻰ روّ ادھﺎ إﻟﻰ وﺿﻊ دﻋﺎﺋم رﻛﯾزة ﻟﮭﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ رﻏم أنّ ﻣوﺿوﻋﮭﺎ ھو دراﺳﺔ ظواھر ﺳﻠوﻛﯾّﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾّﺔ ذات طﺎﺑﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲّ  ،ﻟﻺﻟﻣﺎم
ﺑﮭﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻔﺻﯾل اﻟﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﻋﻧﺻرﯾن ھﻣﺎ:
ّأوﻻ ـ ﻧﺷـﺄة اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ  :ﻟﻘد ﺳﺎھم ﻛﺛﯾـر ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ إرﺳـﺎء ﻗواﻋدھﺎ اﻟّﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﮭﺎ
ﻣدرﺳﺔ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾّز؛و ﻟﻺﻟﻣﺎم ﺑﺄھ ّم ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﮭذه اﻟﻧّﺷﺄة ﺣريّ ﺑﻧﺎ ﻣﻌرﻓﺔ أﻗطﺎﺑﮭﺎ
ﺑداﯾﺔ ﺛ ّم ﻋرض اﻟﻌواﻣل اﻟّﺗﻲ أدّت إﻟﻰ ظﮭورھﺎ و ﺑﻠورة ﻣﻧﮭﺟﮭﺎ ،و ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺻﯾل اﻵﺗﻲ :
1ـ أﻗطﺎب اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ) :(2ﯾﻌﺗﺑر اﻹﯾـطﺎﻟﻲ "ﺳﯾـزار ﻟوﻣﺑروزو" Cesar Lombroso
"1836ـ ، "1909راﺋد اﻟﻣذھب اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ و أوّ ل ﻣؤﺳّﺳﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ﺑدى ذﻟك واﺿﺣﺎ ﻣن
أﻓﻛـﺎره اﻟّﺗﻲ ﻋرﺿﮭﺎ ﻓﻲ ﻣؤﻟّﻔﮫ  ":اﻟرّ ﺟل اﻟﻣﺟرم  " L’homme Criminelاﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  ، 1876و
ﺑﺣﻛم ﺻﻔﺗﮫ ﻛطﺑﯾب اﻋﺗﺑر أنّ اﻹﺟرام ﻣﯾزة ﯾﺗّﺳم ﺑﮭﺎ اﻷﺷﺧـﺎص ﻣن اﻟﻣﯾﻼد ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻟﮭم أوﺻﺎﻓﺎ
ﺟﺳﻣﺎﻧﯾّﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﺳﻣّﺎھﺎ  ":وﺻﻣﺎت اﻻﻧﺣﻼل " و ﯾﺗﻣﯾّزون "ﺑﺎﻧدﻓﺎع ﺧﻠﻘﻲ" ﯾﻛﺷف ﻋن ﺗوﺣّ ش ﻛﺎﻣن و
ﻣﺗرﺳّب ﻓﻲ ﻧﻔوﺳﮭم ﯾﺳوﻗﮭم إﻟﻰ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ). (3
و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﺟﺗﮭﺎد ﻟوﻣﺑروزو ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻔﻛر اﻟﺣدﯾث ﻧﺣو ﺿرورة أﺧذ اﻟﻌواﻣل
اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾّﺔ ﺑﻧظر اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ  ،إﻻ ّ أنّ ﺗﺄﺛّره ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﮫ ﺑدى ظـﺎھرا ﺧﺎﺻّﺔ و
ﻗد ﻣﺎرس اﻟطبّ اﻟﺷرﻋﻲّ و اﻟﻌﻘﻠﻲّ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺳﺟون اﻹﯾطﺎﻟﯾّﺔ  ،و اﻋﺗﻣﺎده ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺑﺣﺎث
اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾّﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ـ ﻛﻌﻣﻠﯾّﺎت اﻟﺗﺷرﯾﺢ و اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﺿوي ﻷﺟزاء ﻣن
أﺟﺳﺎد اﻷﺷﺧﺎص ـ ﻟم ﯾﻛن ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻹﺛﺑﺎت ﻧظرﯾّﺗﮫ اﻟﻐرﯾﺑﺔ .
أﻣّـﺎ أﺳﺗـﺎذ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ و ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ ﺟـﺎﻣﻌﺔ روﻣﺎ  :أﻧرﯾـﻛو ﻓﯾـري FERRI
1856" ENRICOـ ، " 1929اﻟﻣؤﺳّس اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ؛ ﻓﻘد ﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻠوك
)  (1ﯾﻧظر  ،ﯾﺳر أﻧور ﻋﻠﻲ و آﻣﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺛﻣﺎن  ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب  ،ج32/2؛ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ،
ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ص 164و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
) (2ﯾﻧظر،رؤوف ﻋﺑﯾد،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب ،ص 78وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ؛ﻓوزﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠ م اﻹﺟ رام واﻟﻌﻘ ﺎب
،ص 291و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ؛
R.Merle, & A. Vitu, Traité de Droit Criminel, T1P116et ss.
)(3ﯾﻧظر  ،أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ" دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ" ،ص112؛
R.Merle, & A. Vitu, Traité de Droit Criminel, T1P119.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

اﻹﺟراﻣﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﻛﯾده ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ ﺗدﻓﻌﮭم إﻟﻰ
ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾـﻣﺔ  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾّﺔ و ذﻟك ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﮫ ":ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ " اﻟذي
ﺻدر ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  1884ﺑﻌﻧوان آﺧر ھو":اﻵﻓﺎق اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت").(1
و ﯾظﮭر أنّ ﻓﯾري ﻛﺎن أﻛﺛر ﻋﻘﻼﻧﯾّﺔ ﻷﻧّﮫ ﻟم ﯾﺟﻌل اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾّﺔ وﺣدھﺎ ﻛﺎﻓﯾّﺔ ﻟﺗﺑرﯾر
ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ و ھذه ﻗرﯾﻧﺔ داﻟّﺔ ﻋﻠﻰ أنّ اﻟﺗوﺟّ ﮫ اﻟﻠوﻣﺑروزي ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻘﻧﻌﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾره ﻟﻠﺳﻠوك
اﻹﺟراﻣﻲ ﺑﯾوﻟوﺟﯾّﺎ ﻓﻘط  ،ﺑل أﻛّد ﻋﻠﻰ ﺗدﺧّ ل اﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ دواﻓﻊ ﻗوﯾّﺔ ﺗؤّ دي إﻟﻰ ﺳﻠوك
اﻟﺟرﯾﻣﺔ؛ و ھو ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطق ﺗوﺟّ ﮫ ﺳﻠﯾم و ﻣﻘﺑول إﻟﻰ ﺣ ّد ﻛﺑﯾر .
ﻛﻣﺎ ﺳـﺎھم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹﯾطﺎﻟﻲ راﻓﺎﺋﯾل ﺟـﺎروﻓـﺎﻟو 1852" Raffaelo-GAROFALـ "1934ﻣن
ﺧﻼل ﻣؤﻟّﻔﮫ  ":ﻋﻠم اﻹﺟرام "اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ  1885ﻓﻲ إﺛراء ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ  ،ﺑﺗﻘﺳﯾـﻣﮫ اﻟﺟراﺋم
إﻟﻰ ﺻﻧﻔﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ھﻣﺎ  :اﻟﺟراﺋم اﻟطﺑﯾﻌﯾّﺔ و اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺻطﻧﻌﺔ  ،ﻛﻣﺎ ﺣدّد ﺑوﺿوح ﻣدﻟول اﻟﻣﺟرم
اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ـ ﻓﻲ ﻧظره ـ و اﻟّذي ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﺗﺗ ّم ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻘﺎﺑﯾّﺔ ﺧﺎﺻّﺔ  .و ﻟم ﯾﻧﻛر ھذا اﻟﻘـﺎﺿﻲ
دور اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾـوﻟوﺟﯾّﺔ ﻓﻲ ﺗﺣرﯾك اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ذات اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ و اﻟﺗﻲ ﯾؤّ دي ﺗﺿﺎﻓرھﺎ ﺑﻼ
ك إﻟﻰ ﺳﻠوك اﻟﺟرﯾﻣﺔ). (2
ﺷ ّ
ﻟﻘد ﺳﻌﻰ أﻧﺻﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ﺣﺛﯾﺛﺎ ﻟوﺿﻊ ﺗﺻوّ ر ﻣﺗﻛـﺎﻣل ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻘـﺎﻧون
اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ و ﻏﺎﯾﺎﺗﮫ  ،و ﻛﺎن اﻟﮭدف ﻣﻧﮫ اﻟﺧروج ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺟرﯾد اﻟﺗﻘﻠﯾدي إﻟﻰ اﻟواﻗﻊ
اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﺑﻛ ّل ﺣﻘـﺎﺋﻘﮫ و ظروﻓﮫ و ﺑﻛ ّل ﻣﺎدﯾّﺎﺗﮫ و ﻣﺗﻐﯾّراﺗﮫ ؛ واﻗﻊ ﯾﺣﺗﺎج ﻟﻛﻲ ﯾﺗ ّم اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﮫ وﻓق ھذه
اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﮭﺞ ﻋﻠﻣﻲّ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ دﻋﺎﺋم رﻛﯾـزة  .و ﻣﻌرﻓﺔ أھ ّم ﺗﻠك اﻟدﻋـﺎﺋم ﯾﻘﺗﺿﻲ ﻣﻧﺎ ﺑداﯾﺔ
ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟّﺗﻲ أدّت إﻟﻰ ﻧﺷﺄة ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ  ،و ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣواﻟﻲ:
 2ـ ﻋواﻣل ﻧﺷﺄة اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ  :ﺗﻌدّدت اﻟﻌواﻣل اﻟّﺗﻲ ﻣﮭّدت ﻟظﮭور ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ  ،ﺣﯾث
اﻣﺗﺎزت ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ـ أواﺧر اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ـ  ،ﺑﺻراﻋﺎت ﺣﺎدة ﺑﯾن واﻗﻊ ﻣﺗر ٍد ﺑﻘﻲ ﯾﺗﺟرّ ع ﻣرارة
)  (1ﯾﻧظر ،ﯾﺳر أﻧور ﻋﻠﻲ و آﻣﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﺻدﻗﻲ ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب  ،ج34/2؛ أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم ،
اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،ص113؛
119.ـR.Merle, & A. Vitu, Traité de Droit Criminel, T1P120
) (2ﯾﻧظر ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾﻔﻲ  ،ﺣق اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب  ،ص 69؛ ﻓرج ﺻﺎﻟﺢ ھرﯾش ،اﻟﻧّظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ  ،ص172؛
Bouzat et Pinatel , Traité de droit pénal et criminologie ,T 3/ P 263 et ss; J.Pinatel,La Doctrine
Lombosienne devant la criminology scientifique contempoaine,RSC,1960,P310.
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اﻹﺧﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ ﻷﻣد طوﯾل  ،و ﺑﯾن ﻓﻛر وﺿﻌﻲّ ﻣﺗﻌطش ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﻣﻧﺑﮭر
ﺑﺎﻟﺗطوّ ر اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﺷﺗّﻰ اﻟﻌﻠوم و ﻧﺎﻗم ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﻋﻠﻰ ﻛ ّل اﻷزﻣﺎت اﻟّﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣذاھب
اﻟﻔﻠﺳﻔﯾّﺔ اﻟﺗﺟرﯾدﯾّﺔ .
و ﻋﻠﯾﮫ ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾـم أھ ّم ﻋواﻣل ﻧﺷﺄة اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ إﻟﻰ :ﻋواﻣل واﻗﻌﯾّﺔ و أﺧرى ﻓﻛرﯾّﺔ ،و
إن ﻛﺎﻧت ھذه اﻷﺧﯾر ﺗﺷﻣل أﯾﺿﺎ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗطوّ رات اﻟﻌﻠﻣﯾّﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺟّ ﮭﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻣن
أﻧﺻﺎر ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ؛ و ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧّﺳق ﯾﻛون ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
أ ـ اﻟﻌـواﻣل اﻟواﻗﻌﯾّﺔ  :ﻟﻘد اﺧﺗرﻧﺎ وﺳﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟواﻗﻌﯾّﺔ ﻷﻧّﮭﺎ ﻣﻧﺑﺛﻘﺔ أﺻﻼ ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﯾش
ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﺑﻛ ّل ﻣظﺎھره اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ّﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾّﺔ؛ و اﻟﺗﻲ أدّى وﺟودھﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﺑدﯾل و ﺗﻛﯾﯾف
ھذا اﻟواﻗﻊ ﺑﻛ ّل ﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﮫ ﻣن ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت و إﺧﻔﺎﻗﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق و اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﺟدﯾدة  .و ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك
ﯾﻣﻛن ر ّد ھذه اﻟﻌواﻣل إﻟﻰ :
أ 1ـ ﻓﺷل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ :رﻏم ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺗﮫ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ ﻣن ﺗطوّ ر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى
اﻟﻧّظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ،و رﻏم إﺻرار ﻣﺟددﯾـﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗوﺟﯾﮫ اﻻھﺗﻣـﺎم ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ،و
رﻏم ﺗﻣﻛّﻧﮭﺎ ﻣن إدﺧﺎل أﻧظﻣﺔ ﻋﻘﺎﺑﯾّﺔ ﺟدﯾدة ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﻌروﻓﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻛﺄﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﺑﺻورھﺎ اﻟﻣﺗﻌدّدة
 ،و أﯾﺿﺎ رﻏم ﻛ ّل ﻣﺎ ﺑذﻟﺗﮫ ﻣن ﺟﮭود ﻓﻲ ﺳﺑﯾل إﺻﻼح واﻗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ  ،إﻻّ أﻧّﮭﺎ ﻓﺷﻠت ﺑﻛ ّل ﻣﺎ
ﯾﺣﻣﻠﮫ اﻟﻔﺷل ﻣن أﺑﻌﺎد أھﻣّﮭﺎ ﻣواﺟﮭﺔ اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠظﺎھرة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ .و ﻟﻌ ّل ﻣن ﺑﯾن أھ ّم أﺳﺑﺎب ﻓﺷل
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ أﻧّﮭﺎ:
ـ ﻛﺎﻧت ﻣﺗرددة ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ ﺑﯾن ﺗوﺟﯾﮫ اﻻھﺗﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﻛ ّل أﺿرارھﺎ ـ وھذا ﻣﺎ ﺗﻣﺳّﻛت ﺑﮫ
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻷوﻟﻰ ـ  ،أو اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﺑﻛ ّل ظروﻓﮭﺎ و أﺣواﻟﮭﺎ ؛ ﻓﻠم ﺗﺗﻣﻛّن ﻣن إﯾﺟﺎد ﺣ ّل
وﺳط ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﺗﺿﻣن ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .
ـ ﺑﺎﻟﻐت ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ اﻷﺧذ ﺑﺄﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾف  ،ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﺳﺗﮭﺎﻧﺔ اﻟﺟﻧﺎة ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻛﻣﻘﺎﺑل
ﻟﺟراﺋﻣﮭم اﻟﺷﻧﯾﻌﺔ  ،ﻓﺗﻌذّر ﺗﺣﻘق اﻟردع اﻟﺧﺎصّ و اﻧﺗﺷرت ﺑذﻟك ظﺎھرة اﻟﻌود). (1
ـ ﺗوﺳّﻌت ﻓﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ ﻗﺻﯾر اﻟﻣدى  ،ﺛ ّم اﺣﺗﺎرت ﺑﯾن أﻣرﯾن
أﺣﻼھﻣﺎ ﻣرّ  :اﻻﺣﺗﻔﺎض ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻘﺎد ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺄﻧّﮫ ﺗﻧوّ ع ﯾﻘﺗﺿﯾﮫ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ  ،أم ﺗوﺣﯾدھﺎ

)(2

ﻋﻠﻰ

)  (1ﯾﻧظر،ﻓﺗوح اﻟﺷﺎذﻟﻲ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،ص52؛ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾﻔﻲ و زﻛﻲ أﺑو ﻋﺎﻣر،ﻋﻠم اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب،ص 63ـ.64
)  (2ﯾﻧظر ،ﻓﺗوح اﻟﺷّﺎذﻟﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  ،ص 132-131؛ ﻓوزﯾّﺔ ﻋﺑد اﻟ ّﺳﺗّﺎر  ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻹﺟرام وﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،
ص244-243؛رؤوف ﻋﺑﯾد ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب ،ص.58 2-581
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

أﺳﺎس أﻧّﮭﺎ أﺻﺑﺣت ﺗﺛﯾر إﺷﻛﺎﻟﯾّﺔ ﻛﺑﯾرة ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺗﻌذّر إﺗﻣﺎم ﺑراﻣﺞ اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﺄھﯾل اﻟﻣﻔﺗرض إﺧﺿﺎع
اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻟﮭﺎ.
ـ ﺗﻌذّر ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن ﻓﻛرة اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺗﻘرﯾر اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت اﻟﺳ ﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣر ّﯾ ﺔ ﻗﺻ ﯾرة
اﻟﻣدة و ﺑﺈﻋطﺎء ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾّﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎة ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل و ﺑﯾن إﺗﻣﺎم اﻟﺑراﻣﺞ اﻹﺻ ﻼﺣﯾّﺔ واﻟﺗّﺄھﯾﻠ ّﯾ ﺔ
اﻟﻣﻔﺗرض ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ). (1
ك ﻓﺷل اﻟﺳﺟون ﻓﻲ أداء اﻟﻣﮭﻣّﺔ اﻟّﺗ ﻲ أوﻛﻠ ت إﻟﯾﮭ ﺎ
و ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣـوم ﻓﻘد ﺛﺑت ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾدع ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﺷ ّ
وھ ذا ﺑ ﺎﻋﺗراف اﻟﻛﺛﯾ ر ﻣﻣ ن ﻗ ـﺎﻣوا ﺑدراﺳ ـﺎت ﻣﯾداﻧ ّﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ھ ذا اﻟﻣﺟ ﺎل ) ، (2و ﻓﺷ ﻠت ﺑﺎﻟ ّﺗ ﺎﻟﻲ اﻟﻣدرﺳ ﺔ
ﻣوا َﻛ َﺑ ﺔ اﻟﺗط وّ ر اﻟﺣﺎﺻ ل ﻓ ﻲ اﻟوﻗ ﻊ
اﻟﺗﻘﻠﯾد ّﯾ ﺔ ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ ﻧظ ـﺎم ﻋﻘ ﺎﺑﻲ ﻣﺣﻛ م ﻛﻔﯾ ل ﺑﻣواﺟﮭ ﺔ اﻟﺟرﯾ ـﻣﺔ و َ
ﺑﻣﻔـﺎھﯾﻣﮫ اﻟﻣﺗﺟددة .
أ 2ـ ظﮭور ﻣﻔـﺎھﯾم ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺟدﯾدة  :ﻟﻘد ﻣﮭّد ﻟﻧﺷﺄة اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ظﮭور ﻣﻔﺎھﯾم ﺳﯾﺎﺳﯾّﺔ
ﺟدﯾدة ﺗﻛﺷف ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﻔﻛـرة اﻟﺗﺣرّ رﯾّﺔ اﻟﻔردﯾّﺔ و اﻟﻔﻛـرة اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﯾّﺔ اﻻﺷﺗراﻛﯾّﺔ  ،و
ﺗﺗﻌﻠّق ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﮭﺎ ﺑﺗﻔﻌﯾل دور اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺔ و اﻟﺳﯾﺎدة  ،و ذﻟك ﺑـ ):(3
ـ ﺟﻌل وظﯾﻔﺗﮭﺎ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣﻣﻧوﻋﺔ و اﻟﻐﯾر ﺷرﻋﯾﺔ ﺑل ﺗﻣﺗد ﻟﺗﻛون أﻛﺛر
إﯾﺟﺎﺑﯾّﺔ و ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻛﻔّل ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺣﻠول اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ.
ـ ﻋدم ﻗﺻر ﺗدﺧّ ل اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻣـﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘـوق اﻟﻔردﯾّﺔ و اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺑﺎﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ و
اﻟﺣﻘـوق اﻟﺟﻣﺎﻋﯾّﺔ .

) (1ﯾﻧظر  ،أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣد  ،اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ص  227– 220؛ ﺣﺳﻧﯾن إﺑراھﯾم ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑﯾد  ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﻋﻠم
اﻹﺟرام وﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ص  220 -212؛ ﺟﻼل ﺛروت،اﻟظﺎھرة اﻹﺟراﻣﯾﺔ  ،ص99-98؛
R.Merle, & A. Vitu, Traité de Droit Criminel, T1P820-822 .
)  (2ﯾﻧظر ،ﻓﺗوح اﻟﺷّﺎذﻟﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ  ،ص 132-131؛ ﻓوزﯾّﺔ ﻋﺑد اﻟ ّﺳﺗّﺎر  ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻹﺟرام وﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،
ص244-243؛رؤوف ﻋﺑﯾد ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب ،ص58-581؛ William G. Bridge, Les Substituts
Aux Courtes Peines d’Emprisonnement aux Etats UNIS d’Amérique , Compte Rendu d’Exposé
fait au Centre français de Droit Comparé à Paris, Le 23 mars 1978, Revue de R S.C. N°3 ,
1979, P 337 ; Marc Ancel, Réforme Pénale & Dépénalisation, R.S.C.1983, P145.
)(3ﯾﻧظر ،ﯾﺳر أﻧور و آﻣﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺛﻣﺎن  ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب  ،ج31/2ـ32؛أﺣﻣد ﻣﺣﻣّد ﺧﻠﯾﻔﺔ ،اﻟﻧّظرﯾّﺔ
اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﺗﺟرﯾم  ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه ﻧوﻗﺷت ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھرة  ،ﻛﻠﯾّﺔ اﻟﺣﻘوق ﻣﻧﺷورة ،ط)،1ﻣﺻر:دار اﻟﻣﻌﺎرف،(1959،
ص  138وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ؛ ﻣﺣﻣود طﮫ ﺟﻼل  ،أﺻول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ص .77
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ﻛ ّل ذﻟك ﻣن أﺟل أن ﺗﻣﺎرس ھذه اﻟدوﻟﺔ ﺳﯾﺎدﺗﮭﺎ و ﺳﻠطﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ھﻲ ﻣﺻدر
ﯾﺧول ﻟﮭﺎ أﻣر ﺗﻘرﯾـره و ﺿﻣـﺎن ﺗﻧﻔﯾذه و ﻓـرض ﻣﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿـﺎه ﯾﻌ ّم اﺳﺗﺗﺑـﺎب اﻷﻣن و ﺗﺻـﺎن
اﻟﻘﺎﻧـون  ،إذ ﱠ
ﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑرﻣّﺗﮫ ﻗﺑل أﯾّﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ أﺧرى.
ب ـ اﻟﻌواﻣل اﻟﻔﻛرﯾّﺔ  :ﻛﺎن ﻷﻓﻛﺎر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻧّﺎﻗدة ﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ دورا
ﻣﻌﺗﺑرا ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻔﻛر اﻟوﺿﻌﻲ ﻧﺣو ﺗﺟدﯾد أﺻول اﻟﻧّظﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻲّ اﻟﻣﻌﺗﻣد ؛ﻛﻣﺎ أنّ ظﮭور دراﺳﺎت ﺟدﯾدة
ﻓﻲ ﺷﺗّﻰ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ ﺳﻌت إﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ و اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋزّ ز ھذا
اﻟﺗوﺟﮫ اﻟوﺿﻌﻲ  ،وﻋﻠﯾﮫ ﯾﻣﻛن ﺑﯾﺎن ﻣﺿﻣون ھذه اﻟﻌواﻣل ﻓﻲ ﻋﻧﺻرﯾن ھﻣﺎ:
ب 1ـ اﻟﺟذور اﻟﻔﻛرﯾّﺔ ﻟﻠﻣﻧﮭﺞ اﻟوﺿﻌﻲّ  :ﺗﻣﺗد اﻷﺻول اﻟﻔﻛرﯾّﺔ ﻟﻠﻣﻧﮭﺞ اﻟوﺿﻌﻲ ﻵراء ﻋدد ﻣن
اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ و ﻣﻧﮭم ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎصّ  ،و ﻟﻌ ّل أﺑرز ﻣن ﺳﺟﻠﮫ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻧﮭم ):(1

ـ اﻟﻔﯾﻠﺳوف أوﻏﯾﺳت ﻛـوﻧت  Auguste Conteاﻟّذي ﻛﺎن ﺗﺄﺛﯾره واﺿﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﺟّ ﮭﺎت روّ اد
اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ  ،ﺑﺣﻛم أﻧّﮫ ﻋﻣد إﻟﻰ ﻣﮭﺎﺟﻣﺔ أﻓﻛﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ ﺑﺷدّة  ،ﺗﺄﻛﯾدا ﻣﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﺿرورة
وﺿﻊ ﻧظﺎم ﺟدﯾد ﻟﻠﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻧﮭﺞ ﻋﻠﻣﻲ ﻓﻲ دراﺳﺗﮫ ﻟﻠظواھر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم
وﻣﻧﮭﺎ اﻟظﺎھرة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ).(2
ـ اﻟﻔﯾﻠﺳوف ﺳﺎﻓﯾﻧﻲ  Savignyاﻟﻣﻧـﺎدي ﺑﺎﻟﻣذھب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ و اﻟذي أﻛّد ﻣن ﺧﻼل أﻓﻛﺎره أنّ
اﻟﻘـﺎﻧون إﻧّﻣﺎ ھو وﻟﯾد اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ  ،ﯾﻧﺷﺄ ﺑﻧﺷـوء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﯾﺗطوّ ر ﺑﺗطوّ ره و ﯾﻔﺗرض أن ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ
ظروﻓﮫ .
ـ اﻟﻔﯾﻠﺳوف أھرﻧﺞ  Iheringاﻟﻣﻧﺎدي ﺑﻣذھب اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ  ،ﺣﯾث ﯾرى أنّ اﻟﻘﺎﻧون ﯾﺗطوّ ر
وﻓﻘﺎ ﻟﻐﯾﺔ ﻣرﺳوﻣﺔ ھﻲ ﺣﻔظ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﺗﻘدّﻣﮫ .
ـ و أﺧﯾرا اﻟﻣﻔﻛّر و اﻟﻔﯾﻠﺳوف دﯾﺟﻲ  Dyguitاﻟراﻓض ﻟﻔﻛرة اﻟﺣق اﻟﺷﺧﺻﻲ و اﻟﻣﻧﺎدي ﺑﻔﻛرة
اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ أو اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .
) (1أﺣﻣد ﻣﺣﻣّد ﺧﻠﯾﻔﺔ ،اﻟﻧّظرﯾّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﺗﺟرﯾم،ص 140ـ141؛ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ،ص .178
)  (2ﯾﻧظر،رؤوف ﻋﺑﯾد،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب ،ص78وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ؛ﻓوزﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر،ﻋﻠم اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب
،ص 291و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ؛ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾﻔﻲ و ﻣﺣﻣد زﻛﻲ أﺑو ﻋﺎﻣر  ،ﻋﻠم اﻹﺟرام و ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،ص.65
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ھذا  ،و ﻗد ﺳـﺎھم آﺧرون ﻓﻲ ظﮭور ﺛ ّم اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣذھب اﻟوﺿﻌﻲ  ،و ذﻟك ﺑﺎﺟﺗﮭﺎدھم ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر
اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ و ﻣﺣﺎوﻻﺗﮭم اﻟﺟﺎدة ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،و ﻣﻧﮭم أﻗطﺎب اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟّذﯾن
ﻛﺎﻧت ﻟﮭم ﺗﺻوّ رات ﺧﺎﺻّﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﻛﻠّﮭﺎ ﺗﺗواﻓق و ﺗﺧﺻّﺻﺎﺗﮭم اﻟﻌﻠﻣﯾّﺔ  ،ﻧوﺿّﺣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر
اﻟﻣواﻟﻲ :
ب 2ـ ﺗﻔﺳﯾر أﻗطﺎب اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻠظﺎھرة اﻹﺟراﻣﻲّ  :اﻋﺗﻣد أﻗطﺎب اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻋﻠﻰ
اﻟدراﺳﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ و اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﺣظﺔ و اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ؛
و ﻗد ﺑﯾّﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ أھ ّم أﻋﻣﺎﻟﮭم اﻟﻔﻛرﯾّﺔ أو ﻣؤﻟّﻔﺎﺗﮭم  ،و ﻟﻧﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻘﺎم أن ﻧرﻛّز ﻓﺣﺳب ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎن
ﻧظرﺗﮭم ﻟﻠﻣﺟرم و ﻟﻌواﻣل إﺟراﻣﮫ و ﺗﺻﻧﯾﻔﮭم ﻟﻠﻣﺟرﻣﯾن ﺑﺈﯾﺟﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗّﺎﻟﻲ): (1
ـ ﻧظرﯾّﺔ ﻟﻣﺑروزو :ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟراھﺎ ھذا اﻟطﺑﯾب ،ﺗوﺻّل إﻟﻰ ﻓﻛرة ﺟدﯾدة ھﻲ
ﺣﺗﻣﯾّﺔ اﻟظﺎھرة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ؛ و ﻓﺳّـر ھذه اﻟﺣﺗﻣﯾّﺔ ﺑوﺟود ﻋـواﻣل ﻓﯾزﯾوﻟـوﺟﻲ ﻋﺿـوﯾّﺔ ـ ﺟﺳﻣﯾّﺔـ و أﺧرى
ﻧﻔﺳﯾّﺔ ﺗدﻓﻌﮫ إﻟﻰ اﻹﺟـرام .
ﻓﻔﻲ ﻣرﺣﻠﺔ أوﻟﻰ أوﺻﻠﺗﮫ أﺑﺣﺎﺛﮫ اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ أﺟراھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟرﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﺟون و ﻛذا ﺗﻠك
اﻟّﺗﻲ وظّف ﻓﯾﮭﺎ اﺧﺗﺻﺎﺻﮫ ﻛطﺑﯾب و أھﻣّﮭﺎ ﺗﺷرﯾﺢ ﺟﺛث اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺑﻌد وﻓـﺎﺗﮭم  ،إﻟﻰ إﯾﺟﺎد راﺑط
ﺑﯾن اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺟﺳﻣـﺎﻧﻲ ﻟﻠﺷﺧص ﺑﻛ ّل ﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﮫ ﻣن ﻋﯾوب ﺧِﻠﻘﯾّﺔ و ارﺗﻛـﺎب اﻟﺟرﯾـﻣﺔ .

و ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ

ﻻﺣﻘﺔ وﺟّ ﮫ ﻟوﻣﺑروزو اھﺗﻣﺎﻣﮫ ﻧﺣو اﻟﺟواﻧب اﻟﻧّﻔﺳﯾّﺔ و ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﻓﻛرة اﻟﻣﺟرم ﺑﺎﻟﻔطرة ﻛﻧﻣط إﺟراﻣﻲ
وﺣﯾد و ﻋﺎم ﺑﯾن اﻟﻣﺟرﻣﯾن  ،ﻓﺗﻌددت ﻋﻧده ﻋواﻣل اﻹﺟرام و ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾّﺗﮫ أن ﻋﻣد ﺗﺻﻧﯾف
اﻟﻣﺟرﻣﯾن إﻟﻰ ) : (2ﻣﺟرم ﺑﺎﻟﻣﯾﻼد  ،ﻣﺟرم ﻣﺟﻧون  ،اﻟﻣﺟرم اﻟﺻرﻋﻲ  ،ﻣﺟرم ﺑﺎﻟﻌﺎدة  ،ﻣﺟرم ﺑﺎﻟﺻدﻓﺔ
و اﻟﻣﺟرم ﺑﺎﻟﻌـﺎطﻔﺔ ؛ و اﻟﺟزاء اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﮭم ﺟﻣﯾﻌﺎ ھو اﻟﺗداﺑﯾر.

)  (1ﯾﻧظر ،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾﻔﻲ و ﻣﺣﻣد زﻛﻲ أﺑو ﻋﺎﻣر ،ﻋﻠم اﻻﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب68 ،ـ69؛ أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ،ص112ـ113؛أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣّد  ،ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ص111ـ115؛
R. Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P117et ss ; Bouzat et Pinatel, Traité de Droit
pénal et de Criminologie,T 3 ,263- et ss .
)  (2ﺳﻧﻔﺻل اﻟﻘول ﻓﻲ ھذا اﻟﺗﺻﻧﯾف و ﻏﯾره ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻣن اﻟﻣظﺎھر اﻟﻣﮭﻣّﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ  .ﯾﻧظر أﯾﺿﺎ  ،ﻓرج ﺻﺎﻟﺢ
اﻟﮭرﯾش ،اﻟﻧّظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ "دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻧّﺷﺄة و اﻟﺗطوّ ر"،ص 166ـ169؛ ﻋﺑد اﻷﺣد ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن  ،اﻻﺗﺟﺎھﺎت
اﻷﻧﺗروﺑوﻟوﺟﯾّﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟظﺎھرة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾّﺔ  ،ﺳﻧﺔ 11ص  705و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ؛
R. Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P119.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

ـ ﻧظرﯾّﺔ ﻓﯾـري  :ﺑﻌد أن وﺟّ ﮫ ﻓﯾري ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﻟﻠوﻣﺑروزو و ﺷﻛّك ﻓﻲ ﺻﺣّﺔ
إﺣﺻﺎﺋﯾّﺎﺗﮫ اﻟّﺗﻲ اﺑﺗﻐﻰ ﻣﻧﮭﺎ ﺗﺄﻛﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺟرﯾﻣﺔ و اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻌﺿوي ﻟﻠﻣﺟرم ،رأى ﻓﯾري أنّ اﻟﺳﻠوك
اﻹﺟراﻣﻲ ﻻ ﯾرﺗﻛب إﻻ ّ إذا اﺟﺗﻣﻌت ﻋواﻣل طﺑﯾﻌﯾّﺔ ﺑﯾﺋﯾّﺔ أو ﺟﻐراﻓﯾّﺔ و أﺧرى اﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ ﻋﺎﺋﻠﯾّﺔ أو دﯾﻧﯾّﺔ
أو ﺛﻘﺎﻓﯾّﺔ أو اﻗﺗﺻﺎدﯾّﺔ أو ﺣﺗّﻰ ﺳﯾﺎﺳﯾّﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻌﺿوي و اﻟﻧّﻔﺳﻲ
ﻟﻠﻣﺟرم  .و ﻧظرا ﻟﺗﻔﺎوت ﺗﺄﺛﯾر ھذه اﻟﻌواﻣل ﻗوّ ة و ﺿﻌﻔﺎ ﻣن ﺷﺧص إﻟﻰ آﺧر ،
ﻓﻘد رأى ﻓﯾري ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺟﻧﺎة إﻟﻰ) : (1ﻣﺟرم ﻣﺟﻧـون  ،ﻣﺟرم ﺑﺎﻟﻣﯾﻼد  ،ﻣﺟرم ﻣﻌﺗﺎد ،ﻣﺟرم ﺑﺎﻟﻌﺎطﻔﺔ و
ﻣﺟرم ﺑﺎﻟﺻدﻓﺔ ؛ و اﻟﺗداﺑﯾر ھﻲ اﻟﺣ ّل ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ داﺧﻠﮭم ﺟﻣﯾﻌﺎ.
ـ ﻧظرﯾّﺔ ﺟﺎروﻓﺎﻟو :رأى ﺟﺎروﻓﺎﻟو ﻣن ﺧﻼل ﺑﺣوﺛﮫ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺟرام  ،أﻧّﮫ ﻣن اﻟﺿروريّ ﻟﻔﮭم
أﺳﺑﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟﻧّﻔﺳﯾّﺔ  ،ﻷنّ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺷﺧص ﻣن اﻟﻧّﻘص ﻓﻲ ﻧﻣوّ ه اﻟداﺧﻠﻲ ﯾﺿﻌف
ﻣﺷﺎﻋره إزاء ﻏﯾره ﻓﯾدﻓﻌﮫ ھذا اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟدوﻧﯾّﺔ إﻟﻰ اﻹﺟرام  .و ﻟﻌ ّل اﻟﺟدﯾد اﻟّذي أﺿﺎﻓﮫ ھذا اﻟﺑﺎﺣث
ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ـ ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎﻟﻔﺎـ ﺗﻣﯾﯾزه ﺑﯾن  :اﻟﺟرﯾـﻣﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾّﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ ﻛ ّل اﻟﻘواﻧﯾن

و

اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻧظرا ﻟﺗﻌﺎرﺿﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻌدل و اﻟﺧﯾر ﻛﺎﻟﻘﺗل و اﻟﺟرح و اﻟﺿرب و اﻟﺳـرﻗﺔ ؛ و
اﻟﺟرﯾـﻣﺔ اﻟﻣﺻطﻧﻌﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠف ﻓﯾﮭﺎ ﺑﯾن اﻟدول ﻻﻋﺗﺑـﺎرات ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺗﺑـﺎﯾن اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﯾّﺔ

و

اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾّﺔ و اﻟﺣﺿﺎرﯾّﺔ و ﻏﯾرھﺎ ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ آﺧر ﻛﺎرﺗﻛﺎب اﻟﻔﺎﺣﺷﺔ و اﻟﻣﻘﺎﻣرة و اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ
ﺣرﻣﺎت اﻟﻣﺳﺎﻛن ...و ﺻﻧّف ﺟﺎروﻓﺎﻟو ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق اﻟﻣﺟرﻣﯾن إﻟﻰ ﻓﺋﺎت أرﺑﻌﺔ ھﻲ):(2اﻟﻣﺟرم
اﻟﻘﺎﺗل،اﻟﻣﺟرم ﺑﺎﻟﻌﻧف،اﻟﻣﺟرم اﻟﺳﺎرق ،اﻟﻣﺟرم اﻟﺷﮭواﻧﻲ؛ و اﻗﺗرح ﻟﻣواﺟﮭﺔ ھذه اﻟﻔﺋﺎت ﺟﻣﯾﻌﺎ اﻟﺗداﺑﯾر .
ﺛﺎﻧﯾﺎ ـ أھ ّم دﻋﺎﺋم اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ  :إنّ ﺗرﻛﯾز أﻗطـﺎب ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻹﺣﺎطﺔ
ﺑﺄﺳﺑﺎب اﻟظﺎھرة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺟﻌل اھﺗﻣﺎﻣﮭم ﯾﻧﺻبّ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص ﻗﺑل ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﺑﻌدھﺎ،
وذﻟك ﻟﺗﺄﻛﯾد ﻣﺳؤوﻟﯾّﺗﮫ اﻟّﺗﻲ ﯾﻔﺗرض أن ﺗﺗواﻓق و دواﻓﻌﮫ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ و ﺧطـورﺗﮫ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ داﺧﻠﮫ  .و ﻟذا
ﺗ ّم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ دﻋـﺎﺋم ﺗدور ﻛﻠّﮭﺎ ﺣول ﻣدار واﺣد ھو "ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺟرم" ﺑذاﺗﮭﺎ و ﺳراﺋـرھﺎ و اﻟﮭدف
اﻟﻣﺑﺗﻐﻰ ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ھذه اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ ھو ﺗﯾﺳﯾر ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ؛ و ﯾﻣﻛن ﻋرض ھذه اﻟدﻋﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
) (1ﯾﻧظر  ،ﻓرج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﮭرﯾش ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص 170ـ171؛ ﻋﺑد اﻷﺣد ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن  ،اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻷﻧﺗروﺑوﻟوﺟﯾّﺔ ﻓﻲ
ﺗﻔﺳﯾر اﻟظﺎھرة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ،اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق ،ص  705و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ؛
R. Merle &A.Vitu, op.cit, T1, P 118_122.
و ﻟﻧﺎ ﺗﻔﺻﯾل آﺧر ﺣول ھذا اﻟﺗﺻﻧﯾف أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ھذا اﻟﻣطﻠب .
)  (2ﯾﻧظر  ،ﯾﻧظر  ،ﻓرج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﮭرﯾش ،اﻟﻧّظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ "دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻧّﺷﺄة و اﻟﺗطوّ ر"،ص 170ـ171؛ ﻋﺑد اﻷﺣد
ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن  ،اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻷﻧﺗروﺑوﻟوﺟﯾّﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟظﺎھرة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ،اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق ،ص  705و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ؛
R. Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel , T1, P 118_122.
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ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

 1ـ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ ﻟﻠﺑﺣث  :ﯾﻘول"أﻧرﯾﻛو ﻓﯾري" ":إذا ﻛﻧّﺎ ﻧطﻠق ﻋﻠﻰ ﻣدرﺳﺗﻧﺎ وﺻف
اﻟوﺿﻌﯾّﺔ  ،ﻓﻣﺎ ذﻟك إﻻ ّ ﻷﻧّﻧﺎ ﻧﺗّﺑﻊ ﻧظﺎﻣﺎ ﻓﻠﺳﻔﯾّﺎ ﻣﻌﯾّﻧﺎ و ھو ﻧظﺎم "أوﺟﺳت ﻛوﻧت" اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب
اﻟﻣﻼﺣظﺔ و اﻟﺗﺟرﯾب  .ﻓﻠم ﯾﻌد ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗّﺎﻟﻲ ﻣﺣ ّل ﻟﻠﻧّظر إﻟﻰ اﻟﺟـﺎﻧﻲ ﻛدﻣﯾﺔ ﺣﯾّﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﺻﯾﻎ ﻧظرﯾّﺔ ﻧﺷﺄت
ﻣن ﺗﺧﯾّﻼت ﻧظرﯾّﺔ  ،و ﻋﻠﻰ ظﮭر ھذه اﻟدﻣﯾﺔ ﯾﺗﻌﯾّن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﻠﺻق رﻗم ﻣﺎدة ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ
 ،ﺛ ّم ﺗﺻﺑﺢ ھذه اﻟدﻣﯾﺔ اﻟﺣﯾّﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ رﻗﻣﺎ ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ" ).(1
و ﻋﻠﯾﮫ  ،ﻓﺈنّ ﻣﻧﮭـﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺗّﺑﻊ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺟرﯾﺑﻲّ ﯾﻘـوم أﺳـﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﺣظـﺔ و
اﻟﺗﺟرﺑﺔ و اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧّﺗـﺎﺋﺞ وﻣن ﺛ ّم ﺗﻌﻣﯾﻣﮭﺎ  ،و ﯾﻛـون ذﻟك ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻛ ّل ﺟدﯾد ﺗﺗوﺻّل إﻟﯾﮫ اﻟﻌﻠوم
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﻌﻠم طﺑﺎﺋﻊ اﻹﻧﺳﺎن و ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع و ﻋﻠم اﻟﻧّﻔس و اﻟطبّ  .ﻛ ّل ھذا ﻣن أﺟل اﻟﺧروج ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب
اﻟﺑﺣث ﻣن ﻋﺎﻟﻣﮭﺎ اﻻﻓﺗراﺿﻲ اﻟﻧّظري اﻟﻣﺟرّ د اﻟّذي ﻛﺎن ﻣﺗﺑﻌﺎ ﻋﻧد اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﯾن إﻟﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺎديّ اﻟﻣﻠﻣوس
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ھو اﻟـواﻗﻊ اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ .و ﺗﺄﺳﯾـﺳﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك  ،ﻓﺈنّ واﻗﻌﯾّﺔ اﻟﻣﻧﮭـﺞ اﻟﻣﺗّﺑﻊ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗظﮭـر
ﻓـﻲ ﻛوﻧﮫ " ﻻ ﯾﺣﺗرم إﻻّ ﻣﺎ ﯾﻌ ّد ﻧﺗـﺎﺟﺎ ﻟﻠﺗﺟرﺑﺔ و اﻟﻣﺷـﺎھدة اﻟﺣﯾّﺔ و ھﻣـﺎ دﻋﺎﻣﺗﺎ اﻟﻌﻠـوم اﻟﺗﺟرﯾـﺑﯾّﺔ").(2
إنّ ھذا اﻟﻣﺿﻣون اﻟﺧﺎصّ ﺑﺎﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟوﺿﻌﻲ  ،ﯾﻧﻌﻛس ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف
ﺗﺻوّ راﺗﮫ ﺳواء ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون أو ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ ؛ ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﯾﺑﻘﻰ ﺗﺻوّ ره ﻣرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ ﻣﺑﺎﺷرا
ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ الّ◌ّ ذي ﯾﻧﺑﺛق ﻋﻧﮫ ﺑﻛ ّل ﻣﺗﻐﯾّراﺗﮫ ﺣﯾث ﯾﺷﺑّﮭﮫ اﻟﺑﻌض ﺑﺎﻟﻠّﻐﺔ و اﻟﻔنّ و اﻷﺧﻼق اﻟﺗﻲ
ﺗﺄﺧذ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم طﺎﺑﻊ اﻷﻣّﺔ اﻟّﺗﻲ ﺧرﺟت ﻣﻧﮭﺎ

)(3

 .أﻣّﺎ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻼ ﯾﺻﻠﺢ أن ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻣﻔﮭـوﻣﮭﺎ

اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟّذي ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ واﻗﻌﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻣﺟرّ دة ﺑل اﻟﺗﺻوّ ر اﻷﺳﻠم ﻟﮭﺎ ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ ظﺎھرة اﺟﺗﻣـﺎﻋﯾّﺔ و ﻟﻺﺣﺎطﺔ ﺑﮭﺎ
ﻣن اﻟﺿروري ﺟدا اﺳﺗﺧدام ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾّﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﺣظﺔ و اﻟﺗﺟرﺑﺔ).(4

)  (1ﻣﺣﻣّد زﻛﻲ أﺑو ﻋﺎﻣر  ،ﻣذﻛّرات ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻠّﺑﻧﺎﻧﻲ  ،ص 267؛
R. Merle &A.Vitu, op.cit, T1, P116et ss .
)  (2ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم  ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ص 178؛ و ﯾﻧظر أﯾﺿﺎ ،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾﻔﻲ و ﻣﺣﻣد زﻛﻲ أﺑو
ﻋﺎﻣر ،أﺻول ﻋﻠم اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب ،ص68؛
Bouzat et Pinatel, Traité de Droit pénal et de Criminologie,T 3 ,263- et ss .
) (3ﯾﻧظر  ،ﺟﻼل ﺛروت  ،ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﻧﮭﺞ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،دط )،اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ  ،(1978،ص .20
) (4ﯾﻧظر ،ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم  ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ص 178ـ179؛ ﻋﺑد اﻷﺣد ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن  ،اﻻﺗﺟﺎھﺎت
اﻷﻧﺗروﺑوﻟوﺟﯾّﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟظﺎھرة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾّﺔ  ،ﺳﻧﺔ 11ص 705؛ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾﻔﻲ
و زﻛﻲ أﺑو ﻋﺎﻣر  ،أﺻول ﻋﻠم اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب ،ص 68ـ69
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

و ﯾﻧﻌﻛس أﺛر ﻣﺑدأ اﻟﺟﺑرﯾّﺔ اﻟذي ﯾﺗﻣﺳّك ﺑﮫ أﻧﺻﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ
ﻣرﺗﻛب اﻟﺟرﯾﻣﺔ  ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻓﻲ ﻧظرھم ﻻ ﯾﻣﻠك أدﻧﻰ ﺣرﯾّﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر ذﻟك أﻧّﮫ ﻛﻣﺎ ﺑﯾّﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﺳﯾّر ﻻ
ﻣﺧﯾّر ؛ ﻓﻣﺎ طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾّﺗﮫ إذن ؟ و ﻣﺎ ھو أﺳﺎﺳﮭﺎ وﻓق ھذا اﻟﺗوﺟّ ﮫ ؟
 2ـ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﺑدﻻ ﻋن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾّﺔ  :أﻧﻛرت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ﻣﺑدأ
ﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟّذي داﻓﻊ ﻋﻧﮫ اﻟﻔﻛر اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻷوّ ل و اﻟﺟدﯾد ﺑﺷراﺳﺔ ﺑﺟﻌﻠﮫ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ،
و اﻋﺗﻧﻘت ﻣﺑدأ آﺧر ھو ﻣﺑدأ اﻟﺟﺑرﯾّﺔ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟظﺎھرة اﻹﺟراﻣﯾﺔ  .ﻓﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻟﯾﺳت ﺳﻠوﻛﺎ
ﯾﺧﺗﺎره اﻟﻣﺟرم  ،و إﻧّﻣﺎ ھﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾّﺔ ﻟﻌواﻣل داﺧﻠﯾّﺔ ﻋﺿوﯾّﺔ أو ﻧﻔﺳﯾّﺔ و أﺧرى ﺧﺎرﺟﯾّﺔ ﺑﯾﺋﯾّﺔ و
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ ﯾﻌﯾش ﻓﯾﮭﺎ ھذا اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻓﺗﺟﻌﻠﮫ ﯾﻧﺳﺎق إﻟﻰ ﺳﻠوك اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺟﺑرا ﻏﯾر ﻣﺧﺗﺎر إذ أﻧّﮫ ﻻ ﯾﻣﻠك
إزاءھﺎ أدﻧﻰ ﻗدر ﻣن اﻟﺣرﯾّﺔ ). (1
ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق اﻋﺗﺑر أﻧﺻﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎة ﻗـﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﺑﺣﺗﺔ  ،ﻓﻼ ھﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ أدﺑﯾّﺔ و
ﻻ أﺧﻼﻗﯾّﺔ  ،إذ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻘول و ﻻ ﻣن اﻟﻣﺗﺻوّ ر أن ﻧﺣﻣّل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾّﺔ ﻟﺷﺧص ﻣﺟﺑر أﺻﻼ
ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ و ذﻟك ﻻﻧﺗﻔﺎء اﻟﺧطﯾﺋﺔ اﻟذاﺗﯾّﺔ ﻋﻧده ـ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﺟﺎﻧﻲ ـ ؛ ﻓﺎﺳﺗﺑدﻟت ھذه اﻷﺧﯾرة ـ و
ﻧﻘﺻد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾّﺔ ـ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ ﯾﺧﺿﻊ ﻣرﺗﻛب اﻟﺟرﯾﻣﺔ
إﻟﻰ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﻣﻧﻌﮫ ﻣن ارﺗﻛﺎب ﺟرﯾﻣﺔ أﺧرى ).(2
و ﺗﻘود ھذه اﻟﻧّظرة ﻟﻠﻣﺟرم إﻟﻰ اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺄﻧّﮫ ﺑﺻرف اﻟﻧّظر ﻋن ﻛﻣﺎل أھﻠﯾّﺗﮫ أو ﻧﻘﺻﮭﺎ أو ﺣﺗّﻰ
اﻧﻌداﻣﮭﺎ  ،و ﺑﺻرف اﻟﻧّظر ﻋن ﻣدى ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﮫ ﻣن ﻗدرات إدراﻛﯾّﺔ  ،ﻓﺈنّ ارﺗﻛﺎﺑﮫ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﯾﺟﻌﻠﮫ
ﻣﺳؤوﻻ أﻣﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ؛ و ﻣﺳؤوﻟﯾّﺗﮫ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ أو اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ھذه ﺳﻧدھﺎ وﺟود ﺧطورة إﺟراﻣﯾّﺔ ﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ
ﺷﺧﺻﯾّﺗﮫ ﻻﻧﺗﻔﺎء ﻓﻛرة اﻟﺧطﯾﺋﺔ ﻋﻧده أو ﺑﺎﻷﺣرى ﻋﻧد أﻧﺻﺎر ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ  .و ﻣﻘدار ھذه اﻟﺧطورة
ﻣرھون ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻّل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻔﺣص اﻟﻌﺿوي و اﻟﻧّﻔﺳﻲ اﻟﻣﻧﺟزة ﺑﺎﻟطرق اﻟﻌﻠﻣﯾّﺔ اﻟﺻرﻓﺔ
ﻣن اﻟﺧﺑراء ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ،و ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ھذا اﻟﻣﻘدار ﻓﺎﻟﺧطورة وﻓق ھذا اﻟﻔﻛر ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣواﺟﮭﺗﮭﺎ إﻻ ّ
ﺑﺎﻟﺗداﺑﯾر اﻟوﻗﺎﺋﯾّﺔ أو اﻷﻣﻧﯾّﺔ ﺑﺣﺳب اﻻﻗﺗﺿﺎء ).(3
) ( 1ﯾﻧظر ،ﻓﺗوح اﻟﺷﺎذﻟﻲ ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،ص57؛
R. Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P117et ss .
) (2ﯾﻧظر  ،ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم  ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ص191،190؛ﻓﺗّوح اﻟﺷﺎذﻟﻲ  ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ص55؛
Bouzat et Pinatel, Traité de Droit pénal et de Criminologie,T 3 ,264- et ss .
) (3ﯾﻧظر  ،أﺣﻣد راﺷد ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ "اﻟﻣدﺧل و أﺻول اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ" ،ص 42و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ؛ ﻓرج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﮭرﯾش،
اﻟﻧّظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ "دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻧّﺷﺄة و اﻟﺗطوّ ر  ،ص 174؛
R. Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P120et ss .
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

و ﻋﻠﯾﮫ اﻋﺗﺑرت اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾّﺔ ﺟدﯾد أﺿﺎﻓﺗﮫ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ﻟﻠﻧّظم اﻟﻌﻘـﺎﺑﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ،و
اﻋﺗﺑرﺗﮭﺎ دﻋﺎﻣﺔ أﺳﺎﺳﯾّﺔ ﻣن اﻟﺿروري أن ﺗﺣ ّل ﻣﺣ ّل اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟّﺗﻲ أﺛﺑت اﻟواﻗﻊ ﻓﺷﻠﮭﺎ اﻟذرﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
اﻟﺟرﯾﻣﺔ و ﻣﺣﺎﺻرة ﻋواﻣل اﻧﺗﺷﺎرھﺎ ؛ و ﯾﻣﻛن ﺑﯾﺎن ﻣﺿﻣون ھذه اﻟدﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 3ـ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾّﺔ ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ  :إنّ اھﺗﻣﺎم أﻧﺻﺎر اﻟﻔﻛر اﻟوﺿﻌﻲّ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ
اﻹﺟراﻣﯾّﺔ و ﻋواﻣل ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ  ،ﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﻘدّر أنّ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻷﻧﺟﻊ ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﮭﺎ و ﻣواﺟﮭﺔ ﺧطورة

اﻟﺟﺎﻧﻲ ھﻲ ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾّﺔ  .و ﺗﻌﺗﺑر ھذه اﻟﺗداﺑﯾر وﺳﯾﻠﺔ دﻓﺎع اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ) (1ﻓﻌّﺎﻟﺔ
ﻟﻛوﻧﮭﺎ ﺗﺗﻧوّ ع إﻟﻰ  :ﺗداﺑﯾر وﻗﺎﺋﯾّﺔ و أﺧرى أﻣﻧﯾّﺔ  ،ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ ـ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟوﻗﺎﺋﯾّﺔ أو اﻟﻣﺎﻧﻌﺔ :ﯾﻌﺗﺑرھﺎ " أﻧرﯾـﻛو ﻓﯾري " و ﻛذا"ﺟﺎروﻓﺎﻟو" ﺑداﺋل ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت
ﺑﺷﻛل ﻋﺎم)،(2و ﺗﺳﺗﮭدف ﻣﺣﺎﺻرة اﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ اﻟﻣؤدﯾّﺔ ﻻ ﻣﺣـﺎﻟﺔ ﻻرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ؛ و ﻣﺛﺎﻟﮭﺎ :
ﻧﺷر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺗﺷﯾﯾد اﻟﻣدارس و إﺗﺎﺣﺔ وﺳـﺎﺋل اﻟﺗوﻋﯾّﺔ و اﻹرﺷـﺎد و ﺗﻌﻣﯾﻣـﮭﺎ و اﻟﺗﻛﻔّل ﺑﺎﻟطﻔـوﻟﺔ و ﺧﻠق
ﻓرص اﻟﻌﻣل..ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟراﺋـم اﻟﺗﻲ ﺗﻛون أھ ّم ﻋواﻣﻠﮭﺎ اﻟﺳﻛر و اﻹدﻣـﺎن و اﻟﺑطـﺎﻟﺔ و اﻟﻔﻘـر و
اﻟﺗﺷرّ د...و ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ .و ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ إنّ ھذا اﻟﻧّوع ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر ﯾﻔﺗرض اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﯾﮫ
و ﺗﻘرﯾره ﻗﺑل ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﺗواﺟﮫ ﺑﮫ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻔردﯾّﺔ اﻟﺧطرة اﻟﺗﻲ ﺗوﻣﺊ ﺑوﺟود ﻣﯾول ﻧﺣو
اﻹﺟرام و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈنّ اﻟﺗﺻدي ﻟﮭذه اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻣﻧﻊ وﻗوع اﻟﺟرﯾﻣﺔ أﺻﻼ ).(3

)  " (1ظﮭر ﺗﻌﺑﯾر " اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ" ﻷوّ ل ﻣرة ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﺎت رﺟﺎل اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ  ،و ﻛﺎن ﻟﮫ ﻣﻌﻧﻰ ﺧﺎﺻﺎ  ،و ﻗد
ذاع ھذا اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد و ان اﺧﺗﻠف ﻣﺿﻣوﻧﮫ ﻋن ذي ﻗﺑل "  .ﻓﺗّوح اﻟﺷﺎذﻟﻲ  ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،ھﺎﻣش )،(1ص55؛ و ﯾﻧظر
أﯾﺿﺎ ،
R. Merle &A.Vitu, IBID, T1, P120.
)  (2ﯾﻧظر ،ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ص191،184ـ192؛
R. Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P121 _122.
R. Merle &A.Vitu, IBID, T1, P126 ,127.
) (3ﯾﻧظر  ،ﯾﺳر أﻧور ﻋﻠﻲ و آﻣﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺛﻣﺎن  ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب "اﻟﺟزء: 2ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب"،ص
36ـ.37
165

اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

و ﯾظﮭر أنّ ھذه اﻟﺗداﺑﯾـر ذات طﺎﺑﻊ ﻋﻼﺟـﻲ أو إﺻﻼﺣﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎرھﺎ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗﮭذﯾب اﻟﺳﻠوك
و اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗﻘوﯾـﻣﮫ  ،ﻓﺎﻟﺷﺧص اﻟﻣؤھّل ﻻرﺗﻛـﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ـ ﻓﻲ ﻓﻛر ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ـ ﻣرﯾـض ﻻ ﯾﻔﺗرض
اﻋﺗﺑـﺎره ﻣذﻧﺑﺎ ﺑﺄيّ ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣـوال و رﻏم ﻋدم ﺛﺑوت ارﺗﻛﺎﺑﮫ ﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺎ إﻻّ أنّ ﺧطـورﺗﮫ ﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﺑدﻟﯾل
ﺗﻠك اﻟﻌـواﻣل اﻟداﻓﻌﺔ و اﻟﻣؤﺛّرة ﻓﯾـﮫ ﺳﻠﺑﺎ  ،و إﺧﺿﺎﻋﮫ ﻟﻠﻌﻼج ﯾﻘﺗﺿﯾﮫ اﻟدﻓـﺎع اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻷنّ اﻟﻌواﻣل
اﻟﻣﺣﻔّزة أﻗوى ﻣن اﺳﺗطـﺎﻋﺗﮫ ﻓﻣﻧـﺎﻋﺗﮫ ﺿﻌﯾـﻔﺔ ﻷﻧّﮫ ﻣرﯾـض ؛ و ھذا ﻣﺎ ﯾﺗـواﻓق و ﻣﺑدأ اﻟﺟﺑرﯾّﺔ اﻟﺗﻲ
ﯾﺗﻣﺳّك ﺑﮫ اﻷﻧﺻـﺎر و ﯾؤﺳّﺳون ﻋﻠﯾﮫ ﻣذھﺑﮭم .
ب ـ اﻟﺗداﺑﯾر اﻷﻣﻧﯾّﺔ :ﺗﺳﻣّﻰ أﯾﺿﺎ "اﻟﺗداﺑﯾـر اﻻﺣﺗرازﯾّﺔ" أو "ﺗداﺑﯾر اﻟدﻓـﺎع اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ"  ،ھﻲ
اﻷﺧرى ﺗﻌﺗﺑر ﺑداﺋل ﻟﻠﻌﻘـوﺑﺔ  ،و ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺗﻣﯾّز ﻋن اﻟﺗداﺑﯾر اﻟوﻗﺎﺋﯾّﺔ أﻧّﮭﺎ ﺗوﻗّﻊ ﺑﻌد ارﺗﻛﺎب اﻟﺳﻠوك
اﻹﺟراﻣﻲ  .و ھدف اﻟﺗداﺑﯾر اﻷﻣﻧﯾّﺔ ھو ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧﻲ اﻟّﺗﻲ ﯾﻛﺷف ﻋﻧﮭﺎ وﻗوع
اﻟﺟرﯾـﻣﺔ ﻓﻌﻠﯾّﺎ  ،و ﻷنّ ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﻻ ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾّﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧﻲ ﻓﺈﻧّﮭﺎ ﺗرى ﺿرورة أن ﯾﺧﻠـو
اﻟﺟزاء اﻟّذي ﯾﻔﺗرض ﺗوﻗﯾﻌﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻋﻧﺻر اﻹﯾﻼم و ﻟذا ﻻ ﺗﺻﻠﺢ اﻟﻌﻘوﺑﺔ أن ﺗﻛون ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻋﺎدﻻ
ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻘدارھﺎ ).(1
و ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺗدﺑﯾر اﻷﻣﻧﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق و ﻣدى ﺧطورﺗﮭﺎ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ  ،ﻋﻣد أﻧﺻﺎر
اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ﺗﻧوﯾﻌﮭﺎ  ،ﻓﻣﻧﮭﺎ ):(2اﻟﺗداﺑﯾر اﻹﺻﻼﺣﯾّﺔ ،اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺳﺗﺋﺻﺎﻟﯾّﺔ و اﻟﺗداﺑﯾر اﻟرّ ادﻋﺔ ؛ و
ﻻ ﯾﺗﺄﺗّﻰ ﺗوﻗﯾﻊ ھذه اﻟﺗداﺑﯾر ﺑﺄﻧواﻋﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب و أﺣوال اﻟﺟﻧﺎة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ،إﻻّ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ آﻟﯾّﺔ
اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ،ﺗﺻﻧﯾﻔﺎ ﯾﺗ ّم ﺑﻌد دراﺳﺔ ﻋﻠﻣﯾّﺔ ﺗﺟرﯾﺑﯾّﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﮭم) (3؛ ﺗﺻﻧﯾﻔﺎ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن
اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟذي ﻧﺎدت ﺑﮫ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ ﻟﺛﺑـوت ﻓﺷﻠﮫ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ و اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ
ﻟﻠﻣﺟرم؛و ﻗد ﺑﯾّﻧﺎ ھذه اﻵﻟﯾّﺔ وﻓق ﻣﻧظور ﻛ ّل ﻗطب ﻣن أﻗطﺎب اﻟﻔﻛر اﻟوﺿﻌﻲ و ﻟﻌﻠّﮭﺎ ﺳﺗﺗﺿﺢ أﻛﺛر ﻋﻧد
ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻧﺎ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣن أھ ّم ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﻣواﻟﻲ:

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :
ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ.
) (1ﯾﻧظر  ،ﻓﺗوح اﻟﺷﺎذﻟﻲ ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب55 ،ـ56؛ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم  ،ﻣﺑﺎدئ  ،ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ص .193
)  (2ﯾﻧظر ،ﯾﺳر أﻧور و آﻣﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺛﻣﺎن  ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب،ج38/2؛ أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣّد  ،ﻋﻠم
اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ص 122؛ﻓﺗوح اﻟﺷﺎذﻟﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص 57؛
124.ـ R. Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P121
) (3ﯾﻧظر ،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾﻔﻲ  ،ﺣق اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب ،ص 74ـ75؛ أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣّد  ،ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ص
 122؛
R. Merle &A.Vitu, IBID, T1, P119et ss.
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ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

رﻏم اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺣﺗﻣﯾّﺔ اﻟظﺎھرة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ و ﻧﻔﻲ ﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻋن اﻟﺟﺎﻧﻲ وﻣن ﺛ ّم ﻧﻔﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻋﻧﮫ ﻣطﻠﻘﺎ  ،إﻻّ أنّ زﻋﻣﺎء اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ اﺳﺗطﺎﻋوا أن ﯾﺿﻌوا أﺳﺳﺎ ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ؛
أﺳس رﻛﯾزﺗﮭﺎ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﻔﺗرض اﻋﺗﻣﺎده ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻣﺣور
اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ھذه اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛّل ﺧطرا ﯾﮭدد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﻻ ﯾﻣﻠك ھذا اﻷﺧﯾر إزاءھﺎ إﻻ ّ اﺗّﺧﺎذ
اﻟﺗداﺑﯾر وﺳﯾﻠﺔ دﻓﺎﻋﯾّﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﺿﻣﺎن أﻓﺿل ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﮫ .
و إنّ ﻋرﺿﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾض ﻷھ ّم دﻋـﺎﺋم اﻟﻣدرﺳﺔ و ﻧظرﯾﺎت زﻋﻣﺎﺋﮭﺎ  ،ﯾﻛﺷف ﺑﺟﻼء ﻋن أھ ّم
اﻟﻣظـﺎھر اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻔرﯾـد وﻓق اﻟﻣﻧظور اﻟوﺿﻌﻲ  ،و ﺗﯾﺳﯾرا ﻹدراك ﻣﺿﻣـوﻧﮭﺎ ﯾﻣﻛن ﺗوزﯾﻌﮭـﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن
اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾن :
ّأوﻻ ـ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ  :إنّ ارﺗﻛﺎب اﻟﺷﺧص ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ
ﯾﺟﻌﻠﮫ ﻣﺳؤوﻻ أﻣﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ؛ و ھذه اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ أو اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﺳﻧدھﺎ وﺟود ﺧطورة إﺟراﻣﯾّﺔ
ﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾّﺗﮫ ﻻﻧﺗﻔﺎء ﻓﻛرة اﻟﺧطﯾﺋﺔ ﻋﻧده ﻣطﻠﻘﺎ  .ھذا  ،و ﯾﺗﻔﺎوت ﻣﻘدار ھذه اﻟﺧطـورة ﻣن ﻣﺟرم
إﻟﻰ آﺧر ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗدﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻧـﺎﻋﺔ ﺷﺧﺻﯾّﺗﮫ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ و ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ ﻣدى ﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘـﺎوﻣﺔ ﺗﻠك اﻟﻌواﻣل  .و ﺗﺑﻘﻰ اﻟﺗداﺑﯾر ھﻲ اﻟﺟزاء اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﻛ ّل ﺻور اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ  ،و
ﻧظرا ﻟﻛون ھذه اﻷﺧﯾرة درﺟﺎت ﺣﯾث ﺗﺗﻔﺎوت ﻗوّ ة و ﺿﻌﻔﺎ ﻣن ﻣﺟرم إﻟﻰ آﺧر ﻋﻣد أﻧﺻﺎر اﻟﻔﻛر
اﻟوﺿﻌﻲ ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺗداﺑﯾر ﺑﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣﺗراوﺣﺔ ھﻲ اﻷﺧرى ﺑﯾن اﻟوﻗﺎﺋﯾّﺔ و اﻷﻣﻧﯾّﺔ .
و ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺿﻣون ھذا اﻟﻣظﮭر اﻟﺟدﯾد ﻣن ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ  ،و اﻟذي ﻛﺎن ﻟﻠﻣدرﺳﺔ
اﻟوﺿﻌﯾّﺔ اﻟﺳﺑق و اﻟﻔﺿل ﻓﻲ إرﺳﺎء أوﻟﻰ ﻟﺑﻧﺎﺗﮫ و ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺻﯾل اﻵﺗﻲ :
1ـ اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ أﺳﺎس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ :إنّ ﻣﻧﺎط اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻓﻲ ﻓﻛر ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ
ھو اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ  ،ذﻟك أنّ ﺣﺗﻣﯾّﺔ ارﺗﻛﺎب اﻟﺷﺧص ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﯾﺟﻌل ﻣﺳؤوﻟﯾّﺗﮫ اﻷﺧﻼﻗﯾّﺔ ﻣﻧﺗﻔﯾّﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ
؛ و ﻟﻠﺧطورة ﻣﻔﮭوم ﺧﺎصّ ﻋﻧد أﻗطﺎب اﻟﻣدرﺳﺔ و ھﻲ درﺟﺎت ـ ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة ـ  ،و ﯾﻣﻛن ﺑﯾﺎن ذﻟك
ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
أ ـ ﻣﻔﮭوم اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ) :(1ﻟﻘد اﻋﺗﺑرت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ اﻟﺧطورة ﺑدﯾﻼ ﻋن اﻹرادة
اﻟﺣرة  ،و ھﻲ أﺳﺎس ﻛ ّل ﺗﻧظﯾم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ﺑﺣﯾث ﻻ وﺟود ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ دون ﺧطورة .
)  (1ﯾﻧظر  ،أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور  ،ﻧظرﯾّﺔ اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ  ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون و اﻻﻗﺗﺻﺎد  ،اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،ص  492و ﻣﺎ
ﺑﻌدھﺎ ؛ ﻓﺗوح ﻟﺷﺎذﻟﻲ  ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،ص55ـ56؛ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم  ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ص193؛ﯾﺳر أﻧور ﻋﻠﻲ
و آﻣﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺛﻣﺎن  ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب ،ج35/2ـ36؛
R. Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P118_120.
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و ﯾُرﺟﻊ اﻟﻔﻘﮭﺎء ظﮭور ﻓﻛرة اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎل ﻧﺷر ﻷﺣد أﻗطﺎﺑﮭﺎ و ھو ﺟﺎروﻓﺎﻟو ﻋﺎم
 1878ﺑﻌﻧوان " دراﺳﺎت ﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ "  ،و ﻋﻣد ھذا اﻟﻘطب ﺗطوﯾر اﻟﻔﻛرة ﻣن ﺧﻼل إﺻدار ﻛﺗﺎﺑﮫ ﻓﻲ
ﻋﻠم اﻹﺟرام ﻋﺎم 1885؛ و ﻗد أﻋطﻰ ﺗﻌرﯾﻔﺎ أوّ ﻟﯾّﺎ ﻟﻠﺧطورة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻛ ّل " ..ﻣﺎ ﯾﺑدو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟرم ﻣن
ﻓﺳﺎد داﺋم ﻓﻌّﺎل  ،و ﺗﺣدد ﻛﻣﯾّﺔ اﻟﺷرّ اﻟّﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺗوﻗّﻊ ﺻدورھﺎ ﻋﻧﮫ أو ھﻲ ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى  :أھﻠﯾّﺗﮫ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ").(1

ﺛ ّم إنّ ﺟـﺎروﻓﺎﻟو رأى ﺑﻌد إﻋطﺎء ھذا اﻟﺗﻌرﯾف  ،أنّ اﻟﻔﻛرة ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺿﺑط أﻛﺛر ﻓوﺳّﻊ ﻣﺟـﺎﻟﮭﺎ
ﻟﺟﻌﻠﮭﺎ أﺻدق دﻻﻟﺔ ﻓﺄﻛّد ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻣراﻋﺎة ﻣدى ﻗـﺎﺑﻠﯾّﺔ اﻟﻣﺟرم ﻟﻠﺗﺟﺎوب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﺗﻘدﯾـر ھذه
)(2

اﻟﺧطورة  ،و ﻋﻠﯾﮫ و ﻟﻠﺗﺛﺑّت ﻣن ﻣدى ﺗواﻓرھﺎ ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﺑﺣث ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾّﺔ ﺗﺟـﺎوب اﻟﻣﺟرم ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
.

و ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ  ،ﻓﺎﻷھﻠﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻋﻧد ﺟﺎروﻓﺎﻟو ﻟﯾﺳت اﻟﻌﻧﺻر اﻟوﺣﯾد اﻟﻣﻔﺗرض ﺗﺣﻘﻘّﮫ
ﺣﺗّﻰ ﻧﻛون أﻣﺎم ﺧطورة إﺟراﻣﯾّﺔ ﺑل ﻻ ﺑد أن ﯾﺗواﻓر ﻋﻧﺻر آﺧر ھو ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾّﺔ ﺗﺟﺎوب اﻟﻣﺟرم ﻣﻊ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

)(3

؛ و ﻣن ﺛ ّم ﻓﺈنّ ﺛﺑوت ﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻣرھون ﺑﺛﺑوت ﺧطورﺗﮫ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻓﺈن

اﻧﺗﻔت ھذه اﻷﺧﯾرة اﻧﺗﻔﺎء ﺑﺎﻟﺗّﺎﻟﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾّﺗﮫ ﺣﺗﻰ ﻣﻊ ارﺗﻛﺎب ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ .
ﯾﺑدو أنّ ھذا اﻟﺗﺣدﯾد أﯾﺿﺎ ﻏﺎﻣض ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ و ﻏﯾر ﻣﻔﺻﺢ ﺑﺷﻛل دﻗﯾق ﻋن ﺟوھر اﻟﺧطورة
اﻹﺟراﻣﯾّﺔ  ،ﻟﻛن ﻣﺎ ﯾﮭﻣّﻧﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻘﺎم ﺗﺄﻛﯾد ﺳﻌﻲ أﻧﺻﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ ﺿﺑط اﻟﻣﻔﮭوم و ﻟو ﺑﺷﻛل ﻧﺳﺑﻲّ
 ،ﻷﻧّﮭﺎ ﻓﻛرة ﺟدﯾدة ﻟم ﯾﺳﺑق أنّ ﻗﺎل ﺑﮭﺎ ﻏﯾرھم  .و ﯾﺑﻘﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣدﻟول اﻟﺧطورة ﺑل و ﺑﻠورﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل
واﺿﺢ  ،ﻣرھـون ﺑﻌدة اﻋﺗﺑـﺎرات اﻟوﻗوف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻧﺿﺞ اﻟﻔﻛرة ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗـوى
اﻟﻌﻘﻠﻲ و ﺗﺟﺳﯾدھﺎ ﻓﻌﻠﯾﺎ  ،و ﻟﻌﻠﻧﺎ ﺳﻧدرك أنّ اﻟﺗطوّ ر اﻟذي ﺳﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ﻛﻔﯾل ﺑﺿﺑط اﻟﻣﻔﮭوم أﻛﺛر .
ب ـ درﺟﺔ اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ  :ﻟﻘد وﺟﮭت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ اﻷﻧظﺎر ﻛ ّل اﻷﻧظﺎر إﻟﻰ
اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ،و اﻋﺗﺑرت اﻟﻣﺟرم ھو ﻣﺣور اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻛ ّل ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺗﺳﺗﮭدف ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
اﻹﺟرام  .و أﺻﺑﺣت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻣﺟرّ د واﻗﻌﺔ ﻣﺎدﯾّﺔ ﻻ دﻻﻟﺔ ﻟﮭﺎ إﻻّ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﺣﺎﻟﺔ ﺧطورة

) (1أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور  ،ﻧظرﯾّﺔ اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ  ،اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق  ،ص . 496
)  (2أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور  ،ﻧظرﯾّﺔ اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ  ،اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق  ،ص . 496
) (3ﯾﻧظر  ،أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور  ،اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق ،ص . 496
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اﻟﻣﺟرم ذاﺗﮫ) ، (1ذﻟك أنّ ﺳﺑق وﻗوع ﺟرﯾﻣﺔ ﻣن ﺷﺧص ﺗﻌﺗﺑر ﻗرﯾﻧﺔ داﻟﺔ ﻋن ﺧطورﺗﮫ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛّﻠﺔ
ﻓﻲ ﺗﮭدﯾده ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﺣﺗﻣﺎل ارﺗﻛﺎب أﺧرى .
ھذا و إنّ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﺻﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻣﻧﺎط اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﯾﻘﺗﺿﻲ
اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﮭﺎ و اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﻟﮭﺎ و اﻷﻣﺎرات اﻟﻛﺎﺷﻔﺔ ﻋﻧﮭﺎ؛ ذﻟك أنّ
ّ
ﻓﻲ ﻧظرھم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر
اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﮭﺎ ﺗﺳـﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ درﺟﺔ ﺧطـورة اﻟﺷﺧص ﻧظرا ﻟﺗﻌﻠّﻘﮭـﺎ ﺑﻧﻔﺳﯾّﺗﮫ  ،و اﻟﻌواﻣل
ّ
اﻟﻌﻧﺎﺻر
اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ و ھﻲ اﻷﺳﺑﺎب اﻟّﺗﻲ ﻣن أﺟﻠﮭﺎ ﺗﮭﯾّﺄ ﻟﻠﻧّﻔس ﻣﺎ ﺑﮫ أﺻﺑﺣت ﺧطرة و ﻷنّ ﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﯾﺗﻔﺎوت ﻣن
ﺷﺧص إﻟﻰ آﺧر ﻓﺈنّ ﻟﮭﺎ دور أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺿﺑط ﻣﻘدار ھذه اﻟﺧطورة  ،أﻣّﺎ اﻷﻣﺎرات اﻟﻛﺎﺷﻔﺔ ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻘد ﯾﻛون
ﻣردھﺎ اﻟﻌواﻣل اﻟﺳﺎﺑق ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ و ة ﻗد ﺗﻛون ﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻣن اﻟﻣﺷرّ ع اﻓﺗراﺿﺎ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ھو اﻟوﺣﯾد اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ
ﺿﺑط درﺟﺗﮭﺎ). (2
و ﯾظﮭر أنّ درﺟﺔ اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻣرھون ﺑﻛ ّل اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ،و إﻗرارھﺎ ﻛﺄﺳﺎس
ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ھدﻓﮫ وﻓق ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ،و اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻟﻠدﻓﺎع ھﻲ ﺗﻘرﯾر
اﻟﺗداﺑﯾر و ﺗﻧوﯾﻌﮭﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ .
2ـ إﻗرار اﻟﺗداﺑﯾر و ﺗﻧوﯾﻌﮭﺎ  :ﻣﻌرﻓﺔ درﺟﺔ أو ﻣﻘدار ﺧطورة اﻟﺷﺧص ﻣرھون ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟﻣﺗﺣﺻّل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻔﺣص اﻟﻌﺿوي و اﻟﻧّﻔﺳﻲ اﻟﻣﻧﺟزة ﺑﺎﻟطرق اﻟﻌﻠﻣﯾّﺔ اﻟﺻرﻓﺔ ﻣن اﻟﺧﺑراء ﻓﻲ
اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أنّ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ و ﻛذا
ﻓﻲ اﻧﺗﻘﺎء أﺳﺎﻟﯾب ﻣواﺟﮭﺗﮫ ؛ و ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ھذا اﻟﻣﻘدار ﻓﺎﻟﺧطورة وﻓق ھذا اﻟﻔﻛر ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣواﺟﮭﺗﮭﺎ إﻻ ّ
ﺑﺎﻟﺗداﺑﯾر اﻟوﻗﺎﺋﯾّﺔ أو اﻷﻣﻧﯾّﺔ ﺑﺣﺳب اﻻﻗﺗﺿﺎء ).(3
أ ـ أﺳﺎس ﺗﻘرﯾر اﻟﺗداﺑﯾر :إنّ اﻷﺳﺎس اﻟّذي ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﺗ ّم ﺗﻘرﯾر ﻓﻛرة اﻟﺗداﺑﯾر ھو اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ اﻟﺗﻲ أﻓﺿﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻧد ﻋرض دﻋﺎﺋم اﻟﻣدرﺳﺔ ؛ ذﻟك أنّ اﻷﺧذ ﺑﻣﺑدأ
اﻟﺟﺑرﯾّﺔ ﯾﺟﻌل اﻟﺧطﺄ ﻋﻧد اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻏﯾر ﻣﻔﺗرض وﻓق أﻧﺻﺎر اﻟﻣذھب اﻟوﺿﻌﻲ و ﺑﺎﻟﺗـ ّﺎﻟﻲ ﻻ ﻣﺟﺎل ﻟﻠﺣدﯾث
ﻋن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘـﺎب  .و ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻘرّ ر ﻓرض اﻟﺗداﺑﯾر و اﻋﺗﺑرت ﺑدﯾﻼ ﻋن اﻟﻌﻘوﺑﺎت
 ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧّﮭﺎ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﻣواﺟﮭﺔ ﻛ ّل اﻟﻌواﻣل اﻟداﺧﻠﯾّﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾّﺔ اﻟﻣؤدﯾّﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ .
) ( 1ﯾﻧظر ،ﻣﺣﻣد ﻧﯾﺎزي ﺣﺗﺎﺗﺔ ،اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ص 121و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
)  (2ﯾﻧظر  ،ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم  ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ص 152ـ194،154ـ.195
) (3ﯾﻧظر  ،أﺣﻣد راﺷد ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ "اﻟﻣدﺧل و أﺻول اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ" ،ص 42و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ؛ ﻓرج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﮭرﯾش،
اﻟﻧّظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ "دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻧّﺷﺄة و اﻟﺗطوّ ر  ،ص 174؛
R. Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P120et ss .
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ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

ب ـ ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺗداﺑﯾر  :ﺗﻔرﯾدا ﻟﻠﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻋﻣد أﻧﺻﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺗداﺑﯾر ﺑﻣﺎ
ﯾﺗواﻓق و ﺧطورة ﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﻣﺗراوﺣﺔ ﺑﯾن اﻟﺗداﺑﯾر اﻟوﻗﺎﺋﯾّﺔ و اﻷﻣﻧﯾّﺔ ﺗﻔرض ﺑﺣﺳب اﻻﻗﺗﺿﺎء ).(1
ب 1ـ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟوﻗﺎﺋﯾّﺔ أو اﻟﻣﺎﻧﻌﺔ :ﺗوﻗﻊ ﻗﺑل ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ  ،وھﻲ ﻛﻣﺎ ﺑﯾّﻧﺎھﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ  ،ذات
طﺎﺑﻊ ﻋﻼﺟـﻲ أو إﺻﻼﺣﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎرھﺎ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗﮭذﯾب اﻟﺳﻠوك و اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗﻘوﯾـﻣﮫ و ھذا ﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﮫ
اﻟدﻓـﺎع اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ .
ب 2ـ اﻟﺗداﺑﯾر اﻷﻣﻧﯾّﺔ :ﺗﺳﻣّﻰ أﯾﺿﺎ "اﻟﺗداﺑﯾـر اﻻﺣﺗرازﯾّﺔ" ،ﺗوﻗّﻊ ﺑﻌد ارﺗﻛﺎب اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ؛
و ھدﻓﮭﺎ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧﻲ اﻟّﺗﻲ ﯾﻛﺷف ﻋﻧﮭﺎ وﻗوع اﻟﺟرﯾـﻣﺔ ﻓﻌﻠﯾّﺎ ،و ھﻲ اﻟﺟزاء اﻟﻌﺎدل
ﻓﻲ ﻓﻛر ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﺧﻠوّ ھﺎ ﻣن ﻋﻧﺻر اﻹﯾﻼم اﻟﻣﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻌد ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺧطورة
اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻘدارھﺎ ).(2
و ﻋﻣد أﻧﺻﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺗدﺑﯾر اﻷﻣﻧﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق و ﻣدى ﺧطورﺗﮭﺎ
اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﺗﻧوﯾﻌﮭﺎ ھﻲ اﻷﺧرى  ،ﻓﻣﻧﮭﺎ ):(3اﻟﺗداﺑﯾر اﻹﺻﻼﺣﯾّﺔ  ،و ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺳﺗﺋﺻﺎﻟﯾّﺔ و ﻣﻧﮭﺎ
اﻟﺗداﺑﯾر اﻟرّ ادﻋﺔ  ،و ﻟﻛ ّل ﻣﻧﮭﺎ ھدف ﯾﺳﺗﻠﮭم ﻣن اﺳﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺣ ّد ذاﺗﮫ ؛ و ﯾﺑﻘﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻛ ّل
ﺣﺎﻟﺔ ﻣرھون أﯾﺿﺎ ﺑﺂﻟﯾّﺎت أﺧرى ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي  ،ﺳﺗﺗ ّم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣواﻟﻲ :
ﺛﺎﻧﯾﺎ ـ إﻗرار أﺳﺳﺎ ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻔرﯾـد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ  :ﺳﻌﯾﺎ ﻣﻧﮭم ﻟﺗﻛرﯾس ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺟـزاﺋﻲ  ،و
اﺳﺗﺋﻧﺎﺳﺎ ﻣﻧﮭم ﺑﺎﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﻌﻠﻣﯾّﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻓﻲ ﺷﺗّﻰ اﻟﻌﻠوم وﺿﻊ أﻗطﺎب اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ أﺳﺳﺎ ﺟدﯾدة
ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ  .و ھذه اﻷﺳس ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻣسّ اﻟﺷقّ
اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ و اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻣسّ اﻟﺷقّ اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻣﻧﮫ؛ ﺑﯾﺎﻧﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧّﺳق ﯾﻛون ﻓﻲ
اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾن:
 1ـ اﻷﺳس اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ  :دون ﺗﻧﻛّر ﻛﺎﻣل ﻟﻣﺎ دﻋت إﻟﯾﮫ اﻟﻣدرﺳﺔ
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻣن ﺿرورة ﻣﻧﺢ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾـرﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎة  ،دﻋت اﻟوﺿﻌﯾّﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺗوﺳﯾـﻊ ھذه اﻟﺳﻠطﺔ

) (1ﯾﻧظر  ،أﺣﻣد راﺷد ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق" ،ص 42و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ؛ ﻓرج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﮭرﯾش ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  ،ص 174؛
R. Merle &A.Vitu, IBID, T1, P120et ss .
) (2ﯾﻧظر  ،ﻓﺗوح اﻟﺷﺎذﻟﻲ ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب 55،ـ56؛ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم  ،ﻣﺑﺎدئ  ،ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ص .193
)  (3ﯾﻧظر ،ﯾﺳر أﻧور و آﻣﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺛﻣﺎن  ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب،ج38/2؛ أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣّد  ،ﻋﻠم
اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ص 122؛ﻓﺗوح اﻟﺷﺎذﻟﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص 57؛
R. Merle &A.Vitu, IBID, T1, P126_127.
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ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

ﻣن ﺟﮭﺔ و ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻘﺿﺎة ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾّﺎ ﻗﺑل إﺻدار أﺣﻛﺎﻣﮭم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ و ذﻟك ﺑﺎﺗﺑﺎع اﻷﺳﺎﻟﯾب
اﻟﻌﻠﻣﯾّﺔ ﻟﻔﮭم اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ و ﺗﻘدﯾر ﺧطورﺗﮭﺎ و أھﻣّﮭﺎ أﺳﻠوب اﻟﻔﺣص .
أ ـ زﯾﺎدة ﺗوﺳﯾﻊ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎة اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ  :و ذﻟك ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﮫ ﻣن اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺄﺳﺑﺎب ارﺗﻛﺎب اﻟﻣﺟرم
ﻟﺟرﯾﻣﺗﮫ ﺳواء ﻛﺎﻧت أﺳﺑﺎب داﺧﻠﯾّﺔ أو ﻋﺿوﯾّﺔ أي ﺣﺳﯾّﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ ،و ﻛﻠّﮭﺎ ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ
اﻹﺟراﻣﯾّﺔ و أﺣواﻟﮭﺎ  .و ﻟﻌ ّل أﻧﺻﺎر ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ اﻋﺗﻘدوا أﻧّﮫ ﺑﺈطﻼق ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿـﺎة ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﯾﻣﻛن
ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧـﺎﺳب  ،ھذا اﻟﻣﺑدأ اﻟّذي ﯾﻌﺗﺑر اﻷﺳـﺎس اﻟّذي ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم اﻟﺗﻔرﯾـد ﺧﺎﺻّﺔ ﻓﻲ ﺑﻌده
اﻟﻘﺿـﺎﺋﻲّ .
و إﺣﺎطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻛ ّل اﻟﻌواﻣل اﻟّﺗﻲ ﺗﻛون دﻓﻌت اﻟﻣﺟرم ﻟﺳﻠوك اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺗﻣﻛّﻧﮫ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق
اﻟﺗﻧﺎﺳب اﻟﻔﻌﻠﻲّ  ،و ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻔﺎﻋل ـ اﻟﻣﺟرم وﻓق ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ـ ھو اﻟﻣﺣور اﻟذي ﯾﻔﺗرض أن ﯾدور ﺣوﻟﮫ
اﻟﻣﺑدأ  .و اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺳﻠطﺗﮫ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ اﻟواﺳﻌﺔ أو ﺑﺎﻷﺣرى اﻟﻣطﻠﻘﺔ 1ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن
ﯾﻘدّر اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ و ﻣن ﺛ ّم ﯾﺧﺗﺎر اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ أي أنّ اﻟﺗﻧﺎﺳب ﯾﻛون ﺑﯾن اﻟﻔﺎﻋل
ﺑﺄﺣواﻟﮫ و ظروﻓﮫ اﻟﺗﻲ دﻓﻌﺗﮫ إﻟﻰ اﻹﺟرام و اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﻣﻼﺋم ﻟﮫ.
و اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ وﻓق أﻧﺻﺎر ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺻﺑﺢ :
ﺣﺗﻣﯾّﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ

ﺧطورة إﺟراﻣﯾّﺔ

ﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾّﺔ

اﻟﺗداﺑﯾر

ب ـ ﻓﺣص اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ  :إنّ ﺗﻌدّد دواﻓـﻊ اﻹﺟرام و اﺧﺗﻼﻓﮭﺎ ﻣن ﻣﺟرم إﻟﻰ آﺧر  ،و
ﺗراوﺣﮭﺎ ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻟﻧّﻔﺳﯾّﺔ و اﻟﻌﺿوﯾّﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ

)(2

ﺟﻌل أﻧﺻﺎر ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ و ﺗﻣﺳّﻛﺎ ﻣﻧﮭم

ﺑﺎﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﯾدﻋون إﻟﻰ ﺿرورة ﻓﺣص اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻗﺑل اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾّﺔ و اﺧﺗﯾﺎر
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ .
) (1ﯾﻧظر ،أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم  ،اﻟﺣدود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ"،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه
 ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھرة  ،ﻛﻠﯾّﺔ اﻟﺣﻘوق ﻧوﻗﺷت ﻓﻲ 14أﻛﺗوﺑر ،1965ﻣﻧﺷورة ،دط)،دون ﺑﻠد اﻟﻧّﺷر  :دار و ﻣطﺎﺑﻊ اﻟﺷﻌب
،دت(،ص.33
) (2ﯾﻧظر ،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾﻔﻲ و ﻣﺣﻣد زﻛﻲ أﺑو ﻋﺎﻣر ،ﻋﻠم اﻻﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب68 ،ـ69؛ أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ،ص112ـ113؛أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣّد  ،ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ص111ـ115؛
R. Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P117et ss ; Bouzat et Pinatel, Traité de Droit
pénal et de Criminologie,T 3 ,263- et ss .
171

ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

ﻓﺎﻟﻔﺣص اﻟﻌﺿوي و اﻟﻧّﻔﺳﻲ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺟﻧﺎة ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌروﻓﺎ ﻣن ﻗﺑل ،و ﻟﻌ ّل أﻗطﺎب اﻟﻣدرﺳﺔ
اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ﻧظرا ﻟﺗﺄﺛّرھم ﺑﺗﺧﺻّﺻـﺎﺗﮭم ﺳواء ﻓﻲ اﻟطبّ أو ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻷﺧرى اﺑﺗﻐوا ﺗﺳﺧﯾر دراﺳﺎﺗﮭم و
ﻛ ّل اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾّﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠوا إﻟﯾﮭﺎ  ،ﻟﻔﮭم ﺛم ﺗﻔﺳﯾـر اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ،ﺣﺗّﻰ ﺗﺗﯾﺳر اﻟﺳﺑل أﻣﺎم
اﻟﻘﺿﺎة ﻻﺧﺗﯾـﺎر اﻟﺟزاء اﻟﻣﻧـﺎﺳب اﻟﻛﻔﯾل ﺑﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺧطـورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻣن أﺟل ﺑﻠوغ اﻟﮭدف اﻷﺳﻣﻰ
اﻟﻣﺑﺗﻐﻰ و ھو اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .

و ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻛون ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﻗد وﺿﻌت اﻟﺣﻠول ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺧطر اﻹﺟرام ﻋن طرﯾق إزاﻟﺔ
أﺳﺑﺎﺑﮫ  ،و ﺑرﺑطﮭﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺟرم ﺗﻛون ﻗد ﺟﻌﻠت اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ھﻲ ﻣﻧﺎط
)(1

ﺗﻔرﯾد اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ

و ﻣﺎ ﯾﻌزّ ز ھذا اﻟﺣﻛم أﻧّﮭﺎ دﻋّﻣت ھذا اﻟﺗﻔرﯾد ﺑوﺿﻊ أﺳﺳﺎ أﺧرى ﻟﻠﺗﻔرﯾد ﺗﺗﻌﻠّق

ﺑﺎﻟﺷقّ اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﺟزاء  ،ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺣﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣواﻟﻲ .
 2ـ اﻷﺳس اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ  :ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ﻓﺿل ﻓﻲ إرﺳﺎء أﺳﺳﺎ ﺟدﯾدة
ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺗﻘوم ھﻲ اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ،أھﻣّﮭﺎ :ﺗﻧوﯾـﻊ اﻟﺗداﺑﯾـر ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ
اﻷھداف اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﮭﺎ و ﻗد ﻋدّدﻧﺎھﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ و ﻟﻧﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻌﻧﺻر أن ﻧﺣدد ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق ﻛ ّل ﻧوع و ھدﻓﮫ،
و ﻛذا اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب اﻟﺗﺻﻧﯾف و ﻗد ذﻛرﻧﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻣن أﻗطﺎب اﻟﻣدرﺳﺔ ؛ و
ﺑﯾﺎن ھذه اﻷﺳس ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗّﺎﻟﻲ:
أ ـ اﻷھداف اﻟﻣﺑﺗﻐﺎة ﻣن ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺗداﺑﯾر  :ﻟﻘد ﺑﯾّﻧﺎ ﺳﻠﻔﺎ اﻷﺳﺎس اﻟّذي ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﺗ ّم ﺗﻘرﯾر اﻟﺗداﺑﯾر
ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﺑﮭﺎ ﺗواﺟﮫ اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻟﻠﺟﻧﺎة ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﺣواﻟﮭم ،و ھﻲ ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق وﺳﯾﻠﺔ
دﻓﺎﻋﯾّﺔ ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  .ﻛﻣﺎ أﻛّدﻧﺎ ﻣدى ﺣرص أﻧﺻﺎر اﻟﻔﻛر اﻟوﺿﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻧوﯾﻊ ھذه اﻟﺗداﺑﯾر ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻧﮭﺎ
اﻟﺗدﺑﯾر اﻷﻣﻧﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﺗﻌﻠّﻘﮭﺎ ﺑﺟرﯾﻣﺔ ارﺗﻛﺑت ﻓﻌﻼ .
و اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﻣﻔﺗرض ﻓرﺿﮫ ﯾﺣﺗﺎج ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال إﻟﻰ ﺣﺳن ﺗﻧﻔﯾذه  ،ﻓﺈن ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻷﺻل
ﻣﺗراوﺣﺔ ﺑﯾن  :اﻟﺗداﺑﯾر اﻹﺻﻼﺣﯾّﺔ  ،و اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺳﺗﺋﺻﺎﻟﯾّﺔ و اﻟﺗداﺑﯾر اﻟرّ ادﻋﺔ  ،ﻓﻣن اﻟﺿروري
اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق أھداﻓﮫ  ،و ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗّﺎﻟﻲ): (2
)  (1ﯾﻧظر  ،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺧﺿر  ،اﻷوﺟﮫ اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،ص 32؛ ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣود ﻣﺻطﻔﻰ  ،ﺗوﺟﯾﮫ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻧﺣو ﻓردﯾّﺔ اﻟﻌﻘﺎب  ،اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق ،ص .148
)  (2ﯾﻧظر ،ﯾﺳر أﻧور و آﻣﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺛﻣﺎن  ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب،ج38/2؛ أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣّد  ،ﻋﻠم
اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ص 122؛ﻓﺗوح اﻟﺷﺎذﻟﻲ ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،ص 57؛
124.ـ R. Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P121
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ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

أ1ـ اﻟﺗداﺑﯾر اﻹﺻﻼﺣﯾّﺔ :و ﺗﺳﺗﮭدف إﻣّﺎ اﻟﻘﺿﺎء ﻛﻠﯾّﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻘﺎﻧون ،أو إﻟﻐﺎء اﻵﺛﺎر
اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ أو إﺻﻼح اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﮫ ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال .
أ 2ـ اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺳﺗﺋﺻﺎﻟﯾّﺔ  :و ھدﻓﮭﺎ اﻟﻘﺿﺎء ﻛﻠﯾّﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ إﻣّﺎ ﺑﺈﻋداﻣﮭﺎ أو
ﻋزﻟﮭﺎ ﻛﻠﯾّﺎ ﺑﺎﻹﺑﻌﺎد إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرات أو ﺳﺟﻧﮭﺎ ﺳﺟﻧﺎ ﻣؤﺑّدا  ،و ﻛﻠّﮭﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓرﯾدة ھﻲ اﺳﺗﺋﺻﺎل
اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻛوﻧﮫ ﯾﺷﻛّل ﺧطرا ﻋﻠﯾﮫ .
أ 3ـ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟرّ ادﻋﺔ  :و ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺣﺑس اﻟﻣﺣﻛـوم ﻋﻠﯾﮫ أو ﺗﻐرﯾﻣﮫ ﻣﺎﻟﯾّﺎ ﺗﻌزﯾـرا ﻟـﮫ و ردﻋﺎ
ﻟﮫ ﻋن ﻣﻌﺎودة اﻹﺟرام.
ﺑﮭدف اﻟﻌﻼج أو اﻹﺻﻼح أو ﺑﮭدف اﻟﺗﻘوﯾم و اﻟﺗﮭذﯾب و اﻟﺗرﺑﯾﺔ أو ﺑﮭدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟردع اﻟﺧﺎصّ
ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﺻـﺎل أو اﻟﻌزل

)( 1

 ،ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺣﻘق اﻷھداف و ﺗﻛون ﻟﮭذه اﻟﺗداﺑﯾر ﻓﻌّـﺎﻟﯾّﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ

اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ و ﺑﺎﻟﺗّﺎﻟﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﺣﻣﺎﯾﺗﮫ  ،إﻻّ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠﻰ آﻟﯾّﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻌﻠﻣـﻲ
ﻟﻠﻣﺣﻛـوم ﻋﻠﯾﮭم .
ب ـ اﻷﺳس اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﺻﻧﯾف  :ﺗﻌﺗﺑر ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم وﺳﯾﻠﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾّﺔ ﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗداﺑﯾر ﻣن
اﻟﻧّﺎﺣﯾّﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾّﺔ  ،ﺧﺎﺻّﺔ و ﻗد ﺟﻌل ﻟﮫ أﻗطـﺎب اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ أﺳﺳﺎ ﺟدﯾدة و ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﺗﻠك
اﻟّﺗﻲ ﻛـﺎﻧت ﻣﻘرّ رة ﻣن ﻗﺑل  ،و ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺣص اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ  ،ﺑﯾـﺎﻧﮭﺎ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ
اﻟﻧّﺣو اﻟﺗّﺎﻟﻲ :
ب 1ـ أﺳﺎس اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻧد ﻟوﻣﺑروزو :ﻋﻣد ﻟوﻣﺑروزو ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺟرﻣﯾن إﻟﻰ ):(2
ـ ﻣﺟرم ﺑﺎﻟﻣﯾﻼد  :ﺧطﯾر ﻻ ﯾرﺟﻰ إﺻﻼﺣﮫ ﯾﻔﺗرض إﻋداﻣﮫ أو ﺣﺑﺳﮫ ﻣؤﺑّدا .
ـ ﻣﺟرم ﻣﺟﻧون  :ﯾﺗ ّم وﺿﻌﮫ ﻓﻲ ﻣﺻﺣﺔ ﻋﻘﻠﯾّﺔ إن ﻛﺎن ﯾرﺟﻰ ﺷﻔﺎؤه ﻓﺈن ﻛﺎن ﻻ أﻣل ﻓﻲ اﻟﺷﻔﺎء
ﯾﻔﺗرض إﻋداﻣﮫ.
ـ اﻟﻣﺟرم اﻟﺻرﻋﻲ :وﯾﺷﺑﮫ اﻟﻣﺟﻧون و ﯾﺄﺧذ ﺣﻛﻣﮫ.
ـ ﻣﺟرم ﺑﺎﻟﻌﺎدة  :و ﺿﻌﻔﮫ اﻟﺧﻠﻘﻲ ﯾدﻓﻌﮫ إﻟﻰ اﻹﺟرام و ﻷﻧّﮫ ﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺟب ﻋزﻟﮫ.

) ( 1ﯾﻧظر ،ﻋﻠﻲ أﺣﻣد راﺷد ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣدﺧل و أﺻول اﻟﻧّظرﯾّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ،ص 42و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
)  (2ﯾﻧظر  ،ﻓرج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﮭرﯾش ،اﻟﻧّظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ "دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻧّﺷﺄة و اﻟﺗطوّ ر،ص 166ـ 167؛
127.ـ R. Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P126
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ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

ـ ﻣﺟرم ﺑﺎﻟﺻدﻓﺔ  :ﺗدﻓﻌﮫ ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﯾّﺔ إﻟﻰ اﻹﺟرام ﻛﺎﻟﺣﺎﺟﺔ أو اﻹﻏراء أو ﻏﯾرھﺎ و ﻣن
اﻟﺿروري إﺑﻌﺎده ﻟﻣدة ﻏﯾر ﻣﺣددة.
ـ اﻟﻣﺟرم ﺑﺎﻟﻌـﺎطﻔﺔ :و ﯾﻛون داﻓﻊ ﻟﻺﺟرام ﻋﺎطﻔﺗﮫ اﻟﺟﺎﻣﺣﺔ ﻛﺎﻟﻐﺿب اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌف ﻣن ﻗدراﺗﮫ
اﻹدراﻛﯾّﺔ و ﯾﻛﻔﻲ إﺑﻌﺎده ﻣﻊ إﻟزاﻣﮫ ﺑﺗﻌوﯾض ﻛ ّل ﺿرر ﺗرﺗب ﻋن ﺟرﯾﻣﺗﮫ.
و ظﺎھر أنّ أﺳﺎس اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻧد ﻟوﻣﺑروزو ھو اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻲ أو اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣﺟرم .
ب 2ـ أﺳﺎس اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻧد ﻓﯾري :اﺧﺗﺎر ﻓﯾري ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺟرﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺧﻣس طواﺋف ھﻲ):(1
اﻟﻣﺟرم ﺑﺎﻟﻣﯾﻼد  ،اﻟﻣﺟرم اﻟﻣﺟﻧون  ،اﻟﻣﺟرم اﻟﻣﻌﺗﺎد  ،اﻟﻣﺟرم ﺑﺎﻟﻌﺎطﻔﺔ و اﻟﻣﺟرم ﺑﺎﻟﺻدﻓﺔ ؛ و ھﻲ ﺗﺷﺑﮫ
ﻣن ﺣﯾث ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ اﻟطواﺋف اﻟﺗﻲ ﻗﺎل ﺑﮭﺎ ﻟوﻣﺑروزو ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﺟرم اﻟﺻرﻋﻲ اﻟّذي اﻧﻔرد ھذا اﻷﺧﯾر
ﺑذﻛره  .و ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛ ّل طﺎﺋﻔﺔ  ،رأى ﻓﯾري أنّ اﻟﻧﻔﻲ اﻟﻣؤﺑّد أو اﻟﻌزل ﻷﻣد ﻏﯾر ﻣﺣدد
ھو اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠطواﺋف اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ  ،أﻣّﺎ اﻟﻣﺟرم ﺑﺎﻟﻌﺎطﻔﺔ ﻓﺈﻛراھﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر
اﻟذي ﺗﺳﺑب ﻓﯾﮫ أﻧﺳب ﻟﮫ ،و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟرم ﺑﺎﻟﺻدﻓﺔ ﻓﺈﯾداﻋﮫ اﻟﺳﺟن ﻟﻣدة طوﯾﻠﺔ ھو اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳب
ﻟﺣﺎﻟﺗﮫ .
ﻗوة اﻟﻌواﻣل
وﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوع اﻟﺗدﺑﯾر ﻓﺎﻷﺳﺎس اﻟذي ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه وﺿﻊ ﻓﯾري ھذا اﻟﺗﺻﻧﯾف ھو ّ
اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت  :ﺑﯾوﻟوﺟﯾّﺔ ﻣﺣﺿﺔ أو طﺑﯾﻌﯾّﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ). (2
ب 3ـ أﺳس اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻧد ﺟﺎروﻓﺎﻟو :و ﺻﻧّف ﺟﺎروﻓﺎﻟو ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق اﻟﻣﺟرﻣﯾن إﻟﻰ ﻓﺋﺎت
أرﺑﻌﺔ ھﻲ):(3
ـ اﻟﻣﺟرم اﻟﻘﺎﺗل  :و ھو اﻟذي ﺗﻧﻌدم ﻟدﯾﮫ ﻋﺎطﻔﺔ اﻟﺷﻔﻘﺔ اﻧﻌداﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ.
ـ اﻟﻣﺟرم ﺑﺎﻟﻌﻧف :و ھو اﻟذي ﺗﺿﻌف ﻋﻧده ﻋﺎطﻔﺔ اﻟﺷﻔﻘﺔ و ﻻ ﺗﻧﻌدم.
ـ اﻟﻣﺟرم اﻟﺳﺎرق:ھو اﻟذي ﺗﻧﻌدم ﻟدﯾﮫ أو ﺗﺿﻌف ﻋﺎطﻔﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ.
) (1ﯾﻧظر  ،ﻣﺣﻣد أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ  ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ص118ـ119؛ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾﻔﻲ ،ﺣق اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﻘﺎب،ص70ـ71؛
R. Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P123.
)  (2ﯾﻧظر ،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾﻔﻲ و ﻣﺣﻣد زﻛﻲ أﺑو ﻋﺎﻣر  ،ﻋﻠم اﻻﺟرام و ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ص 73ـ76؛ ﻓرج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﮭرﯾش،
اﻟﻧّظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ "،ص .171
)  (3ﯾﻧظر  ،ﻓرج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﮭرﯾش"اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص 170ـ171؛ ﻋﺑد اﻷﺣد ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن  ،اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻷﻧﺗروﺑوﻟوﺟﯾّﺔ ﻓﻲ
ﺗﻔﺳﯾر اﻟظﺎھرة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ،اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق ،ص  705و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ؛
R. Merle &A.Vitu, IBID , T1, P 118_122.
174

اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

ـ اﻟﻣﺟرم اﻟﺷﮭواﻧﻲ :و ھو اﻟذي ﯾﺗﺻف ﺑﺿﻌف اﻟﺣسّ اﻷﺧﻼﻗﻲ .
)(1

و ظﺎھر أنّ أﺳﺎس اﻟﺗﺻﻧﯾف ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﺟﺎروﻓﺎﻟو ھو درﺟﺔ اﻧﺣطﺎطﮭم اﻷﺧﻼﻗﻲ

 ،ﻟذ اﻗﺗرح

ﻟﻣواﺟﮭﺔ ھذه اﻟﻔﺋﺎت ﺟﻣﯾﻌﺎ اﻟﺗداﺑﯾر؛ ﻓﺈن ﻛﺎﻧوا ﻣﻣن ﯾﺳﺗﺣﯾل ﺗﻛﯾّﻔﮭم ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﺎﻟﻣﺟرم اﻟﻘﺎﺗل
و اﻟﻣﺟرم ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻓﺎﺳﺗﺋﺻﺎﻟﮭم أو إﻋداﻣﮭم أﻧﺳب ﺗدﺑﯾر ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻧﮭم  ،و إن ﻛﺎﻧوا ﻣﻣن ﯾرﺟﻰ
ﺗﻛﯾّﻔﮭم ﻓﻼ ﻣﻧﺎص ﻣن ﻣﺳﺎﻋدﺗﮭم ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺻﻼﺣﮭم ).(2
ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻌرض ﻟﮭذه اﻟطواﺋف اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ و اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى  ،ﺗﻌدّدت أﺳس
اﻟﺗﺻﻧﯾف وﻓق ﻓﻛر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﻣﺗراوﺣﺔ ﺑﯾن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻲ أو اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣﺟرم و
ﻣﻌﯾﺎر ﻗوّ ة اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ ـ ﺑﯾوﻟوﺟﯾّﺔ ﻣﺣﺿﺔ أو طﺑﯾﻌﯾّﺔ أو
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ ـ و ﻣﻌﯾﺎر درﺟﺔ اﻧﺣطﺎطﮭم اﻷﺧﻼﻗﻲ؛ ﻓﺎﻋﺗﺑر ھذا اﻟﺗﻧوّ ع دﻋﻣﺎ ﻟﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﺟزاء
اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،و إن ﻛﺎن ﻗد ﺗﻌرّض ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻟﻠﻧﻘد.
إنّ اھﺗﻣﺎم ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺷﺧص ﻣرﺗﻛب اﻟﺟرﯾﻣﺔ و دﻋوﺗﮭﺎ ﻟﻠﺗوﺟّ ﮫ إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد ﺑﺗﻘرﯾر
اﻟﺗداﺑﯾر ﺑدﯾﻼ ﻋن اﻟﻌﻘوﺑﺎت  ،أدّى إﻟﻰ إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺗّﺷرﯾﻌﺎت و ذﻟك ﻟﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣّﻧﮫ ﻣن
أھداف ﻋﻼﺟﯾّﺔ  ،ﺗّرﺑوﯾّﺔ وإﺻﻼﺣﯾّﺔ  ،ﻣن ذﻟك

)(3

 :ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻹﯾطﺎﻟﻲ اﻟﺻّﺎدر ﺳﻧﺔ 1889م ،

وﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم 1904م اﻟّذي ﺗﺄﺛّر ﻛﺛﯾرا ﺑﺎﻟﻣﺷرّ ع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟّذي ﺗﺑﻧّﻰ ﻓﻛرة
اﻟﺗّداﺑﯾر ﺑﺗﻘرﯾره ﻧﻔﻲ ﻣﻌﺗﺎدي اﻹﺟرام إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرات ،وﺑﺈﻧﺷﺎﺋﮫ إﺻﻼﺣﯾّﺎت اﻷﺣداث ؛ ﻛﻣﺎ ﺗﺄﺛّرت
ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻛ ّل ﻣن اﻟﺳوﯾد وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ وإﻧﺟﻠﺗرا واﻟﻧّﻣﺳﺎ ﺑﺄﻓﻛﺎر ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ،ﻓﺄﻧﺷﺄت ﻣراﻛز ﺧﺎﺻّﺔ ﺑﺎﻟﺧطرﯾن
واﻟﺷّوا ّذ ﺑﮭدف إﺻﻼﺣﮭم.

) (1ﯾﻧظر  ،ﻓرج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﮭرﯾش ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص .173
)  (2ﯾﻧظر  ،ﻓرج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﮭرﯾش ،اﻟﻧّظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ،ص 173؛
R. Merle &A.Vitu, OP.CIT , T1, P 118_122.
) (3ﯾﻧظ ر  ،ﻋﺑ د اﻟﻔ ﺗﺢ اﻟﺻ ﯾﻔﻲ  ،ﻣﺣﻣ د زﻛ ﻲ أﺑ و ﻋ ﺎﻣر  ،ﻋﻠ م اﻹﺟ رام واﻟﻌﻘ ﺎب  ،ص  84-77 ،؛ ﻓﺗ وح اﻟﺷ ﺎذﻟﻲ  ،ﻋﻠ م
اﻟﻌﻘﺎب  69 ،؛ ﻧﺻر ﻓرج ﻣﯾﻧﺎ ،اﻟﻣوﺟز ﻓﻲ ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب  ،ص 153؛
; R. Merle &Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P104 & SS
Marc Ancel, Les Codes Pénaux Européens, T1-4.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

و ﻟم ﺗﺳﻠم ھﻲ اﻷﺧرى ﻣن اﻟﻧّﻘد ﺣﺗّﻰ أﻧّﮭﺎ وﺻﻔت ﺑﺎﻟﺗطرّ ف ﻟﺗزﻣّﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻣﺳّك ﺑﺎﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ،
و إھدارھﺎ ﻟﻠﺣرﯾّﺎت اﻟﻔردﯾّﺔ ﺑذرﯾـﻌﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

) (1

 ،و ھذا ﻣﺎ أدّى إﻟﻰ ﻧﺷوء ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ

ﺗوﻓﯾـﻘﯾﺔ ﺗﺑﻧّﺗﮭﺎ اﻟﻣدارس اﻟوﺳطﯾّﺔ .

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ:
اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟوﺳطﯾّﺔ.
ظﮭرت ھذه اﻟﻣدارس ﻓﻲ أواﺧر اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر  ،و ﺗﺄﻟّﻘت ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ
اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻔﻘﮭﯾّﺔ و اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾّﺔ و اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ ﻟﻣواﻗﻔﮭﺎ اﻟﻣﻌﺗدﻟﺔ اﻟﻣﺗراوﺣﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺧﯾﯾر أو اﻻﻧﺗﻘﺎء ﻣن ﺟﮭﺔ و
اﻟﺗﺟدﯾد ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻹﺟرام و ﺧطﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟوﺿﻌﻲ دون ﺗﻔرﯾـط ﻓﻲ ﻣﺑدأ اﻟﻌﻘـﺎب
) (2ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى .
و ﻟﻺﺣﺎطﺔ ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ ھذه اﻟﻣدارس ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻔرﯾد  ،ﻻ ﻣﻧﺎص ﻣن اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺄﺗﮭﺎ و أھ ّم
دﻋﺎﺋﻣﮭﺎ  ،ﺛ ّم اﺳﺗﻧﺑﺎط أھ ّم ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻋﻧدھﺎ  .و ﻋﻠﯾﮫ  ،ﻓرﻋﺎن ﺳﯾﻣﯾّزان ھذا اﻟﻣطﻠب
ﻋرﺿﮭﻣﺎ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺎﻟﻲ :

اﻟﻔرع اﻷوّ ل :
ﻧﺷﺄة اﻟﻣدارس اﻟوﺳطﯾّﺔ و أھ ّم دﻋـﺎﺋﻣﮭﺎ.
ﻟﻘد ﺗﻌدّدت اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟّﺗﻲ ﺳﻌت إﻟﻰ إﯾﺟﺎد ﺣﻠول وﺳطﯾّﺔ ،ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ ﯾﺗ ّم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻛ ّل إﯾﺟﺎﺑﻲ
دﻋت إﻟﯾﮫ اﻟﺳﯾـﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ و اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ﻋﻠﻰ ﺣ ّد ﺳواء  ،و اﻟﺗﺧﻠّﻲ ﻋﻠﻰ ﻛ ّل ﻣﺎ أﺛﺑت اﻟواﻗﻊ ﻓﺷﻠﮫ
ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻹﺟرام أو ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  .و ﻗد أﺳّس ﻛ ّل اﺗﺟـﺎه ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻠﺳﻔﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ
ﻗـواﻋد و دﻋﺎﺋم ھﺎﻣّﺔ ﻓوﺳم ﺑﻌﺿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺣﯾن ظﮭرت ﻣﯾول أﺧرى إﻟﻰ
اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ؛ و ﻟﻺﻟﻣـﺎم ﺑﺄﺑرز ﻣﺎ ﺟﺎدت ﺑﮫ ھذه اﻟﻣدارس ﺣري ﺑﻧﺎ ﻣﻌرﻓﺔ ﻧﺷﺄﺗﮭـﺎ وأھ ّم دﻋـﺎﺋﻣﮭﺎ  ،و ذﻟك
ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾن :
ّأوﻻ ـ ﻧﺷﺄة اﻟﻣدارس اﻟوﺳطﯾّﺔ  :ﺳﻌت ھذه اﻟﻣدارس إﻟﻰ إﻋطﺎء ﺑداﺋل ﺣﺎوﻟت ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ رﺳم
ﻣﻌﺎﻟم ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺟدﯾدة " ﺗﺳﺗﻣد ﻣﺻدرھﺎ ﻣن اﻟﺗﻧـﺎﻗض و اﻟﺗﺿـﺎرب ﺑﯾن اﻟﻣدارس اﻟﻣﺗﻌـﺎرﺿﺔ  ،و
) (1ﯾﻧظر ،ﻓﺗوح اﻟﺷﺎذﻟﻲ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ص59؛ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺢ اﻟﺻﯾﻔﻲ ،ﻣﺣﻣد زﻛﻲ أﺑو ﻋﺎﻣر،ﻋﻠم اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب ،ص86؛
ﻣﺣﻣود ﻧﺟﯾب ﺣﺳﻧﻲ ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،ص.75
) ( 2ﯾﻧظر ،ﻋﻠﻲ راﺷد ،اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ص61؛ أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ،ص .118
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

)(1

ﺗﻧﺗﮭﻲ ﺑﺄﺳﻠـوب ﺗرﻛﯾﺑﻲ ﺗﺄﺻﯾـﻠﻲ ﺗﻛـﺎﻣﻠﻲ "

؛ و ﻟﻺﺣﺎطﺔ ﺑﻧﺷﺄة أﺑرز ھذه اﻟﻣدارس  ،ﻻ ﻣﻧـﺎص ﻣن

ﺗﺣدﯾـدھﺎ ﺑﺄﻗطـﺎﺑﮭﺎ ﺑداﯾﺔ  ،ﺛ ّم ﻋرض أھ ّم اﻟﻌـواﻣل اﻟّﺗﻲ أدّت إﻟﻰ ظﮭـورھﺎ  ،و ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺳق اﻟﺗﺎﻟﻲ :
 1ـ اﻟﻣدارس اﻟوﺳطﯾّﺔ و أھ ّم أﻗطﺎﺑﮭﺎ  :ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧّﮭﺎ ﻣﺗﻌددة  ،و ﻗد ﻓﺿّل أﺣد اﻟﻔﻘﮭﺎء
وﺳﻣﮭﺎ ﺑـ  ":اﻟﻣدارس اﻟوﺳطﯾّﺔ" أو "اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﯾّﺔ" ﻻ "اﻟﻣدارس اﻟﺗوﻓﯾﻘﯾّﺔ"  ،ﻷﻧّﮭﺎ وﻗﻔت ﻣوﻗﻔﺎ وﺳطﺎ ﺑﯾن
اﻟﻣدرﺳﺗﯾن اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ و اﻟوﺿﻌﯾّﺔ و ﻟم ﺗوﻓق ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ

)(2

و ھو اﻟرأي ﻋﻧدﻧﺎ ؛ و أھ ّم ھذه اﻟﻣدارس  :اﻟﻣدرﺳﺔ

اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻹﯾطﺎﻟﯾّﺔ  ،اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓـ ):(3
أ ـ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ  :ﻋرف ھذا اﻻﺗﺟﺎه اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﻲ ﺑﮭذا اﻻﺳم ،ﻷﻧّﮫ ﺟﺎء ﯾﺗوﺳط ﺑﯾن
اﻟﻣدرﺳﺗﯾن اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ و اﻟّﺗﻲ اﻋﺗﺑرت اﻷوﻟﻰ و اﻟوﺿﻌﯾّﺔ و ھﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾّﺔ ﻓﻛﺎﻧت اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ھﻲ اﻹﯾطﺎﻟﯾّﺔ ؛ ﻓﻘد
ﻧﺷﺄت ﻓﻲ إﯾطﺎﻟﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﯾد  " :إﯾﻣـﺎﻧوﯾل ﻛرﻧﻔـﺎﻟﻲ "  E/ Carnovleو" ﺑﯾـرﻧﺎردﯾـﻧو أﻟﯾـﻣﯾﻧﺎ" B/
 ، Almenaو ھﻣﺎ ﻣن أﻧﺻﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ.
ب ـ اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت  :ﻧﺷﺄ ھذا اﻻﺗﺟﺎه ﻻﻧﺗﻘﺎء اﻟﺣﻠول اﻟوﺳط ﺑﯾن اﻷﻓﻛﺎر
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و اﻷﻓﻛﺎر اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﮭﺎ اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ؛ و ﻗد ﺗﺄﺳس اﻹﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﯾد ﻛ ّل
ﻣن  :اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻓون ﻟﯾﺳت  Von Lisztو اﻟﺑﻠﺟﯾﻛﻲ " أدوﻟف ﺑﯾرﺗز "  Adolphe Prinsو اﻟﮭوﻟﻧدي
"ﻓـﺎن ھﺎﻣل " .Van Hamel
و ﺗوﻗف ﻧﺷﺎط اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺳﺑب اﻟﺣرب اﻟﻌـﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  ، 1914و
ﺑﺳﺑب وﻓﺎة ﻣؤﺳّﺳﯾﮫ ﺗ ّم ﺣﻠّﮫ وﺣﻠّت اﻟﺟﻣﻌﯾّﺔ اﻟدوﻟﯾّﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﺣﻠّﮫ ﻣﻧذ 1924ﻋﺎم  ،ﺣﯾث ﺗ ّم
إﻧﺷﺎؤھﺎ ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس و أﺻﺑﺣت ھذه اﻟﺟﻣﻌﯾّﺔ ﺗﻌﻘد دورﯾﺎ ﻣؤﺗﻣرات دوﻟﯾّﺔ و ﺗﺻدر ﻣﺟﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﺳﻣﯾّت ﺑـ :
" اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟدوﻟﯾّﺔ ﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻌﻘـوﺑﺎت " ."Revue International De Droit Pénal
 2ـ ﻋواﻣـل ﻧﺷﺄة اﻟﻣدارس اﻟوﺳطﯾّﺔ  :ﻟﻘد ﺳﺎھﻣت ﻋدة ﻋواﻣل ﻓﻲ ظﮭور اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺗﺟﺎھﺎت
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ،ﺑﻌﺿﮭﺎ اﺳﺗطﺎع ﺑﺎﻟﻔﻌل أن ﯾﻛوّ ن ﻣدرﺳﺔ ﻟﮭﺎ دﻋﺎﺋم ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﮭﺎ و ﻛﺎن ﻟﮭﺎ أﺛر ﻻ ﯾﺳﺗﮭﺎن ﺑﮫ ﻓﻲ
ﻣﺟﺎل ﺗطوﯾر اﻟﻧّظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻛﺎﻟﻣدارس اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرھﺎ ؛ و ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻘﺳﯾم ھذه اﻟﻌواﻣل إﻟﻰ  :ﻋواﻣل واﻗﻌﯾّﺔ
ﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻘﺎﺑﯾّﺔ أﺛﺑت اﻟواﻗﻊ ﻓﺷﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷھداف اﻟﻣرﺟوّ ة ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺻورھﺎ
)  (1ﯾﺳر أﻧور ﻋﻠﻲ و آﻣﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺛﻣﺎن  ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب ،ج.39/2
)  (2أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ص  118ھﺎﻣش ).(1
)  (3ﯾﻧظر ،ﻓﺗوح اﻟﺷﺎذﻟﻲ ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،ص 61ـ64؛ أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص118ـ 126؛ أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ
ﻣﺣﻣّد  ،ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ص 130ـ139؛
R. Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel , T1, P124 _125.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

اﻟﻣﺗﻌدد ،و أﺷﻛﺎﻟﮭﺎ اﻟﻣﺗﺟددة  ،و أﺧرى ﻓﻛرﯾّﺔ ﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋن ﻋﻘول أﺑت إﻻ ّ أن ﺗﺳﺟّ ل ﺑﺻﻣﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣؤﻟّﻔﺎت و
ﻛﺗﺎﺑﺎت ﻧﺎﻗدة ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻟم ﺗﺛﺑت ﻧﺟﺎﻋﺗﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾّﺎ و أﺻرّ ت ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻌـﺎﻟم ﻧﺣو اﻻﻋﺗدال ﻣن ﻧﺎﺣﯾّﺔ
و اﻟﺗﺟدﯾـد ﻣن ﻧﺎﺣﯾّﺔ أﺧرى ؛ و ﺧﻼﺻﺔ ھذه اﻟﻌواﻣل ﻧﻌرﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗّـﺎﻟﻲ :
أ ـ اﻟﻌواﻣـل اﻟواﻗـﻌﯾّﺔ  :ﻛ ّل اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﺑﻧﯾت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ و اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ اﻧﺑﺛﻘت
ﻋﻧﮭﺎ ﻟم ﺗﺳﻠم ﻣن اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ،ﻓﻘد وُ ﺟﮭت إﻟﯾﮭﺎ ﻋدة اﻧﺗﻘﺎدات و اﻋﺗﺑرت ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻋواﻣل واﻗﻌﯾّﺔ
أدّت إﻟﻰ ظﮭور اﻟﻣدارس اﻟوﺳطﯾّﺔ  ،و أھﻣّﮭﺎ ):(1
أ1ـ أﻧّﮭﺎ أﻏﻔﻠت ﻛﻠّﯾّﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓرﻏم أﻧّﮭﺎ اﻧﺗﻘدت ﺑﺷ ّدة ﺗطرّ ف اﻷﻓﻛﺎر اﻟّﺗﻲ ﻧﺎدت ﺑﮭﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺗرﻛﯾزھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟرﯾﻣﺔ دون اﻟﻣﺟرم إﻻ ّ أﻧّﮭﺎ وﻗﻌت ﻓﻲ اﻟﺧطﺄ ذاﺗﮫ  ،و ذﻟك ﺑﺗرﻛﯾزھﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟرم و ﺻﻔﺎﺗﮫ اﻟﺟﺳدﯾّﺔ و ﻋﯾوﺑﮫ اﻟﻌﺿوﯾّﺔ و اﻟﻧّﻔﺳﯾّﺔ دون اﻟﺟرﯾﻣﺔ و اﻷﺿرار اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ،
ﻣﻊ أنّ ﻟﮭذه اﻷﺧﯾرة أھﻣﯾّﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ و ﻣﻘدار ﻋﻘوﺑﺗﮫ.
أ2ـ أﻧّﮭﺎ أﻧﻛرت اﻷﺳﺎس اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻋﻧدﻣﺎ اﺳﺗﺑدﻟﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،
وإﻧّﮫ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ھذا اﻹﻧﻛﺎر ﯾﺗرﺗب ﻣن ﺟﮭﺔ ﻧﻔﻲ ﺣر ّﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ،و ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﺗﺟرﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ
)(2

اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻣن ﻓﻛرة اﻹﺛم اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠزم ﺑﺎﻟﺿرورة وﺟود إرادة ﺣ ّﺗﻰ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻧﻌﺗﮭﺎ ﺑﺄﻧّﮭﺎ إرادة آﺛﻣﺔ

.

أ 3ـ أﻧّﮭﺎ أھﻣﻠت دور اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻛﻠﯾّﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋ ّﯾﺔ اﻟردﻋﯾّﺔ أو اﻹﺻﻼﺣﯾّﺔ أو
اﻟﻌﺎدﻟﺔ  ،و ﺣﺻرت أﻏراض اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾﺔ .ﻛﻣﺎ أ ّﻧﮭﺎ دﻋت إﻟﻰ
ﺗطﺑﯾق ھذه اﻟﺗداﺑﯾر ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﺛﺑت ﻟدﯾﮭم اﻟﺧطورة ﺣﺗّﻰ دون ﺳﺑق ارﺗﻛﺎﺑﮭم ﻟﺟراﺋم و
ﻓﻲ ذﻟك اﻋﺗداء اﻟﺣﻘوق اﻟﺷﺧﺻ ّﯾﺔ وھدم ﻷﺣد أھم ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ و ھو ﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋ ّﯾﺔ.
ب ـ اﻟﻌواﻣل اﻟﻔﻛرﯾّﺔ  :ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛ ّل اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟّﺗﻲ وﺟّ ﮭت ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ  ،و
اﻟّﺗﻲ اﻋﺗﺑرﻧﺎھﺎ ﻋواﻣل واﻗﻌﯾّﺔ أدّت إﻟﻰ ظﮭور اﻟﻣدارس اﻟوﺳطﯾّﺔ ؛ ﻟم ﯾﺗوﻗّف ﻓﻛر اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣن اﻟﻔﻘﮭﺎء
اﻟﻣﺧﺗﺻّﯾن ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ و ﻋﻠﻣﺎء اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب ﻋن اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ أﻓﺿل ﻓﻲ
ﻧظرھم و أﻗدر ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟظـﺎھرة اﻹﺟـراﻣﯾّﺔ  ،إذ ﻋﻛﻔوا ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺟﯾل أﻓﻛﺎرھم اﻟﻣﺗﺟدّدة ﻓﻲ ﻣؤﻟّﻔﺎت
ﻟﮭم ،ﻟﻌ ّل أﺑـرزھﺎ ): (3
)  (1ﯾﻧظر ،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾﻔﻲ و ﻣﺣﻣد زﻛﻲ أﺑو ﻋﺎﻣر ﻋﻠم اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب ص86ـ88؛ أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣّد  ،ﻋﻠم
اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ص 126ـ129؛ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم  ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ص199ـ. 206
) (2ﯾﻧظر  ،ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم  ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ص.201
)  (3ﯾﻧظر  ،أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ص 119ـ120؛ ﯾﺳر أﻧور ﻋﻠﻲ و آﻣﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺛﻣﺎن  ،أﺻول
ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب ،ج39 /2ـ41؛ ﻓرج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﮭرﯾش  ،اﻟﻧّظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ  ،ص .185
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ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

ـ ﻛﺗـﺎب " إﯾﻣـﺎﻧوﯾل ﻛرﻧﻔـﺎﻟﻲ "  E/ Carnovleﺑﻌﻧـوان  ":اﻟﻌﻘـوﺑﺔ ﻟدى اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾـدﯾّﺔ و ﻓﻲ
ﻋﻠم اﻹﺟرام و أﺳﺎﺳﮭﺎ اﻟﻣﻧطﻘﻲ" .
ـ ﻛﺗـﺎب " ﺑﯾـرﻧﺎردﯾـﻧو أﻟﯾـﻣﯾﻧﺎ"  B/ Almenaﺑﻌﻧـوان  " :اﻟﻣذھب اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻻﻧﺗﻘـﺎدي و ﻗﺎﻧون
اﻟﻌﻘوﺑﺎت ".
ـ ﻛﺗـﺎب " ﺳـﺎﻟداﻧـﺎ"  (1) Saldanaﺑﻌﻧـوان  ":ﻋﻠم اﻹﺟـرم اﻟﺣدﯾث " .
ـ ﻛﺗـﺎب ""ﺟﺑراﺋﯾل ﺗﺎرد"  Gabriel Tardﺑﻌﻧوان  " :اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ ".
ـ ﻛـوش" ، Cuchو" روﻧﯾﮫ ﻛﺎرو"  ، Renné Garraudو" ﻛﺎرﺳون " Garcon
و " دوﻧـﺎﻟد دي ﻓـﺎﺑر" .Donnedieu De Vabes
ھذا  ،و ﻗد ﻛﺎن ﻟﻛ ّل ھذه اﻟﻌواﻣل اﻟواﻗﻌﯾّﺔ و اﻟﻔﻛرﯾّﺔ ﻋﻠﻰ ﺣ ّد ﺳواء دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻣدارس
اﻟوﺳطﯾّﺔ دﻋﺎﺋم ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ رﺳﻣت ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻣﻣﯾّزة و اﻟﻣﻌﺗدﻟﺔ رﻏم ﺗﻌدّدھﺎ و اﺧﺗﻼﻓﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض
اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻔرﻋﯾّﺔ  ،و ﯾﻣﻛن ﻋرض أھ ّم ھذه اﻟدﻋﺎﺋم ﻋﻧد ﻛ ّل ﻣﻧﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
ﺛﺎﻧﯾﺎ ـ أھ ّم دﻋـﺎﺋم اﻟﻣدارس اﻟوﺳطﯾّﺔ :اﻋﺗﻣدت ھذه اﻟﻣدارس ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد ﺑﻧت ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﺻوّ راﺗﮭﺎ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺄﺳﺎس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ و وﺳﺎﺋل أو آﻟﯾّﺎت ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ  ،و ﯾﻣﻛن ﺑﯾﺎن أھ ّم ﻣﺎ ﺟﺎدت ﺑﮫ ﻛ ّل
ﻣدرﺳﺔ ﻣن دﻋﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 1ـ أھ ّم دﻋﺎﺋم اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  :ﺣﺎول أﻗطﺎب ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ أن ﯾﺧﺗﺎروا ﺣﻠوﻻ وﺳطﯾّﺔ ﻣﺳﺗﻣدة
ﻣن إﯾﺟﺎﺑﯾّﺎت اﻟﻣدرﺳﺗﯾن اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ و اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ﻣﻌﺎ  ،و ذﻟك ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ رﻛﺎﺋز أھﻣّﮭﺎ ):(2
أ ـ أﺳـﺎس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ  :ﻟم ﯾﻧﻛر روّ اد اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﺑدأ اﻟﺣﺗﻣﯾّﺔ ﺗﻣﺳّﻛﺎ ﻣﻧﮭم ﺑﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻹﺟرام
اﻟﻣؤﻛّدة ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠﻌواﻣل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﺷﺧص ﻻرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ  ،و إن ﻛﺎﻧوا ﻗد ﺗﺧﻠّوا ﻋن
)  (1ھو أﺣد ﻣؤﺳﺳﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾّﺔ اﻟﺑراﺟﻣﺎﺗﯾّﺔ )اﻟﻧّﻔﻌﯾّﺔ أو اﻟواﻗﻌﯾّﺔ( ،اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣدارس اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ
ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت و اﻟﻣؤﯾّدة ﻟﻣﺑﺎدﺋﮫ ،و ﻻ ﺗﻌﺑﺄ ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺎﻟﻧّظرﯾّﺎت ذات اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﻣﺟ ّردة  ،و إﻧّﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﻧﺣو اﺳﺗﻠﮭﺎم
ﺣﻠول ﻋﻣﻠﯾّﺔ ﺗواﺟﮫ ﺑﮭﺎ اﻟظﺎھرة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ و اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﺗﺟرﺑﺔ اﻟواﻗﻊ

 .ﯾﻧظر  ،أﻛرم ﻧﺷﺄت

إﺑراھﯾم  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ص 120؛ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم  ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ص  242؛ ﻓرج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﮭرﯾش
 ،اﻟﻧّظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ،ص .185
)  (2ﯾﻧظر  ،أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣّد  ،ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ص132ـ133؛ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ،
ص 243ـ244؛ ﯾﺳر أﻧور ﻋﻠﻲ و آﻣﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺛﻣﺎن  ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب ،ج40 /2ـ41؛
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

ﺑﻌض أﻓﻛﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ ﺗﻌرّ ﺿت ﻟﻠﻧّﻘد ﻛﻔﻛرة اﻟﻣﺟرم ﺑﺎﻟﻣﯾﻼد؛ و ﻣﺳﺎﺋل اﻷھﻠﯾّﺔ ﻓرّ ﻗت
اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺟرﻣﯾن ﻛﺎﻣﻠﻲ اﻷھﻠﯾّﺔ و ﻧﺎﻗﺻﯾﮭﺎ ﻟﺗﯾﺳﯾر اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺟزاء اﻟﻣﻧﺎﺳب .
ھذا  ،و رأى ﻛﺎرﻧـوﻓﺎﻟﻲ ﺿرورة أﺧذ اﻷﺳس اﻷﺧﻼﻗﯾّﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ ﻣﻌﺎ ﺑﻧظر اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﺗﺄﺳﯾس
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،و ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓرّ ق ﺑﯾن ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻛﺎب اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﺧطﺄ و ﺣﺎﻟﺔ ﺗواﻓر
اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ  ،ﻛ ّل ذﻟك ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  .أﻣّﺎ اﻟﯾﻣﯾﻧﺎ  ،ﻓرأى أنّ ﻓﻛرة
اﻹﺟﺑﺎر و اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻠﺳﻔﯾّﺔ ﻻ ﯾﻔﺗرض أﺧذھﺎ ﺑﻧظر اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ ﺑل ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض
ﺗرﻛﮭﺎ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﯾﻘدّرھﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻋد و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ .
ب ـ آﻟﯾﺎت ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ  :اﺧﺗﺎرت اﻹﯾطﺎﻟﯾّﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺔ و اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾّﺔ
ﻹﻣﻛﺎن ﻣواﺟﮭﺔ ﻣظﺎھر اﻹﺟرام اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ،ذﻟك أﻧّﮫ ﻣن اﻟﺿروري أن ﻻ ﻧﺳﺗﮭﯾن ﺑﺎﻟﮭدف اﻟردﻋﻲ اﻟﻣﺑﺗﻐﻰ
ﻣن اﻟﻌﻘـوﺑﺔ ﻛﺟزاء ﻣوﺟﻊ ـ ﺑﮫ ﯾﺗﺣﻘق اﻟردع اﻟﺧﺎصّ ـ و ﯾﻣﻛن ﺑﻣﻘﺗﺿـﺎه أﯾﺿﺎ اﻟدﻓـﺎع ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و
ﺿﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻓﺿل ﻟﮫ ـ اﻟردع اﻟﻌﺎم ـ ؛ ھذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أنّ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺗداﺑﯾر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن أﻣر
ﯾﻘﺗﺿﯾﮫ اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ أﺣوال اﻟﺟﻧﺎة ﺧﺎﺻّﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺧطورﺗﮭم.
و ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﺈنّ أھداف اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲ وﻓق ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺗـراوﺣﺔ ﺑﯾن اﻟردع ﺑﻧوﻋﯾﮫ ـ ﻋﺎم و
ﺧﺎص ـ و اﻹﺻﻼح  ،وﻻ ﯾﺗﺄﺗّﻰ ﺑﻠوغ ھذه اﻟﮭداف و ﻣن ﺛ ّم ﻣواﺟﮭﺔ اﻟظﺎھرة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ إﻻ ّ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ و اﻟﺗداﺑﯾر ﻣﻌﺎ و ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺟزاء اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ و ﻛ ّل واﻗﻌﺔ.
 2ـ أھ ّم دﻋﺎﺋم اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت  :ﻛﺎن ﺣﯾﺎد اﻻﺗﺣﺎد ظﺎھر ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺣرﯾّﺔ
اﻻﺧﺗﯾﺎر و ﻣﺑدأ اﻟﺣﺗﻣﯾّﺔ ﻟﻘﻧﺎﻋﺔ أﻗطﺎﺑﮫ ﺑﺄﻧّﮭﺎ أﻓﻛﺎر ﻣﺟردة ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ أو
ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟﻌﻣﻠﯾّﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺛﯾرھﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  .و ﻹﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ
اﻋﺗﻣد أﻗطﺎب اﻻﺗﺣﺎد ﻋﻠﻰ دﻋﺎﺋم ﺗﻣﺣورت ﻓﻲ): (1
أ ـ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ  :ﻓﻘد ﺳﻠك اﻻﺗﺣـﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﺳﻠك اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ
ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ و ﺗﻔﺳﯾـره وﺻوﻻ إﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻵﻟﯾّﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ
ﻟﻣواﺟﮭﺗﮫ  .إذ اﺳﺗﻧـﺎدا إﻟﻰ ﻛون اﻟﺟرﯾـﻣﺔ ظﺎھرة اﺟﺗﻣـﺎﻋﯾّﺔ ﻓﺈنّ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟـراﻣﯾّﺔ و
ﻓﺣﺻﮭﺎ ﻓﺣﺻﺎ ذاﺗﯾﺎ و اﺟﺗﻣـﺎﻋﯾّﺎ أﻣر ﯾﻘﺗﺿﯾﮫ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣﻌـﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﮫ ،و ﻻ ﯾﺗﺄﺗّﻰ
ذﻟك إﻻّ ﺑﺎﺗّﺑﺎع اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻌﻠﻣـﻲ .
)  (1ﯾﻧظر  ،أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣّد  ،ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ص136ـ137؛ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ،
ص 245ـ246؛ ﯾﺳر أﻧور ﻋﻠﻲ و آﻣﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺛﻣﺎن  ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب ،ج42 /2ـ43؛
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ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

ﻛﻣﺎ رأى أﻧّﮫ ﻣن اﻟﺿروري أن ﺗﺳﺗﻔﯾد اﻟﺳﯾـﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣﻌوّ ل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﻺﺟرام
ﺑﺻوره اﻟﻣﺗﻌددة ﻣن ﻣﻌطﯾﺎت ﻋﻠم اﻹﺟرام اﻷﻧﺗروﺑوﻟوﺟﻲ) (1و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﺗﯾﺳﯾر اﺧﺗﯾـﺎر آﻟﯾّﺔ ﺗﻧﻔﯾذ
اﻟﺟزاء اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ .
ب ـ آﻟﯾﺎت ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ  :اﺧﺗﺎر اﻻﺗﺣﺎد أﯾﺿﺎ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺔ و اﻟﺗدﺑﯾر اﻻﺣﺗرازي
ﻛﺂﻟﯾّﺎت ﯾﻣﻛن ﺑﻣﻘﺗﺿـﺎھﺎ اﻟﺗﺻدي ﻷﻧواع اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾّﺔ و ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺧطـورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ
ﻟﻠﺟﻧـﺎة ﻣن ﻧﺎﺣﯾّﺔ أﺧرى ؛ و ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري أﺧذ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﺳب ﺑﺄﺑﻌﺎده اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻧظر
اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟردﻋﯾّﺔ و اﻹﺻﻼﺣﯾّﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء .
و ﻗد أﻛّد اﻻﺗﺣﺎد ﻋﻠﻰ أھﻣﯾّﺔ اﻟﺗداﺑﯾر ﺧﺎﺻّﺔ إذا ﺛﺑت ﻋﺟز اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋن ﺑﻠوغ أھداﻓﮭﺎ  ،إذ ﻟﻣواﺟﮭﺔ
أﺻﻧﺎف ﻣن اﻟﻣﺟرﻣﯾـن اﻟﺷواذ أو اﻟﺧطرﯾن ﻻ ﻣﻧﺎص ﻣن ﺗﻘرﯾرھﺎ ؛ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗ ّم ﺗﻧظﯾـﻣﮭﺎ و إﺣﺎطﺗﮭﺎ
ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺿﻣـﺎﻧﺎت اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺣﻘــوق و ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾّـﺎت اﻟﻔردﯾّﺔ و اﻟﻌﺎﻣّﺔ ،و ﻻ ﯾﺗﺄﺗّﻰ ذﻟك إﻻ ّ
ﺑﺎﻟﺗﻣﺳّك ﺑـ " ﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ " اﻟّذي ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﯾﺗ ّم اﻟﻧّصّ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗـﺎﻧوﻧﺎ و ﻻ ﯾﻔﺗرض ﺗوﻗﯾـﻌﮭﺎ إﻻ ّ ﺑﻣوﺟب
ﺣﻛم ﻗﺿـﺎﺋﻲ و ﺑواﺳطﺔ اﻟﻘﺿﺎء ).(2
و رﻏم ﺗوﻗف اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﺑﺳﺑب اﻟﺣرب
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾّﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑداﯾﺔ ﺛ ّم ﺣﻠّﮫ ﺑﺳﺑب وﻓﺎة ﻣؤﺳﺳﯾﮫ  ،إﻻ ّ أنّ اﻟﺟﻣﻌﯾّﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﺳﺗﻣرت ﻋﻠﻰ
ﻣﺑﺎدﺋﮫ و ﺣﺎﻓظت ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑل و ﻧﮭﺟت اﻟﻣﻧﮭﺞ ذاﺗﮫ اﻟذي أرﺳﻰ ﻣﻌﺎﻟﻣﮫ اﻻﺗﺣﺎد  .ﻓﺎﻋﺗﻣدت اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣن
ﺟﮭﺔ و رأت ﺿرورة اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت و اﻟﺗداﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﻣﻊ ﺗوﺻﯾﺗﮭﺎ
ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣراﺗﮭﺎ ﺑﻌدم اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ  ،و ﻧظرا ﻻﻋﺗراﻓﮭﺎ ﺑﺗﻌدد أﻏراض اﻟﻌﻘوﺑﺔ دﻋت إﻟﻰ اﻟﺗﻣﺳّك ﺑﻣﺑدأ
اﻟﺗﻧﺎﺳب ﻟﺟﻌل ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺟزاءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ أﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ و ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺟرم ﻓﻲ ذات
اﻟوﻗت ).(3
ﺗﻌﺗﺑر ھذه أھ ّم اﻟدﻋﺎﺋم اﻟّﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣدارس اﻟوﺳطﯾّﺔ  ،و ﺑﮭﺎ ﺣﻘﻘت ﺗﺄﻟّﻘﺎ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ
أن ﺗﺣﻘﻘﮫ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻧﮭﺎ ؛ ﺗﺄﻟّﻘﺎ ﻣسّ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾّﺔ و اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ ﻣﻌﺎ  ،ﺑﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣدارس
)  (1ﺗﻌﺗﺑر اﻷﻧﺗروﺑوﻟوﺟﻲ ﻓرع ﻣن اﻟﻔروع اﻟﻌﻠﻣﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﮭﺗ ّم ﺑدراﺳﺔ اﻹﻧﺳﺎن و ﻣﺷﻛﻼﺗﮫ اﻟﻔردﯾّﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ و
ھﻲ ﻣﻛوّ ﻧﺔ ﻣن ﺷﻘﯾن  logie :و ﺗﻌﻧﻲ " :اﻟﻌﻠم أو اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾّﺔ اﻟﻣﻧﮭﺟﯾّﺔ " ،و  Anthropoو ﺗﻌﻧﻲ ":اﻹﻧﺳﺎن " و ﻋﻠﯾﮫ
ﻓـ anthropologie

ﺗﻌﻧﻲ" :اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾّﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن" .ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس إﺑراھﯾم ،اﻷﻧﺗروﺑوﻟوﺟﯾﺎ "ﻋﻠم اﻹﻧﺳﺎن"،

دط)،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ :دار اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺟﺎﻣﻌﯾّﺔ ،(2006:ص.5
)  (2ﯾﻧظر ،أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣّد  ،ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ص.137
)  (3ﯾﻧظر ،ﯾﺳر أﻧور ﻋﻠﻲ و آﻣﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺛﻣﺎن  ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب،ج42 /2ـ43؛ أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ
ﻣﺣﻣّد  ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص 140؛ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾﻔﻲ و ﻣﺣﻣد زﻛﻲ أﺑو ﻋﺎﻣر ،ﻋﻠم اﻹﺟرام و ﻋﻠم اﻟﻌﻘـﺎب  ،ص .92
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ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

اﻟوﺳطﯾّﺔ ﻛﻠّﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺗﻣﺳّك ﺑﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ ﺑﺷﻘﯾﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ و اﻹﺟراﺋﻲ و ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ
ﺛﺑوت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﺢ اﻟﻘﺿﺎة ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻣﺿﺑوطﺔ ﺑﺣدود ﻗﺎﻧوﻧﯾّﺔ  .و إنّ
ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﯾّﺔ ﺟﻌﻠﺗﮭﺎ ﺗﻛرّ س آﻟﯾّﺎت ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻔرﯾد ﺳﻧﺣﺎول ﺑﯾﺎن أھم ﻣظﺎھره ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔرع اﻟﻣواﻟﻲ :

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :
ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟوﺳطﯾّﺔ .
ﺣﯾﺎد اﻟﻣدارس اﻟوﺳطﯾّﺔ إزاء ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر  ،ﻟم ﯾﺣل دون ﺗﻣﻛّن أﻗطﺎﺑﮭﺎ ﻣن ﺗﺳﺟﯾل
ﺑﺻﻣﺗﮭم اﻟواﺿﺣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺗطوﯾر ﻧظﺎم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﺄﺑﻌﺎده اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾّﺔ و اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ  .و ﻟﻌ ّل ﻓﻲ
ﻋرﺿﻧﺎ ﻟدﻋﺎﺋم ﻛ ّل ﻣدرﺳﺔ ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻧﺑﺎط أھ ّم اﻟﻣظﺎھر اﻟﺟدﯾدة ﻟﮭذا اﻟﺗﻔرﯾد  ،و اﻟّﺗﻲ ﺗوﻣﺊ ﺑﺗﺄﻟّق
ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺳﺎھﻣت ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻧّظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ و ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﮭوض ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ
ﺑﺷﻛل ﻋﺎم وذﻟك ﺑﺧطوات ﺛﺎﺑﺗﺔ ـ ﺣﺗّﻰ و إن اﻋﺗرﺗﮭﺎ ﻧﻘﺎﺋص اﻛﺗﺷﻔت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ـ .
و ﻟﻺﻟﻣﺎم ﺑﻣظـﺎھر اﻟﺗﺟدﯾد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺂﻟﯾّـﺎت اﻟﺗﻔرﯾـد وﻓق ﻓﻛر اﻟﻣدارس اﻟوﺳطﯾّﺔ ﻋﻣدﻧﺎ ﺗﻘﺳﯾم
اﻟﻔرع إﻟﻰ ﻋﻧﺻرﯾن ﺗﯾﺳﯾرا ﻹدراك ﻣﺿﻣـوﻧﮭﺎ  ،و ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗّﺎﻟﻲ :
ّأوﻻ ـ ﻣظـﺎھر اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ  :ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺷﮭدﺗﮫ اﻟﻧّظم اﻟﻌﻘـﺎﺑﯾّﺔ ﻣن ﺗراﺟﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺗطﺑﯾق
ﻣﺑدأ اﻟﺷـرﻋﯾّﺔ  ،دﻋت ﻛ ّل اﻟﻣدارس اﻟوﺳطﯾّﺔ إﻟﻰ ﺿرورة اﻟرّ ﺟـوع إﻟﯾﮫ و اﻟﺗﻣﺳّك ﺑﮫ  ،ﻣﻊ وﺟوب ﺗﻘرﯾـر
ﻧظم ﻋﻘـﺎﺑﯾّﺔ ﻣـوازﯾﺔ ﻣرﻧـﺔ ﻛﻔﯾـﻠﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﻠﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم  ،و ﺗﺄﺳﯾـﺳﺎ ﻋﻠﻰ
ذﻟك ﺗ ّم :
 1ـ ﺗﺟدﯾد إﻗرار ﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ و ﻣﺑدأ اﻟﺗدرج ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ  :ﻓﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ ﺳﺑق ﺗﻘرﯾره ﻓﻲ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻟﻠﻣدارس اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋن اﻟوﺳطﯾّﺔ  ،ﻟﻛنّ ظﮭـور ﺻورة ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﺟزاءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻓﻲ
ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ھﻲ اﻟﺗداﺑﯾر و ﺗرك أﻣر ﺗﻘرﯾرھﺎ و ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎة ﺟﻌل أﻗطﺎب اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﺗﻔطﻧوا
إﻟﻰ ھذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ  ،و ذﻟك ﺑﺗﺄﻛﯾدھم ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﺟدﯾد ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺑدأ ﻟﯾﺷﻣل ﺷرﻋﯾّﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت و اﻟﺗداﺑﯾر
ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء .
ﻛﻣﺎ أنّ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﺑدﻻ ﻋن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾّﺔ و ﺗﺄﺳﯾﺳﮭﺎ ﻣن
ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻋﻠﻰ وﺟود ﺧطورة إﺟراﻣﯾّﺔ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾّﺔ ﻣرﺗﻛب اﻟﺟرﯾﻣﺔ  ،ﺟﻌل أﻧﺻﺎر اﻟﻔﻛر اﻟوﺳطﻲ
ﯾﺗﻣﺳّﻛوا ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎب ﻣﻊ دﻋوﺗﮭم إﻟﻰ ﺿرورة ﻣراﻋﺎة ﻣﺑدأ اﻟﺗدرّ ج ﻋﻧد ﺗﻘرﯾـر ھذه
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ .
و ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ھذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗّﺎﻟﻲ :
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ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

أ ـ ﺗﺟدﯾد ﻣﺿﻣون ﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ :ﻛﺎن ﻣﺿﻣون ﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﻧّص ﻋﻠﻰ
اﻟﺟراﺋم و اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﮭﺎ  ،و ﻟﻌ ّل ھذا اﻟﻣﺿﻣون ﻛﺎن ﻣﻘﺑوﻻ ﻷﻣد طوﯾل ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أنّ اﻟﺳﻠوﻛﺎت
اﻟّﺗﻲ رأت اﻟدول ﺿرورة إﺿﻔﺎء وﺻف اﻟﺗﺟرﯾـم ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺣددﺗﮭﺎ ﺑﻧﺻوص ﺻرﯾﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺷرﯾﻌﺎﺗﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ
؛ ﻛﻣﺎ أنّ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻛﻣﻘﺎﺑل ﻟﻛ ّل ﺟرﯾﻣﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻟﺟراﺋم ﺗ ّم اﻟﻧّص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻧوﻋﺎ و ﻗدرا ﻓﻲ
ﻗواﻧﯾﻧﮭﺎ اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ.
ﻟﻛن ـ و ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة ـ ﻓﺈنّ ظﮭور ﺻورة ﺟدﯾدة ﻟﻠﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ھﻲ" اﻟﺗداﺑﯾر" ﺟﻌل ﻣﺑدأ
اﻟﺷرﻋﯾّﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺟدﯾد ﻣﺿﻣوﻧﮫ ﻟﯾﺷﻣل  :ﺷرﻋﯾّﺔ اﻟﺟراﺋم و اﻟﻌﻘوﺑﺎت و اﻟﺗداﺑﯾر اﻷﻣﻧﯾّﺔ  ،ﺑل أﯾﺿﺎ
ﺷرﻋﯾّﺔ إﺟراءات ﺗوﻗﯾﻊ ﺗﻠك اﻟﺗداﺑﯾـر .و ﺗﺑرﯾر ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق ھذا اﻟﻣﺑدأ اﻷﺻﯾـل ﺑﮭذا اﻟﻣﺿﻣون
اﻟﺟدﯾد أﻧّﮫ ﯾﻌﺗﺑر أﺣد أھ ّم اﻟﺿﻣـﺎﻧﺎت اﻟﻘـﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻟﺣﻣـﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘــوق و اﻟﺣرﯾـﺎت اﻟﻔردﯾّﺔ ﻓﻲ ﻧظر ھذه
اﻟﻣدارس اﻟﻣوﺳـوﻣﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗدال) (1ـ وھو اﻟرأي ﻋﻧدﻧـﺎ ـ .
و ﻋﻠﯾﮫ  ،ﻓﺑدل أن ﯾﻛون اﻟﻣﺑدأ ":ﻻ ﺟرﯾﻣﺔ و ﻻ ﻋﻘوﺑﺔ إﻻّ ﺑﻧصّ " ﯾﺻﺑﺢ " ﻻ ﺟرﯾﻣﺔ و ﻻ ﻋﻘوﺑﺔ
و ﻻ ﺗدﺑﯾر أﻣن إﻻ ّ ﺑﻧصّ "  ،ﻓﯾﺳﺗوﻋب اﻟﻣﺑدأ ﺻورﺗﺎ اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻣﻌﺎ  :اﻟﻌﻘوﺑﺎت و اﻟﺗداﺑﯾر ،و ﺗﺻﺎن
ﻣن ﺛ ّم ﺣﻘوق اﻷﻓراد و ﺣرﯾّﺎﺗﮭم  ،ﺧﺎﺻّﺔ إن ﺗ ّم ﺿﺑط و ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺎل ﻛ ّل ﺻورة ﻣن ھذه اﻟﺻور و ﻛﯾﻔﯾّﺔ
ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ .
ب ـ إﻗرار ﻣﺑدأ اﻟﺗدرج ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ  :اﺗﺟﮫ أﻗطﺎب اﻟﻣدارس اﻟوﺳطﯾّﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ أﺳﺎس اﻟﻌﻘﺎب  ،و أﻛّدوا ﻓﻲ ھذا اﻹطﺎر ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺑدأ اﻟﺗدرّ ج
ﻋﻧد ﺗﻘرﯾرھﺎ ﺗﺷرﯾﻌﯾّﺎ ﺑداﯾﺔ  .و ﻷﻧّﮭم ﻣﯾّزوا ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ ﻛﻣﺎل أھﻠﯾﺗﮭم أو ﻧﻘﺻﮭﺎ دﻋوا إﻟﻰ
ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻟﺗدرّ ج ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ و أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻘرﯾر اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﺻورﺗﯾﮫ
 :اﻟﻌﻘوﺑﺎت و اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾّﺔ ؛ و ﯾﻣﻛن ﺑﯾﺎن ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ب 1ـ اﻟﺗدرج ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ  :ﻟﻘد ﺗﺧﻠّت اﻟﻣدارس اﻟوﺳطﯾﺔ ﻋن ﻛﺛﯾـر ﻣن أﻓﻛﺎر
)(2

اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺣﻼ ﻟﻠﻧّﻘد ،و اﻋﺗرﻓت ﻓﻲ اﻟﻣﻘـﺎﺑل ﺑﺄھﻠﯾّﺔ اﻟﺟـﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ

؛

إﻻّ أنّ اﻋﺗراﻓﮭﺎ ﺑﮭذه اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ ﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﻘدّر اﻟﺗﻔﺎوت ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺎة ﻓﻲ ﻣﻘدار ﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛوه ﻣن أھﻠﯾّﺔ ذﻟك أنّ
اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾّﺔ ﺗؤﻛّد وﺟود ھذا اﻟﺗﻔﺎوت  .و ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق رأى أﻗطﺎب اﻟوﺳطﯾّﺔ أن ﺗﺗﻔﺎوت
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ ﻟﻠﺟﻧﺎة ﺣﺗّﻰ ﻣﻊ اﻟﻣوﻗف اﻟﺣﯾﺎدي ﻟﻠﻣدرﺳﺔ إزاء ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر.
)  (1ﯾﻧظر  ،ﻓﺗوح اﻟﺷﺎذﻟﻲ ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،ص.63
)  (2ﯾﻧظر  ،أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم  ،اﻟﺣدود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ،أطروﺣﺔ
دﻛﺗوراه ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق ﻧوﻗﺷت ﻓﻲ  ، 1965د ط  ) ،دب :دار و ﻣطﺎﺑﻊ اﻟﺷﻌب،د ت(ص .36
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ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

و ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺟود اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻌﻠﯾّﺎ ،ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺟراﺋم اﻟﺧطﺋﯾّﺔ و اﻟﺟراﺋم
اﻟﻌﻣدﯾّﺔ  ،ﻛﻣﺎ أﻧّﮫ ﻧظرا ﻟﻼﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﺟﻧـﺎة ﻓﻲ ﻣدى ﺗدﺧّ ل إرادﺗﮭم ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﺟرﯾـﻣﺔ و ﻛﻣـﺎل أھﻠﯾﺗﮭم
أو ﻧﻘﺻﮭﺎ  ،رأى اﻷﻧﺻﺎر إﺧﺿﺎع ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗدرّ ج  .و ھذا ﺟﻌﻠﮭم ﯾﻣﯾّزوا
أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺎة ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ ﺳﻧﮭم ﻓﺎﺧﺗﺎرت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻋﻠﻰ اﻷﺣداث ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻧﻘص
)(1

أھﻠﯾﺗﮭم

 ،و ارﺗﺄت ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺎة ﺑﺎﻟﻧّظر ﻟﺧطورﺗﮭم  .و ﻟﻌ ّل ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﻧﮭﺞ

اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر درﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺋﺔ و درﺟﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ ﺳواء ﻣن
اﻟﻣﺷرّ ع ذاﺗﮫ ﻻﻣﺗﻼﻛﮫ ﺑﻌض اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣّﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛّﻧﮫ ﻣن ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻟﺗدرّ ج ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻔرﯾد اﻟﺟزاء
اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺗﺷرﯾﻌﯾّﺎ ،أو ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ.
ب 2ـ اﻟﺗدرّ ج ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ  :إنّ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣدارس اﻟوﺳطﯾّﺔ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗدرّ ج ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ
اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ  ،ﺟﻌل أﺛره ﯾﻧﺳﺣب آﻟﯾّﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ؛ و ﻷﻧّﮭﺎ اﻋﺗﺑرت اﻟﺗداﺑﯾر
اﻻﺣﺗرازﯾّﺔ ﺻورة ﻟﮭﺎ وزﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣواﺟﮭﺔ اﻟظـﺎھرة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ،ﻧﺎدت ﺑﺿرورة ﺗﻧظﯾـﻣﮭﺎ و ﺗﺣدﯾد
ﻣﺟﺎﻟﮭﺎ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺎ  ،ﻛﻣﺎ أﻛّدت ﻋﻠﻰ دور اﻟﻌﻘـوﺑﺔ اﻟﻔﻌّﺎل و اﻟذي ﻻ ﯾﻔﺗرض ﺗﺟـﺎھﻠﮫ ﻣطﻠﻘﺎ ﺧـﺎﺻّﺔ ﻣﻊ
اﻟﺗزاﯾد اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻧﺳﺑﺔ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم و اﻟﻌود إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري ﺗﻧوﯾـﻌﮭﺎ و ﺿﺑط ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ
ھﻲ اﻷﺧرى .
و ﺑﯾن ﺗﻘرﯾـر اﻟﺗداﺑﯾر و ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ و ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت و ﺿﺑط ﻣﺟﺎﻟﮭﺎ  ،و ﺑﯾن إﺷﻛـﺎﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن
اﻟﻌﻘـوﺑﺔ و اﻟﺗدﺑﯾـر و ﻋدﻣﮫ

) (2

 ،وﺿﻌت اﻟوﺳطﯾّﺔ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗدرّ ج اﻟﻛﻣﻲ و اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧّوﻋﻲ ﻟﺗﻘدﯾر

اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﻟﺟﻧﺎة ) .(3و ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺗﺷرﯾﻌﯾّﺎ ﺑداﯾﺔ
ﺛ ّم ﻗﺿﺎﺋﯾّﺎ  ،وﻣن ﺛ ّم ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﺳب اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ أﺳﺎس ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد ،و ﻟﻌ ّل أھ ّم اﻵﻟﯾّﺎت
اﻟّﺗﻲ اﻋﺗﻣدت ﻟﺗﯾﺳﯾر ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣن اﻟﻣﺷرّ ع :
ـ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗدرّ ج اﻟﻛﻣﻲ  :ﺟﻌل اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﺗراوﺣﺔ ﺑﯾن ﺣدود دﻧﯾﺎ و أﺧرى ﻗﺻوى  ،ﺧـﺎﺻّﺔ و
أنّ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻣﺎزاﻟت ﻣﺣﺗﻔظﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ ﻛﺄھ ّم ﻧظﺎم ﻋﻘﺎﺑﻲ ﻣﻌوّ ل ﻋﻠﯾﮫ ﻟﻠﺗﺻدي ﻷﻏﻠب

) (1ﯾﻧظر  ،أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم  ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص .36
)  (2أﺛﯾرت ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺔ و اﻟﺗدﺑﯾر اﻻﺣﺗرازي ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺛ ّم ﻓﻲ ﻋدة ﻣؤﺗﻣرات
أﺧرى ﻛﻣؤﺗﻣر اﻟﺟﻣﻌﯾّﺔ اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻘدّم اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ روﻣﺎ ﺳﻧﺔ  ،1949و اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﻻھﺎي ﺳﻧﺔ ،1950و اﻟدورة اﻟﺗﺣﺿﯾر ّﯾ ﺔ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠدوﻟﯾّﺔ ﻟﻠدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻛﺎراﻛﺎس ﺳﻧﺔ .1952
ﯾﻧظر  ،أﻛرم ﻧﺷﺄت ،اﻟﺣدود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،ص 39ھﺎﻣش). (3
)  (3ﯾﻧظر  ،أﻛرم ﻧﺷﺄت ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.40
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

أﻧواع اﻟﺟراﺋم و ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدة  .زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ھذا  ،ﺗﻘرﯾر ﻧظﺎم اﻟﻐراﻣﺎت و ﺟﻌل ﻣﻘﺎدﯾرھﺎ
ھﻲ اﻷﺧرى ﻣﺗراوﺣﺔ ﺑﯾن ﺣد أدﻧﻰ و أﺧر أﻗﺻﻰ .
ـ و ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧّوﻋﻲ  :ﻓﺎﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺗدﺑﯾر و اﻟﻌﻘوﺑﺔ أﺻﺑﺣت ﻣﺗﺎﺣﺔ  ،و اﻻﻧﺗﻘﺎء
ﻣﻣﻛﻧﺎ ﺣﺗّﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺧﺎﺻّﺔ و اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻧوﯾﻌﮭﺎ أﺻﺑﺣت ﺣﺛﯾﺛﺔ  ،و إن ﻛﺎﻧت ﻓﻲ أﻏﻠﺑﮭﺎ
ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ أو ﻣﺎﻟﯾّﺔ .
ﺛﺎﻧﯾﺎ ـ ﻣظـﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ :أﻋطﻰ أﻗطﺎب اﻟﻣدارس اﻟوﺳطﯾّﺔ أھﻣﯾّﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
ﺗﻔرﯾد اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ﻓﺄﻗروا ﻧظﻣﺎ ﻋﻘﺎﺑﯾّﺔ أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ ﺗﯾﺳﯾرا ﻹدراك أھداف اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﺻورﺗﯾﮫ
 ،ﺑﻌﺿﮭﺎ ﯾﻣسّ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻠﺗﻔرﯾد و اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﯾﻣسّ اﻟﺟﺎﻧﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻣﻧﮫ ؛ ﺑﯾﺎﻧﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ھذا
اﻟﻧّﺳق ﯾﻛون ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
1ـ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ :وﺟدﻧﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ اﻟوﺳطﯾّﺔ ﺳﻌت ﺑﺧطوات ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻧﺣو
اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻷھداف اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت و اﻟﺗداﺑﯾر ﻣﻌﺎ و ذﻟك ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن ﺣﻠول ﻋﻣﻠﯾّﺔ ﻟﻌدة إﺷﻛﺎﻻت
ﺗﺗﻌﻠّق ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﮭﺎ ﺑﺗﻔﺎﻗم ظﺎھرة اﻹﺟرام و ﻋﺟز اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ ﻋن اﻟﺗﺻدّي ﻟﮭﺎ  ،و ﺗﻣﺣورت ﺗﻠك
اﻟﺣﻠول ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻗﺿـﺎء اﻟﻣوﺿـوع ﻓـﻲ :
أ ـ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ :ﺣﯾث أﻧّﮭﺎ ﻣﻛّﻧت اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾّﺔ واﺳﻌﺔ
ﻣن ﺟﮭﺔ و ﻣﺿﺑوطﺔ ﺑﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ؛ ذﻟك أﻧّﮭﺎ أﻗرّ ت ـ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﺑﯾﺎن ـ ﻧظﻣﺎ ﻋﻘﺎﺑﯾﺔ
ﻣرﻧﺔ وزّ ﻋت ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ اﻟﺻﻼﺣﯾّﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﻣﺧوّ ل ﻟﮫ أﻣر وﺿﻌﮭﺎ ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺷرﻋﯾّﺗﮭﺎ و
اﻟﻘـﺎﺿﻲ اﻟﻣوﻛول ﻟﮫ أﻣر ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﺣدود أطرھﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ،ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻔردﯾّﺔ و ﺻﯾـﺎﻧﺔ
ﻟﻠﺣرﯾّﺎت اﻟﻌﺎﻣّﺔ ؛ و ﻟﻌ ّل أھﻣّﮭﺎ ﻧظـﺎم اﻟﺗدرّ ج اﻟﻛﻣﻲ و اﻻﺧﺗﯾـﺎر اﻟﻧّوﻋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ  .و إنّ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﯾﺟد
ﻣﺟﺎﻻ واﺳﻌﺎ ﻓﻲ ﺗﻛﯾﯾـف اﻟﺟزاءات و ﺑﺷﻛل ﺧﺎصّ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﯾن اﻟﺣدود اﻟﻘـﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧـﺎﺳب و
اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑظروﻓﮭﺎ اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ و اﻟﺟـﺎﻧﻲ ﺑظروﻓﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ و ﺻﻔـﺎﺗﮫ و ﺗﻛوﯾﻧﮫ و ﺑﯾﺋﺗﮫ وﺑواﻋﺛﮫ و
ﻣواﻗﻔﮫ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و اﻟﻣﻌﺎﺻرة و اﻟﻼّﺣﻘﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ.
ب ـ ﺗﻘرﯾر أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾف و اﻟﺗﺷدﯾـد  :ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﺑـﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ ﯾﺟد
اﻟﻘـﺎﺿﻲ ﻧﻔﺳﮫ ﻣﻠزﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗّﺧﻔﯾف أو اﻟﺗّﺷدﯾد ﺑﻘوّ ة اﻟﻘﺎﻧون  ،دﻋت اﻟﻣدارس اﻟوﺳطﯾّﺔ إﻟﻰ ﺿرورة ﻣﻧﺣﮫ
ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺟـﺎل ﺗﻘرﯾر ﺑﻌض اﻟظروف اﻟﻘﺿـﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﻔّﻔﺔ ﻛﻛون اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻣﺑﺗدئ ﻓﻲ اﻹﺟرام
و اﻟﻣﺷدّدة ﻛﺗﻘدﯾر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧطـورة ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ ﻓﺣص اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ؛ و إن ﻛﺎﻧت ﻗد دﻋت إﻟﻰ
ﺿﺑط ﻛﯾﻔﯾّﺔ ﺗطﺑﯾق ھذا اﻟﻧّظـﺎم ﺑرﺳم ﺣدود ﻗـﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾـف و اﻟﺗﺷدﯾـد ﺿﻣـﺎﻧﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟﻌﻘﺎب.
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ج ـ ﺗﻘرﯾر ﺑداﺋل اﻟﻌﻘوﺑﺎت  :ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺷﻛل ﺧﺎصّ ﺑﺄﺣوال اﻟﺟﻧﺎة و ظروﻓﮭم ﻣﻧﺣت
ﻟﻠﻘﺿﺎة ﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﺑداﺋـل ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت ،أھﻣّﮭﺎ  :إﯾﻘﺎف اﻟﻧّطق ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،إﯾﻘﺎف ﺗﻧﻔﯾـذھﺎ أو اﻻﻛﺗﻔﺎء
ﺑﺎﻟﺗوﺑﯾﺦ ﻛﻣﺎ ﻣﻧﺣت ﻟﮫ ﺻﻼﺣﯾّﺔ اﻟﻌﻔو أو ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣّﻰ ﻓﻲ اﻟﻧّظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ " اﻟﻌﻔو اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ" ).(1
ﻛ ّل ھذا ﻣن أﺟل أن ﺗﺗﯾﺳر أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﺑل ﺗﻛرﯾس ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ؛ و إن ﻛﺎن
ھذا اﻟﺷقّ ﻓﻲ ﺣـﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻛﻣّل  ،و ﯾﺗﻌﻠّق اﻷﻣر ﺑﺗﻔرﯾـد اﻟﺟزاء ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿـﺎﺋﻲ  ،و ﯾﻣﻛن
ﺑﯾﺎن أھ ّم ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ وﻓق ﺗﺻوّ رات اﻟﻣدارس اﻟوﺳطﯾّﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :
 2ـ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﺟزاء :اھﺗﻣت اﻟﻣدارس اﻟوﺳطﯾّﺔ و ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻧﮭﺎ اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺎﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ  ،ﺣﯾث أﻗرّت ﻧظﺎم ﺗﺻﻧﯾف ﯾﺗواﻓق ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﻧظم اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻧﮫ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﻣد ﻓﯾﮫ ـ اﻟﺗﺻﻧﯾف ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ و ﻓﺣص اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ
اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ؛ ﻛﻣﺎ أﻗرّ ت ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣؤﺳّﺳﺎت اﻟّﺗﻲ ﯾﺗ ّم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗواھﺎ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ و إدﺧﺎل ﻧظم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻋﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺣﯾث ﺗﺗواﻓق و ﻛ ّل طﺎﺋﻔﺔ ﻣن طواﺋف اﻟﻣﺟرﻣﯾن .
أ ـ ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧﯾف  :ﻛﺎن ﻟﻠﺗﺻﻧﯾف اﻟّذي ﻧﺎدت ﺑﮫ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣدارس
اﻟوﺳطﯾّﺔ  ،ﺣﯾث اﺳﺗﻧد أﻗطﺎﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺟرﻣﯾن ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟّﺗﻲ ﺗﻛون ﻗد دﻓﻌﺗﮭم إﻟﻰ
ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ و ذﻟك ﺑﺗﻘﺳﯾﻣﮭم إﻟﻰ طﺎﺋﻔﺗﯾن):(2
ـ اﻷوﻟﻰ ﺗﺷﻣل اﻟﻣﺟرﻣﯾن اﻟّذﯾن ﯾرﺟﻊ إﺟراﻣﮭم إﻟﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟداﺧﻠﯾّﺔ ﻋﺿوﯾّﺔ ﻛﺎﻧت أم ﻧﻔﺳﯾّﺔ  ،و
ﯾدﺧل ﺿﻣن ھذه اﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻟﻣﺟرم ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن و اﻟﻣﺟرم ﺑﺎﻻﻋﺗﯾﺎد .
ـ اﻟﺛﺎﻧﯾّﺔ ﺗﺷﻣل اﻟﻣﺟرﻣﯾن اﻟّذﯾن ﯾرﺟﻊ إﺟراﻣﮭم إﻟﻰ ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﯾّﺔ أي اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،وﯾدﺧل ﺿﻣن
ھذه اﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻟﻣﺟرم ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻓﺔ .
و أﺿﺎف اﻻﺗﺣﺎد طﺎﺋﻔﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﺗﺷﻣل اﻟﺷواذ

)(3

اﻟّذﯾن ﯾرﺟﻊ إﺟراﻣﮭم إﻣّﺎ إﻟﻰ ﺧﻠل ﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﻗواھم

اﻟﻌﻘﻠﯾّﺔ أو اﺿطراب ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﺻﺣﺗﮭم اﻟﻧّﻔﺳﯾّﺔ ﻟﻛﻧّﮭم ﻟم ﯾﺑﻠﻐوا درﺟﺔ اﻟﺟﻧون .
ب ـ ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣؤﺳّ ﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ  :ﻧظرا ﻻﺗﺟﺎه اﻟﻣدارس اﻟوﺳطﯾّﺔ إﻟﻰ اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ
ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﮭدف اﻟردﻋﻲ اﻟﻣﺗوﺧﻰ ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻟﻣﺟرﻣﯾن اﻟّذﯾن ﺑطﺑﯾﻌﺗﮭم ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻧظﺎم
) ( 1ﯾﻧظر  ،أﻛرم ﻧﺷﺄت ،اﻟﺣدود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،ص.40
)  (2ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾﻔﻲ و ﻣﺣﻣد زﻛﻲ أﺑو ﻋﺎﻣر  ،ﻋﻠم اﻹﺟرام و ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ص91ـ92؛ﯾﺳر أﻧور ﻋﻠﻲ و آﻣﺎل ﻋﺑد
اﻟرﺣﯾم ﻋﺛﻣﺎن ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب  ،ج.42/2
)  (3ﯾﻧظر  ،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾﻔﻲ و ﻣﺣﻣد زﻛﻲ أﺑو ﻋﺎﻣر  ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  ،ص.92
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ﻋﻘﺎﺑﻲ ﺧﺎﻟص  ،و اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾّﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟرﻣﯾن اﻟﺷواذ و اﻟﻣﻌﺗﺎدﯾن اﻟﺧطرﯾن
ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﺧطورﺗﮭم اﻹﺟراﻣﯾّﺔ  ،و اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻘوﯾﻣﯾّﺔ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻸﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺑﻠوغ
اﻟﮭدف اﻟﺗرﺑوي و اﻟﺗﻘوﯾﻣﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﮭم)(1؛دﻋت إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﻧوﯾﻊ ﻣراﻛز اﻟﺗﻧﻔﯾـذ.
و ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ ﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺗﻧﻔﯾذﯾّﺎ ﺧﺎﺻّﺔ
إن ﺗ ّم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺟﻧﺎة ﻣن اﻟﻘﺿﺎء ﺗﺻﻧﯾﻔﺎ ﻋﻠﻣﯾّﺎ ﻣﺣﻛﻣﺎ  ،ﻟﻛﻧّﮭﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ آﻟﯾّﺔ ﺑﮭﺎ ﺗﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻷھداف
اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣﻧﮭﺎ  ،و ﺗﺗﻣﺛّل ھذه اﻵﻟﯾّﺔ ﻓﻲ إدراج ﻗواﻋد ﺗﻧﻔﯾذ و أﺳﺎﻟﯾب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻘﺎﺑﯾّﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﺑﻛ ّل طﺎﺋﻔﺔ ﻣن
طواﺋف اﻟﻣﺟرﻣﯾن  ،و ھو ﻣظﮭر آﺧر ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي.
ج ـ ﺗﻧوﯾﻊ ﻗواﻋد اﻟﺗﻧﻔﯾذ  :أﻗرت اﻟﻣدارس اﻟوﺳطﯾّﺔ و ﺑﺎﻷﺧص اﻻﺗﺣﺎد ﺗﻧوﯾﻊ ﻗواﻋد ﺗﻧﻔﯾذ
اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺣﺳب اﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﮭﺎ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ،وﺣدد اﻷﻏراض اﻟّﺗﻲ ﺗﮭدف ھذه اﻟﻘواﻋد إﻟﻰ
ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ وھﻲ) :(2اﻹﻧذار و اﻹﺻﻼح و اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن ﺟﮭﺔ و اﻟردع و اﻟﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻘوﯾم ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى.
و إنّ ﺗﺄﻛﯾد ھذه اﻟﻣدارس ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﺳﯾـﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ و
أﯾﺿﺎ ﻣن ﻣﻌطﯾﺎت ﻋﻠم اﻹﺟرام اﻻﻧﺛروﺑوﻟوﺟﻲ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ،ﯾﺳﺎﻋد ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﺳﮭﯾل ﻋﻣﻠﯾّﺔ
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺟرﻣﯾن ﺗﺻﻧﯾﻔﺎ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﺧطﺔ ﺗﻔرﯾـد اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ)(3؛ وﺗﺄﺟﯾل ﻋﻣﻠﯾّﺔ اﻟﺗّﺻﻧﯾف إﻟﻰ ﺣﯾن
ﻓﺣص ودراﺳﺔ ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺟرم ﯾﺳﮭّل اﻧﺗﻘـﺎء اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ واﻟﻣدّة اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾﻘﮫ  .و ﺗﺑﻘﻰ
ﻛ ّل أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ و ﻗواﻋد اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﻧّﻲّ ﻟﻠﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲّ و ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض
اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﮭﺎ ﺑﺟدﯾّﺔ ﺣﺗّﻰ ﺗﺗﺣﻘق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﮭﺎ.

) (1ﯾﻧظر  ،أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ص118؛ ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣود ﻣﺻطﻔﻰ  ،ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻧﺣو
ﻓردﯾّﺔ اﻟﻌﻘﺎب  ،اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق،ص15؛
G . Stefani & G.Levasseur , Droit Pénal général et criminologie , P273.
)  ( 2ﯾﻧظر  ،ﻣﺣﻣود ﻧﺟﯾب ﺣﺳﻧﻲ ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،ص80؛ ﻓوزﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،دار اﻟﻧﮭﺿﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،1992،ص.71
) ( 3ﯾﻧظر  ،ﻋﻠﻲ راﺷد ,اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ " اﻟﻣدﺧل و أﺻول اﻟﻧّظرﯾّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ " ،ص 63؛ ﯾﻧظر أﯾﺿﺎ ،
Georges Levasseur ,Les Techniques de l ' individualisation judiciaire, Rapport de Synthèse
de Défense Sociale» , ( Paris , 18-22 Novembre 1971) , Revue de Science Criminelle & de
Droit Pénal Comparé , publié sous Les auspices du Centre Français de Droit Comparé
,T,XXVI, Année 1972 , N° 2 Avril- Juin , P338, P 347.
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ﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﺟﮭود اﻟﻣدارس اﻟوﺳطﯾّﺔ أﺛرھﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ،ﻧظرا ﻟﺳﻌﻲ أﻗطﺎﺑﮭﺎ
اﻟﺣﺛﯾث و ﺳﻌﻲ ﻣن ﺗﺑﻌﮭم أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﺑﻠورة ﻧظﺎم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺷﻘﯾﮫ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ و اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻣﻌﺎ  .ﻓﻌﻣدت ﺑﻌض اﻟدول ﺗﻌزﯾز و ﺗطﻌﯾم ﻗواﻧﯾﻧﮭﺎ
ﺑﺎﻟﻧّظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟوﺳطﯾّﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻋﻣدت أﺧرى إﻟﻰ وﺿﻊ ﻗواﻧﯾن ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﮭﺎ  ،ﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎ): (1
ـ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  1891/03/26ﺣﯾث أﺧذ ﺑﻧظﺎم وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ  ،و وﺳّﻊ
ﻗﺎﻧون 1912/07/22ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺣدث  ،و زاد ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻘوﯾﻣﯾّﺔ ﺑﺄﻧواﻋﮭﺎ و ذﻟك ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻷﻣر اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  1945/02/02ﻟﺗﺷﻣل ﺗداﺑﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ و
اﻟﻣﺳﺎﻋدة و اﻟﻣراﻗﺑﺔ و اﻟﺗرﺑﯾﺔ  .و ﺗﻌددت ﺻور اﻟﺗداﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺣﺗّﻰ و إن أدرج ﺑﻌﺿﮭﺎ
ﺿﻣن ﻣﺳﻣّﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾّﺔ أو اﻟﺗﺑﻌﯾّﺔ ﻛﺎﻟﻧّﻔﻲ و اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ و ﺣرﻣﺎن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣن
ﻣزاوﻟﺔ ﻣﮭﻧﺔ أو ﻏﻠق اﻟﻣﺣلّ ،و أدرج اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﺿﻣن ﻣﺳﻣّﻰ اﻟﺗداﺑﯾر اﻹدارﯾّﺔ ﻛﺎﻹﯾداع ﻓﻲ ﻣراﻛز
إﻋﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣدﻣﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺣول و إﯾداع اﻟﻣدﻣﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧدرات ﻓﻲ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌﻼﺟﯾّﺔ .
ـ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺑﻠﺟﯾﻛﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  1888ﺣﯾث أﻗرّ ﻧظﺎم وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻧظرا ﻷھﻣﯾّﺗﮫ ﻓﻲ
ﻣﺟﺎل ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،و ﻗﺎﻧون  1912اﻟﻣﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻷﺣداث  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﻧون اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺻﺎدر
 1930و اﻟذي ﻋﻣد ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﺑﻠﺟﯾﻛﻲ اﻟﻧّص ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾّﺔ .
ھذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻏﻠب اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟّﺗﻲ ظﮭر اﻟﺗزاﻣﮭﺎ ﺑﻘواﻋـد اﻟﻣدارس اﻟوﺳطﯾّﺔ
اﻟﮭـﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻔرﯾد اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﺻورﺗﯾﮫ اﻟﻌﻘوﺑﺎت و اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾّﺔ  ،و إن ﻛﺎن ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻛﺎن أﻛﺛر
ﻣﯾﻼ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ ﻛﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ (2) 1966؛ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎن اﻟﺑﻌض اﻵﺧر أﻛﺛر ﻣﯾﻼ
ﻟﻠوﺿﻌﯾّﺔ ﻛﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳوﯾدي اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  1962/12/21و اﻟذي وﺿﻊ ﺣﯾّز اﻟﺗﻧﻔﯾـذ اﺑﺗداء ﻣن
 1965 /01/01رﻏم أﻧّﮫ اﺣﺗﻔظ ﺑﻣﺑدأ ﺷرﻋﯾّﺔ اﻟﺟراﺋم و اﻟﻌﻘوﺑﺎت و ﺟﻌل اﻟﻧّﺻوص اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ
ﻟﺗﯾﺳﯾر ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺳﻠطﺗﮫ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧّوﻋﻲ
ﻟﻠﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻣراﻋﺎة ﻣﻧﮫ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ). (3

)  (1ﯾﻧظر ،أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ،ص 120ـ 126؛ ﻓرج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﮭرﯾش،اﻟﻧّظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ185 ،ـ186؛
Marc Ancel, Les Codes Pénaux Européens, T 3-4.
)  (2ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  08ﯾوﻧﯾو 1966ﺑﺎﻻﻣر رﻗم  156/66و ھو اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮫ اﻟﯾوم و
طرأت ﻋﻠﯾﮫ ﻋدة ﺗﻌدﯾﻼت ﺗواﻓﻘﺎ ﻣﻊ ﺗطورات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة.
)  (3ﯾﻧظر  ،أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ص 124ـ 126؛
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و رﻏم ﻛ ّل ﻣﺎ وﺻﻠت إﻟﯾﮫ اﻟﻣدارس اﻟوﺳطﯾّﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻔرﯾـد  ،و ﺑﺎﻷﺧصّ ﻓﻲ ﺷﻘﮫ اﻟﺗﻧﻔﯾـذي
و ﻛذا ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘـﺎﻧوﻧﯾّﺔ و اﻟﻘﺿـﺎﺋﯾّﺔ ﺣﺎﻣﯾﺔ اﻟﺣﻘـوق و اﻟﺣرﯾّـﺎت إﻻّ أﻧّﮭﺎ ﻟم ﺗﺳﻠم ﻣن اﻟﻧّﻘد،
و ﺑزﻏت إﻟﻰ اﻟوﺟود ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻣﻌﺎﺻرة .

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث:
اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة.
اﺳﺗﻣرت اﻻﺗّﺟﺎھﺎت اﻟﻔﻛرﯾّﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻣن ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ھذا  ،ﺗﺟﺗﮭد ﻓﻲ
اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟرﺷﯾدة اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ و اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻧظﺎم ﻋﻘﺎﺑﻲّ ﻋﺎدل
ﯾﺣﻘق اﻟﺗوازن اﻟﻔﻌﻠﻲّ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔردﯾّﺔ و اﻟﺟﻣﺎﻋﯾّﺔ  .و ﺗﻌﺗﺑر ﺣرﻛﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر
ﺑﺟﻧﺎﺣﮭﺎ اﻟﻣﺗطرّ ف ﺑزﻋﺎﻣﺔ " :ﺟراﻣـﺎﺗﯾﻛﺎ" و ﺟﻧﺎﺣﮭﺎ اﻟﻣﻌﺗدل ﺑزﻋﺎﻣﺔ  " :ﻣﺎرك أﻧﺳﯾل " ،إﺣدى أھ ّم
اﻻﺗّﺟﺎھﺎت اﻟّﺗﻲ دﻋت إﻟﻰ اﻟﺗﺟدﯾـد و ﺳﻌت إﻟﻰ إﺣداث إﺻﻼﺣﺎت ﺟذرﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ؛ ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر
اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾﻛﯾّﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻔرﻧﺳﯾّﺔ ﺑزﻋﺎﻣﺔ  ":رﯾﻣوﻧد ﺳﺎﻟﻲ" و ﻏﯾره  ،اﺗّﺟﺎه ﺳﺟّ ل ﺑﺻﻣﺗﮫ
اﻟواﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻧﺣو ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ .
ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ھذا اﻟﻣطﻠب و ﻋﻠﻰ اﻟﺗـواﻟﻲ أھ ّم ﻣﺎ ﺟﺎدت ﺑﮫ ﺣرﻛﺔ اﻟدﻓـﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر و
اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾﻛﯾّﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾّﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ  ،و ذﻟك ﻓﻲ ﻓرﻋﯾن ھﻣﺎ :

اﻷول :
اﻟﻔرع ّ
اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر:

Michel Lambert, Nouveau code Pénal Suédois ,Revue de science criminelle et de droit pénal
,1963,P416.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

ﺗﻣﺗد ﺟذور ﻓﻛرة اﻟدﻓـﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن)، (1
ﻟﻛنّ ھذه اﻟﻔﻛرة ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺿﺑط ﻣﻔﮭوم و ﺗﺟدﯾد ﻣﺿﻣون ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق و اﻟﺗوﺟّ ﮭﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﺟـﺎل اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ؛ ﻓظﮭرت ﺣرﻛﺔ اﻟدﻓـﺎع اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟﻣﻌـﺎﺻر ﻋﻠﻰ ﯾد اﻹﯾطﺎﻟﻲ "ﺟراﻣـﺎﺗﯾﻛﺎ"

و

اﻟﻔرﻧﺳﻲ "ﻣـﺎرك أﻧﺳﯾل" ،وذﻟك ﻓﻲ اﺗﺟﺎھﯾن وﺻف اﻷوّ ل ﺑﺎﻟﺗطرّ ف ﻓﻲ ﺣﯾن وﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﻋﺗدال .
ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺑﯾﺎن ﺗﺻوّ رات ﻛ ّل اﺗﺟﺎه ﻟﻣوﺿوع اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ّأوﻻ ـ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺗطرّ ف :ﻟﻘد أﺛّر اﻟﺗطوّ ر اﻟﺣﺎﺻل ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠـوم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ و اﻹﻧﺳﺎﻧﯾّﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻔﺎھﯾم وﻣﻧﮭﺎ ﻣﻔﮭوم اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ؛
ﻛﻣﺎ أنّ ﺗﻔﺎﻗم اﻟظﺎھرة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث  ،ﺟﻌل اﻻھﺗﻣﺎم ﯾﺗﺣوّ ل ﻣن اﻟﺟرﯾﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺟرم ،
ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿروري إﻋﺎدة ﺗﻛﯾﯾف ﻣﻔﮭوم اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﻣﻧﺻرف إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻣن اﻟﻣﺟرم إﻟﻰ ﻣﻔﮭوم ﺟدﯾد ﺗﻌﻛس ﻓﯾﮫ اﻟﺻورة ﻓﯾﻧﺻرف اﻟﻣﻌﻧﻰ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺟرم ﻧﻔﺳﮫ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺑﺗﺄھﯾﻠﮫ ﺛ ّم إﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﮫ ﻣن ﺟدﯾد ﻓﯾﮫ).(2
ﻓﻲ ﺧﺿ ّم ھذه اﻟﺗﺣوّ ﻻت اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﯾّﺔ ﻧﺷﺄت ﺣرﻛﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺗطرّ ف ،و ﺳﻌت إﻟﻰ
إرﺳـﺎء دﻋﺎﺋم رﻛﯾزة ﻣﺗﻣﺳّﻛﺔ ﺑوﺻﻔﮭﺎ " :ﺣرﻛﺔ إﺻﻼﺣﯾّﺔ" ﻻ "ﻣدرﺳﺔ ﻓﻘﮭﯾّﺔ" ،ﻟﺗؤﻛّد ﻟﻠﻌـﺎﻟم أﻧّﮭﺎ ﺗﺳﻌﻰ
ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر .ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق  ،ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري ﻹدراك ﻣﺎ ﺗﺻﺑو إﻟﯾﮫ ھذه اﻟﺣرﻛﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﻧﺷﺄﺗﮭﺎ و أھ ّم
دﻋﺎﺋﻣﮭﺎ ﺑداﯾﺔ ﺗﯾﺳﯾرا ﻻﺳﺗﻧﺑﺎط أھ ّم ﻣظﺎھر اﻟﺗﺟدﯾد ﻋﻧدھﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد  ،و ذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 1ـ ﻧﺷﺄة ﺣرﻛﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺗطرّ ف و أھ ّم دﻋﺎﺋﻣﮭﺎ :إنّ ﺣرﻛﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟﻣﺗطرّ ف أرادت أن ﺗﺣدث اﻧﻘـﻼﺑﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾّﺎ ﻋﻠﻰ " اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲ " ﺑﻛ ّل ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣّﻧﮫ ﻣن أﺳس ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ
)  (1ﺗرﺟﻊ ﺟذور ﻓﻛرة اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻣذاھب و اﻟﻧّظرﯾﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرت ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ وظﯾﻔﺔ ﻧﻔﻌﯾّﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أنّ
ھدﻓﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻻ ﯾﻔﺗرض أن ﯾﺧرج ﻋن اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺿد اﻟﺟرﯾﻣﺔ  .و ﺣﺗّﻰ اﻟﻣدارس اﻟّﺗﻲ ﺳﻌﯾﻧﺎ ﻹﺑراز ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻛﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ ﺑزﻋﺎﻣﺔ ﺑ ﯾﻛﺎرﯾﺎ ﻛﺎﻧت ﺗؤﻣن ﺑﻔﻛرة اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻷﻧّﮭﺎ اﻋﺗﺑرت اﻟردع اﻟﻌﺎم اﻟﮭدف اﻷوّ ل ﻣن
ﻓرض اﻟﻌﻘﺎب اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﺣق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋﻧﮫ  ،و اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ﺑﻣﻔﮭوﻣﮭﺎ اﻟﻣﻐﺎﯾر ﻟﻠدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺗﺄﻛﯾدھﺎ
ﻋﻠﻰ أنّ ھدف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﺟﺎﻧﻲ و اﻟﺗدﺑﯾر وﺳﯾﻠﺔ دﻓﺎﻋﯾﺔ ﺗﺣﻣﯾﮫ ﻣن ﺧطورﺗﮫ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ .و ﻗﺑل ظﮭور
ﺣرﻛﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻣﻔﮭوﻣﮭﺎ اﻟﺣدﯾث اﺳﺗﻌﻣل اﻟﺑﻠﺟﯾﻛﻲ "أدوﻟف ﺑرﻧس" Adolf Prinsاﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﮫ "اﻟدﻓﺎع
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﺗﺣوّ ﻻت ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت" اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  .1910ﯾﻧظر أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ص 127؛
ﻓﺗـ ّوح اﻟﺷﺎذﻟﻲ  ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،ص 65ھﺎﻣش )(1؛
R .Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P125_126.
) (2ﯾﻧظر  ،أﻧور ﯾﺳر ﻋﻠﻲ و آﻣﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺛﻣﺎن  ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب  ،ج/2ص 46؛ ﻓﺗّوح اﻟﺷﺎذﻟﻲ ،
ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،ص 65ـ.66
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

و ﺻور ﻟﻠﺟزاءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ﻟﯾﺣ ّل ﻣﺣﻠّﮫ " ﻗـﺎﻧون اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ") (1ﯾﺣﻣل ﻣﻔﺎھﯾم ﺟدﯾدة و ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ
دﻋﺎﺋم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  .ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ھذا اﻟﻌﻧﺻر ﻧﺷﺄة اﻟﺣرﻛﺔ ﺛ ّم أھ ّم دﻋﺎﺋﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :
أ ـ ﻧﺷﺄة ﺣرﻛﺔ اﻟدﻓـﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺗطرّ ف ) :(2ﺳﻣﯾت ﺑﺎﻟﺟﻧﺎح اﻟﻣﺗطرّ ف ﻟﻣﻧﺎداﺗﮭﺎ ﺑﺈﻟﻐﺎء
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑرﻣّﺗﮫ و راﺋدھﺎ اﻟﻔﻘﯾﮫ اﻹﯾطﺎﻟﻲ "ﻓﯾﻠﯾب ﺟراﻣﺎﺗﯾﻛﺎ" Filippo Gramaticaﻣؤﺳّس ﻣرﻛز
دراﺳﺎت اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺎم  ،1945و ﺻﺎﺣب اﻟﻔﺿل ﻓﻲ اﻟدﻋوة إﻟﻰ ﻋﻘد ﻣؤﺗﻣرات ﻋدﯾدة  ،ﻛﺎن
أوّ ﻟﮭﺎ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲّ ﻟﻠدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ "ﺳﺎن رﯾﻣو " ﺳﻧﺔ  ، 1947و ﺛﺎﻧﯾﮭﺎ اﻧﻌﻘد ﻓﻲ "ﻟﯾﯾﺞ"
ﺳﻧﺔ  1949ﺣﯾث ﺗﻘرر ﻓﯾﮫ إﻧﺷﺎء "اﻟﺟﻣﻌﯾّﺔ اﻟدوﻟﯾّﺔ ﻟﻠدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ " و ﺗوﻟّﻰ رﺋﺳﺗﮭﺎ ﺟراﻣﺎﺗﯾﻛﺎ.
و ﻗد ﺗﺑﻧت ھﯾﺋﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻛرة اﻟدﻓـﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺎم  1948و أﻧﺷﺄت ﻋﻠﻰ إﺛـرھﺎ ﻗﺳم "
اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ " اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﻛﺎن ھدﻓﮫ ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻧّﺷﺎط و ﺑذل ﻛ ّل اﻟﺟﮭود
ﻧﺣو اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺟرﯾﻣﺔ و ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺟرﻣﯾن و اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﺑظﺎھرة ﺟﻧوح اﻷﺣداث .
ﺳﺟّ ﻠت " اﻟﺟﻣﻌﯾّﺔ اﻟدوﻟﯾّﺔ ﻟﻠدﻓـﺎع اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ " و ﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ ﺟراﻣﺎﺗﯾـﻛﺎ ﻧﺷـﺎطﺎ ﻣﻠﺣـوظﺎ و
اﺳﺗﻘطﺑت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻧﺻﺎر  ،ﺧﺎﺻّﺔ و ﻗد ﻛﺎﻧت ﻟﮭﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺗﻣرات ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ  :ﻣؤﺗﻣر "أﻧﻔرس"
اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻋﺎم  ، 1954و ﻣؤﺗﻣر " ﻣﯾﻼﻧو " اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻋﺎم  1956و آﺧرھﺎ ﻣؤﺗﻣر "ﻟﯾﺗﺷﻲ " اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ
إﯾطﺎﻟﯾﺎ ﻋﺎم  . 1966و ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌرﺑﻲ و ﻧظرا ﻻﻧﺗﺷﺎر أﻓﻛﺎر ھذه اﻟﺣرﻛﺔ  ،ﺗ ّم إﻧﺷﺎء " اﻟﻣﻧظﻣﺔ
اﻟﻌرﺑﯾّﺔ ﻟﻠدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ" ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾّﺔ ﺧﺎﺻّﺔ واﻓق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺟﻠس ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺳﻧﺔ ، 1960
و ﻗد ﺑدأت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﺿد اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أﻋﻣﺎل " اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ "
اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎھرة ﻋﺎم .(3) 1966

) (1ﯾﻧظر  ،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾﻔﻲ و ﻣﺣﻣد زﻛﻲ أﺑو ﻋﺎﻣر  ،ﻋﻠم اﻻﺟرام و ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ص100؛
R .Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P128.
)  (2ﯾﻧظر ،اﻟﺳﯾّد ﯾس  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة "دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾّﺔ ﻟﻧظرﯾّﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ" ،ص 26ـ28؛ ﻓﺗّوح
اﻟﺷﺎذﻟﻲ  ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ص 65؛ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم  ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ص 209ـ210؛ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻌوﺟﻲ ،
دروس ﻓﻲ اﻟﻌﻠم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ "اﻟﺟرﯾﻣﺔ و اﻟﻣﺟرم"  ،ط)، 2ﺑﯾروت :ﻣؤﺳﺳﺔ ﻧوﻓل،(1987 ،ج47/ 1؛
R .Merle &A.Vitu, IBID, T1, P126_128.
)  (3ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم  ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ص  210؛ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻌوﺟﻲ  ،دروس ﻓﻲ اﻟﻌﻠم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ "اﻟﺟرﯾﻣﺔ
و اﻟﻣﺟرم"  ،ج.47/ 1
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ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

ب ـ أھـ ّم دﻋـﺎﺋم اﻟﺣرﻛـﺔ  :اﻧﺗﻘد ﺟراﻣـﺎﺗﯾﻛﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲ اﻟﻣطﺑّق  ،و رﻓض ﻛ ّل اﻟﻣﻔـﺎھﯾم اﻟّﺗﻲ
ﺗﺿﻣّﻧﮭﺎ ھذا اﻟﻘـﺎﻧون ﺑداﯾﺔ ﻣن ﻣﻔﮭـوم اﻟﺟرﯾـﻣﺔ ﻣرورا ﺑﻣﻔﮭـوم و أﺳـﺎس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ وﺻوﻻ إﻟﻰ
ﻣﻔﮭـوم اﻟﺟزاء و ﺻـوره و أھداﻓﮫ ) (1؛ و أﻗـﺎم ﺣرﻛﺗﮫ اﻹﺻﻼﺣﯾّﺔ ـ ﻓﻲ ﻧظـره ـ ﻋﻠﻰ دﻋـﺎﺋم أھﻣّﮭﺎ :
ب 1ـ إﺣﻼل ﻗﺎﻧون اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺣل ّ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘـوﺑﺎت  :أﻛّد ﺟراﻣﺎﺗﯾﻛﺎ ﻓﻲ ﺣرﻛﺗﮫ ﻋﻠﻰ
ﺿرورة إﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت و اﺳﺗﺑداﻟﮫ ﺑﻘﺎﻧون اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ،اﻟذي ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﯾﺗ ّم ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺻطﻠﺢ
"ﺟرﯾﻣﺔ " ﺑﻣﺻطﻠﺢ " اﻟﻌﺻﯾﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ" أو اﻻﻧﺣراف"  ،و ﻣﺻطﻠﺢ " اﻟﻣﺟرم " ﺑـ " ﺻﺎﺣب
اﻟﺳﻠوك اﻟﻼّاﺟﺗﻣﺎﻋﻲ " و ﻣﺻطﻠﺢ " ﻋﻘوﺑﺔ " ﺑـ " ﺗداﺑﯾر اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ " ).(2
و ﻓﻲ ﻗﺎﻧوﻧﮫ ھذا  ،ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺟرﯾﻣﺔ ظﺎھرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ واﻗﻌﯾّﺔ ﻻ ﻏﯾر ﻟﻛوﻧﮭﺎ ﻓﻌﻼ ﻣﺿﺎدا ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻟﮭذا وﺳﻣﮭﺎ ﺑـ" اﻟﻌﺻﯾـﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ " أو " اﻟﻔﻌل اﻟﻣﻧـﺎھض ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ" ؛ و ﻻ ﯾُﻘﺑل ﻋﻧده ﺻﻧﻊ ﻧﻣوذج
ﺗﺷرﯾـﻌﻲّ ﻣﺟرّد ﺗﺻبّ ﻓﯾﮫ ھـذه اﻟظﺎھرة ) (3؛ ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧّﮫ ﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻛـواﻗﻌﺔ ﻗـﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻣﺟـرّدة ،
و ﻧظرا ﻟﺗوﺳّﻌﮫ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﮭوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣن أھ ّم ﻣﺑﺎﺣث ﻋﻠم اﻹﺟرام اﻟذي ﻟم ﯾﻌد ﻣن
اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑل أﺻﺑﺢ ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق أﺳﻣﻰ ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون  .أﻣّﺎ اﻟﻣﺟرم ﻓﯾﻌﺗﺑر
ﺷﺧﺻﺎ ﺧرﺟﺎ ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺳﺑب ﻣرﺿﮫ اﻟﻼّاﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﯾﺳﻣّﻰ ھذا اﻟﻣرض":ﺳوء اﻟﺗﻛﯾّف" )(4؛ و اﻟﺟزاء
ﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس ﻻ ﺑد أن ﯾﺗﺟرّ د ﻣن طـﺎﺑﻌﮫ اﻻﻧﺗﻘﺎﻣﻲ اﻟردﻋﻲ و ﯾؤول إﻟﻰ ﺗداﺑﯾـر دﻓﺎﻋ ّﯾﺔ ﺗﺳﺗﮭدف ﻋﻼج
ﻣرض ﺻﺎﺣب ھذا اﻟﺳﻠـوك اﻟﻼاﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و إﺻﻼح طﺑﺎﻋﮫ  ،و ﺗﺄھﯾﻠﮫ ﺣﺗّﻰ ﯾﺗﻛﯾّف ﻣن ﺟدﯾد ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
).(5
ب 2ـ إﺣﻼل ﻓﻛرة اﻟﺗﻛﯾّف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺣل ّ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  :إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﯾﻘﯾم
ﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷھﻠﯾّﺔ أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣّﻰ ﺑﺎﻹﺳﻧﺎد اﻟﻣﻌﻧوي اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻗدرة
اﻟﺷﺧص ﻋﻠﻰ اﻟﻔﮭم و اﻹدراك و ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗّﻊ ﺑﮫ ﻣن إرادة  ،و ﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس ﺗﺳﻧد اﻟواﻗﻌﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ إﻟﻰ
)  (1ﯾﻧظر  ،اﻟﺳﯾّد ﯾس  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة "دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾّﺔ ﻟﻧظرﯾّﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ"،ص  27وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ؛أﻛرم
ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ"دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ"،ص128ـ132؛أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣد ،ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ147،ـ.152
) (2ﯾﻧظر  ،ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم  ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ص .211
)  (3ﯾﻧظر  ،ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم  ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص 212؛
R .Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P128.
) (4ﻣﺣﻣد زﻛﻲ أﺑو ﻋﺎﻣر  ،ﻣذﻛرات ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ  ،ص .279
)  (5ﯾﻧظر  ،أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور  ،أﺻول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ص 71؛ اﻟﺳﯾّد ﯾس  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻌـﺎﺻرة "دراﺳﺔ
ﺗﺣﻠﯾﻠﯾّﺔ ﻟﻧظرﯾّﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ" ،ص35؛ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم  ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ص 212ـ.213
R .Merle &A.Vitu, op. cit, T1, P129_130.
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اﻹرادة اﻵﺛﻣﺔ و ﺗﺗرﺗب ﻣن ﺛ ّم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ ﻋن ﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻣدﯾّﺔ أو ﺧطﺋﯾّﺔ ؛
ﻓﺟراﻣﺎﺗﯾﻛﺎ ﯾرى ﺿرورة اﺳﺗﺑدال ھذا اﻟﻣﻔﮭـوم ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ ﺑـ " ﺳوء اﻟﺗﻛﯾّف اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ " و ﯾؤﻛّد ﻋﻠﻰ أنّ
أھﻠﯾّﺔ اﻟﺷﺧص ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺑﺎرة " ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟظروف اﻟﺑﯾـوﻟوﺟﯾّﺔ و اﻟﻧّﻔﺳﯾّﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾّﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ  :ﻣﻧﺎھﺿﺎ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ "). (1
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ،ﻓﺈنّ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ وﻓق ﺟراﻣـﺎﺗﯾﻛﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺟرّد ﺗﺻرﯾﺢ أو إﻋﻼن ﻋن وﺟود
ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓردﯾّﺔ ﻣﺿﺎدة ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ و اﻟﺗﻲ ﺳﻣّﺎھﺎ ـ ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﻣن ﻗﺑل ـ  ":ﺳـوء اﻟﺗﻛﯾّف "  ،و ﻟﮭذا ﻻ ﯾﻔﺗرض
أن ﯾرﺗﺑط اﻟﺟزاء اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﻠﻌﺻﯾﺎن اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻌﺻﯾﺎن ﻣن ﺿرر أو ﻣﺎ ﯾﮭدد ﻣن
ﺧ طر و إﻧّﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘدﯾـر اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﻔـﺎﻋل  ،اﻟّذي ﯾﺗ ّم ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﻣن ظـروف ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﮫ ﻓﺣﺳب) (2؛
ﻟذﻟك ﻻﺑد ﻣن أن ﺗﺳﺗﺑدل اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺗداﺑﯾر اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ھﻲ اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟّﺗﻲ ﯾﻘﯾم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟدﻓﺎع
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟراﻣﺎﺗﯾﻛﻲ ﺣرﻛﺗﮫ اﻟﻣﺗطرّ ﻓﺔ .
ب 3ـ اﺳﺗﺑدال اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺗداﺑﯾر اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  :ﯾطـﺎﻟب أﻧﺻﺎر ﺣرﻛﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و
ﻋﻠﻰ رأﺳﮭم ﺟراﻣﺎﺗﯾﻛﺎ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻌﻘوﺑﺎت و اﺳﺗﺑداﻟﮭﺎ ﺑﺈﺟراءات أﺧرى ﺗﺳﻣّﻰ ﺗداﺑﯾر اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .و
ھو ﺑﮭذه اﻟدﻋﺎﻣﺔ ﯾﻧﻛر ﺣقّ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻗﺗﺿﺎء اﻟﻌﻘﺎب و ﯾﻠزﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺑﺗوﻓﯾر ﻛ ّل ﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﺗ ّم ﺗﻛﯾّف
ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻠوك اﻟﻼّاﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؛ ﻛ ّل ذﻟك ﻣن أﺟل ﺑﻠوغ ھدف اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ھو اﻹﺻﻼح
و اﻟﺗﺄھﯾل .و اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻣﺗﻼﻛﮭﺎ ﻟﻠوﺳﺎﺋل اﻟوﻗﺎﺋﯾّﺔ و اﻟﺗرﺑوﯾّﺔ و اﻟﻌﻼﺟﯾّﺔ ،ﺗﻠزم ﺑﺄن ﺗﻔرد ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ
ﺗداﺑﯾر اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﮭﺎ،و ﻻ ﯾﮭ ّم أن ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﺗداﺑﯾر ﻣﻧـﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﻘدار اﻟﺿرر اﻟﻧّﺎﺗﺞ ﻋن
اﻟﺟرﯾﻣﺔ).(3
و ﻣﺎ داﻣت ﺗداﺑﯾر اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ھدﻓﮭﺎ إﺻﻼﺣﻲ ﺗﺄھﯾﻠﻲ ﻓﻣن اﻟﺿروري ﺗﻧوﯾﻌﮭﺎ و ﺗﻛﯾﯾﻔﮭﺎ
ﺑﺣﯾث ﺗﺗﻼﺋم و ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺷﺧﺻﯾّﺔ ﻛ ّل ﻓرد ھذا ﻣن ﺟﮭﺔ  ،ﺧﺎﺻّﺔ و أﻧّﮭﺎ ﺗطﺑّق ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺗﺎدي

)  (1أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور  ،أﺻول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ص 72؛
R .Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P128_129.
) (2ﯾﻧظر  ،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾﻔﻲ و ﻣﺣﻣد زﻛﻲ أﺑو ﻋﺎﻣر  ،ﻋﻠم اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب  ،ص.101
)  (3ﯾﻧظر  ،أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ،أﺻول اﻟﺳﯾـﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ،ص71ـ 72؛ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم  ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ص
214ـ215؛
R .Merle &A.Vitu, op. cit, T1, P129_130.
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اﻹﺟرام و ﻛذا اﻷﺣداث ؛ و ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﺗﻔﺎدي ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﺟون ﺑل ﯾﻔﺗرض ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻓﻲ
دور ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل أو اﻟﺗﻌﻠﯾم أو اﻟﻌﻼج أو  ..ﻏﯾرھﺎ ﻣن أﻣﺎﻛن اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ ).(1
و ﯾظﮭر أنّ ﺣرﻛﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟراﻣﺎﺗﯾﻛﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ ﻻ ﻗﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻷﻧّﮭﺎ ﺗرﻣﻲ
ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ دﻋم اﻟﻧّظﺎم و اﻟدﻓـﺎع ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺗﻛﯾﯾف اﻟﻔرد و إﺻﻼﺣﮫ و ﺗﺄھﯾﻠﮫ ﺗﺄھﯾـﻼ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ  ،و
رﻏم ذﻟك ﯾؤﻛّد ﻋﻠﻰ ﺿرورة أن ﺗﻛون ﻗﺿـﺎﺋﯾّﺔ ﺳواء ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدﻋـوى أو اﻟﺣﻛم أو اﻟﺗﻧﻔﯾذ )(2؛ و ﻟﻌﻠّﮫ
أراد ﻣن ﺣرﺻﮫ ھذا أن ﯾﺟﻌل اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ ﻟﻠﺗداﺑﯾر ﻣﮭﻣﺎ ﻛـﺎن ﻧوﻋﮭﺎ ھﻲ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻟﺣﺳن
ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ .
 2ـ ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ ﺟراﻣﺎﺗﯾﻛﺎ :إنّ إﻧﻛﺎر ﺣرﻛﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺗطرّ ف
ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺑﻣﻔﮭوﻣﮭﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدي و اﻟﻌﻘـوﺑﺔ ﻛﺄھ ّم ﺻورة ﻣن ﺻور اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،و دﻋوﺗﮭﺎ
ي
إﻟﻰ إﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت و ﺳﻠب اﻟدوﻟﺔ ﺣﻘّﮭﺎ ﻓﻲ اﻗﺗﺿﺎء اﻟﻌﻘﺎب  ،ﻟﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻘدّر ﻣﺑدﺋﯾّﺎ ﺑﺄن ﻻ وﺟود ﻷ ّ
ﻣظﮭر ﻣن ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ ھذه اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻌﻘوﺑﺎت.
و ﻟﻛن ﻣن اﻹﻧﺻﺎف أن ﻧﺑرز ﻣﺎ ﺟﺎدت ﺑﮫ اﻟﺣرﻛﺔ ﻣن ﻣظﺎھر ﻟﻠﺗﻔرﯾد ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺗداﺑﯾر ﺑﺻرف
اﻟﻧّظر ﻋن ﺻﺑﻐﺗﮭﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ ؛ و ﯾﻣﻛن ﺣﺻرھﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ ـ ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ :أﻟزﻣت ﺣرﻛﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗدﺧّ ل ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب
اﻻﻧﺣراف و ﻋواﻣل اﻧﺗﺷﺎره  ،و رأت أنّ ﺗدﺧّ ﻠﮭﺎ ﻻ ﯾﻔﺗرض أن ﯾﻛون ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب و إﻧّﻣﺎ ﺑﺗوﻓﯾر ﻛ ّل اﻟوﺳﺎﺋل
اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﻛﯾﯾف اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻧﺣرف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺎ  ،وذﻟك ﺑـ :
أ1ـ ﺗﻘرﯾر اﻟﺗداﺑﯾر  :ﻓﮭﻲ اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﻔﺗرض اﻋﺗﻣﺎده ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﻣظﺎھر اﻻﻧﺣراف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ،ﺣﺗّﻰ و إن ﻛﺎن طﺎﺑﻌﮭﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻻ ﺟزاﺋﻲ .و ﺗﻘرﯾرھﺎ ﺿﻣن ﻣﺎ أطﻠق ﻋﻠﯾﮫ أﻧﺻﺎر اﻟﺣرﻛﺔ
ﻣﺳﻣّﻰ ":ﻗﺎﻧون اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ"  ،ﻣﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺑﻣﺻطﻠﺣﺎت أﺧرى ﺗوﻣﺊ
ﺑﺎﻟﺻﺑﻐﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻻ اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ  ،و ﻗد أوﺿﺣﻧﺎ ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل .
أ 2ـ ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺗداﺑﯾر و ﺗدرّ ﺟﮭﺎ :و ذﻟك ﺑﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺗواﻓق و اﻷھداف اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣﻧﮭﺎ  ،و اﻟﻣﺗراوﺣﺔ ﺑﯾن
اﻹﺻﻼح و اﻟﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻛوﯾن و اﻟﻌﻼج ؛ و ﻗد ﻗﺎم ﺟراﻣﺎﺗﯾﻛﺎ ﻓﻲ ھذا اﻹطﺎر ﺑوﺿﻊ ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون

) ( 1ﯾﻧظر،ﺟﻼل ﺛروت ،اﻟظﺎھرة اﻹﺟراﻣﯾﺔ" دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب" ،ص69؛ أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ،
ص.129
)  (2ﯾﻧظر  ،أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣد  ،ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ص 149؛
R .Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P130
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ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻻﻧﺣراف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﺟﻣﮭورﯾّﺔ ﻛوﺑﺎ ﻧﺷر ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎب اﻟّﺗﻲ ﺗﺻدرھﺎ وزارة اﻟﻌدل اﻹﯾطﺎﻟﯾّﺔ
ﻋﺎم  1941ﺣدد ﻓﯾﮫ أﻧواع اﻟﺗداﺑﯾـر و درﺟﺎﺗﮭﺎ  ،ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ذﻛر ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗّﺎﻟﻲ): (1
ـ ﺗداﺑﯾر دﻓﺎع اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﺻﻠﯾّﺔ  :ﻣﻧﮭﺎ اﻹﯾداع ﻓﻲ دار اﻟﺗﺷﻐﯾل أو ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻌﻣرة زراﻋﯾّﺔ  ،اﻹﯾداع
ﻓﻲ دار ﻟﻠﺗﻛﯾﯾف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻼج ﻣن أﺣد اﻷﻣراض اﻟﻌﻘﻠﯾّﺔ أو ﻣن اﻹدﻣﺎن ﻋن اﻟﻣﺧدرات  ،..اﻹﯾداع
ﻓﻲ ﻣؤﺳّﺳﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾم و ھذا اﻟﺗدﺑﯾر ﺧﺎصّ ﺑﺎﻷﺣداث ...
ـ ﺗداﺑﯾر اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺛﺎﻧوﯾّﺔ  :وﻣﻧﮭﺎ اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﺗوﻟﻲ اﻟﻣﻧﺎﺻب  ،اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ
ﻣﮭﻧﺔ أو ﻓن  ،اﻟﺣﺟر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،ﻧﺷر اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻻﻧﺣراف ،اﻟﻣﺻﺎدرة ...
ﯾظﮭر ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟﻣﺷروع ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧوّ ع و اﻟﺗدرّ ج ﻓﻲ ﺗﻘرﯾراﻟﺗداﺑﯾر ؛ وﻟﻌﻠّﮭﺎ ﺑﮭذا
اﻟﺗﻘرﯾر أرادت أن ﺗﻌطﯾﮭﺎ اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎر أنّ اﻟﻧّص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ
ﺗﻣﻛّن اﻟﻘﺿﺎء ﻣن ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﺑﺛﻘﺔ ،و ﺗﻣﻛّن اﻷﻓـراد ﻣن ﺣﻘّﮭم ﻓﻲ اﻟﻣطـﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﺧﺿﺎﻋﮭم ﻟﮭﺎ دون ﻏﯾرھﺎ ﻣن
اﻟﺟـزاءات .
ب ـ ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ  :ﺗﺗﺟﻠّﻰ ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﺗداﺑﯾر وﻓق ﺣرﻛﺔ اﻟدﻓﺎع
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺗطرّ ﻓﺔ ﻓﻲ :
ب 1ـ ﻓﺣص اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ  :أو ﻟﻧﻘل ﻓﺣص ﺷﺧﺻﯾّﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻠوك اﻟﻼّاﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ـ ﻣﻊ
اﻟﺗﺣﻔّض ﺣول ھذا اﻟﻣﺳﻣّﻰ ـ ؛ ﻟﻘد ﺟﻌل ﺟراﻣﺎﺗﯾﻛﺎ و أﻧﺻﺎر ﺣرﻛﺗﮫ "اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ" ﻣﺣور ﻧظرﯾّﺔ اﻟدﻓﺎع
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ،و ﺗﻣﺳّﻛوا ﺑﺿرورة ﻓﺣﺻﮭﺎ و دراﺳﺎﺗﮭﺎ دراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب ﻛ ّل ﺟواﻧﺑﮭﺎ اﻟﻌﺿوﯾّﺔ و
اﻟﻧّﻔﺳﯾّﺔ و ﺣﺗّﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ  .و ھذا اﻹﺟراء ﯾﺗ ّم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺿﺎء  ،ﻟﻛن ﻧظرا ﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﻧﮭﺞ
اﻟﻌﻠﻣﻲ أﻛّدت ﺿرورة اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺧﺑراء ﻓﻲ ﻛ ّل ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﺗﺣدﯾد
درﺟﺔ اﻟﺧطورة أو ﻛﻣﺎ ﺳﻣﺎھﺎ ﺟراﻣﺎﺗﯾﻛﺎ"أھﻠﯾﺔ اﻻﻧﺣراف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ")،(2و ذﻟك ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺗﺷﺧﯾص
اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻻﻧﺣراف ﺗﯾﺳﯾرا ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗدﺑﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ.
ب 2ـ ﻣﻧﺢ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء  :وﺳّﻌت اﻟﺣرﻛﺔ ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧّوﻋﻲ
ﻟﻠﺗدﺑﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺣﺗّﻰ و إن ﻛﺎن اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺑرّ ر ﺑﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻔﺣص اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ـ اﻟّﺗﻲ أﺻﺑﺢ ﻟﮭﺎ اﻟﯾوم وزن ﻣﮭ ّم
ﻓﻲ ﻣﻠف اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ـ .و ﻟﻌﻠّﮭﺎ أرادت ﻣن ھذا اﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻓﺗﺢ اﻟﺳﺑل أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺿﻣﺎن ﺗﻔرﯾد
ھذه اﻟﺗداﺑﯾر ﺑﺎﻟﻧّظر ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب و ﺣﺎﻟﺔ ﻛ ّل ﻓرد ،وﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟﮫ ﻣن ﻋﻼج أو ﺗﻌﻠﯾم أو ﺗﮭذﯾب ﺳﻠوﻛﻲ أو
) (1ﯾﻧظر  ،أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ص129ـ.131
) (2ﯾﻧظر  ،أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور ،أﺻول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ص 74؛ أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم  ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  ،ص .131
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ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

ﺗﻛوﯾن أو ﻏﯾرھﺎ ﻣﻣّﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﻓﻛر اﻟﺣرﻛﺔ أھداف ﯾﻔﺗرض اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎء اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
اﻷﻣﺛل ﻟﻠﺗدﺑﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻼﺋم.و ﺗﺑﻘﻰ ﻣردودﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧّوﻋﻲ ﻟﻠﺗدﺑﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣرھوﻧﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذھﺎ .
ج ـ ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي :رﻛّزت اﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ و ﯾظﮭر ذﻟك ﺟﻠﯾّﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﻋرﺿﻧﺎه
ﻣن ﻗﺑل ﻣن ﺻور اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻣن ﺟراﻣﺎﺗﯾﻛﺎ ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﮫ اﻟﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ ،و اﻟّﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗظﮭر
ﺑﻌض ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ،ﻣﻧﮭﺎ:
ج 1ـ ﺗﻧوﯾﻊ أﻣﺎﻛن اﻟﺗﻧﻔﯾذ :ﻓﺑﺎﻟﻧّظر ﻷھداﻓﮭﺎ ﺗﺗﻌدد أﻣﺎﻛن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ ﻓﻣﻧﮭﺎ  :دور
اﻟﺗﺷﻐﯾل و دور اﻟﺗﻛوﯾن و دور اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾم؛ و رﻏم إھﻣﺎل اﻟﺣرﻛﺔ
ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺻﻧﯾف إﻻ ّ أﻧّﮭﺎ أﻛّدت ﺿرورة ﺗﻧوﯾﻊ آﻟﯾّﺎت ﺗﻧﻔﯾذ ھذه اﻟﺗداﺑﯾر ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺑﻠوغ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ.
ج 2ـ ﺗﻧوﯾﻊ آﻟﯾّﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذ  :ﯾظﮭر أنّ ﺣرﻛﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺗطرّ ف اھﺗﻣّت ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺑدور
اﻟﺗﻧﻔﯾذ  ،ﻟذا دﻋت إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﻧوﯾﻊ آﻟﯾّﺎت اﻟﻣﻌـﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣطﺑّﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ھذه اﻷﻣـﺎﻛن ﺣﺗّﻰ و إن ﻛﺎﻧت
ﻣﺳﺗﻌﻣرات  .ﻓﻔﻲ دور اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣﺛﻼ ﯾﺗ ّم إﻟزام اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل ﺻﻧﺎﻋﻲ أو زراﻋﻲ أو ﺣرﻓﻲ
ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال ،ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﺗﻣﺗّﻌﺎ ﺑﻘدرات ﻓﻛرﯾّﺔ اﺳﺗﺧدم ﻓﻲ إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ؛ و ﻓﻲ دور اﻟﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﯾﺧﺿﻊ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﮭذﯾب و ﺗﻛوﯾن ﻟﺗﺄھﯾﻠﮫ ﻟﻠﻌﻣل ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ..و ھﻛذا

)(1

 .و إنّ ﺗطﺑﯾق ھذه

اﻵﻟﯾّﺎت ﻏﯾر ﻣﺿﺑوط ﺑﻣدة ﻣﻌﯾّﻧﺔ  ،ﻷﻧّﮭﺎ ﻣرھـوﻧﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﺑدرﺟﺔ ﺗﺣﺳن ﺳﻠوك اﻟﺷﺧص
اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺗدﺑﯾر).(2
رﻏم ﻣﺎ ﺑذﻟﮫ ﺟراﻣﺎﺗﯾﻛﺎ ﻣن ﺟﮭد ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﻔﻌﯾل ﺗطﺑﯾق أﻓﻛﺎره اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ وﺳﻣت ﺣرﻛﺗﮫ
ﺑﺎﻟﺗطرّ ف  ،ﺧﺎﺻّﺔ ﺑﺗﻣﺳّﻛﮫ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت و إﻧﻛﺎر ﺣقّ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻗﺗﺿﺎء اﻟﻌﻘﺎب ﻷنّ ﻧﺗﺎﺋﺞ ھذه
اﻷﻓﻛﺎر وﺧﯾﻣﺔ ﻓﻌوض أن ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﺳﻣوّ ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾّﺔ ـ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﯾطﻣﺢ
ﺟراﻣﺎﺗﯾﻛﺎ و طﻣوﺣﮫ ﻣﺷروع ـ  ،ﺳﺗؤدي ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻔوﺿﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ ) .(3ﻛﻣﺎ أنّ أﻓراد أيّ ﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧروﺟﮭم أو ﺟﻧوﺣﮭم أو ﺟﻣﺎﺣﮭم أو ﻟﻧﻘل ﻋﺻﯾﺎﻧﮭم ﻟﯾﺳوا ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال إﻟﻰ

)  ، (1ﯾﻧظر  ،أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ص129ـ.131
)  (2ﯾﻧظر ،أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم  ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص131؛ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ص 214؛
R .Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P129.
) (3ﯾﻧظر  ،ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم  ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  ،ص .222
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اﻟﻌﻼج ﻛﻣرﺿﻰ أو إﺻﻼح أو ﺗرﺑﯾﺔ  ،ﺑل إنّ اﻟﻌداﻟﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ أﺣﯾﺎﻧﺎ ردﻋﮭم و ﺗوﻗﯾﻊ ﻗدر ﻣﻌﺗﺑر ﻣن اﻹﯾﻼم
اﻟﻣوﺟﻊ ﻋﻠﯾﮭم ﺣﺗﻰّ ﯾﻣﺗﻧﻌوا ﻋن ﺳﻠوﻛﺎﺗﮭم اﻹﺟراﻣﯾﺔ .
ﻟﻘد وﺟّ ﮭت ﻟﺣرﻛﺔ ﺟراﻣﺎﺗﯾﻛﺎ اﻧﺗﻘﺎدات ﻛﺛﯾرة )(1اﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﮭﺎ أﺣد أﻧﺻﺎره ﻓوﺿﻊ أﺳﺳﺎ ﺟدﯾدة
ﻟﺣرﻛﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وُ ﺳﻣت ﺑﺎﻻﻋﺗدال  ،و ھﻲ ﺣرﻛﺔ" ﻣﺎرك أﻧﺳﯾل" .
ﺛﺎﻧﯾﺎ ـ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻌﺗدل  :ﺣﺎول ھذا اﻟﺟﻧﺎح ﺗﮭذﯾب اﻟﺗوﺟّ ﮫ
اﻟﻣﺗطرّ ف ﻟﻔﻛرة اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋن طرﯾق ﺑﻧﺎء ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺣدﯾﺛﺔ أطﻠق ﻋﻠﯾﮭﺎ " اﻟﻔردﯾّﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ
" )(2؛ و ھﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ دﻋﺎﺋم ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ و ﻛﯾﻔ ّﯾﺔ ﺗﺳﺧﯾره ﻟﺧدﻣﺔ أھداف اﻟدﻓﺎع
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  .و اﺳﺗطﺎع اﻟﺟﻧﺎح اﻟﻣﻌﺗدل ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻔﻛر اﻟﺣدﯾث إﻟﻰ ﻛﺛﯾر ﻣن آﻟﯾّﺎت اﻟﺗﻔرﯾد ﺧﺎصّ ﻣن
اﻟﺗﻧﻔﯾذي ؛ ﻟﻺﺣﺎطﺔ ﺑﮭﺎ ﯾﻣﻛن ﻋرض ﻧﺷﺄة ھذه اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺟدﯾدة و أھ ّم دﻋﺎﺋﻣﮭﺎ ﺛ ّم ﺑﯾﺎن ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد
اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﯾﮭﺎ و ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾن:
 1ـ ﻧﺷﺄة اﻟﺣرﻛﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻌﺗدل و أھ ّم دﻋـﺎﺋﻣﮭﺎ :ھذه اﻟﺣرﻛﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة ھﻲ
اﻣﺗداد ﻟﺣرﻛﺔ " ﺟراﻣﺎﺗﯾﻛﺎ "  ،و ﻧراھﺎ اﻣﺗدادا ﻟﻣدرﺳﺔ آﺛرﻧﺎ إرﺟﺎء ﻋرﺿﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ھذا
اﻟﻣطﻠب ﻧظرا ﻷھﻣﯾّﺗﮭﺎ و ﻓﺿﻠﮭﺎ ﻓﻲ إرﺳﺎء ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺗﻔرﯾـد ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ و ھﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾﻛﯾّﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾّﺔ و ﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ "رﯾﻣوﻧد ﺳﺎﻟﻲ" ﺻﺎﺣب ﻛﺗﺎب ":ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ"  .و ﻟﻧﺎ ﻓﻲ ھذا
اﻟﻌﻧﺻر ﺑﯾﺎن ﻧﺷﺄﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أھ ّم دﻋﺎﺋﻣﮭﺎ  ،و ذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ ـ ﻧﺷﺄة ﺣرﻛﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻌﺗدل  :ﺳﻌﻰ اﻟﻔﻘﯾﮫ اﻟﻔرﻧﺳﻲ " :ﻣﺎرك آﻧﺳل "إﻟﻰ اﻟﺣﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﺗوازن ﺣرﻛﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﯾث ﻧﺷر ﻛﺗﺎﺑﺎ ﺳﻣّﺎه  " :اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺣدﯾث ،" ،ﺣﺎول ﻓﯾﮫ
اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﯾﮭﺎ دراﺳﺔ اﻟظﺎھرة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ظﺎھرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
واﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﻠّب ﺗدﺧّ ل اﻟدوﻟﺔ ﺑﻛ ّل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﺗّﻰ ﻣﻊ
وﺟود اﻧﺣرف ﺳﻠوﻛﻲ أو ﺗﻣرّ د أو ﻋﺻﯾﺎن ﻣن اﻷﻓراد .

) (1ﯾﻧظر  ،أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور ،أﺻول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ص 74؛ أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣّد  ،ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ص .151
) (2أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  ،ص  84؛ﻓرج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﮭرﯾش ،اﻟﻧّظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ  ،ص .196
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ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

و ﺗﻌﺗﺑر اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟّﺗﻲ وﺟّ ﮭت ﻟﺣرﻛﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺗطرّ ف ﺑزﻋﺎﻣﺔ " ﺟراﻣﺎﺗﯾﻛﺎ"  ،ھﻲ
اﻷﺻل اﻟذي ﻣﻧﮫ ﻧﺷﺄت ﺣرﻛﺔ " ﻣﺎرك أﻧﺳﯾل "  ،و ﯾﻣﻛن ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق اﻟﺗﺄﺻﯾل ﻟﮭذه اﻟﺣرﻛﺔ اﻧطﻼﻗﺎ
ﻣن ﺗﻠك اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟّﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻧّﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾّﺔ ):(1
أ 1ـ أنّ " ﺟراﻣﺎﺗﯾﻛﺎ" ﯾﻣﺛّل ﻓﻛرا أﺻوﻟﯾّﺎ ﻻ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،و رﻏم ﻧﺟﺎﺣﮫ
ﻓﻲ اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ  ،إﻻ ّ أﻧّﮫ وﺻف ﺑﺎﻟﺑﻌد ﻋن اﻟواﻗﻌﯾّﺔ .
أ 2ـ وﺻﻔت أﻓﻛﺎره ﺑﺎﻟﻐﻣوض ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻛرة " اﻟﻼ ّاﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ"  ،و ا ّﺗﺳﺎع ﻣﻌﻧﺎھﺎ ﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺷﻛّل
ﺧطورة ﻛﺑﯾرة ﺗﮭدّد اﻟﻧّظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ؛ ﻧﺎھﯾك ﻋن أنّ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﯾﮫ ﺗﮭدﯾد
ﻟﻠﺣﻘوق و اﻟﺣرﯾّﺎت اﻟﻔردﯾّﺔ ﺧﺎﺻّﺔ و ھو اﻟﺳﯾﺎج اﻟﻣﻧﯾﻊ اﻟّذي ﺑﮫ ﺗﺣﻣﻰ ﺗﻠك اﻟﺣﻘوق؛ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أنّ ﻛ ّل
اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟّﺗﻲ أراد " ﺟراﻣﺎﺗﯾﻛﺎ " ﺿﺑطﮭﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻟﮭﺎ أﯾّﺔ أھﻣﯾّﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾّﺔ .
أ 3ـ ﯾؤﺧذ ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺟرﯾده ﻟﻠﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻣن ﻋﻧﺻر اﻹﯾﻼم و ذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺑداﻟﮫ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺎﻟﺗداﺑﯾر
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ ﺗطﺑّق ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﺢ ﻹﺻﻼﺣﮫ ﻓﻘط ﺑﺻرف اﻟﻧّظر ﻋن اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻌداﻟﺔ أو اﻟردع اﻟﻌﺎم ؛
ﻛﻣﺎ أنّ ھذا اﻟﺗﺟرﯾد اﻟﻣطﻠق ﻟﻠﺻﺑﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻟﻠﺟزاء و إﺿﻔﺎء اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ اﻟﺑﺣﺗﺔ ﻋﻠﯾﮫ ﯾؤدي إﻟﻰ
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑـﺎﻟﻐﺔ اﻟﺧطـورة و ھﻲ ﺿرورة إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺿـﺎء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ و اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗـﺄھﯾل ﻣﺧوّ ل ﻷﺟﮭزة و
ﻣؤﺳﺳﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ أو إدارﯾّﺔ ﺑوﺻﻔﮫ ﻣﺟرّ د ﻋﻣل ﻓﻧّﻲ إداري). (2
ﻛ ّل ھذه اﻻﻧﺗﻘﺎدات أوﻣﺄت "ﻷﻧﺳﯾل" ﺑدﻋﺎﺋم ﺟدﯾدة ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻛر اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟدﯾد  ،ﻣن
ﻏﯾر ﺧﺳـران ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،و ﻣن ﻏﯾر إھـدار ﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘوق و اﻟﺣرﯾّﺎت اﻟﻔردﯾّﺔ ﻛﻣﺑدأ
اﻟﺷـرﻋﯾّﺔ و ﻣن ﻏﯾر إﻧﻛـﺎر ﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄھﻠﺔ ﻟﻠﺟـزاء ﺑﺻورﺗﯾﮫ ـ اﻟﻌﻘـوﺑﺔ و
اﻟﺗدﺑﯾرـ ﻣﻌﺎ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟدﯾد ؛ ﻓﻛﺎﻧت أھ ّم ﺗﻠك اﻟدﻋﺎﺋم ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
ب ـ أھ ّم دﻋـﺎﺋم ﺣرﻛﺔ " ﻣـﺎرك أﻧﺳﯾل "  :ﺳﻌﻰ ھذا اﻟﻔﻘﯾﮫ اﻟﻔرﻧﺳﻲ إﻟﻰ وﺿﻊ أﺳس ﺟدﯾدة ﯾﻘوم
ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟدﯾد  ،أراد ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ أن ﯾﻛﯾّف اﻟﻣﻔـﺎھﯾم اﻟﻣﻘرّ رة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ و
ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻧطوﯾّﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن؛ ﻓﺗﺻﺎن ﺑﻣوﺟب ھذا اﻟﺗﻛﯾﯾف
اﻷﻣّﺔ ﻛﻔرد وﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻓراد.و ﺑذﻟك ﻋﻣد" أﻧﺳﯾل" ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧظرﯾّﺗﮫ اﻟدﻓﺎﻋﯾّﺔ ﻓﺄﻗﺎﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋﺎﺋم اﻟﺗﺎﻟﯾّﺔ:
) (1ﯾﻧظر  ،أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣّد ،ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ص 151؛ أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور ،أﺻول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ص 84؛
ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم  ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ص  218ـ222؛ اﻟﺳﯾّد ﯾس ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ "دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾّﺔ ﻟﻧظرﯾّﺔ
اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ" ،ص 35ـ42؛
R .Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P130_131.
)  (2ﯾﻧظر  ،ﻣﺣﻣود ﻧﺟﯾب ﺣﺳﻧﻲ  ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ص.90
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ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

ب1ـ اﻟﺗﻣﺳّك ﺑﻔﻛرة ﺗطوﯾر ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت :اﺳﺗﻔـﺎد ﺑﻼ ﺷك راﺋد ﺣرﻛﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟدﯾد
ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟّﺗﻲ وﺟّ ﮭت " ﻟﺟراﻣﺎﺗﯾﻛﺎ"  ،و رﻏم أﻧّﮫ اﻋﺗﻧق اﻟﻛﺛﯾر ﻣن أﻓﻛﺎره و اﻧﺗﮭﺞ ﻣﻧﮭﺟﮫ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﺟﺎﻧﺢ  ،إﻻّ أﻧّﮫ اﻋﺗـرف ﺑﺄھﻣﯾّﺔ وﺟود ﻗﺎﻧون ﻋﻘوﺑـﺎت  ،و رأى ﺿرورة ﺗطوﯾره ﺑـ
):(1

ـ ﺗﺧﻠﯾص ﻗواﻋده ﻣن اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﻣﺟردة و إﺿﻔﺎء اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟواﻗﻌﯾّﺔ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ذﻟك أنّ
ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑوﺿﻌﮫ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﺎﻣر ﺑﺄﺷﻛﺎل اﻻﻓﺗراﺿﺎت و اﻟﺣﯾل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ اﻟﺑﻌﯾدة ﻛ ّل اﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﺣﻘﺎﺋق
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ ﻛﺎﻓﺗراض اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون و ﻧظرﯾّﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﯾﻠﺔ و ﻧظرﯾّﺔ اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ)  .(2ﻓﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ
ﻗﺑل أن ﺗﻛون واﻗﻌﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻣﺟرّ دة ھﻲ ظﺎھرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ ﺗﺳﺗﻣد وﺟودھﺎ و ﺟوھرھﺎ ﻣن اﻟواﻗﻊ ﺑظروﻓﮫ و
ﻣﺗﻐﯾّراﺗﮫ ؛ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﺎت ﺿرورﯾّﺎ إﻋـﺎدة ﺻﯾﻐﺔ ﻧﺻوص ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻟﺗﺳﺗوﻋب ھذا اﻟﺑﻌد اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
ﻟﮭذه اﻟظـﺎھرة وﻣن ﺛ ّم ﺗﻛﯾﯾﻔﮫ ﺑﺎﻋﺗـﺑﺎره وﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺳﯾـﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻻ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮫ .
ـ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟزاءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟراھﻧﺔ  ،وذﻟك ﺑﺎﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺎت و اﻟﺗدﺑﯾر ﻓﻲ ﻧظﺎم ﺟﻧﺎﺋﻲ واﺣد
ﯾﻣﺛّل ر ّد ﻓﻌل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إزاء اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﯾﻛون ھدﻓﮫ إﻋﺎدة ﺗﺄھﯾل اﻟﻣﺟرم و إدﻣﺎﺟﮫ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻻ

)  (1ﯾﻧظر  ،ﻓرج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﮭرﯾش  ،اﻟﻧّظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ  ،ص196ـ199؛ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾﻔﻲ و ﻣﺣﻣّد زﻛﻲ أﺑوﻋﺎﻣر  ،ﻋﻠم
اﻻﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب  ،ص102ـ103؛ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم  ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ص  123و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ؛
)  (2ﻓﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻻﻓﺗراض اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون أﺻﺑﺣت اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺻﻌﺑﺔ ﺟدا ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد ﻧظرا ﻟﺗﺿ ّﺧم اﻟﻧّﺻوص اﻟﻌﻘـﺎﺑﯾّﺔ و اﻹﻓراط
ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب  ،و ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻧظرﯾّﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﯾﻠﺔ ﻓﻼ وﺟود ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﮭﺎ ﺧﺎﺻّﺔ إن ﻛﺎﻧت اﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﻣطﻠﻘﺔ أﻣّﺎ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ
ﻟﻧظرﯾّﺔ اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﮭﻲ ﺗؤدّي ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣوال إﻟﻰ ﺣﺟب ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻔﺎﻋل ﻟﺗﺟﺎھﻠﮭﺎ ﻟﻔﻛرة اﻟﺑﺎﻋث إﻟﻰ اﻟﺟرﯾﻣﺔ
..ﯾﻧظر  ،ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم  ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ص 127ـ129؛
Marc .Ancel , La Défense sociale nouvelle , Un mouvement de politique criminelle
humaniste , 3éme édition ,(Paris :Cujas ,1981),P35&ss ; R .Merle &A.Vitu, Traité de Droit
Criminel, T1, P131_132.
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)(1

اﻟردع اﻟﻌﺎم و اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺑﻣﻔﮭوﻣﮭﺎ اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن أيّ ﻣﺿﻣون اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

 .و ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ھذا اﻟﻧظﺎم

اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﯾﺗ ّم ﺗوزﯾﻊ اﻷدوار ﺑﯾن ﺻورﺗﻲ اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻛﺎﻣل ﻏﺎﺋﻲ ﯾﺗﺣﻘق ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ
ھدف اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟدﯾد اﻟراﻣﻲ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن .
و ﺗﺑﻘﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ھذه اﻟﺣرﻛﺔ ﻓن ﺑﮫ ﺗﺗ ّم ﻣﻛـﺎﻓﺣﺔ ﻣظﺎھر اﻹﺟرام ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ،
و اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ھدﻓﮫ ﻣﺳﺎﻋدة ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ إرﺳﺎء ﻣﻌﺎﻟﻣﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن اﻟوﻗـﺎﯾﺔ ﻣن اﻹﺟرام ،
ﺑﺗﺄھﯾل اﻟﻣﺟرم و ﻣﺳﺎﻋدﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﻧدﻣﺎج ﻣن ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ ).(2
ب 2ـ اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﺑدأ ﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ :ﻟﻘد ﺟﻌل "ﻣﺎرك اﺳﯾل" أﯾﺿﺎ
اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﺟﺎﻧﺣﺔ ﻣﺣورا ﻟﻧظرﯾّﺗﮫ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟدﯾد؛ ﻟﻛﻧّﮫ ﺑﺧﻼف ﻏﯾره ﻣن أﻧﺻﺎر اﻟﺟﺑرﯾّﺔ
ﺳﻠّم ﺑﻣﺑدأ ﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر و ﺟﻌﻠﮫ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ). (3
و اﻧطوى اھﺗﻣﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﺟﺎﻧﺣﺔ ﺑدﻋوﺗﮫ إﻟﻰ ﺿرورة اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧﺑﮭﺎ ﻟﺗﺄﻛﯾد
أھﻠﯾّﺗﮭﺎ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ و ﻣدى ﺧطورﺗﮭﺎ ) ،(4ﻷنّ اﻻﻧﺗﻘﺎء اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺟزاء اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗطﻠّب اﻹﻟﻣﺎم
ﺑﺎﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮭﺎ و ﻛ ّل اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾّﺔ و اﻟﻧّﻔﺳﯾّﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ اﻟداﻓﻌﺔ ﻻرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ  .ﻟذا
ﻓﺈنّ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺧﺑراء ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل إﻋداد ﻣﻠف اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ )(5أﻣر ﻟﮫ وزﻧﮫ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧّﮫ ﯾﺳﮭّل ﻋﻠﯾﮫ أﻣر ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ و ﺗرﺗﯾب أﺛرھﺎ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﺢ
ﻣن ﺟﮭﺔ.
 2ـ ﻣظـﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ ﻣﺎرك أﻧﺳﯾل  :ﯾﻌﺗﺑر " أﻧﺳﯾل" اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﻔروﻋﮫ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن أھ ّم وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،و ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣؤﺳّﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ،
) (1ﯾﻧظر،أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣّد،ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ص 155ـ156؛ أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور،أﺻول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ،
ص77ـ78؛
R .Merle &A.Vitu, IBID, T1, P131_132.
) ( 2ﯾﻧظر  ،ﻣﺣﻣود ﻧﺟﯾب ﺣﺳﻧﻲ ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،ص 87؛ ﻓﺗوح اﻟﺷﺎذﻟﻲ ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،ص .68
) (3ﯾﻧظر ،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾﻔﻲ و ﻣﺣﻣّد زﻛﻲ أﺑوﻋﺎﻣر  ،ﻋﻠم اﻻﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب  ،ص 103؛ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم  ،ﻣﺑﺎدئ
ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ص  123و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ؛

.R .Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P133

) (4ﯾﻧظر  ،أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور ،أﺻول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ،ص 78؛ ﯾﻧظرأﯾﺿﺎ ،ﻧﺑﯾل اﻟﺳﻣﺎﻟوطﻲ  ،ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﻘﺎب
"اﻟﻣﻔﺎھﯾم .اﻟوظﺎﺋف.اﻷﺳﺎﻟﯾب" ،ط )،1اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ:دار اﻟﺷروق1983،م(،ج.73/2
) (5ﯾﻧظر  ،أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣّد ،ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ص 154؛أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور،أﺻول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ،ص  77؛
ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾﻔﻲ و ﻣﺣﻣّد زﻛﻲ أﺑوﻋﺎﻣر  ،ﻋﻠم اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب ،ص 103؛ ﻧور اﻟدﯾن ھﻧداوي  ،ﻣﻠف اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ"ﻧﺣو
ﻣﻔﮭوم ﻋﻠﻣﻲ ﻟﺣﺳن ﺳﯾر اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،دط)،اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻧّﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،(1992 ،ص 32و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
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و ﻻ ﯾﻧﻛر ﻓﻛرة اﻟﺧطورة و ﯾﮭﺗ ّم ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ؛ ﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس ﻟﻣﺳﻧﺎ ﻓﻲ ﻧظرﯾّﺗﮫ ـ رﻏم ﻣﺎ
وﺟّ ﮫ إﻟﯾﮭﺎ ﻣن اﻧﺗﻘﺎد ﻣوﺿوﻋﻲ ﻓﻲ ﺟواﻧب ﻣﻧﮫ ـ ﻣظﺎھر ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ  ،ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻟﮫ اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾّﺔ و
ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻗﺿﺎﺋﻲ و اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﺗﻧﻔﯾذي  ،ﻧﻠﺧّ ﺻﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾّﺔ:
أ ـ ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ :إنّ ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺣرﻛﺔ ﺑﺿرورة وﺟود ﻗﺎﻧون ﺟﻧﺎﺋﻲ ﻣﻊ اﻋﺗﺑﺎره وﺳﯾﻠﺔ
دﻓﺎع اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ،ﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺣﻣّل اﻟﻣﺷرّ ع ﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﺻوﺻﮫ ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق و ﺻﺑﻐﺗﮫ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ؛ و ﻣن
ھذا اﻟﻣﻧطﻠق اﻋﺗرﻓت ﻟﮫ ﺿﻣﻧﯾّﺎ ﺑﺎﺧﺗﺻﺎص اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ  ،و ذﻟك ﺑـ :
أ 1ـ ﻋدم إﻧﻛـﺎر ﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ :ﻓﺗﻣﺳّك "أﻧﺳﯾل" ﺑﺎﻟﻣﺑدأ ﻣﻊ دﻋوﺗﮫ إﻟﻰ ﺿرورة إﻋﺎدة اﻟﻧّظر ﻓﻲ
ﻧﺻوﺻﮫ اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟرﯾد و ذﻟك ﺑﺈﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺗﮭﺎ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺗﻛﺷف ﻋن ﺑﻌده اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻗرﯾﻧﺔ داﻟﺔ
ﻋﻠﻰ أﻧّﮫ أراد ﻣن اﻟﻣﺷرّع أن ﯾﻣرّ ن ﺗﻠك اﻟﻧّﺻوص و ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب ﺻور اﻟﺟراﺋم
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺳﻠوﻛﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺗﺑﺎﯾن و اﻟﺗﻐﯾّر و اﻟﺗﻔﺎوت.
ﻛﻣﺎ أنّ ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺷرّ ع ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾم و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟدﯾرة ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ و ﺗﻘرﯾر ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾّﺔ
ﻟﮭﺎ ﺗﺻﺎن ﺑﮭﺎ ﺣﻘوق و ﺣر ّﯾﺎت اﻷﻓراد ﺣﺗﻰّ و إن ﻛﺎﻧوا ﺟﻧﺎة  ،ﯾﻌﺗﺑر ﻣظﮭرا ﻣن ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد ؛ ﻓﻣﺑدأ
اﻟﺷرﻋﯾّﺔ ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻓﻛر ﺣرﻛﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟدﯾد .
أ 2ـ ﺗﻘرﯾر اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ :إنّ ﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﻣﺷرّع ﺗﺑﻘﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ إﻟﻰ أن ﯾﺗﻣﻛّن ﻣن ﺿﺑط ﺻور
اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،و ﺗﻣﺗد ﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ ﻟﺗﺷﻣل أﯾﺿﺎ ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق ﻛ ّل ﺻورة ﻣن ھذه اﻟﺻور  .و ﻟﻌ ّل
ﺣرﻛﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟدﯾد اﺳﺗطﺎﻋت أن ﺗؤﻛّد ھذا اﻟﻣظﮭر ﻟﻠﺗﻔرﯾد  ،و ذﻟك ﺑﺗﻘرﯾرھﺎ ﻟﺻورﺗﯾن
ﻟﻠﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ھﻣﺎ اﻟﻌﻘوﺑـﺎت و اﻟﺗداﺑﯾر .
ﯾؤﻛّد "أﻧﺳﯾل" ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘـوﺑﺎت ﺧﺎﺻّﺔ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟراﺋم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾّﺔ و ﺟراﺋم
اﻹھﻣﺎل أ ّﻣﺎ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣـﺎﻧﻌﺔ ﻓﺗﺑﻘﻰ ﻟﮭﺎ اﻷھﻣﯾّﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺧطـورة اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﯾّﺔ ﻟﻠﻔرد ) . (1و ﻟﺋن
ﻛﺎن ﺗوﺟّ ﮭﮭﺎ ﻣﺿـﻰ ﻧﺣو ﺟﻣﻌﮭﻣﺎ ﻓﻲ ﻧظـﺎم واﺣد ـ و ھذا ﻣﺎ ﯾﻌـﺎب ﻋﻠﯾﮭﺎ )(2ـ  ،إﻻّ أنّ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺟدﯾدة
أﺣـﺎﻟت ﻣﮭﻣّﺔ اﻟﻣﻔـﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻘـوﺑﺔ و اﻟﺗدﺑﯾر ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻣﻊ اﻻﻋﺗداد ﻋﻠﻰ اﻟدوام ﺑﻔﻛرة اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ
.
ب ـ ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ  :ﯾﻌﺗﺑر " ﻣﺎرك أﻧﺳﯾل " أﺣد روّ اد اﻟدﻋوة ﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﺧﺻوﻣﺔ
اﻟﺟﻧـﺎﺋ ّﯾﺔ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن اﻷوﻟـﻰ ﯾﻛون ھدﻓﮭﺎ ﺣ ّل ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣوﺿـوﻋ ّﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﻛ ّل اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻣـﺎد ّﯾﺔ و
) (1ﯾﻧظر  ،أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور ،أﺻول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ص ، 79ﻓرج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﮭرﯾش  ،اﻟﻧّظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ،ص . 200
)  (2ﯾﻧظر  ،ﻣﺣﻣود ﻧﺟﯾب ﺣﺳﻧﻲ  ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ص.97
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اﻟﻘﺎﻧوﻧ ّﯾﺔ اﻟّﺗﻲ ﯾﻠزم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻹﺣﺎطﺔ ﺑﮭﺎ  ،و اﻟﺛـﺎﻧﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻹﻧﺳﺎﻧ ّﯾﺔ و ﺗﺗطﻠّب ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻣراﻋﺎة ﺷﺧﺻ ّﯾﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺿوء أﺻول اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ّﯾﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن
ﻣﺻﻠﺣﺗﮫ و ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ). (1
ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق  ،ﺑدت ﻟﻧﺎ ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ و ﺗﻣﺣورت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
ب 1ـ ﻣﻧﺢ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾّﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء  :إنّ اﻻﻧﺗﻘﺎء اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺟزاء اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗطﻠّب
ﺗوﺳﯾﻊ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺳﯾر اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﺣﯾث ﯾﺗوﻟّﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ:
ـ اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗﻛﯾﯾﻔﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ ﻣﺎدﯾّﺎﺗﮭﺎ .
ـ ﻣﺳﺄﻟﺔ إﺳﻧﺎدھﺎ ﻟﺷﺧص ﻣﻌﯾّن ﺑذاﺗﮫ ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣوﺟودة أﻣﺎﻣﮫ.
ـ ﻣدى ﺗواﻓر أرﻛﺎن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،و ﻛذا ﺗﻘدﯾر ھذه اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ .
أو ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾّﺔ ﻟﺳﯾر اﻟﺧﺻوﻣﺔ  ،ﺣﯾث ﯾﺗوﻟّﻰ:
ـ دراﺳﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟـراﻣﯾّﺔ ﺑﺎﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮭﺎ و ﻛ ّل اﻟﻌواﻣـل اﻟداﻓﻌﺔ ﻻرﺗﻛـﺎب
اﻟﺟرﯾﻣﺔ .
ـ اﻟﺗﺛﺑّت ﻣن وﺟود ﺧطورة إﺟراﻣﯾّﺔ و ﻣن ﺛ ّم ﺗﻘدﯾرھﺎ .
ـ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺟزاء اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠﺷﺧص .
ﻓﺈن اﻛﺗﻣﻠت ﻋﻧده أرﻛـﺎن اﻟﻣﺳؤوﻟ ّﯾﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ ﺣﻛم ﺑﺎﻟﻌﻘــوﺑﺔ؛ و إن ﺗﺣﻘق ﻣن ﺧطـورة اﻟﻔﺎﻋل ﺣﻛم
ﺑﺎﻟﺗدﺑﯾر .و ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﻻﺑد ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﻣﺎرس ﺳﻠطﺗﮫ ﺗﻠك ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق و ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟدﻓﺎع
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و أھداﻓﮫ اﻹﺻﻼﺣﯾّﺔ و اﻟﺗﺄھﯾﻠﯾّﺔ) ، ( 2و ﺑﺎﻟ ّﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈنّ ﻓﺣص اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻻﺑد أن ﯾﻧﺎل
ﺣﻘّﮫ ﻣن اﻻھﺗﻣﺎم ﻗﺑل ﺗﻘرﯾر ﻣﺻﯾر اﻟدﻋوى.

) (1ﯾﻧظر  ،ﻓﺗوح اﻟﺷﺎذﻟﻲ ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،ص 67؛ أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣّد  ،ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ص 160؛ ﻓرج ﺻﺎﻟﺢ
اﻟﮭرﯾش،اﻟﻧّظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ  ،ص 198؛ أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور  ،ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ  ،دط)،اﻟﻘﺎھرة  :دون دار
ﻟﻠﻧﺷر،(1970،ص  16و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ؛ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺧﺿر،اﻷوﺟﮫ اﻹﺟراﺋﯾّﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،ص159ـ 161و
ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ .
Marc .Ancel , La Défense sociale nouvelle , Un mouvement de politique criminelle
humaniste , P32&ss.
) (2ﯾﻧظر  ،اﻟﺳﯾّد ﯾس  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة "دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾّﺔ ﻟﻧظرﯾّﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ" ص  47و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ .
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ب 2ـ اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﻔﺣص اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ  :ﻣﻠف اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻟﮫ وزﻧﮫ ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ
"أﻧﺳﯾل"  ،و اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋل و ﻛ ّل اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾّﺔ و اﻟﻧّﻔﺳﯾّﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ اﻟداﻓﻌﺔ
ﻻرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ أﻣر ﯾﺗطﻠّب ﻣﻧﮫ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺧﺑراء ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ

)(1

؛ ذﻟك أنّ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺷﺧﺻﯾّﺔ

اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻻ ﯾﺗ ّم إدراﻛﮭﺎ إﻻّ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻔﺣص اﻟذّاﺗﻲ و اﻟﻧّﻔﺳﻲ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ،و إن ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺔ
اﻟﺳﻠوك اﻟﻣرﺗﻛب و آﺛﺎره ﻗد ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣدى ﺧطورة اﻟﻔﺎﻋل .
ج ـ ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي :إنّ ﻣطﺎﻟﺑﺔ "ﻣﺎرك أﻧﺳل" اﻟﺣﺛﯾﺛﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت و
ﺟﻌﻠﮫ أﻛﺛر إﻧﺳﺎﻧ ّﯾﺔ ﺑﺟﻌل أھداف اﻟﺟزاءات اﻟﻣﻘرّ رة ﻓﯾﮫ إﺻﻼﺣﯾّﺔ ﺗﻘوﯾﻣﯾّﺔ و ﺗﺄھﯾﻠﯾّﺔ ) ،(2ﯾوﻣﺊ ﺑﺗﺄﻛﯾده ﻋﻠﻰ
ﺿرورة ﺗﻔرﯾد اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﮫ .
و ﻟﻌ ّل أھ ّم ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد :
ج 1ـ ﺿرورة اﻟﺗﺻﻧﯾف  :و ھذا اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻻ ﯾﻔﺗرض أن ﯾﻛون ﺗﺻﻧﯾﻔﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻛﻣﺎ دﻋﻰ إﻟﯾﮫ اﻟﻔﻛر
اﻟوﺿﻌﻲ  ،ﺣﯾث ﯾﺗ ّم ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم إﻟﻰ ﻓﺋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﻣﺟرﻣﯾن اﻟﻣﻌﺗﺎدﯾن و اﻟﻣﺟرﻣﯾن
ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻓﺔ و اﻟﻣﺟرﻣﯾن ﺑﺎﻟﻌﺎطﻔﺔ؛ ﻓﮭذا اﻟﺗﺻﻧﯾف ﯾﻣﻛن ﻗﺑوﻟﮫ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗ ّم ﺑﻌد ﻓﺣص اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ
و ﺑﻌد إﻋداد ﻣﻠﻔﮭﺎ اﻟﻛﺎﻣل ﺑﻛ ّل ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣّﻧﮫ ﻣن ﺗﻘﺎرﯾر ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ ﺗﻛون ﻗد ﺗﻣت اﻹﺣﺎطﺔ ﺑظروف اﻟﺷﺧص
و ﺳواﺑﻘﮫ و ﺗﻛوﯾﻧﮫ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ .(3) ..
ج 2ـ اﻹﺷراف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ  :ﻷوّ ل ﻣرة ﺗﻧﺎدي ﺣرﻛﺔ ﺑﺿرورة اﻟﺗدﺧّل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ  ،ﻓﺈﺷراف اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﻔﺗرض أن ﯾﻣﺗد ﻟﯾﺷﻣل ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ ھذه
اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺑﻌضٌ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣﻛم). (4
ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ ذﻛرﻧﺎھﺎ ﻓﻲ ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم ؛ و
ﻋﻠﯾﮫ  ،ﻓﺈنّ ﺻﻼﺣ ّﯾﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﺷﻣل أﯾﺿﺎ اﻟﺳﮭر ﻋﻠﻰ ﺣﺳن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻷنّ "أﻧﺳﯾل" ﯾؤﻛّد ﻋﻠﻰ أنّ اﻟدور
) (1ﯾﻧظر ،أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣّد  ،ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ص 154؛أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور،أﺻول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ،ص  77؛
ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾﻔﻲ و ﻣﺣﻣّد زﻛﻲ أﺑوﻋﺎﻣر  ،ﻋﻠم اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب  ،ص 103؛ ﻧور اﻟدﯾن ھﻧداوي  ،ﻣﻠف اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ"ﻧﺣو
ﻣﻔﮭوم ﻋﻠﻣﻲ ﻟﺣﺳن ﺳﯾر اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،دط)،اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻧّﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،(1992 ،ص 32و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
; (2 ) Marc ANCEL, La de fancse sociale Nouvelle, Paris, 1966, P. 38
ﯾﻧظر أﯾﺿﺎ ،أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور  ،أﺻول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ص .85
) (3ﯾﻧظر  ،أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣّد  ،ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ص .158
)  (4ﯾﻧظر  ،ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﻣرﺳﻲ وزﯾر ،دور اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟزاءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ دراﺳﺔ" ﻣﻘﺎرﻧﺔ" ،دط )،اﻟﻘﺎھرة  :دار
اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ،( 1978،ص 42؛ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم  ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ص 233ـ.234
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ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

اﻟّذي ﯾﻘـوم ﺑﮫ اﻟﻘـﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲ ﻻ ﺑد أن ﺗﺑﻘﻰ ﻟﮫ اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ و ﯾﺑﻘﻰ ھدﻓﮫ ﺗﻘوﯾـم اﻟﻣﺟرم و
اﺳﺗﻌﺎدﺗﮫ إﻟﻰ ﺣظﯾرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ) ، (1و ﻻ ﯾﺗﺄﺗّﻰ ذﻟك إﻻ ّ إذا ﺳﮭر ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم و ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻣﻌزّ زة ﺑﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺄھﯾل و اﻹﺻﻼح اﻟﻛﺎﻓﯾّﺔ ﻟﺑﻠوغ ﺗﻠك اﻷھداف .
و ﻗد أوﺿﺢ أﻧﺳﯾل ھذه اﻟﻔﻛرة ﺑﺗﺄﻛﯾده أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أنّ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻻ ﺗوﺟـد إﻻّ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﻧﻔﯾـذھﺎ ،و
ھذا اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻻ ﯾﻔﺗرض أن ﺗﻛون ﻣدﺗﮫ ﻣﺣددة ﻷنّ ﻏﺎﯾﺗﮫ ﻟﯾﺳت ﺗﺣﻘﯾق اﻹﯾﻼم أو اﻟردع ﺑل إﻋﺎدة اﻟﺑﻧﺎء
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾّﺔ  ،و إﺣﻼل أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل اﻟﻣراﻗﺑﺔ و اﻟوﺿﻊ ﺗﺣت
اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﺣ ّل اﻟﺳﺟون ﻷﻧّﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺑداﺋل ﯾﻘﺗﺿﯾﮭﺎ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﺟزاء ). (2
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﺟﻧﺎﺣﻲ ﺣرﻛﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﯾث اﺳﺗﮭدف اﻷوّ ل اﻟﻘﺿﺎء
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ ﺻورﺗﮫ اﻟﺗﻘﻠﯾد ّﯾﺔ ،و اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺗوﺧﻰ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻊ ﺿرورة إﻋطﺎﺋﮫ ﺑﻌدا إﻧﺳﺎﻧﯾّﺎ
و ﺗﺟدﯾد ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﺻوﺻﮫ ؛ إﻻ أ ّﻧﮭﻣﺎ ﺗﻼﻗﯾﺎ ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎد اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ" ﻓﻛرة اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟّﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ") ،(3و ذﻟك ﺑﺗﻔرﯾد وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻛ ّل ﻣﺟرم وﻓﻘﺎ ﻟﺷﺧﺻﯾﺗﮫ و
ﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﺧطرة ،وذﻟك ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﻌﯾد ﺗﺄھﯾـﻠﮫ و إدﻣﺎﺟﮫ ﻣن ﺟدﯾـد ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ و ﯾﺣﻣﻲ ﺣﻘوﻗﮫ
اﻹﻧﺳﺎﻧﯾّﺔ .
ﺻﺔ
وﻧظرا ﻟﻧﺟﺎح ﺣرﻛﺔ اﻟدّﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ إرﺳﺎء ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﻧ ﺎﺋﻲ ﺧﺎ ّ
ﺗﻠك اﻟﻣﻧطوﯾﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺟرم ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺈﺻﻼﺣﮫ  ،ﻛذا ﻣﺑدأ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺔ
واﻟﺗّدﺑﯾر اﻻﺣﺗرازي ﻟﻣواﺟﮭ ﺔ ﻣظ ﺎھر اﻹﺟ رام اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ  ،ﻋ دّﻟت ﻛﺛﯾ رٌ ﻣ ن اﻟ دّول ﻗواﻧﯾﻧﮭ ﺎ اﻟﻌﻘﺎﺑ ّﯾ ﺔ ؛ ﻓﻘ د
ﺳﺟّ ل اﻟﺗ ﺎرﯾﺦ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻻﯾطﺎﻟﻲ اﻷﺳﺑﻘﯾّﺔ ﻓﻲ إدﺧﺎل ﻧظﺎم اﻹﺷراف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺻﺎدر
ﻋﺎم  1930؛ و ﻛﺎن اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﻔرﻧﺳﻲّ أﻛﺛر اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺟدﯾد ﻣﺎ دﻋت إﻟﯾﮫ ھذه اﻟﺣرﻛﺔ ،
وﻛذا اﻟﻣﺷرّ ع اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧوﻧﮫ اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم 1933م ).(4

)  (1ﯾﻧظر  ،ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم  ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ص 233ـ239؛أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور  ،أﺻول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ص.77
)  (2ﯾﻧظر  ،ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﻣرﺳﻲ وزﯾر ،دور اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟزاءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ دراﺳﺔ" ﻣﻘﺎرﻧﺔ"45،و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
) (3أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور ،أﺻول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ص .85،76
) (4ﯾﻧظ ر  ،ﻋﺑ د اﻟﻔ ﺗﺢ اﻟﺻ ﯾﻔﻲ  ،ﻣﺣﻣ د زﻛ ﻲ أﺑ و ﻋ ﺎﻣر  ،ﻋﻠ م اﻹﺟ رام واﻟﻌﻘ ﺎب  ،ص  84-77 ،؛ ﻓﺗ وح اﻟﺷ ﺎذﻟﻲ  ،ﻋﻠ م
اﻟﻌﻘﺎب  69 ،؛ ﻧﺻر ﻓرج ﻣﯾﻧﺎ ،اﻟﻣوﺟز ﻓﻲ ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب  ،ص 153؛
R. Merle &Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P104 &SS ; Marc Ancel, Les Codes Pénaux
Européens, T1-4.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم  ،ﻓﺈنّ أﻓﻛﺎر ھذه اﻟﺣرﻛﺔ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ اﻷﺛر اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ إﺛراء اﻟﺳّﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ
اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﺑﻌد أن ﻗﺎﻣت اﻟﺟﻣﻌﯾّﺔ اﻟدوﻟﯾّﺔ ﻟﻠدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑوﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﻠورت ﻓﯾﮫ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ) (1؛ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﮫ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻌّﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ  ،و إن ﻛﺎﻧت ـ اﻟﺣرﻛﺔ ـ
ﻗد اﺳﺗﻧدت ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ إﻟﻰ ﻧظرﯾّﺔ "ﺳﺎﻟﻲ" ﻓﻲ ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ و اﻟّﺗﻲ ﺑﻔﺿﻠﮭﺎ ﻧﺷﺄت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾﻛﯾّﺔ
اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ،و ﻗد رأﯾﻧﺎ إرﺟﺎء ﻋرﺿﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ھذا اﻟﻣطﻠب ﻹﻋطﺎﺋﮭﺎ ﺣﻘّﮭﺎ ﻣن اﻟدراﺳﺔ
ﺧﺎﺻّﺔ و أنّ اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﺗﺄﺻﯾﻠﯾّﺔ و اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾّﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺣوﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :
اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾﻛﯾّﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ.
ظﮭرت ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻘب اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾّﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ذاﺗﮭﺎ اﻟّﺗﻲ ظﮭرت ﻓﯾﮭﺎ ﺣرﻛﺔ
اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟدﯾد  ،و رﻏم أﻧّﮭﺎ ﺳﺟّ ﻠت ﺑﺻﻣﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة و ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﮫ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻛﻠّﮭﺎ ﻧﺣو ﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،إﻻّ أنّ اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻔﻘﮭﯾّﺔ ﻛﺎﻧت ﺷﺣﯾﺣﺔ ﺣوﻟﮭﺎ .و ﻟذا  ،و
ﺟدﻧﺎ ﻣن اﻟﺿرورة و ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث ﯾﻧﺻب أﺳﺎﺳﺎ ﺣول ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ أن ﻧﻌطﯾﮭﺎ ﺣﻘّﮭﺎ ﺧﺎﺻّﺔ و
اﻟﻔﺿل ﯾﻌود إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻠورة أﺳس اﻟﺗﻔرﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌ ّﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣؤﻟّف وﺳم ﺑـ :

" ﺗﻔرﯾد

اﻟﻌﻘوﺑﺔ " ﻷﺣد روّ ادھﺎ و ھو أﺳﺗﺎذ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ " :راﯾﻣوﻧد ﺳﺎﻟﻲ" .Raymond Saleille
و ﻋﻠﯾﮫ  ،و ﻟﻺﺣﺎطﺔ ﺑﺄھ ّم ﻣـﺎ ﺟﺎءت ﺑﮫ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن أﻓﻛﺎر  ،ﺗ ّم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻔرع إﻟﻰ ﻋﻧﺻرﯾن ،
ﺣـﺎوﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﻣﺎ ﺗﺣدﯾد ﻧﺷﺄة و أھ ّم دﻋـﺎﺋم اﻟﻣدرﺳﺔ  ،وﻣن ﺛ ّم اﺳﺗﺧﻼص ﺑﻌض ﻣظـﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد
اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ  ،و ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺳق اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ّأوﻻ ـ ﻧﺷﺄة اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾﻛﯾّﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ و أھم دﻋﺎﺋﻣﮭﺎ  :ﻟﻘد ظﮭرت اﻟﻣدرﺳﺔ و
ﻛﺎن ھدﻓﮭﺎ اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟدﯾد و اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ  ،و اﺳﺗطﺎﻋت أن ﺗﺑﻧﻲ
ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ اﻟﻣﻣﯾّزة ﻋﻠﻰ دﻋـﺎﺋم رﻛﯾـزة و ﯾرﺟﻊ اﻟﻔﺿل ﻟروّ ادھﺎ و ﻋﻠﻰ رأﺳﮭم ﺳﺎﻟﻲ  .و ﯾﻣﻛن إﻋطﺎء
ﺗﺻوّ ر وﺟﯾز ﺣول ﻧﺷﺄة ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ و أھ ّم أﻓﻛﺎرھﺎ ﻟﻛنّ ﺗرﻛﯾزﻧﺎ ﺳﯾﻧﺻبّ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎن أھ ّم دﻋﺎﺋﻣﮭﺎ
 ،و ذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

)  (1ﯾﻧظر  ،أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور ،أﺻول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ص  86و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ  ،ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم  ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﺟزاء
اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ص 238ـ240؛
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

 1ـ ﻧﺷﺄة اﻟﻣدرﺳﺔ و أھ ّم أﻗطﺎﺑﮭﺎ :ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﮭﯾد ،ﻓﻘد ﻗﺎﻣت ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻔﻛر
اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻧﺗﺷـﺎر أﻓﻛﺎر اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟدﯾد ؛ و ﻣن أﻗطﺎﺑﮭﺎ)" :(1ﺟﺑراﺋﯾل ﺗﺎرد" Gabriel
 "، Tardراﯾﻣوﻧد ﺳﺎﻟﻲ"

 ،Raymond Saleilleو "ﻛوش"  ،Cuchو" روﻧﯾﮫ ﻛﺎرو" Renné

 ،Garraudو" ﻛﺎرﺳون "  Garconو " دوﻧـﺎﻟد دي ﻓـﺎﺑر" .Donnedieu De Vabes
و دﻋت إﻟﻰ ﺿرورة اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺟزاء اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲ ﺑﺻورﺗﮫ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ ﻛﻣﻘـﺎﺑل ﻟﻠﺟرﯾـﻣﺔ  ،ﻛﻣﺎ اﻋﺗرﻓت
ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻟﻠﻣﺟرم ﻟﻛﻧّﮭﺎ ﺟﻌﻠﺗﮭﺎ ﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﻘدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣّل ھذا اﻟﺟزاء و ﻣدى اﺳﺗﻌداده ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة
ﻣﻧﮫ ﺧﺎﺻّﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذه).(2
ﺳﻌت اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾﻛﯾّﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾّﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻟﻔﻛر اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي و ﻓﻛر اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟﺟدﯾد ﺑﺄﺳﺳﮫ اﻟﻣوﺳـوﻣﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗدال و اﻟّﺗﻲ وﺿﻌﮭﺎ "ﻣـﺎرك أﻧﺳﯾل" و ﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗدور ﻓﻲ أﻏﻠﺑﮭﺎ ﺣول ﻣﻠف
واﺣد ھو  " :ﻣﻠف اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ " ؛ و ﻛﺄﻧّﮭﺎ أرادت أن ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺟﻣﻊ ﻓﯾﮭﺎ ﺑﯾن
أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ ﺑﺄﺳﺳﮭﺎ و أھداﻓﮭﺎ و ﺣداﺛﺔ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟدﻓـﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟدﯾد اﻟراﻣﯾّﺔ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ
ﺣﻘـوق اﻹﻧﺳﺎن ﻟﺑﻠوغ اﻟﻌداﻟﺔ ،ﻓﻣﯾّزت ﺑﯾن ﻣرﺣﻠﺗﯾن ):(3
أ ـ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘرﯾر رد اﻟﻔﻌل اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ :و ﺗﻧطوي ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ
ﺣرﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ،و ﺗﺄﻛﯾد ارﺗﻛﺎز إداﻧﺔ اﻟﻣﺟرم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ و ھو اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻣﺳؤوﻟﯾّﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ
ﻋن ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ  ،ﻣﻊ ﺿرورة أن ﺗﺗﺿﻣّن اﻹداﻧﺔ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻠّوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ،ﻷﻧّﮫ ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺗﺄھﯾل اﻟﻣﺟرم و
إﻋﺎدﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ دون أن ﯾﺳﺑق ذﻟك ﻟوﻣﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺎ ﻋن ﺳﻠوﻛﮫ اﻻﺟراﻣﻲ ـ ﺑﻔرض اﻟﻌﻘﺎب ـ .
ب ـ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ رد اﻟﻔﻌل اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ :و ﺗﻌﺗﻣد ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﻠﻣﯾّﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر
اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ و ﺷﺧﺻﯾّﺔ ﻣرﺗﻛﺑﮫ  ،ذﻟك أنّ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻣﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻣﺑدأ اﻹداﻧﺔ ﻟﻛنّ ﻣﻘدار
اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣﺣﻛوم ﺑﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺟرم و ﻻ ﯾﺗ ّم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق إﻻّ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ.
 2ـ أھ ّم دﻋﺎﺋم اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻔرﻧﺳﯾّﺔ  :ﻣن أﺟل رﺳم ﻣﻌﺎﻟم ﺳﯾﺎﺳﺗﮭم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ
اﻟﻔرﻧﺳﯾّﺔ  ،ارﺗﺄى أﻗطﺎب ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﻓﻛﺎر اﻟﻣدارس اﻟوﺳطﯾّﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ
(1 )G .Levasseur,Rapport de synthése aux travaux de XIII ém journées de défense siciale,RSC
,1964,P725 ; R.Merle,La confrontation doctrinale du droit pénal classique et de la défense
sociale,RSC,1964,P725 ; Raymand Saleilles , L’ Individualisation De La Péne ,3éme édition ,
(Paris :1927) .
) (2ﯾﻧظر  ،أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور  ،أﺻول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ص .98
) (3ﯾﻧظر  ،أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  ،ص90ـ.92
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ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ  ،و ذﻟك ﺑﺗﺄﻛﯾدھم ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻛ ّل ﺟدﯾد ﺗﺄﺗﻲ ﺑﮫ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾّﺔ ﺑﺷﻛل
ﻋﺎم ﻟﺗﯾﺳﯾر دراﺳﺔ و ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ؛ ﻟﻛﻧّﮭم ﻛﺎﻧوا أﻛﺛر إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣن أﻗطـﺎب اﻟﻔﻛر اﻟوﺳطﻲّ ﺣﯾن
ﺳﺟّ ﻠوا ﻣوﻗﻔﮭم إزاء ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾـﺎر و ﻛذا ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾّﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺟوھر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،و ﻛﺎن ﻟﮭم ﺗوﺟﮫ ﻣﻣﯾّز أﯾﺿﺎ ﺣﯾن أﻛّدوا ﺿرورة اﺳﺗﻧﺎد اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة أو ﻣﺑدأ اﻟﻌداﻟﺔ
اﻟﻣطﻠﻘﺔ .
و ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص أھ ّم دﻋﺎﺋم اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻔرﻧﺳﯾّﺔ وﻓق ﻧظرﯾّﺔ
أﺣد أھ ّم ﻣؤﺳﺳﯾﮭﺎ و ھو":رﯾﻣوﻧد ﺳﺎﻟﻲ" ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗﺎﺑﮫ " ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ " )،(1و ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗّﺎﻟﻲ :
أ ـ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ  :ﺳﺎﻧدت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾّﺔ اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻔﻛرﯾّﺔ اﻟداﻋﯾّﺔ إﻟﻰ ﺿرورة
اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻔﮭم و ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ و ﻣن ﺛ ّم ﺑﻧﺎء ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ رﻛﯾزة ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس
ﻋﻠﻣﯾّﺔ  .ذﻟك أنّ اﻟﺗﻌوﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﺻﻠت إﻟﯾﮫ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل دراﺳﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻛﺎﻟطب
اﻟﻌﻘﻠﻲ و اﻷﻧﺗروﺑـوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ و ﻛذا اﻹﺣﺻﺎء  ،(2)..ﻟﮫ وزﻧﮫ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛ ّل ﻣﺟرم
ﺧﺎﺻّﺔ ﻋﻧد إﺟراء ﻋﻣﻠﯾّﺔ اﻟﻔﺣص .
ھذا  ،و ﻧظرا ﻷھﻣﯾّﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،رأى أﻗطﺎب اﻟﻣدرﺳﺔ
ﺿرورة اﻻﺳﺗﻌـﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺧﺑراء و اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻟﺗﯾﺳﯾـر ﻓﺣص اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟـراﻣﯾّﺔ ﻓﺣﺻﺎ ﻋﻠﻣﯾّﺎ دﻗﯾـﻘﺎ و
واﻗﻌﯾّﺎ) ،(3ﺗﺗﺣدد ﺑﻣﻘﺗﺿـﺎه درﺟﺔ اﻻﺧﺗﯾـﺎر ﻣن ﺟﮭﺔ و اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز و اﻹدراك ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى  ،و
ﻛذا ﻣدى أھﻠﯾّﺔ اﻟﺷﺧص ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ  .ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻣﺗد اﻻﺳﺗﻔـﺎدة ﻣن ھذا اﻟﻣﻧﮭﺞ ﻟﺗﺷﻣل ﻣرﺣﻠﺔ
ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﻣﺗﺿﻣّن ﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﺗﯾﺳر ﻋﻣﻠﯾّﺔ ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم و ﯾﺗﯾﺳر ﺗﺣدﯾد
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ .
و ﻟﻌ ّل ﻣرد ﺗﻣﺳّك اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾّﺔ ﺑﮭذا اﻟﻣﻧﮭﺞ ھو ﺳﻌﯾﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن أﺻﺎﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻘﺎب و ﺣداﺛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ و اﻟوﺳطﯾّﺔ ﻣﻌﺎ ؛ و ﻣﺎ دام اﻟﻣﻧﮭﺞ ﻟﯾس ﻓﯾﮫ ﻣﺎ
ﯾﺗﻌﺎرض و ﻧظرﯾّﺗﮭﺎ اﻟّﺗﻲ ﺳﻌت ﺣﺛﯾﺛﺎ ﻟﺗﻛرﯾﺳﮭﺎ ـ و ھﻲ ﻧظرﯾّﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ـ ﻓﻼ ﻣـﺎﻧﻊ ﻣن اﻋﺗﻣـﺎده ،
ﻟﻛن ﻣن ﻏﯾر إﻓراط ﻓﻲ ذﻟك ـ ﻛﻣـﺎ ﻓﻌل ﻟوﻣﺑروزو وﻣن ﺗﺑﻌﮫ ـ ﻣن ﺟﮭﺔ و ﺑﮭدف ﺿﺑط ﻣﻘﺗﺿﯾـﺎت
اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾّﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎرھﺎ دﻋـﺎﻣﺔ ﻣن أھ ّم اﻟدﻋـﺎﺋم اﻟّﺗﻲ أﺳّﺳت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ
اﻟﺟدﯾدة اﻟﻔرﻧﺳﯾّﺔ ﺳﯾــﺎﺳﺗﮭﺎ .

(1 ) R . Saleilles , L’ Individualisation De La Péne , 78 &ss.
(2)R . Saleilles , IBID , P 95.
(3 ) R . Saleilles , OP .CIT , 61 .
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ب ـ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ و اﻟﺗﻣﺳّك ﺑﻣﺑدأ ﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر :ﺑ ّﯾﻧّﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻛﯾف أﻧﻛرت
اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ﻣﺑدأ ﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟّذي داﻓﻌت ﻋﻧﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻷوﻟﻰ و اﻟﺟدﯾدة
ﺑﺷراﺳﺔ ﺑﺟﻌﻠﮫ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،و اﻋﺗﻧﻘت ﻣﺑدأ آﺧر ھو ﻣﺑدأ اﻟﺟﺑرﯾّﺔ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﺣﺗﻣﯾّﺔ
اﻟظﺎھرة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ) (1؛ ﻛﻣﺎ ﻋرﺿﻧﺎ ﻣوﻗف اﻟﻣدارس اﻟوﺳطﯾّﺔ اﻟﻣﺣﺎﯾد إزاء اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ  ،ﻟﻛنّ أﻧﺻﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻔرﻧﺳﯾّﺔ و ﻋﻠﻰ رأﺳﮭم أﺳﺗﺎذ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ":رﯾﻣوﻧد ﺳﺎﻟﻲ" ﻋﻛﻔوا ﻋﻠﻰ إﺣﯾﺎء ﻣﺑدأ
ﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﺟدﯾد و ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻋﻠﯾﮫ). (2
ھذا  ،و ﻗد اﻧﺗﮭﺟت اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻧﮭﺟﺎ وﺳطﯾﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﻣﺑدأ ﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر  ،ﺣﯾث اﺧﺗﺎرت
اﻟﺗﻣﺳّك ﺑﮫ ﻛﺄﺻل ﯾﺳري ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻟﻌﺎدﯾّﺔ و ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻌﺎدﯾﯾن  ،و ﺟﻌﻠت ﺗطﺑﯾﻘﺎت ھذا
اﻷﺻل ﻣرھوﻧﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرات أﺧرى): (3
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ ﻋﻠﯾﮭم.
ـ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﻌﺿﮭﺎ ﺑﻣدى ﺗﻣﺗّﻊ اﻷﺷﺧﺎص ﺑﺎﻷھﻠﯾّﺔ ّ
ـ و ﯾﺗﻌﻠّق اﻟﺑﻌض ﺑدرﺟﺔ أھﻠﯾﺗﮭم ھذه ﻣن ﺣﯾث ﻛﻣﺎﻟﮭﺎ أو ﻧﻘﺻﮭﺎ .
ـ و ﯾﺗﻌﻠّق اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﺑﻣدى ﻗدرﺗﮭم أو أھﻠﯾﺗﮭم ﻟﺗﺣﻣّل ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﯾﮭم .
و ﻛﺄنّ أﻗطﺎب اﻟﻣدرﺳﺔ أرادوا اﻟﺧروج ﻣن زﻣرة اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻣﺗطرﻓﺔ اﻟداﻋﯾّﺔ إﻣّﺎ ﻟﻸﺧذ ﺑﺎﻟﻣﺑدأ
ﺑﺈطﻼق و إﻣّﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﻧﻘﯾﺿﮫ ﺑﺈطﻼق أﯾﺿﺎ و ﻧﻘﺻد ﻣﺑدأ اﻟﺟﺑرﯾﺔ أو اﻟﺣﺗﻣﯾّﺔ؛ ﻓﻛﺎن اﻟرأي اﻷوﺳط اﻷﺧذ
ﺑﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧﺳﺑﯾّﺔ و اﻟﻣﺗدرﺟﺔ و اﻟﻣرھوﻧﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر  .و ﻟﻌ ّل أھ ّم ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺗرﺗب
ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗوﺟّ ﮫ اﻟوﺳطﻲ ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺑدأ ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ﺣﯾث ﺗﻛون ﻣﺳؤوﻟ ّﯾﺔ

) (1ﯾﻧظر ،ﻓﺗوح اﻟﺷﺎذﻟﻲ ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،ص57؛
R. Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P117et ss .
(2 )Raymand . Saleilles , L’ Individualisation De La Péne ,p201 ;R. Merle &A.Vitu, IBID, T1,
P135et ss .
) (3ﯾﻧظر ،
R. Merle &A.Vitu, OP.CIT, T1, P136_137et ss .
208

اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺑﺎﻟﺿرورة ﻓﯾﻣﺎ اﻷﺷﺧﺎص  ،و ھذا اﻟﺗﻔـﺎوت ﯾﻧﻌﻛس ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاء اﻟﻣﻔﺗرض ﺗﻘرﯾره ﻧوﻋﺎ
و ﺗﻘدﯾره ﻛﻣّﺎ ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال .
ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  ،ﺳﺟّ ﻠت اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺻﻣﺔ أﺧرى ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻧظرﺗﮭﺎ ﻟﻠﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،
ﺑﺻﻣﺔ أرادت ﺑﮭﺎ أن ﺗﻌﺎرض اﻟﻔﻛر اﻟوﺳطﻲ و ﺗرﺗد إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷ ّم اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻟﻣﺗزﻣﺗﺔ ﻓﻲ
ﺗﻣﺳّﻛﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻛﺻورة وﺣﯾدة ﻟﻠﺟزاء  ،ﻓﻛﺎﻧت ھذه اﻟﺑﺻﻣﺔ ھﻲ اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺗﻲ أﺳس أﻗطﺎب
اﻟﻔرﻧﺳﯾّﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭم .
ج ـ ﻓﻛرة اﻟﻌﻘـﺎب و اﻟﻌداﻟﺔ :أﺑت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾّﺔ إﻻّ أن ﺗﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠﺟزاء
اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﺻورﺗﮫ اﻟوﺣﯾدة ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ" اﻟﻌﻘوﺑﺔ " ﻛرد ﻓﻌل اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إزاء اﻟﺟرﯾﻣﺔ  ،ﻻﻧطواء ھذا اﻟﺟزاء
ﻋﻠﻰ إﯾﻼم ﺿروري ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﮭدف اﻟردﻋﻲ اﻟﻣﺑﺗﻐﻰ و اﻧﺗﻘﺎص ﻻزم ﻟﺗﯾﺳﯾر إﻋﺎدة اﻟﺗﻛﯾّف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ،و
ﻣن ﺛ ّم ﺗﺗﺣﻘق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ أو ﻛﻣﺎ ﯾﻔﺿّل ﺳﺎﻟﻲ ﺗﺳﻣﯾﺗﮭﺎ " اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ " ).(1
و ﻷنّ اﻷﺷﺧﺎص ﯾﺗﻔﺎوﺗون ﻣن ﺣﯾث أھﻠﯾﺗﮭم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻛﻣـﺎﻻ و ﻧﻘﺻﺎﻧﺎ  ،ﻓﺎﻟرأي ﻋﻧد ﺳﺎﻟﻲ و
ﻣن ﺗﺑﻌﮫ أن ﺗﺗﻔﺎوت ﻣﻘﺎدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺎت ؛ ﻓﺈن ﻛﺎﻧوا ﻓﺎﻗدي اﻷھﻠﯾّﺔ أو ﺷواذ ﯾﻌﺎﻧون ﻣن اﺿطراﺑﺎت ﻋﻘﻠﯾّﺔ
ﻓﺈﺧﺿـﺎﻋﮭم ﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻌـﺎزﻟﺔ أو اﻟﻌﻼﺟﯾّﺔ أو اﻟﺗرﺑوﯾّﺔ ﺣﺳب اﻷﺣوال ﺗﻛون اﻷﻧﺳب ﻟﮭم و ھﻲ
ﻣﻛﯾّﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻧّﮭﺎ ﻧوع ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت  ،و ﻣﺟـﺎﻻﺗﮭﺎ ﻣﺣدودة ).(2
ھذا  ،و رﻏم أنّ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾّﺔ ﺟﻌﻠت اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻣﻌﯾﺎرا ﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،ﻟﻛﻧّﮭﺎ ﻟم
ﺗﺄﺧذ ﺑﮭﺎ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ؛ ﺣﯾث أﻛّدت ﻋﻠﻰ أھﻣﯾّﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ و اﻋﺗﺑرﺗﮭﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗواھﺎ ﯾﺗ ّم ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ و ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﺗ ّم ﺿﺑط ﻣﻘدارھﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى و ذﻟك ﺑﺎﻟﻧّظر
إﻟﻰ ﻣدى أھﻠﯾّﺔ اﻟﻣﺣﻛـوم ﻋﻠﯾﮫ ﻟﺗﻧﻔﯾـذھﺎ و ﻣدى اﺳﺗﻌداده ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭﺎ).(3
و رﻏم أنّ ھذه اﻟﻧّظرة ﻟﻔﻛرة اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻻ ﺗﺣﻘق ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻧﺳﺟـﺎﻣﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﺑﯾن
ﻣﺿﻣـوﻧﮭﺎ ﻛﻣﻌﯾـﺎر أﺳﺎﺳﮫ ﻓﺣص اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ و أﺛـرھـﺎ اﻟّذي ﻣن اﻟﻣﻔﺗـرض أن ﯾﺗرﺗب و ﯾﻧﻌﻛس
آﻟﯾّﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧّوﻋﻲ و اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻛﻣّﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺑداﯾﺔ ﺛ ّم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻌد ذﻟك
ـ إن اﻗﺗﺿت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ إﻋﺎدة ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ ﻣﺎ اﺳﺗﺟد ﻣن ﺗﻐﯾّرات ﻓﻲ أﺣوال اﻟﻣﺣﻛـوم ﻋﻠﯾﮭم ـ
 .إﻻّ أنّ اﻟﻔرﻧﺳﯾّﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺗزﻣّﺗت ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺳّك ﺑﺗﺄﺟﯾل ﺗرﺗﯾب أﺛر ﺛﺑوت اﻟﺧطـورة ﺑﺷﻛل ﺧﺎصّ و ﺛﺑوت
(1 ) Raymand . Saleilles , L’ Individualisation De La Péne ,p201.
(2 ) R. Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P138_139 .
(3 ) R. Merle &A.Vitu ,IBID, T1, P138.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻋﻣوﻣﺎ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻻ ﻗﺑﻠﮭﺎ ﻹﻣﻛﺎن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘـﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺿﻣـﺎﻧﺎ
ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷھداف اﻟردﻋﯾّﺔ و اﻹﺻﻼﺣﯾّﺔ و اﻟﺗﺄھﯾﻠﯾّﺔ ﻟﻠﻌﻘـوﺑﺔ و ﻣن ﺛ ّم ﺑﻠوغ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣﻧﮭﺎ .
ﺛﺎﻧﯾﺎ ـ ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻔرﻧﺳﯾّﺔ  :ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋرض
دﻋﺎﺋم ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ و ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻣﺎ ﺟﺎد ﺑﮫ ﻓﻛر روّ ادھﺎ  ،اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أنّ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد ﺑﺄﺑﻌﺎده اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾّﺔ
و اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ و اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾّﺔ ﺗﺑﻠور ﻣن ﺧﻼل ﻧظرﯾّﺔ ﺻﺎﻏﮭﺎ ﺳﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣؤﻟّﻔﮫ  ،و ﻟﺋن ﻛﺎﻧت ﺗﺣﻔّظﺎﺗﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق
ﺑﺎﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﺻرﯾﺣﺔ إﻻ ّ أنّ اﻟﻔﺿل ﯾﻌود إﻟﯾﮫ ﻓﻲ إرﺳﺎء ﻣﻌـﺎﻟم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ؛ و ﻟﻧﺎ أن ﻧﺑﯾّن أھ ّم ﻣظﺎھره ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾّﺔ:
 1ـ ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ  :ھذا اﻟﻧّوع ﻣن اﻟﺗﻔرﯾد ﻣﺧوّ ل ﻟﻠﻣﺷرّ ع و ھو ﺗﻔرﯾد ﻣﺟﺎزي وﻓق
أﻗطﺎب ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ و ﻋﻠﻰ رأﺳﮭم " رﯾﻣوﻧد ﺳﺎﻟﻲ "  ،و ﺗﻧﺣﺻر ﻣظﺎھره ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ ﻣن
ﺟﮭﺔ و ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﺳب اﻟﻧﺳﺑﻲ ﺑﯾن اﻟﺟرﯾﻣﺔ و اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﮭﺎ  ،و ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ ـ ﺗﻘرﯾـر ﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ  :إنّ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﯾﻧطوي ﺣﺳب وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾّﺔ ﻋﻠﻰ
ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺷرّ ع ﺑﺎﻟﺗّﺟرﯾم و اﻟﻌﻘﺎب ﻓﺣﺳب ؛ ﻓﺗﺣدﯾده ﻟﻠﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻣﻌﺗﺑرة و اﻟﻘﯾم اﻟﺛـﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﻣن ﺛ ّم
إﺿﻔﺎء وﺻف اﻟﺗﺟرﯾم ﻋﻠﻰ ﻛ ّل ﺗﺟﺎوزٍ ﯾﻛون ﻓﯾﮫ ﻣﺳﺎس ﺑﮭذه اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ و ﻓرض ﻋﻘوﺑﺎت ﻣﺣددة ﻛﻣﻘﺎﺑل
ﻟﻛ ّل اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣﺟرّ ﻣﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻣظﮭر ﻣن ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد.
و ﻋﻠﯾﮫ  ،ﻓﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾـﻌﯾّﺔ دورھﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻗﺎﺻر ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻧﺻوص
ﻗـﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ﺗﺗﺿﻣّن ﻣﻘـﺎﯾﯾس ﻋﺎﻣّﺔ و أﺧرى ﺧﺎﺻّﺔ ﺗﺗﺣدد ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺗﺣدﯾدا ﻗـﺎﻧوﻧﯾّﺎ ؛ و
اﻷھداف اﻟﻣرﺟوة ﻣن ھذا اﻟﺗﺣدﯾد ﺗﺗﻣﺣور ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟردع اﻟﻌﺎم ﺑﺷﻛل ﺧﺎص و ﻣن ﺑﻌد إرﺿﺎء
)(1

اﻟﺷﻌور اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ  ،و إن ﻛﺎن اﻟﺑﻌض

ﯾﺷﻛك ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾّﺔ ھذا اﻟﻧّوع ﻣن اﻟﺗﻔرﯾـد ﻓﻲ ﺑﻠوﻏﮭﺎ ﺣﺗّﻰ ﻣﻊ

ﺗﻘرﯾر ﻣﺑدأ آﺧر ھو ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﺳب .
ب ـ ﺗﻘرﯾر ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﺳب اﻟﻧﺳﺑﻲ :ﻟﻌل ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﺻور
وﻓق ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺗﺟﺎوز ﺗﻘرﯾر ﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ ﺑﺷﻘﯾﮫ  :ﺷقّ اﻟﺗﺟرﯾم و ﺷق اﻟﺟزاء  ،ﻟﺗﺷﻣل ﻣﺑدأ ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ
اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ھو أﺳﺎس اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﺻوره اﻟﺛﻼث و ھو ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﺳب .
ﻓﺎﻟﻣﺷرّ ع ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﺗﺣدﯾده ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺄﻧواﻋﮭﺎ ﯾُﻔﺗرض أن ﯾﺄﺧذ ﺑﻧظر اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﺗﻘرﯾﺑﯾّﺔ
)(1

ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ

ﺧﺎﺻّﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺣﺟم اﻷﺿرار اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ و ﻣن ﺛ ّم ﯾﻛون ﻗد أﺧﺿﻊ ﺗﺣدﯾده ھذا

)  (1و ﻣن ﺑﯾﻧﮭم " رﯾﻣوﻧد ﺳﺎﻟﻲ" ،
Raymand . Saleilles , L’ Individualisation De La Péne , p201.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﺳب  ،و إن ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻧﺳﺑﯾّﺔ ﻓﻲ ھذا اﻹطﺎر ﻟﻛوﻧﮭﺎ ﻣﺣﺻورة ﺑﯾن طرﻓﯾن ﻻ ﻏﯾر ھﻣﺎ :
اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﻣﻼﺑﺳﺎﺗﮭﺎ و اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺣدودھﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ؛ أﻣّﺎ اﻟطرف اﻷھ ّم ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ و ھو اﻟﺟﺎﻧﻲ
ﻓﻧظرا ﻟﻛوﻧﮫ طرﻓﺎ ﻣﺟﮭوﻻ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرّ ع ﻓﻼ ﻣﺟﺎل ﻷﺧذه ﺑﻧظر اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ .
و ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈنّ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﺣﺗﻰ و إن ﻛﺎﻧت ﻟﮫ ﻣظﺎھر ﻣﻌدودة وﻓق ﻓﻛر ھذا
اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﺑﻘﻰ ﺻوريّ أو ﻣﺟﺎزي ﻻ ﯾﻌوّ ل ﻋﻠﯾﮫ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷھداف اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣﻧﮫ ﻟﻌﺟزه ﻋن اﻹﺣﺎطﺔ
ﺑﺄﺣوال اﻟﺟﻧﺎة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ظروﻓﮭم اﻟﻣﺗﻌددة و ﺷﺧﺻﯾّﺎﺗﮭم اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ  ،و ﻟذا اﻋﺗﺑرت أﻗطﺎب اﻟﻣدرﺳﺔ
اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ھو اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ و ﻟﮫ ﻣظﺎھر ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺣﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 2ـ ﻣظــﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ  :إنّ ھذا اﻟﺗﻔرﯾد ھو ـ ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﻣن ﻗﺑل ـ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﻓﻛر
اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾّﺔ اﻟﺟدﯾدة  ،ﻷنّ اﻟﻣﺷرّ ع ﻧظرا ﻟﻌﺟزه ﻋن اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻛ ّل أﺣوال اﻟﺟﻧﺎة ﯾﺗﻧﺎزل ﻋن ﻣﮭﻣّﺗﮫ و
ﯾﺳﻧدھﺎ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره اﻷﻗدر ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺎﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻣﮭﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت ﻣﻼﺑﺳﺎﺗﮭﺎ و ﺑﺎﻟﺟﻧﺎة ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺛر ﻋددھم
و اﺧﺗﻠﻔت ظروﻓﮭم و أﺣواﻟﮭم ؛و ﻟﻌ ّل أھ ّم ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﺗﺗﻣﺛّل ﻓﻲ :
أ ـ ﻣﻧﺢ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾـرﯾّﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎة  :وﺳّﻌت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾّﺔ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ
ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ؛ و ﻷﻧّﮭﺎ ﻗدّرت ﻋﺟز اﻟﻣﺷرّ ع ﻋن ﺗﺣﻘﯾق ھذا اﻟﺗﻔرﯾد اﻧﺗزﻋت ﻣﻧﮫ ﺑﻌض
ﺻﻼﺣﯾّـﺎﺗﮫ و ﺧوّ ﻟﺗﮭﺎ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻛﺗﻘدﯾـر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ  ،ﻛﻣﺎ ﻣﻧﺣت اﻟﻘﺿﺎء ﺳﻠطﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ ﻣﺟـﺎل ﺗطﺑﯾق ﻧظم
اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ و إن ﻛـﺎﻧت ﻣﺣﺻّﻧﺔ ﺑﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك
ﻗﺎﻣت ﺑﺈﺳﻧﺎد إﺟراء ﻓﺣص اﻟﺟﻧﺎة ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺗﯾﺳﯾـرا ﻟﺗﺻﻧﯾﻔﮭم ﺗﺻﻧﯾﻔﺎ ﻗﺿﺎﺋﯾّﺎ أوّ ﻟﯾّﺎ  .و ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ھذه
اﻟﻣظﺎھر ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺳق اﻟﺗﺎﻟﻲ:
أ 1ـ ﺗﻘدﯾـر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ  :إنّ ﺗﻣﺳّك أﻗطﺎب اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾّﺔ ﺑﻣﺑدأ ﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺟﻌﻠت
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﺳﺗﻧﺎدھﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﺑدأ ﺗﺄﺧذ ﻛﻣﺎ ذﻛر أﺣد اﻟﻔﻘﮭﺎء " :ﻣﻔﮭوﻣﺎ ﺣرﻛﯾّﺎ و ﻣﻌﻘدا ﻻ
ﯾﺧﺿﻊ ﻓﻘط ﻟﺗﺄﺛﯾر ﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣﺗّﮭم و إﻧّﻣﺎ ﻟﺗﺄﺛﯾر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﮫ أﯾﺿﺎ  ،ﻓﺎﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟّذي ﯾﺗ ّم ﺗﻘدﯾره ﯾوم وﻗوع
اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ إﺛم ﻣﻘﺗرﻓﮭﺎ ﯾﻘدّم اﻟﺳﻧد اﻟﻘّﺎﻧوﻧﻲ و أﺳﺎس ﻣﺷروﻋﯾّﺔ ﺗدﺧّ ل اﻟدوﻟﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘّﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻌﻘـﺎب  ،و ﯾﺗوﻗف دوره ﻋﻧد ھذا اﻟﺣد (2) "...؛ و ﯾﻣﺗد ھذا اﻟﻣﻔﮭـوم اﻟﺣرﻛﻲ ﻟﯾﺷﻣل ﺿﺑط ﻋﻧـﺎﺻر
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺿـﺎء ﺣﯾث ﯾﺗ ّم ﺗﻘدﯾرھﺎ ﺑﻘدرھﺎ اﻟﻣﻔﺗرض ﺗواﻓﻘﮫ وأﺣوال اﻟﺟﻧـﺎة اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ و
ﻣدى اﻣﺗﻼﻛﮭم اﻷھﻠﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.
) (1ﯾﻧظر  ،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺧﺿر ،اﻷوﺟﮫ اﻹﺟراﺋﯾّﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ،ص7ھﺎﻣش)(1؛
Raymand . Saleilles , IBID ,p201.
)  (2أﺣﻣد ﻋوض ﺑﻼل  ،اﻟﻧّظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،دط ) ،اﻟﻘﺎھرة  :دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ،(1995 ،ص.178
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و ﺗﻘدﯾر ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﯾﻧطﻠق ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣدى ﻛﻣﺎل أھﻠﯾّﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ أو ﻧﻘﺻﮭﺎ ،ﻟﯾﺻل
ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد إﻟﻰ اﻟﺗﺑّت ﻣن ﻣدى ﺗﻣﺗّﻌﮫ ﺑﺎﻷھﻠﯾّﺔ اﻟﻼّزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ و اﻟﻌﻘـﺎب ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎﺑﮫ ﻟﻠﺟراﺋم اﻟطﺑﯾﻌﯾّﺔ ـ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ھﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﺣﻘﯾﻘﯾّﺔ وﻓق ﻧظرة ﺳﺎﻟﻲ ـ.وﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿروري أن ﯾﻌﻣل
اﻟﻘـﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ھذا اﻟﺗﻘدﯾر ﺑﻧﻔﺳﮫ أو ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺧﺑراء  ،ﻹﻣﻛﺎن ﺿﺑط درﺟﺔ ﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر و
درﺟﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻋﻧد اﻟﺟﺎﻧﻲ ذﻟك أنّ اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟدﻗّﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾّﺔ ).(1
و ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺗﺎﺋﺞ اﻟّﺗﻲ ﯾﺗوﺻّل إﻟﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺗ ّم اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧّظم
اﻟﻌﻘـﺎﺑﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ ﻣﻧﺣﮭﺎ إﯾّﺎه اﻟﻣﺷرّ ع  ،و ھﻲ ﻣﺗراوﺣﺔ ﺑﯾن ﻧظﺎم اﻟﺗدرّ ج اﻟﻛﻣﻲّ و اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧّوﻋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ و
ﻧظﺎم اﻟظروف اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ  ،ﯾﻣﻛن ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣواﻟﻲ:
أ 2ـ اﻟﻧّظم اﻟﻌﻘـﺎﺑ ّﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔرﯾد  :ھذه اﻟﻧّظم ﻣوﺳوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ ﯾﺗﻣﻛّن
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق أھداﻓﮭﺎ  ،و رﻏم ﺗﻘرﯾرھﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋن
اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾّﺔ إﻻّ أنّ ﺧﺻوﺻﯾﺗﮭﺎ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ :
ـ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗدرّ ج اﻟﻛﻣّﻲ و اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧّوﻋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ :اﻧﺗﮭﺟت اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻧﮭﺞ أﺳﺗﺎذ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺳﺎﻟﻲ اﻟذي ﻛﺷﻔت ﻋﻧﮫ ﻧظرﯾّﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﻔرﯾد ،ﺣﯾث ﺟﻌل اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﺗدرﺟﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ و ﻣﺗﻧوّ ﻋﺔ
ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى و ذﻟك ﺑﺗﻘﺳﯾﻣﮭﺎ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺳﺎم ھﻲ): (2
ـ ﻋﻘوﺑﺎت ﺗﺛﺑﯾطﯾّﺔ »  :«Peines D’Intimidationو ﺗطﺑّق ﻓﻲ اﻷﺻل ﻋﻠﻰ ﻛ ّل ﻣن ﻻ ﯾﺗواﻓر
ﻋﻧده اﻻﺳﺗﻌداد اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻺﺟرام ﻛﺎﻟﻣﺟرم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾّﺔ اﻟﺑﺣﺗﺔ أو ﻣن ﺗﺗواﻓر
ﻋﻧده ﻧﺳﺑﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻣن ھذا اﻻﺳﺗﻌداد ﻛﺎﻟﻣﺟرم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ ﻓﮭﻣﺎ ﻻ ﯾﺣﺗﺎﺟﺎن إﻟﻰ
اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻘوﯾﻣﯾّﺔ أو اﻹﺻﻼﺣﯾّﺔ ﺑل إﻟﻰ ﻋﻘوﺑﺔ زاﺟرة ؛ و ﻣﺛﻠﮭﻣﺎ اﻟﻣﺟرم ﺑﺎﻟﻌﺎطﻔﺔ و ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن
اﻟﻣﺟرم ﺑﺎﻟﺻدﻓﺔ ﺣﯾث ﯾﺑﺣث اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋن اﻟدواﻓﻊ اﻟﺧﺎرﺟﯾّﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﮭﻣﺎ و ﻣن ﺛ ّم ﯾﺧﺗﺎر اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون  :ﻏراﻣﺔ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻘدارھﺎ ﻣﻊ ﺛروة اﻟﺟﺎﻧﻲ و ﻗد ﺗﻛون اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺧﺎرج اﻟﺳﺟون  ،و ﻗد
ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺣظر إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻟﻣدة ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺣل ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ  .و ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻻت ﻻ
ﯾﻛون اﻟﮭدف اﻟﻣﺑﺗﻐﻰ ﻣن ﻓرﺿﮭﺎ إﻻ ّ اﻟزﺟر.

)  (1ﯾﻧظر  ،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺧﺿر ،اﻷھﻠﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ و اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻠﻣﻲ  ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻘوﻣﯾّﺔ  ،اﻟﻌدد
اﻟﺛﺎﻟث  ،ﻧوﻓﻣﺑر  ،1971ص.477
) (2ﯾﻧظر  ،ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣود ﻣﺻطﻔﻰ  ،ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻧﺣو ﻓردﯾّﺔ اﻟﻌﻘﺎب  ،ص 167؛
Raymand . Saleilles , L’ Individualisation De La Péne ,p255.
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ـ ﻋﻘوﺑﺎت إﺻﻼﺣﯾّﺔ أو ﺗﻌﻠﯾﻣﯾّﺔ »  :« Pénes De Réformeو ﻗد رأى ﺳﺎﻟﻲ أنّ ھذا اﻟﻧّوع
ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﯾﺻﻠﺢ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن اﻷﺣداث و ﻛذا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺗﺎدي اﻹﺟرام و ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟرم ﺑﺎﻟﺻدﻓﺔ  .و ﻛﻣﺎ ﯾظﮭر ﻣن ﺗﺳﻣﯾﺗﮭﺎ ﻓﮭﻲ ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻛ ّل ﺷﺧص ﯾﻘدّر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺎﺟﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم
و اﻹﺻﻼح  ،و ﻟﮭذا ﻻ ﯾﻔﺗرض ﺿﺑط ﻣدﺗﮭﺎ ﻷنّ ھذه اﻷﺧﯾرة ﺗﻛون ﻣرھوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺑﺗﺣﻘق اﻟﮭدف
اﻟﻣﺑﺗﻐﻰ ﻣﻧﮭﺎ و ھو إﻧﺻﻼح ﺣﺎل اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ .
ـ ﻋﻘوﺑﺎت أﻣن »  :« Pénes De Suretéﻻ ﯾﻔﺿّل ﺳﺎﻟﻲ ﺗﺳﻣﯾﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗداﺑﯾر ﻷﻧّﮫ ﯾﻧﻛر ھذه
اﻟﺻورة ﻣن اﻟﺟزاءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،و ﯾرى ﺿرورة ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﻣﻧﯾّﺔ 1ﻋﻠﻰ ﻛ ّل ﻣن ﺗﺛﺑت ﺧطورﺗﮫ
اﻹﺟراﻣﯾّﺔ  ،إﻣّﺎ ﻟﻛوﻧﮫ ﻣن ﻣﻌﺗـﺎدي اﻹﺟرام أو ﻣن اﻟﺷواذ  .و إﺧﺿـﺎع ھذه اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﺟرﻣﯾن إﻟﻰ
ﻋﻘوﺑـﺎت أﻣن ﺗﺗراوح ﺑﯾن اﻟﻧّﻔﻲ و اﻟﻌزل اﻟﺗﺎ ّم أﻧﺳب ﻟﮭم  ،ﻷنّ ﺑراﻣﺞ اﻹﺻﻼح ﻟم و ﻟن ﺗﻧﻔﻊ ﻣﻌﮭم ﻓﻣن
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﺑﻌﺎدھم .
ـ و ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻧّظـﺎم اﻟظروف  :اﻧﺗﻘد ﺳﺎﻟﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟّﺗﻲ طﻐت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ
ﻟﻛوﻧﮭﺎ ﻛﺑّﻠت ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻷﺧذ ﺑﻧظﺎم اﻟظروف اﻟﻣﺧﻔّﻔﺔ أو اﻟﻣﺷددة و ذﻟك ﺑﺗرﻛﯾزھﺎ ﻋﻠﻰ
ﺟﺳـﺎﻣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ دون ﻧظر ﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ ﻣرﺗﻛﺑﮭـﺎ ؛ و رأى ﺿرورة اﻻھﺗﻣـﺎم ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟـراﻣﯾّﺔ و
أﺣواﻟﮭﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ و دواﻓﻌﮭﺎ إﻟﻰ اﻹﺟرام و ﺑﯾﺋﺗﮭﺎ و ﻣﺎﺿﯾﮭﺎ و ﺳﻧّﮭﺎ .(2)..
ﻓﺈن ﻗدّر اﻟﻘـﺎﺿﻲ أنّ ﺗﻠك اﻷﺣوال ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﺟـﺎﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﺻﻐر اﻟﺳنّ و
ﻧﻘﺻﺎن اﻷھﻠﯾّﺔ ﺧﻔّﻔت اﻟﻌﻘوﺑﺔ و إن ﻗدّر أﻧّﮭﺎ ﺗﺗطﻠّب اﻟﺗﺷدﯾد ﺷدّدت ؛ و اﻟﺗﺣﻔّظ ﻣطﻠوب ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق
ﻧظﺎم اﻟظروف اﻟﻣﺧﻔّﻔﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص  ،ﺣﯾث ﻻ ﯾﻔﺗرض أن ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺛﻼ اﻟﺷذوذ اﻹﺟراﻣﻲ ﻧوﻋﺎ ﻣن
اﻟظروف اﻟﻣﺧﻔّﻔﺔ ﻷنّ اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﮫ ھو أﻧّﮫ ﺣﺎﻟﺔ ﻣرﺿﯾّﺔ ﺗوﻣﺊ ﺑوﺟود ﺧطورة إﺟراﻣﯾّﺔ ﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ
ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺟرم) . (3و ﻻ ﯾﺟـوز ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺑﯾن ھذه اﻟﺣـﺎﻟﺔ " اﻟﺷـذوذ " و ﻏﯾرھﺎ ﻣن
اﻟﺣﺎﻻت اﻟّﺗﻲ ﺗﺻدق ﻋﻠﯾﮭﺎ ظروف اﻟﺗﺧﻔﯾف ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺣﺎﻻت ﻋﺎرﺿﺔ اﻗﺗﺿﻰ وﺟودھﺎ ﻓﻲ ﻣﺟرم ﻣﻌﯾّن
ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌﻘـوﺑﺔ ﻋﻠﯾﮫ .
و ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻓﺈنّ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ھذه اﻟﻧّظم ﻣرھوﻧﺔ ﺑﺈﺟراء ﻗﺿﺎﺋﻲ رأت اﻟﻣدرﺳﺔ
ﺿرورﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧّوﻋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ  ،إذ ﻟﯾس ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻧّطق ﺑﺎﻟﺣﻛم إﻻّ إذا ﺗ ّم إﻋداد
(1) Raymand . Saleilles , IBID ,p101 .
(2 )R . Saleilles , L’ Individualisation De La Péne , p201&ss .
)  (3ﯾﻧظر  ،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺧﺿر ،اﻷوﺟﮫ اﻹﺟراﺋﯾّﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،ص42؛
R . Saleilles , IBID , P78.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

ﻣﻠف ﺧـﺎص ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ و أھ ّم ﻣﺎ ﯾﻔﺗرض أن ﯾﺗﺿﻣّﻧﮫ ھذا اﻟﻣﻠف ﺗﻘـﺎرﯾر ﻓﺣص اﻟﻣﺗﮭم  .و
ﺳواء ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻔﺣص اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧﻔﺳﮫ أو ﻏﯾره ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﺎﻹﺟراء ﯾﺑﻘﻰ ﻟﮫ وزﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻔرﯾد
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ؛ و ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺣﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗّﺎﻟﻲ :
ب ـ اﻟﻔﺣص واﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ  :ھﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ إﺟراءان ﻣﺗﻼزﻣﺎن أﻛّدﺗﮭﻣﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ
اﻟﻔرﻧﺳﯾّﺔ اﻟﺟدﯾدة  ،ﺣﯾث ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻹﺟراء اﻷوّ ل و ھو اﻟﻔﺣص ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺗﺻﻧﯾﻔﺎ ﻋﻠﻣﯾّﺎ
وواﻗﻌﯾّﺎ  .و ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ھذان اﻹﺟراءان ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﺑرﯾر اﺧﺗﯾﺎره ﻟﻧوع اﻟﻌﻘوﺑﺔ وﻣدى ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﮭﺎ ﻟﻛ ّل
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌرض أﻣﺎﻣﮫ ،و ﺑﯾﺎن ذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
ب1ـ اﻟﻔﺣص اﻟﻘﺿـﺎﺋﻲ :ﯾرى ﺳﺎﻟﻲ ﺿرورة ﻓﺣص اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﺗﯾﺳﯾرا ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﻘـوﺑﺔ
اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ  ،ذﻟك أنّ ھذا اﻻﺧﺗﯾـﺎر ﺗﺣﻛﻣﮫ ﻋدة اﻋﺗﺑـﺎرات ﺗﺗﻌﻠّق ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﮭﺎ ﺑﮭذه اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ  .و ﯾﺣقّ
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺗﺳﺧﯾر ﻛ ّل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﻠﻣﯾّﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﻣﺳﺎﻋدﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن ﺧﺑﺎﯾﺎ و أﺳرار اﻟﻣﺗﮭم
اﻟﻣﺎﺛل أﻣﺎﻣﮫ  ،و ﻻ ﺿرر ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺧﺑراء و اﻟﻣﺧﺗﺻّﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )(1ﻷنّ ﺟواﻧب ھذه
اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ ﻣﺗﻌددة ﻓﻣﻧﮭﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﺿويّ و اﻟﻧّﻔﺳﻲّ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲّ و اﻟﻣﺎدي و ..ﻏﯾرھﺎ  ،و اﻟﻣﻠف اﻟﻛﺎﻣل
ﻟﻠﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﯾﻔﺗرض أن ﯾﺳﺗوﻋب ﻛ ّل ھذه اﻟﺟواﻧب ﺣﺗﻰ ﯾوﻓق اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﻘوﺑﺔ
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ .
ب 2ـ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ :إنّ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻧظر ھذا اﻻﺗﺟﺎه ﻣﺎ ھو إﻻ ّ ﻧوع ﻣن أﻧواع
اﻟﺗﺷﺧﯾص أو ھو ﺗﺻﻧﯾف ﻓردي ﻣؤﺳّس ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ ) .(2و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ إﯾﺟﺎد ﺗﻘﺳﯾم ﻣﺗﻛـﺎﻣل ﻟﻠﻣﺟرﻣﯾن ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﯾﻘوم اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﺑﺗﺻﻧﯾﻔﮭم إﻻ ّ أنّ ﺳﺎﻟﻲ اﻗﺗرح ﺗﻘﺳﯾﻣﺎ ﺗﻘرﯾﺑﯾﺎ رآه ﻣﻘﺑوﻻ إﻟﻰ ﺣ ّد ﻣﺎ  ،ﺑﺣﯾث ﯾﺻﻧّف اﻟﺟﻧﺎة ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ اﻟﻔﺋﺔ
اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣون إﻟﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺛﻼث اﻵﺗﯾﺔ ):(3
ـ ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺟرﻣﯾن ﺑﺎﻟﺻدﻓﺔ ،
ـ ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺟرﻣﯾن ﺑﺈﺟرام ظﺎھري أو ﺳطﺣﻲ ،و ﻛذا ـ ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺟرﻣﯾن ﺑﺈﺟرام ﻣﺗﺄﺻّل .
و ﯾﺑﻘﻰ اﻧﺗﻘﺎء اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛ ّل ﻓﺋﺔ ﻣرھون ﺑﺎﻷھداف اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣﻧﮭﺎ  ،ﻓﺈن ﻛﺎﻧت اﻟﻔﺋﺔ ﻣﻣن
ﯾرﺟﻰ ﺻﻼﺣﮫ ﯾﺧﺗﺎر اﻟﻘﺎﺿﻲ إﺣدى اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻹﺻﻼﺣﯾّﺔ أو اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾّﺔ  ،و إن ﻛﺎﻧت ﻣﻣن ﺗﺄﺻّل ﻓﯾﮭﺎ
)  (1ﯾﻧظر  ،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺧﺿر  ،اﻷوﺟﮫ اﻹﺟراﺋﯾّﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،ص38؛
R . Saleilles , L’ Individualisation De La Péne , 95 ; R. Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel,
T1, P138_139 .
(2 ) R . Saleilles , IBID , p201&ss.
(3 ) R . Saleilles OP.CIT, p201&ss.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

اﻹﺟرام ﻓﻼ ﻣﻧﺎص ﻣن اﻧﺗﻘﺎء إﺣدى اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﻣﻧﯾّﺔ أﻣّﺎ إن ﻛﺎﻧت اﻟﻔﺋﺔ ﻣﻣن ﯾﻛﻔﯾﮭم اﻟزﺟر و اﻟﺗرھﯾب
ﻛﺎن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺣرﯾّﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر إﺣدى اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗرھﯾﺑﯾّﺔ أو اﻟزﺟرﯾّﺔ .
 3ـ ﻣظـﺎھر اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﺗﻧﻔﯾذي  :ﯾﺳﻣّﯾـﮫ " ﺳﺎﻟﻲ" راﺋد اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻔرﻧﺳﯾّﺔ" :اﻟﺗﻔرﯾد
اﻹداري "

)(1

 ،ﻷﻧّﮫ ﻣﺧوّ ل ﻹدارة اﻟﺳّﺟون اﻟّﺗﻲ ﯾوﻛل إﻟﯾﮭﺎ أﻣر ﺗﻔرﯾـد اﻟﻣﻌـﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻋﻣﻠﯾّﺎ  .ﻓﻘد رأى

ھذا اﻻﺗّﺟـﺎه ﺿرورة رﺳم ﺧطﺔ ﻋﻠﻣﯾّﺔ ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﯾﺗ ّم ﺗﺣﻘﯾق ھذا اﻟﻧّوع ﻣن اﻟﺗﻔرﯾـد؛ ﺧطﺔ ﺗﻧطﻠق إﺟراءاﺗﮭﺎ
ﻣن إﻋـﺎدة ﻓﺣص اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻟﺗﺻل إﻟﻰ وﺿﻊ ﺣد ﻟﻌﻘـوﺑﺔ ﺗرى اﻹدارة اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻛﻔـﺎﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾـق
اﻷھداف اﻟﻣﻧﺷـودة  .و ﻟﻌل ﻓﻲ ﻋرﺿﻧﺎ ﻟﮭذه اﻹﺟراءات ﻣﺎ ﯾﻛﺷف ﻋن أھ ّم ﻣظـﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي :
أ ـ إﻋﺎدة اﻟﻔﺣص اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ و ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ :ھﻲ إﺟراءات ﻛﺎن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻷﺳﺑﻘﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم
ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ  ،ﻟﻛنّ ﻓﺣﺻﮫ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺑﻘﻰ أوّ ﻟﯾّﺎ ﻛﻣﺎ أنّ ﺗﺻﻧﯾﻔﮫ
ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ھو ﺗﺻﻧﯾف ﺗﻣﮭﯾدي ﻓﺣﺳب و ﻗد ﺑ ّﯾﻧّﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻧﮫ  .و ﻋﻠﯾﮫ ،و ﻧظرا ﻷھﻣﯾّﺔ ﻣرﺣﻠﺔ
اﻟﺗﻧﻔﯾذ رأت اﻟﻣدرﺳﺔ ﺿرورة إﻋﺎدة اﻟﻔﺣص و إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف و ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
أ1ـ إﻋـﺎدة اﻟﻔﺣص اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ  :إنّ اﻟﮭدف ﻣن ھذا اﻹﺟراء ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟذات ھو
اﻟﺗﺛﺑّت ﻣن ﻣدى ﺗﻣﺗّﻊ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺄھﻠﯾّﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣن ﺟﮭﺔ  ،و ﺗﯾﺳﯾر ﺗﺻﻧﯾﻔﮫ ﺗﺻﻧﯾﻔﺎ ﻋﻠﻣﯾّﺎ ھﺎدﻓﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ
أﺧرى  .ﻓﺎﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ و ﺿﺑط ﻣدة اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﯾﺧوّ ل ﻹدارة اﻟﺳﺟون ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﺗّﺻﺎﻟﮭﺎ
اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﻟﻛن ﻻ ﺑد ﻣن اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾر إﻋﺎدة اﻟﻔﺣص اﻟﻣﻧﺟزة ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ
اﻟطب اﻟﻌﻘﻠﻲ و اﻟﻧّﻔﺳﻲ و ﻓﻲ ﻋﻠم اﻷﻧﺗروﺑوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ و ﻏﯾرھم .
و أھﻠﯾّﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾر إﻋﺎدة اﻟﻔﺣص ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﻗدرة اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣّل
)(2

اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾّﺔ و اﺳﺗﻔﺎدﺗﮫ ﻣﻧﮭﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾّﺔ أﺧرى

؛ و ھذا ﯾؤﻛّد أھﻣﯾّﺔ دراﺳﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻓﻲ

ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻛ ّل ﺟواﻧﺑﮭﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ و اﻟﻣﺎدﯾّﺔ و اﻟﺻﺣﯾّﺔ و ﻏﯾرھﺎ  ،و ﻣن ﺛ ّم إﻋﺎدة
اﻟﺗﺻﻧﯾف ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ ﻣﻠف اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ .
أ 2ـ إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف  :إنّ اﻟﻔﺋﺔ اﻟّﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﮭﺎ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻛون ﻗد ﺗﺣددت ﻣﺑدﺋﯾّﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗوى ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ  ،ﻟﻛنّ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﯾﺗطﻠبّ إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻔﮫ ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗراه إدارة اﻟﺳﺟن
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻘﺎﺑﯾّﺔ أو أﺳﻠوب ﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻧظر ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ .و ﯾﻘوم ھذا اﻹﺟراء ـ إﻋﺎدة
اﻟﺗﺻﻧﯾف ـ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧّوﻋﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ و اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻛ ّﻣﻲ ﻟﻣدة اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧّظر
ﻟﻛﻔﺎﯾﺗﮭﺎ؛ و ھذه اﻷﺳس ﺗﻌﺗﺑر ھﻲ اﻷﺧرى ﻣظﺎھر ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺣﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :
(1 ) R . Saleilles , , L’ Individualisation De La Péne , p181&ss ; R. Merle &A.Vitu, Traité de
Droit Criminel, T1, P136.
) (2ﯾﻧظر  ،أﺣﻣد ﻋوض ﺑﻼل ،اﻟﻧّظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ص178؛ ﻧﺑﯾل اﻟﺳﻣﺎﻟوطﻲ،ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﻘﺎب ،ص.69
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ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

ب ـ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧّوﻋﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ و ﺗﻘدﯾر ﻣدة اﻟﻌﻘوﺑﺔ  :ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻣل اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻋﻧد ﺳﺎﻟﻲ "
ﻋﺻب اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي " ) ،(1و ﺗﻌﺗﺑر اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻹدارﯾّﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻘرار
ﻓﻲ وﺿﻊ ﺣد ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ  .و ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻣوﻗﻔﻧﺎ إزاء ھذا اﻟﺗوﺟّ ﮫ ﻓﻠﯾس ﻟﻧﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻘﺎم ﺳوى
ﻋرض ﺗﺻوّ رات أﻗطﺎب اﻟﻣدرﺳﺔ ؛ ﻓﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟـ :
ب1ـ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧّوﻋﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ :ﻧظرا ﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ ﺑﺷﻛل ﻣوﺳّﻊ و ﺣﯾث ﯾﺗ ّم ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ  ،رأى ھذا اﻻﺗّﺟـﺎه
ﺿرورة ﺗﻧوﯾﻊ أﺳـﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ  ،و ﺗﻔوﯾض أﻣر اﺧﺗﯾـﺎر اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻺدارة
اﻟﻣﻛﻠّﻔﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ .
و ﻟﻌ ّل ﺗرﻛﯾز اﻟﻣدرﺳﺔ اﻧﺻب ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧّوﻋﻲ ﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎره اﻵﻟﯾّﺔ
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق اﻷھداف اﻹﺻﻼﺣﯾّﺔ و اﻟﺗﺄھﯾﻠﯾّﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ  ،ﺧﺎﺻّﺔ وﻗد أﻛّد ﺳﺎﻟﻲ ﺻﺎﺣب
ﻧظرﯾﺔ ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻠﻰ دور ھذه اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻓﻲ ﺗﻛوﯾـن و إﻋداد اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن ﻟﺗﺣﻣّل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ و ﻓﻲ
)(2

ﻣﺳﺎﻋدﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﻻﻧدﻣﺎج و اﻟﺗﻛﯾّف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

؛ و ﯾﺑﻘﻰ ﺑﻠوغ ھذه اﻷھداف ﻣرھون أﯾﺿﺎ ﺑﻣدة اﻟﻌﻘوﺑﺔ

اﻟّﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض ﺗرﻛﮭﺎ ﻣﻔﺗوﺣﺔ إﻟﻰ ﺣﯾن اﺗّﺧﺎذ ﻗرار إﻧﮭﺎﺋﮭﺎ ﻣن إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ .
ب 2ـ ﺗﻘدﯾر ﻣدة اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ :إنّ ﻣن أھ ّم ﻣﺎ ﺗوﺻّﻠت إﻟﯾﮫ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾّﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾـذي  ،ﺗﺄﻛﯾد ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻼزم اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾن ﻣدة اﻟﻌﻘـوﺑﺔ و أﺳﻠوب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻣن ﻗﺑل
إدارة اﻟﺳﺟن .ﻓﻣدة اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣدى ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘـﺎﺑﯾﺔ ﻟوظﯾﻔﺗﮭﺎ ،و ﻋﻠﯾﮫ
ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﯾﺑﻘﻰ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﻣﺗواﺻﻼ ﺣﺗّﻰ ﺗﺗﺣﻘّق اﻷھداف اﻟﻌﻼﺟﯾّﺔ و اﻹﺻﻼﺣﯾّﺔ و اﻟﺗﺄھﯾﻠﯾّﺔ
اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﮭﺎ  .وﻻ ﯾرى ھذا اﻻﺗّﺟﺎه ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣن اﻟﻧّطق ﺑﻌﻘـوﺑﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدة  ،ﻣﻊ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎب
أﻣﺎم إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻹﻧﮭﺎء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﺣﺗﻰّ ﻗﺑل اﻛﺗﻣـﺎل ﻣدﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل
إﻓﺎدة اﻟﻣﺣﻛـوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣن اﻹﻓراج اﻟﻣﺷروط أو اﻟﻌﻔو) (3ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال إذا ﺛﺑت ﺗﺣﻘق اﻷھداف .
(1 ) R . Saleilles , L’ Individualisation De La Péne , p201.
) (2ﯾﻧظر  ،ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣود ﻣﺻطﻔﻰ  ،ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻧﺣو ﻓردﯾّﺔ اﻟﻌﻘﺎب  ،اﻟﻣﻘﺎل ﻧﻔﺳﮫ  ،ص168ـ168؛ ﻋﺑد
اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺧﺿر ،اﻷوﺟﮫ اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ  ،ص41؛
R . Saleilles , IBID , p201.
)  (3ھذه اﻟﻧّظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﯾرﺟﻊ ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺑل ظﮭور اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾّﺔ  ،ﺣﯾث ﻗـﺎم ﻛ ّل ﻣن :ﻣﯾراﺑو Gabiel
 Mirabeauﺑوﻧﯾﻔﯾـل دي ﻣﺎرﺳﺎﻧﺟﻲ  Bonneville De Marsangyﺑدراﺳﺔ ﺣوﻟﮭﺎ و ﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر
ﻟﻛنّ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻟم ﯾﻔﻌّل ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾـﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ إﻻّ ﻣﻊ ظﮭور اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾّﺔ.ﯾﻧظر  ،ﻓﺗّـوح اﻟﺷﺎذﻟﻲ ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،
ص.280
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ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

و رﻏم ﻣﺎ وﺟّ ﮫ ﻟﮭذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن اﻧﺗﻘﺎدات ﺳواء ﻣن ﺣﯾث ):(1
ـ ﺗﺟﺎھﻠﮭﺎ ﻓﻛرة اﻟﺗداﺑﯾـر اﻻﺣﺗرازﯾّﺔ و اﻛﺗﻔﺎﺋﮭﺎ ﺑﺗﻔرﯾـد اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘـﺎﺑﯾّﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻧﻔﯾذ .
ـ أو ﻣن ﺣﯾث ﻋﺟزھﺎ ﻋن وﺿﻊ ﻣﻌـﺎﯾﯾر ﻋﻠﻣﯾّﺔ ﻣﺣددة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ ﺗﻘدﯾر
ﻣدى أھﻠﯾّﺔ اﻟﻣ ّﺗﮭم ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو ﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭﺎ .
ـ أو ﻣن ﺣﯾث ﻏﻔﻠﺗﮭﺎ ﻋن ﺗﺣدﯾد ﺗداﺑﯾر ﻣﺎﻧﻌﺔ ﺗواﺟﮫ ﺑﮭﺎ اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺟرﯾﻣﺔ؛إﻻّ أﻧّﮭﺎ أﻗرّ ت ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و ﺟﻌﻠت ﻟﮫ أﺑﻌﺎدا ﺗﺷرﯾﻌﯾّﺔ و ﻗﺿـﺎﺋﯾّﺔ و أﺧرى ﺗﻧﻔﯾذﯾّﺔ ؛ و
رﻏم أنّ راﺋدھﺎ ﺳﺎﻟﻲ أﻧﻛر ﻗدرة اﻟﻣﺷرّ ع ﻋن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ إﻻ ّ أنّ اﻋﺗراﻓﮫ ﺑوﺟوده
ﻛﺎف ﻋﻧدﻧﺎ ﻟﻠﻘول ﺑﮫ و ﻟﺗﺄﻛﯾده و ﺗﺄﻛﯾد دوره ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .
ھذا  ،و إنّ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻷﻧـواع اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺑـﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﺑﯾـﺎن و ﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أنّ
اﻟﺗﺷرﯾﻌـﺎت اﻟﻌﻘـﺎﺑﯾّﺔ ﻟﻠدول اﻟﯾـوم ﺗزﺧر ﺑﻛل ◌ّ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻋـرﺿﮫ ﻣن رؤى و أﻓﻛــﺎر و ﻣﻧــﺎھﺞ و ا ّﺗﺟـﺎھﺎت
ﻛﺎن ﻣوﺿـوﻋﮭﺎ ﻛﻠّﮭﺎ ھو آﻟ ّﯾـﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ و دورھﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ ؛ و إنّ ﺗﺄﺻﯾﻠﻧﺎ
ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﯾﺟﻌﻠﻧـﺎ ﻧؤﻛّد أﻧّﮫ إﻧّﻣﺎ ھو ﯾﻧﺑﺛق ﻣن اﻟﺳﯾـﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣد وﺟـودھﺎ و
اﺳﺗﻣـرارھﺎ و ﻓﻌـّﺎﻟﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣﻧﺷـودة ﻣن ﺗﻧـﺎﻏﻣﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وأﺻـﺎﻟﺗﮫ و ﺗرﻛﯾﺑﺗﮫ و
ﻣرﺟﻌﯾّﺗﮫ .

ﺧ ـﻼﺻﺔ اﻟﺒﺎب اﻷوّل
أھ ّم ﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﺳﺗﺧﻼﺻﮫ ﺑﻌد اﻟﻌرض اﻟﻣﻔﺻّل ﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾـﻌﺔ و
اﻟﻘﺎﻧون،أﻧّﮫ ﻣﺑدأ ﻣن أھ ّم ﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ،و ھو  ":ﻋﻣل ﺗﻣﺎرﺳﮫ ﺳﻠطﺔ ﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺗرﺗﺳم ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻟم
ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر و آﻟﯾّﺎت ﻣﺣﻛﻣﺔ ﯾﺗ ّم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ ﺗﻘرﯾر و ﺗﻘدﯾر و ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺔ
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛ ّل ﺟرﯾﻣﺔ و ﻛ ّل ﻣﺟرم ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ".و ﯾﻘوم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر
) (1أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ  ،ﺳرور ،أﺻول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ص.93
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

ﺗﻛﺷف ﻋن ﻣﺿﻣوﻧﮫ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣﻧظور اﻹﺳﻼﻣﻲ أو ﻓﻲ اﻟﻣﻧظور اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ،و ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ:ﺳﻠطﺔ ﻣﺧﺗﺻّﺔ
ﯾوﻛل إﻟﯾﮭﺎ أﻣر ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ،أﺳس ﻣﺣﻛﻣﺔ ﯾﺗ ّم اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻟﺗﻛرﯾﺳﮫ و ﻋﻘوﺑﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺗﺣﻘق ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ اﻟﻌداﻟﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ؛و رﻏم اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ إﺳﻘﺎطﺎت ھذه اﻟﻌﻧﺎﺻر  ،ﻓﻘد ﺗﺄﻛّد ﻟدﯾﻧﺎ أنّ اﻷﺳﺎس
اﻟذي ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﮫ ھذا اﻟﻧظﺎم ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ھو ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﺳب.و ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺄھﯾل و ﺗﺧﺻص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ أھ ّم ﻣﺎ
ﯾﺗطﻠﺑﮫ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺟﮭزة اﻟﺗﻲ ﻧرى ﻣن اﻟﺿروري ﺗﻌزﯾز اﻟﻘﺿﺎء ﺑﮭﺎ ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق
ھذا اﻟﺗﻔرﯾد.ﻛﻣﺎ أنّ ارﺗﺑﺎطﮫ اﻟوﺛﯾق ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺟﻌل أھﻣﯾّﺗﮫ ﺗزداد؛و ﯾﺗﺟﺳد ذﻟك ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﻣن اﻟﻧّﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ و ﻛذا ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺗﯾن اﻹﺟراﺋﯾّﺔ و اﻟﻐﺎﺋﯾّﺔ.
ﻟﻘد ارﺗﺑط ظﮭور ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد ﺑدراﺳﺔ ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺟرم،ذﻟك أنّ ﻋداﻟﺔ اﻟﺟزاء ﺗﻘﺗﺿﻲ أن ﯾﺗﺣﻘق
اﻟﺗﻧﺎﺳب اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﯾﻧﮫ و ﺑﯾن اﻟﻔﺎﻋل.و ﻗد أﻛّدﻧﺎ ﺑﺄنّ اﻟﺗﺄﺻﯾل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣﺑدأ ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ ﺑﻧظﻣﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻔرﯾدة ،رﻏم أنّ اﻟﻛﺛﯾر ﯾﻔﻧّد وﺟوده ﻓﻲ اﻟﺣدود و اﻟﻘﺻـﺎص ،و رﻏم أنّ ﻣﺳﻣّﺎه
ﺣدﯾث ﻓﺈﻧّﺎ ﻟﻧؤﻛّد ﺑﺄنّ ﻣﺿﻣوﻧﮫ و ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮫ و ﻣرﺟﻌﯾّﺗﮫ ھﻲ ھذه اﻟﺳﯾـﺎﺳﺔ اﻟرﺷﯾدة و اﻟّﺗﻲ وﺿﻌت أﺻﻼ
ﻋﻠﻰ أﺳس ﻋﺎدﻟﺔ و اﺳﺗﮭدﻓت ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ ﻣطﻠﻘﺎ ﺑﯾن اﻟﻧّﺎس ﺟﻣﯾﻌﺎ .
ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﺟﮭود اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ اﻟﻔﺿل ﻓﻲ إرﺳﺎء ﻣﻌﺎﻟﻣﮫ ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﺛورة اﻟﻔﻛرﯾّﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧﻛرت
اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟوﺣﺷﯾّﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻘرون اﻟوﺳطﻰ؛ و ﺑﺻرف اﻟﻧّظر ﻋن ﺗﺻوّ رات ھؤﻻء
اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻷﺳﺎس ﺣق اﻟﻌﻘﺎب و ﻏﺎﯾﺎﺗﮫ ،ﻓﻘد اﺳﺗطﺎﻋوا ﺑﺎﻟﻔﻌل إﺣداث ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣﺿﻣون اﻟﻌﻘـوﺑﺔ

و ﻣﻌﺎﯾﯾر

ﺗﻘدﯾرھﺎ .و رﻏم ﺗﻌﺎﻗب اﻟﻣداراس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ و اﺧﺗﻼﻓﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺞ ﻓﻘد ﻛﺎن ﻟﻛ ّل ﻣﻧﮭﺎ أﺛره ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻘرﯾر ﻣﺑدأ
اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و ﻟو ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻔﺎوت؛و ﻛذا ﻛﺎن ﻟﻛ ّل ﻣﻧﮭﺎ رؤﯾﺗﮫ ﻟﻔﻛرة اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮭﺎ.
و ﻻ ﻣﻧﺎص ﺑﻌد ھذا اﻟﺑﯾﺎن إﻻّ ﺗﻔﺻﯾل اﻟﻘول ﺣول ﻣﺿﻣون ﻧظـﺎم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ ﺑﺄﻧواﻋﮫ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و
ﺑﻣﻌﺎﯾﯾره و آﻟﯾﺎﺗﮫ اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﮭﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺑﺄﺑﻌدھﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾّﺔ  .ھذا ﻣﺎ ﺳﻧﻌﺎﻟﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣن اﻟدراﺳﺔ؛ ﻓﻣﺎ ھﻲ أﻧواع اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ وﻣﺎ ھو ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ؟ و ھل ﻟﮭﺎ دور ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ
اﻟﻣﻧﺷودة ؟ 
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛــﺎﻧﻲ :

ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ:

أﻧﻮاع اﻟﺘﻔﺮﻳﺪ اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ و دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.

اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ أﻧواع ﺛﻼﺛﺔ  ،ﯾرﺗﺑط ﻛ ّل واﺣد ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﮫ  ،ذﻟك أنّ
ﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﯾﺗﻘﺎﺳﻣﮭﺎ ﺛﻼﺛﺔ أطراف  :اﻟﻣﺷ ّرع  ،اﻟﻘﺎﺿﻲ و اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ  .و
ﻟﮭذا اﻋﺗﺑرﻧﺎ اﻟﺗﻔرﯾد ﻧظﺎﻣﺎ ﻋﻘﺎﺑﯾّﺎ ﻟﮫ رﻛﺎﺋز ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ و ﻟﮫ آﻟﯾّﺎت ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ ﯾﺗ ّم ﺗﺣﻘﻘﮫ و ﻟﮫ
دور ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﮭﺎﻧﺔ ﺑﮫ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .
ھذا اﻟﺑﺎب ﯾﻌﺎﻟﺞ ﻛ ّل ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﺗﻔرﯾد ﺳواء ﻣﺎرﺳﮫ اﻟﻣﺷرّع ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﮫ:
ﺑﺎﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ أو ﻣﺎرﺳﮫ اﻟﻘﺎﺿﻲ وھو ﻣﺎ ﯾﺳﻣّﻰ ﺑﺎﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ أو ﻣﺎرﺳﺗﮫ اﻟﺟﮭﺔ
اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋ ّﯾﺔ و ﺑﺷﻛل ﺧﺎصّ اﻟﻌﻘوﺑﺎت و ھو ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﮫ :ﺑﺎﻟﺗﻔرﯾد
اﻟﺗﻧﻔﯾذي .ﺳﻧﺣدد ﻣن ﺧﻼل ﻓﺻﻠﻲ ھذا اﻟﺑﺎب أھ ّم اﻷﺳس اﻟّﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛ ّل ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻔرﯾد
اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و اﻵﻟﯾّﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌوّ ل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﺿﻣـﺎن ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘـوﺑﺔ ﺗﺷرﯾـﻌﯾّـﺎ و ﻗﺿـﺎﺋﯾّﺎ و
ﺗﻧﻔﯾـذﯾﺎ  ،وﺻوﻻ إﻟﻰ ﺗﺄﻛﯾ د دورھﺎ ﻓﻲ ﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ أو اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ .
ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ﺗ ّم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺑﺎب إﻟﻰ ﻓﺻﻠﯾن واﺳﻌﯾن ﺷﺎﻣﻠﯾن ﻷھ ّم ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﻛ ّل ﻧوع
ﻣن أﻧواع اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ  ،ﺣﯾث ﻋﺎﻟﺟﻧﺎ ﻓﻲ :

اﻟﻔﺻل اﻷوّ ل  :اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ و دوره ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .
و ﺟﻣﻌﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﯾن اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ و اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﺻﺑﻐﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ
و ھﻲ اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ و وﺳﻣﻧﺎه ﺑـ :

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ و اﻟﺗﻧﻔﯾذي و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.
ﺑﯾﺎﻧﮭﻣﺎ و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و اﻵﻟﯾّﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻛ ّل ﻣﻧﮭﺎ و ﺗﺣدﯾد اﻟدور اﻟﻔﻌّﺎل ﻟﻛ ّل ﻧوع ﻣن
أﻧواع اﻟﺗﻔرﯾد ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
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األول :
الفصل ّ

األول من التفريد العقابي  ،و في الحقيقة أغلب االتجاهات الفقهيّة
يعتبر التفريد التشريعي النّوع ّ
يتضمنه من ركائز و بك ّل ما
تنكره تماما  ،و لك ّننا من خالل هذا الفصل المع ّمق سنجتهد إلثباته بك ّل ما
ّ
يقرره من آليّات تمثّل في الحقيقة جوهره و األسس التي يقوم عليها .
ّ
و ّ
ألن الرؤيّة عندنا متراوحة بين المنظور الشرعي لمبدأ التفريد العقابي و المنظور القانوني ثبت
لدينا يقينا ّ
المخول لها أمر تقرير الجزاءات الجنائيّة بشكل عام
المشرع باعتباره السلطة
بأن
ّ
ّ

و

يتحمل ابتداء مسؤوليّة تحقيق المالئمة الضروريّة بين الجريمة و ظروف و
العقوبات على الخصوص،
ّ
أحوال المجرم فيعتمد على معــايير معيّنة تس ّهل عليه ّ
سن هذه العقوبات ،و يعمد وضع بعض اآلليّـات
بها تكون النّصـوص الشرعيّة موسومة بالمرونة المطلـوبة أو يفترض ذلك لضمـان تحقيق العدالة
الجنائيّة المنشودة.
سع نعالج في:
مبحثان سيميّزان هذا الفصل المو ّ
ألول :مفهوم التفريد التشريعي للعقوبة و السلطة المختصة به.
المبحث ا ّ
و في المبحث الثاني  :أسس التفريد التشريعي و دوره في تحقيق العدالة الجنائية.

تفصيلهما على هذا النّسق يكون كالتالي:
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الفصل ّ

التفريد التشريعي للعقوبة و دوره في تحقيق العدالة الجنائيّة.

نتعرف في هذا المبحث على التفريد التشريعي للعقوبة ،ذلك ّ
أن ضبط المفهوم يسهل علينا إدراك
ّ
المشرع في ّ
سن الجزاءات الجنائيّة بشكل عام و
العناصر التي يرتكز عليها و التي تكشف عن منهج
ّ
صة بممارسة هذا ال ّنوع من التفريد ،
أه ّمها العقوبات .و قد رأينا أنّه من الضروري تحديد السلطة المخت ّ
تأكيدا على مبدأ الفصل بين السلطات من جهة و تيسيرا إلسناد االختصاصات و ضبط حدودها بين كلّ
المخول لها أمر تقريــر العقوبة و السلطة القضائيّة الموكول لها أمر توقيعها و
من السلطة التشريعيّة
ّ
صة بالتنفيذ من جهة أخرى.
تطبيقها و السلطة التنفيذيّة أو اإلدارة التنفيذية المخت ّ
ثالثة مطالب ستميّز هذا المبحث  ،و هي على التوالي:

المطلب األول  :مفهــوم التفريد التشريعي و أهميّته .
المطلب الثاني :عنــاصر التفريد التشريعي.
المطلب الثالث  :السلطة المختصة بالتفريد التشريعي .

بيانها على هذا النّسق يكون كاآلتي:
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األول :
الفصل ّ

األول:
المطلب ّ
مفهوم التفريد التشريعي للعقوبة و أهميّته.
ّ
إن ضبط مدلول التفريد التشريعي للعقوبة بالغ األهميّة نظرا لما يترتب عليه من نتائج
أه ّمها:الوقوف على العناصر الّتي يرتكز عليها و تمييزه عن التفريد القانوني؛ هذا المطلب يطرح بشكل
مباشر هذه المسائل  ،و قد اخترنا ختمه ببيان وجيز ألهميّة التفريد التشريعي لتأكيد دوره في تكريس
األول باعتبار األساس الذي يستند إليه التفريد العقابي بشكل عام من
مبدأ التناسب الّذي تحدثنا عنه الباب ّ
ناحية و كذا دوره بالنّسبة للقاضي الجنائي  ،مرجئين بيان دوره في تحقيق العدالة الجنائيّة آلخر هذا
الفصل.وتيسيرا للبيان ت ّم تقسيمه إلى الفروع الثالثة اآلتية:

األول :
الـــفرع ّ
تعريف التفريد التشريعي للعقـوبة و تمييزه عن التفريد القانوني .
لقد كان التفريد العقابي بشكل عام موضوعا للعديد من المؤتمرات الدوليّة للقانون الجنائي منها

() 1

:
ـ المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات المنعقد في أثينا سنة .1957
ـ المؤتمر الدولي الثامن لقانون العقوبات المنعقد في لشبونة سنة .1961
ـ المؤتمر الدولي التاسع لقانون العقوبات المنعقد في الهاي سنة .1964
ـالمؤتمر لدولي العاشر لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة .1969
ـ المؤتمر الثامن للدفاع االجتماعي المنعقد في باريس .1971
تعرف بشكل مباشر التفريد التشريعي ؛ و عليه فللوقوف على مدلوله حري بنا عرض بعض
و لكنّها لم ّ
التعريفات الفقهيّة له على سعتها و تباينها بداية  ،ث ّم سنحاول التمييز بينه و بين التفريد القانوني؛ و بيان
ذلك يكون في العنصرين اآلتيتين:
أوال ــ تعريف التفريد التشريعي للعقوبة :
ّ
( ) 1ينظر ،سامي عبد الكريم محمود  ،الجزاء الجنائي ،ط(،1بيروت:منشورات الحلبي ،)2010،ص33ـ34؛
Revue Internationale de droit penal 1957 pp189 _213 ; Revue Internationale de droit penal
1958 p234 ; Revue Internationale de droit penal 1962 pp168 _169
ينظر  ،المجلة الجنائية القومية  ،العدد الثالث  ،نوفمبر  ،1964المجلد السابع ص 418ـ420
ينظر  ،المجلة الجنائية القومية ،العدد األول ،مارس  ،1970المجلد الثاني عشر  ،ص".147
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األول :
الفصل ّ

L’individualisation législative
اختلفت تحديدات الفقهاء للتفريد التشريعي للعقوبة  ،فضيٌق البعض في بيانه و جعله قاصرا على ذلك
سع البعض في
الدور المنوط
بالمشرع في تقرير العقوبات بما يتوافق و جسامة الجرم المرتكب؛ و تو ّ
ّ
المشرع بالمصلحة المعتدى عليها بداية ث ّم تحديد العقاب
ضبط التعريف تأكيدا منهم على ضرورة احاطة
ّ
المناسب بعد ذلك ؛ و ازداد البعض اآلخر في تدقيق المدلول ليشمل أيضا أهداف العقــــوبة الّتي وجد
ي بأنــواعه الثالث أصال ضمــانا لتحقيقها و أه ّمها العدالـــة الجنائيّة .
التفريد العقاب ّ
ي للعقوبة ؛فقد
وال مناص من عرض بعض التعريفات ،و استنتاج مفهوم مقبول للتفريد التشريع ّ
قيل :
 1ــ"يقصد بالتفريد التشريعي  L’individualisation législativeللعقوبة أن يراعي
المشرع كينونة العقوبة المقررة على قدر جسامة الفعل  ،و تقدّر هذه الجسامة في ضوء أهميّة المصلحة
ّ
القانونية أو االجتماعية التي تنتهكها الجريمة"(.)1
وواضح من التعريف ّ
المشرع في تقريره للعقوبة مقدار جسامة
أن تركيزه انصب حول ضرورة مراعاة
ّ
ماديات الواقعة المرتكبة الّتي يفترض أن تتوافق مع أهميّة المصلحة المعتدى عليها  ،و لم يولي أنصاره
المشرع من أهداف متوخاة من العقاب قبل تقريره أصال.
اهتماما بما يفترض أن يراعيه
ّ
سة بالمصالح
 2ــ وقيل بأنّه يتمثّل في ":قيام
المشرع بالتّجريم و العقاب  ،أي بتحديد األفعال الما ّ
ّ
المعتبرة و القيّم الثّابتة في المجتمع  ،و تحديد عقوباتها على أساس من الجسامة التقريبية للوقائع
المرتكبة ...و هذه المه ّمة التي يؤدّيها في الواقع لن تعدو أن تكون مجرد تخصيص للعقــوبات المتنوعة
لألصنــاف المتعددة من الجرائـم  ،و هذا ما جعل البعض يشكك في قيمة هذا ال ّنوع من التفريد في إمكان
تحقيق األهداف ").(2
و يفهم ضمنيّا من التعريف ّ
المشرع عند تحديده
أن مقتضيات التفريد التشريعي تتطلّب من
ّ
المستقرة في المجتمع من جهة و استهداف
للجرائم و العقوبات المقابلة لها استحضار المصالح و القيّم
ّ
صة كما جاء في التعريف ّ
أن البعض يشكك في فعاليّة هذا
تحقيق وظائف العقوبة من جهة أخرى .خا ّ
النوع من التفريد ألنّه وفق نظرهم "..تفريد مجازي ّ
المشرع في ممارسته لن يكون بوسعه أن يعرف
ألن
ّ

( )1سليمان عبد المنعم  ،النّظرية العامة لقانون العقوبات ،ص 734
(2(Salielle ,L’Individualisation de la peine, 3éme édition,p141 et ss
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األول :
الفصل ّ

مسبقا األفراد الّذين سيقدمون على ارتكاب هذه األفعال حتى يتمكن من تقرير العقـــــوبة المناسبة لحــالة
كل واحد منهم بمفردها ،)1( "..حتّى يتحقق الهدف المبتغى.
3ــ و قيل ّ
ي و يتحدد هذا اإلطار على
ي للجزاء الجنائ ّ
ي هو ":اإلطار القانون ّ
بأن التفريد التشريع ّ
ضوء الهدف منه في مرحلة التشريع  ،ذلك ّ
أن الجزاء هو الّذي به يتحقق عنصر االلزام في القاعدة
العقابيّة،و ّ
ألن العدالة تقتضي ضرورة توقيعه من حيث المبدأ صيانة للقيم االجتماعيّة الّتي اعتدت
الجريمة عليها).(2
ي يمثّل بالفعل
و القول صائب إلى ح ّد كبير  ،و إن كان يحتاج إلى تدقيق أكثر  ،فالتفريد التشريع ّ
ي للجزاء و الّذي يفترض أ ن يرتسم مستهدفا بلوغ العدالة حماية لمصالح المجتمع و قيمه
اإلطار القانون ّ
األساسيّة ،و لك ّنا نرى أنّه يمثّل اإلطار القانوني الموضوعي فحسب ّ
و
ألن األطر األخرى
الموسومة بالصبغة القضائيّة أو اإلجرائية لها آليات و مظاهر أخرى للتفريد ينظم بها و ينتظم
ي للعقوبة الجزائيّة.
ي و التفريد التنفيذ ّ
بمقتضاها و هما  :التفريد القضائ ّ
المشرع ذاته محاوال به أن يجعل من العقوبة جزاء
عرف بأنّه  ":ذلك الّذي يتوالّه
ّ
 4ــ كما ّ
مناسبا و متالئما مع الخطورة الماديّة للجريمة من ناحيّة  ،بما تتض ّمنه الجريمة من خطر على المجتمع
أو ما يمكن أن تحدثه من ضرر  ،و مع الظروف الشخصيّة للجاني ا ّلتي يمكن له أن يتوقعها أو يتنبّأ بها
وقت تحديده للجريمة و العقوبة. )3("...
ي و لم ير ّكز
و رغم دقّة هذا التعريف إالّ أنّه انصبّ حول بيان معايير و آليات التفريد التشريع ّ
على بيان جوهره و عنـــاصره األسـاسيّة الّتي تعبّر عن المفهوم بالمعنى الصحيح  ،و إن كان قد أ ّكد
كغيره من التعريفات ّ
المشرع الّذي سينصبّ انشغاله حول بحث مدى إمكانية تحقيق
أن أمره موكول إلى
ّ
المالئمة بين الجريمة  ،العقوبة و المجرم .
ّ
المشرع الّذي عليه في
إن أه ّم ما أجمعت هذه التحديدات عليه إسناد أمر التّفريد التشريعي إلى
ّ
أثناء وضعه لنّصوص التّجريم استحضار المصالح و القيّم االجتماعيّة حتّى يمكنه من هذا المنطلق اعتبار
ي اعتداء عليها جريمة ،ثم قياس نوع االعتداء الواقع عليها و حجمه وخطره ،و بعدها تقرير العقوبات
أ ّ
المناسبة لكلّ نوع ب ّما يضمن تحقيق أهداف العقوبة الجزائيّة وأه ّمها في هذه المرحلة على األقلّ ـمرحلة
صياغة النّصوص التشريعيّة ــ  ،العدالة الجنائيّة.
(1)Salielle ,L’Individualisation de la peine ,p141 et ss,
()2ينظر  ،أحمد فتحي سرور ،السياسة الجنائية ،دط(،دون بلد  :دون دارللنشر،دت) ،ص .115
()3مصطفى فهمي الجوهري  ،تفريد العقوبة في القانون الجنائي"،دراسة تحليلية تأصيلية في القانون المصري و قوانين
بعض الدول العربية"،دط (،القاهرة  :دار النّهضة العربية  ،)2002 ،ص.6
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األول :
الفصل ّ

ي بأنّه " :عمل يقـوم به
و يمكن من هذا المنطلق إعطاء تعريـــفا مبسطا للتفريــد التشريــع ّ
و الجزاءـ  ،مستحضرا
المشرع عند صيــاغته لل ّنصوص الجنــائيّة الموضوعيّة بشقيها ـ التكليــف
ّ
يقرر العقوبات المناسبة لكلّ اعتداء عليها
القيــّم و المصالح االجتماعيّة المعتبرة و ٌمقدّرا لها بميزان به ّ
بالنّظر إلى طبيعته وجسامته و آثاره ومرتكبيه  ،بما يضمن تحقيق أهداف العقوبة و أه ّمها العدالة".
ي للعقوبة ،و
و شرح هذا التعريف ينطوي على بيان العناصر الّتي يقوم عليها التفريد التشريع ّ
ي تكملة المفهوم بالتّمييز بين هذا النوع من التفريد و ذلك المس ّمى :
قبل عرضها و بيان مضمونها حر ّ
ي" .
"التفريد القانون ّ
ثانيا :التمييز بين التفريد التشريعي و التفريد القانوني للعقوبة:
L’individualisation législative et L’individualisation légale
ي لها  ،فاعتبرهما
ي للعقوبة و التفريد القانون ّ
ي حول مفهوم التفريد التشريع ّ
اختلف الرأي الفقه ّ
البعض أمر واحد أي ّ
ي( ،)1و أنكر البعض الفكرة أصال
أن التفريد التشريعي المقصود به التفريد القانون ّ
على اعتبار ّ
أن التفريد القانوني أو التشريعي يتناقض أصال مع مفهوم التفريد باعتباره عمال واقعيّا ال
يمكن أن ّ
ي و التفريد التنفيذي(.)2
يتواله
ّ
المشرع أصال  ،و بالتّالي ال وجود ّإال للتفريد القضائ ّ
و الرأي ّ
،أن التفريد التشريعي ّ حقيقة واقعيّة له عناصره الّتى تكشف عن مفهومه و له معاييره
سد ومن دونه لن تتحقق المالئمة أوالتناسب أو تدرك العدالة
التّي عليها يرتكز و له آلياته الّتي بها يتج ّ
ي و إن كان بعضا منه،
الجنائيّة  ،وهو ليس
ّ
مجرد مجاز هذا من جهة؛كما أنّه ال يعني التفريد القــانون ّ
فث ّمة فروق بينهما نوجزها في اآلتي :
ي  ،وال ضرر من تأكيده في هذا
 1ــ من حيث المفهوم :سبق تحديد مدلول التفريد التشريع ّ
العنصر حتّى يتجلّى الفارق بينه وبين التفريد القانوني فتضبط المعاني االصطالحيّة لهما وال يلتبس األمر
بينهما :
المشرع عند صيــاغته للنّصوص الجنائيّة
ي هو  ":عمل يقـوم به
ّ
أ ـ فالتفريــد التشريــع ّ
الموضوعيّة بشقيها ـ التكليف و الجزاءـ  ،مستحضرا القيــّم و المصالح االجتماعيّة المعتبرة و ٌمقدّرا لها
( )1ينظر فهمي الجوهري ،تفريد العقوبة ،ص 6؛محمود محمود مصطفى  ،توجيه السياسة الجنائية نحو فردية
العقاب،مجلة القانون و االقتصاد،السنة  ،9العدد( 2القاهرة:فبراير ،)1939ص 140ـ141؛
()2ينظر  ،على راشد  ،القانون الجنائي "المدخل و أصول النظرية العامة" ،ص551؛
saleilles; L’individualisation de la péne ,p202
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يقرر العقوبات المناسبة لكلّ اعتداء عليها بال ّنظر إلى طبيعته وجسـامته و آثاره ومرتكبيه  ،بما
بميزان به ّ
يضمن تحقيق أهداف العقوبة و أه ّمها العدالة".
المشـرع عند صيــاغته لل ّنصوص الجنــائيّة
ب ــأ ّما التفريد القانوني فهو ":كل ّعمل يقـوم به
ّ
الموضــوعيّة بشقيها ـ التكليــف و الجزاء ـ و اإلجــرائيّة بشقيهـا ـ القضـائي و التنفيذي ـ ،سعيا منه إلى
اإلحاطة بأغلب االعتبارات الواقعيّة أو االفتراضيّة المتعلّقة بالجريمة  ،المجرم ،الجزاء و اإلجراءات
تكريسا لمبدأ المالئمة بين األربع ضمانا لتحقيق أهداف العقاب ".
ي من المفهومين ّ ،
للمشرع  ،و إن كان التفريـد القانوني أشمل أل ّنه
مخول
أن كالهما
ّ
ّ
و جل ّ
يتض ّمنــ باإلضافة إلى ما يتض ّمنه التفريد التشريعي ــ  ،النّصوص القانونيّة ا ّلتي يقوم بمقتضاها القـاضي
بعمله حتى ال ينآى عن مبدأ الشرعيّة و يمارس على ضوئها سلطته بما يضمن نطقه بعقـوبة منــاسبة
يتضمن تلك
لك ّل واقعة تعرض أمـــامه بحيثيـاتها و مالبســاتها و ظــروف ارتكـابها و مرتكبيها  ،كما
ّ
صصين
النّصــوص القانونيّة الّتي باالستناد إليها تباشر اإلدارة التّنفيذية بإطاراتها العاملة و قضاتها المتخ ّ
و هياكلها تنفيــذ العقــوبات بما يضمن تحقيــق األهداف المبتغاة .
2ــ من حيث المجال:يعتبر مجال التفريد التشريعي أضيق منه بالنسبة للتفريد القانوني:
المشرع سياسته الجنائيّة
فاألول قاصر على تحديد المعالم و المبادئ العا ّمة التي يرسم بها
أ ــ
ّ
ّ
الموضوعيّة لمواجهة الجريمة ومن ث ّم بلوغ العدالة  ،و دوره في هذا المجـال ضيّق إالّ أنّه بالغ األهميّة
صعـوبة ّ
ألن ضبط المصالح و القيّم االجتماعيّة ()1و تقسيــم االعتداءات الواقعة عليها و
و في منتهى ال ّ
تقريــر المقـابل لها للوصول إلى الغـاية المنشودة ليس باألمر الهيّن مطلقــا .
يو
ب ــ في المقابل يتّسع نطاق التفريد القانوني كما وضّحنا في المفهوم ليشمل المجال القضائ ّ
سس التي
التّنفيذي على حد سواء ،فيمتد دور
المشرع بال ّنسبة لهذا النوع من التفريد ليضع بمقتضاه األ ّ
ّ
تساعد القاضي على تكييف الوقائع المعروضة عليه و اختيار العقوبة المنـاسبة بشكـل محدّد و تجعل له
المشرع في التفريد القانوني امتدادا
سلطة في هذا المجال مضبوطة بضوابط محكمة ؛ ويزداد دور
ّ
ليسطر للسلطة التنفيذيّة القواعد الّتي تم ّكنها من توقيع هذه العقوبة و يتيح لها الهياكل الّتي بها يضمن
دائما تحقيق األهداف المرجوة .

( )1و لع ّل هذا األمر هو الذي جعل القوانين العقابية الحديثة تعاني من عدم االستقرار القانوني بخالف التشريع الجنائي
االسالمي الذي يعتمد في تقريره للمصالح و تقسيمه لها على المرجعية الدينية اإلسالمية .
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ي
و يمكننا من هذا المنطلق أن نعتبر التفريد القانوني هو التفريد العقابي بأنواعه الثالثة  :التشريع ّ
ي.
ي و التنفيذ ّ
و القضائ ّ
المشرع ،و مع
ي من اختصاص
ّ
ي و التفريـد القانون ّ
 3ــ من حيث االختصاص :التفريد التشريع ّ
ذلك فإن ّ:
المشرع أصالة عن نفسه و ال يشرك معه غيره كأصل.
أ ــ التفريد التشريعي يمارسه
ّ
للمشرع ّإال ّ
أن هذا األخير يشرك في الغالب
مخول
ّ
ب ـ أ ّما التفريد القانوني فرغم أنّه في األصل ّ
غيره في عمليّة التناسب أوالمالئمة إن ص ّح تسميتها بذلك ّ ،
ألن توفيقه في إنجاحها مرهون بتضافر جهده
مع جهود القضاة القائمين على تطبيق النّصوص الجنائيّة و اإلدارة التنفيذيّة الساهرة على حسن تنفيذ
خاص.
األحكام الجزائيّة المتض ّمنة للعقوبات بشكل
ّ
ي بأنّه تفريد
و عليه  ،فإنّنا و كما قال أحد ّ
شراح القانون "...ال نرى محالّ لتسميّة التفريد التشريع ّ
ألن جميع أنواع التفريد ينظمها القانون ،بل ّ
يّ ،
إن هذا التفريد ليس ّإال معيارا قانونيًّا للجزاء الّذي
قانون ّ
يجوز توقيعه"(.)1

الفرع الثاني :
أهميّة التفريـــد التشريعي للعقوبة.
ي للعقوبة ال مناص من الرجوع إلى الخصائص الجوهريّة للعقوبة
لتحديد أهميّة التفريد التشريع ّ
و بالذات خاصيتا المساواة و العدالة  ،ذلك أ ّنه مبدأ بمقتضاه يت ّم تكريس مبدأ آخر هو ":مبدأ التناسب" ؛
هذا ّ
ي حال تجاهله علينا تأكيده حتّى ال يضمر دور التفريد
وإن له بالنّسبة للقـاضي دور ال يمكن بأ ّ
ي في ثنايا الممارسات القضائيّة؛ و عليه  ،يمكن توضيح هذه األهميّة في العنصرين المواليين :
التشريع ّ
أوالـ أهم ّيته في تكريس مبدأ التناسب :سبق التأكيد على ّ
أن تحقيق مبدأ التناسب أو المالئمة ،
ّ
يستوجب ابتداء استبعاد مبدأ الشرعية المشددة (،)2وفي هذا المقام نؤ ّكد على ّ
ي للعقوبة
أن التفريد التشريع ّ
()1أحمد فتحي سرور ،السياسة الجنائيّة  ،ص .115
األول،ص 13و ما بعدها.
األول ،الفصل ّ
()2ينظر  ،الباب ّ
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هو وسيلة من الوسائل القانونية الّتي بمقتضاها يمكن أن يحصل التوافق بين شرعيّة العقــوبة و موائمتها ـ
على األق ّل من النّاحية النّوعيّة والكميّة مع الواقعة المرتكبة و مرتكبها و آثارها؛ذلك ّ
أن:
المشرع نصوص قانونية تتض ّمن عقوبات مختلفة في نوعها و متفاوتة في شدّتها
 1ـ وضع
ّ
يجعله الوحيد القادر على تسطير اإلطار القانوني العام للتناسب و ذلك في مرحلة بناء القاعدة العقابية،
بحكم قدرته على استيعاب القيم و المصالح االجتماعية المستأهلة للحماية الجنائيّة من جهة و من جهة
أخرى وزنها بميزان العدالة الذي بقدر سعيه لتحقيق المساواة سيصل ال محالة إلى نتيجة بالغة األهميّة و
هي عدم التسوية في الحكم على الوقائع و بين األشخاص نظرا لالختالف األكيد بينهم ،هذا االختالف هو
مناط عدم المساواة وهو مقتضى التناسب.
ي للعقوبة هو مدى مسؤوليّة مرتكب الجريمة  ،إالّ أنّه يبقى
 2ـ رغم أ ّن أساس التفريد التشريع ّ
ي حال من األحوال خرق مبدأ الشرعيّة و
الوسيلة القانونية الصحيحة لتكريس مبدأ التناسب حتى ال يت ّم بأ ّ
انتهاك الحقوق و الحريّات بمبرر البحث عن الموائمة،أو السعي لت حقيق التناسب الفعلي بين الجريمة،
المشرع في عملية تقرير العقوبات ينتهج منهجا علميا يقدّر فيه الفروق بين الحاالت
المجرم و الجزاء.و
ّ
تصورها بين األشخاص،لذا يعمد
التي يتوقّع وقوعها كما يأخذ بنظر االعتبار الفروق األساسيّة الّتي يمكن
ّ
تنويع العقوبات بالقدر المستطاع بالشكل الذي يمكن أن يوائم الغالبيّة العظمى منهم.
المشرع في تقريره للعقوبات وسعيا منه إلى تحقيق التناسب المطلوب في مرحلة
 3ـ هذا  ،و
ّ
ي و بشكل خاص تفريد العقوبة ،بمعنى ّ
أن انتقاؤه
التشريع يعتمد على معايير معيّنة لتفريد الجزاء الجنائ ّ
للعقوبات على تنوعها و ضبطه لمقاديرها سواء كانت محددة بحد واحد أومتراوحة بين حدين ليس انتقاء
عشوائيا و إنّما انتقاء عمدته معايير سنتناولها تفصيال في المبحث الموالي(، )1و هذه المعايير إنّما وضعت
لضمان أقصى قدر من التناسب  ،حتى مع التسليم ّ
بأن تجسد هذا التناسب عمليا يتاتّى في مرحلة تطبيق
العقوبة على يد القاضي الذي لن يستطيع ممارسة سلطته في تفريد العقوبة هو اآلخر ّإال إذا أحسن
المشرع وضع اإلطار العام للتناسب  ،على ما سنتناول في الفقرة الموالية .
ّ
ثانيا ـ أهميّة التفريد التشريعي بالنّسبة للقاضيّ :
ي للقواعد القانونيّة يكون على
إن التطبيق الفعل ّ
ي ،بحكم ّ
أن الوقائع تعرض على
يد القضاة ،فهم المؤ ّهلون إلخراج ال ّنصوص التشريعيّة للواقع العمل ّ
ّ
شاق ّ
ألن مسؤوليّته ال تبدأ باختيار نوع الجزاء و
اختالفها أمامهم ؛ و دور القاضي في المجال الجزائي
ال تنتهي بضبط مقداره المح ّدد؛ فمهمته صعبة ذلك :
() 1ينظر المبحث الثاني من هذا الفصل ":معايير التفريد التشريعي للعقوبة " ،ص 266و ما بعدها.
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 1ـ أنّها تبدأ من دراسة الحاالت المعروضة أمامه حالة بحالة و تكييفها وفق النّموذج الّذي رسمه
المشرع لك ّل جريمة ث ّم تكييف العقـوبة المناسبة لكلّ حالة بالنّظر إلى ما اختاره المش ّرع دائما من
ّ
عقوبات ارتضاها و رأى أنّها تحقق العدالة بين األفراد .وألنّه مكبّل بمبدأ الشرعيّة عليه أن يخضع لما
المشرع  ،حتّى مع
المشرع و يختار ما يراه مناسبا من العقوبات المندرجة مسبقا ضمن خيارات
قرره
ّ
ّ
ّ
التسليم بأنّها شرعيّة مرنة بحكم ّ
أن التشريعات منحت القضاة سلطة تقديريّة معيّنة يمكنهم من خاللها أن
يحققوا نوعا آخر من التفريد هو الفريد القضائي.
المشرع في عمليّة تحديـد العقـوبات نوعا و قدرا
صل إليه
ّ
 2ـ و أساس العمل القضائي ّهو ما تو ّ
المشرع في تفريد العقوبة س ٌهلت المه ّمة على القاضي  .و ال يمكن التسليم المطلق
 ،و بقدر ما أحسن
ّ
بقول من قال ّ
أن"...التفريد التشريعي للجزاء الجنائي ال يكفي لضمان المساواة الحقيقيّة بين المخاطبين
ي  ،أو بعبارة أخرى ّ
المشرع بل قضيّة
فإن تحقيق المساواة الفعليّة ليست قضيّة
ّ
بأحكام القانون الجنائ ّ
ي الّذي يملك سلطة تقديرية في وزن العقوبة بال ّنسبة إلى الجريمة و المجرم"(ّ ،)1
ألن األمر
القاضي الجنائ ّ
إن كان يصدق على القواعد العقابيّة المنصوص عليها في القوانين الجزائيّة الوضعيّة فاألمر بالنّسبة لما
ي المنزه و الذي فيه إحاطة بشؤون
ي مختلف بحكم مصدره اإلاله ّ
ي االسالم ّ
جاد به التشريع الجنائ ّ
ومصالح العباد و البالد.
فالمشرع الحكيم أعطى للحكام و أعطى للقضاة مفاتيح تفريـد الجزاءات الجنائيّة بشكل عام  ،و
ّ
صة بالنّسبة لجرائم الحدود و القصـاص و ذلك
لم يترك األمر للقضاة مطلقا في تجسيد المساواة الفعليّة خا ّ
المقررة مقابل لها تقديرا حقق فيه ّ
ي
بتقديره للعقوبات
ّ
ي و القضائ ّ
عز و جل ك ّل أنواع التفريد :التشريــع ّ
ي( ،)2و ضمن بذلك تكريس المساواة الحقيقيّة .
و التنفيذ ّ
سم بها التشريع
أ ّما على مستوى العقوبات
المقررة لجرائم التعزير فخاصيّة المرونة التي يت ّ
ّ
اإلسالمي اقتضت منح القضاة سلطة معينة ليثبتوا بها قدرتهم على تقدير األمور ووزنها بميزان العدالة
ي احتمال الصواب فيه ثابت إن روعيت المصلحة الشرعيّة
الّتي تبقى نسبيّة ما دامت ثمرة اجتهاد بشر ّ
ّ
في التقدير  ،كما ّ
الحق و العدل أيضا وارد بقصد أو خطأ .
أن احتمال الزيغ عن

()1أحمد شوقي عمر أبو خطوة،المساواة في القانون الجنائي ،دراسة مقارنة،ص.132
()2ينظر ،الفصل الثاني من هذا الباب ،ص  341و ما بعدها.
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ي للعقوبة سواء باعتباره آليّة يت ّم بها تجسيد مبدأ
ومهما حاولنا إثبات أهميّة التفريد التشريع ّ
التناسب أو باعتباره أساسا ينطلق منه القاضي ويعتمد عليه في ممارساته القضائية أو باعتبار دوره في
تحقيق العدالة الجنائيّة فلن يتأتّى لنا ذلك إالّ إذا استوعبنا أبعاد العناصر التّي يقوم عليها هذا التفريد .

المطلب الثاني:
عناصر التفريد التشريعي للعقوبة.
عرفناه
ي  ،فهو كما ّ
بالرجوع إلى المفهوم نستخلص أه ّم العناصر الّتي يقوم عليها التفريد التشريع ّ
المشرع عند صيــاغته للنّصوص الجنــائيّة الموضوعيّة بشقيها ـ التكليــف و
سلفا  ":عمل يقـوم به
ّ
يقرر العقوبات
الجزاءـ  ،مستحضرا القيــّم و المصالح االجتماعيّة المعتبرة و ٌمقدّرا لها بميزان به ّ
المناسبة لك ّل اعتداء عليها بالنّظر إلى طبيعته وجس ـامته و آثاره ومرتكبيه  ،بما يضمن تحقيق أهداف
العقوبة و أه ّمها العدالة".
المشرع لتقرير العقوبات المناسبة أو اآلليات
و ال نقصد بهذه العناصر المعايير الّتي يعتمد عليها
ّ
الّتي تساعده على تجسيد مبدأ التفريد في ح ّد ذاته،بل ّ
سس الّتي يجب استحضارها في
إن القصد منها األ ّ
عمليّة التشريع عند صياغته لل ّنصوص الجنائيّة بألفاظها وعباراتها و مضمونها

و أبعادها؛و نحسبها

ثالثة عناصر هي:المصالح و القيّم المعتبرة في المجتمع ،أهداف أو وظيفة العقوبة ومن بعد ذلك العقــوبة
قررة نوعا و قدرا ،و بيانها على هذا النّسق يكون في اآلتي:
المنـاسبة م ّ

األول:
الفرع ّ
المصلحة المعتبرة في الشريعة و القانون.
يعبّر عن كلّ ما يت ّم به إشباع الحاجات اإلنسانيّة الماديّة و المعنويّة بالمصلحة  ،فإن كانت
ي أو في القوانين الوضعيّة  ،و لكن اإلشكال يقع في
مشروعة حضيت بالحماية سواء في التشريع اإلسالم ّ
خاص من الحماية القانونيّة و هي الحماية الجنائيّة.
تحديد المصالح االجتماعيّة التي تحتاج إلى نوع
ّ
في الحقيقة ّ ،
إن تحديد المصالح الجديرة بالحماية الجنائيّة أمر فيه اختالف كبير ال على مستوى
ي فحسب  ،بل حتّى على مستوى التشريعات الوضعيّة
ّ
ي الوضع ّ
ي و القانون ّ
ي اإلسالم ّ
التصورين الشرع ّ
ذاتها لتباين الفلسفات الّتي يؤمن بها كلّ
مشرع  ،تلك الفلسفات الّتي تعتبر المرجعيّة الّتي يٌعتمد عليها
ّ
الراسخة في كيان الغالبيّة العظمى من أفراد
أساسا لضبط و ترتيب المصالح الجوهريّة و القيّم االجتماعيّة ّ
المجتمع تيسيرا لوضع حماية كافية لها .
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ي بداية ،و ألنّها
من هذا المنطلق  ،كان لزاما تحديد المصلحة وفق
ّ
ي والقانون ّ
التصور الشرع ّ
ي أيضا عرض مبدأ له وزنه في عمليّة المفــاضلة بينها و من ث ّم تصنيفها
أقسام و مراتب فمن الضرور ّ
و هو مبدأ التوازن بين المصالح و القيّم مح ّل الحماية الجنائيّة .
المشرع الحكيم على حماية المجتمع اإلسالمي
أوال ـ المصلحة وأقسامها في الشريعة :حرص
ّ
ّ
فجرم صورا من السلوكات تثبيتا لك ّل القيم األصيلة و المصالح
بك ّل الوسائل الّتي تضمن بقاءه فاضالّ ،
سماها علماء الشريعة بالضّرورات فقد قيل إنّه " :الب ّد منها في قيام مصالح الدّين والدنيا
المعتبرة وا ّلتي ّ
بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة  ،بل على فساد وتهارج وفوت حياة؛ وفي األخرى ،
فوت النّجاة والنّعيم والرجوع بالخسران المبين" (ّ .)1
ي اعتداء يقع على هذه الضرورات"الكليّات" ،
وإن أ ّ
يقابل بجزاء قدّره الشرع تقديرا محكما؛و الضرورات أو المصالح محلّ الحماية ال تخرج عن خمس:
 1ــ الدّين :يقول ّ
ق  ،فاعبد هللا مخلصا له
عز و ج ّل في كتابه العزيز :إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالح ّ
الدّينالزمر  3/؛ وإخالص الدّين هلل المعبود يكون بعدم الشرك به وعدم محاربته و رسوله المصطفى
وكذا الّذين آمـنوا برسالته واتّبعوا شرعتهّ ،
المحرمات اعتداء صارخا على الدّين
ألن في اقتراف هذه
ّ
صة بالحفاظ عليه والذبّ عن تعاليمه؛ في ذلك يقول الشيخ الطاهر بن
الحنيف ا ّلذي أمر العا ّمة والخا ّ
عاشور" :حفظ الدّيــن بالنّسبة لعمـوم األ ّمة  ،أي دفع ك ّل مــا من شـأنه أن ينقض أصــول الدّين القطعيّة
 ،ويـدخل في ذلك حمــاية البيضة والذبّ عن الحوزة اإلسالميّة بإبقاء وسائل تلقي الدّين من األ ّمة
حاضرها وآتيها"(.)2
 2ــ النّفس :يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز﴿ :وأنفقوا في سبيل هللا  ،وال تلقوا بأيديكم إلى
يحب المحسنين﴾البقرة.195/
التهلكة  ،وأحسنوا  ،إنّ هللا
ّ
ّ
إن النّهي عن إلقاء النّفس إلى التهلكة ينصرف إلى ك ّل صور االعتداء عليها سواء بإزهاقها  ،أو بإتالفها
كليّا أو جزئيّا ؛ وفي ذلك يقول الشيخ الطاهر بن عاشور .. ":ووقوع فعل "وال تـلقوا " في سياق النّهي ،
محرما  ،ما لم
يقتضي عموم كلّ إلقاء باليد للتهلكة،أي كلّ تسبّب في الهالك عن عمد ،فيكون منهيّا عنه
ّ
يوجد مقتض إلزالة ذلك التحريم  ،وهو ما يكون حفظه مقدّما على حفظ النّفس مع حصول تحقق حصول
حفظه بسـبب اإللقاء بال ّنفس إلى الهـالك أو حفـظ بعضه بسـبب ذلك" (. )3

( )1الشاطبي  ،الموافقات  ،ج.8/ 2
( )2محمد الطاهر بن عاشور  ،مقاصد الشريعة  ،دط ( ،الجزائر :المؤسسة الوطنية للكتاب  ،تونس  :الشرركة التونسرية للتوزيرع 1985 ،
م ، )،ص. 80
( )3محمد الطاهر بن عاشور  ،تفسير التحرير والتنوير  ،ج. 215 / 2
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ولع ّل أه ّم مظاهر اإللقاء إلى التهلكة قتل ال ّنفس بغير ّ
حق  ،أو إتالف عضو من األعضاء ظلما
تسمى :الجنايات الواقعة على ال ّنفس أو ما دونها  ،والموجبة للقصاص في حـال العمد و
وعدوانا،أو كما ّ
للديّة أو الكفارة في حال الخطأ.
البر والبحر ورزقناهم من
كرمنا بني آدم وحملناهم في ّ
 3ــ العقل  :يقول سبحانه وتعالى:ولقد ّ
الطيّبات وفضلّناهم على كثير م ّمن خلقنا تفضيالاإلسراء.70/
جاء في تفسير هذه اآلية ّ
أن التفضيل  ":إنّما كان بالعقل الّذي هو عمدة التكليف  ،وبه يعرف هللا ويفهم
كالمه  ،ويوصل إلى نعيمه  ،وتصديق رسله إالّ أنّه ل ّما لم ينهض بك ّل المراد من العبد  ،بعثت الرسل وأنزلت
الكتب)1(".وقد أوجب الشرع الحفاظ على هذه الضرورة  ،منعا لفساد عظيم قد يصيب األ ّمة جمعاء  ،إذا جـنى
األفراد على عقولهم بالخمر ؛ في ذلك يقول موالنا ج ّل جالله :يا أيّها الّذين ءامنوا إنّما الخمر والميسر واالنصاب
واالزالم رجس من عمل الشيطـن فاجتنبوه لعلّكم تفلحون.إنّما يريد الشيطـن أن يوقع بينكم العدوة والبغضاء في
جرم
الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر هللا وعن الصلوة  ،فهل انتم منتهون.المائدة 91-90/إن كان هذا النّ ّ
ص قد ّ
فعل الشرب لما فيه من االجتراء على العقل .
 –4العرض:وهو ضرورة يكون االعتداء عليها بارتكاب جريمة الزنى وهي أكبر الجرائم
األخالقيّة،أو بقذف األبرياء؛ لذا أوجب الشرع حماية أعراض ال ّناس،و فرض لذلك عقوبات متفاوتة.
5ــ المال  :يعتبر المال عطاء من عطايا المنعم المتفضل ،وقد ورد مقرونا بالولد في أكثر من
موضع مـن القرآن الكريم لتعلقه بالحياة اإلنسانية ،يقول سبحانه وتعالى :وأمددناكم بأموال وبنـين
وجعلناكم أكثر نفيرااإلسراء،6 /و يقـــول ّ
عز من قائل  :إنّما أموالكم وأوالدكم فتنة وهللا عنده أجر
عظيـم التغابن ،14/ويؤ ّكد ج ّل جالله على هذه الضرورة بقوله :واعلموا أنّما أموالكم وأوالدكم فتنة
وأنّ هللا عنده أجر عظيماألنفال.28 /
فالمال والولد فتنة يبتلى بهما الفرد ؛ فمن ابتغى من ورائهما رضا الباري ،وعمل على ذلك فله
ّ
.وإن من مظاهر االعتداء على حرمة المال الموجبة
أجر عظيم ،ومن ابتغى غير ذلك فله سـوء العقبى
للعقاب  ،أخذه ظلما وأكله باطال ؛ يقول سبحانه وتعالى :يا أ ّيها الّذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم

( )1القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن  ،ج.294/ 10
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بالباطل  ،إالّ ّأن تكون تجارة عن تراض منكمالنّساء. 29/وأكل أموال النّاس بالباطل قد يكون بال ّسرقة
صة .
أو بالحرابة  ،ولهذا فرض
المشرع الحكيم لصيانته حماية خا ّ
ّ
ّ
ي مساس بها يعتبر تجاوزا على قيمة
إن المصالح الشرعيّة ك ّلها تدور حول هذه الكليّات  ،و أ ّ
اجتماعيّة أساسيّة ثابتة يقوم عليها الكيان االجتماعي بر ّمته ،فإن كانت من الضرورات التي يحت ّمها
استقرار المجتمع و بقاؤه منسجما ،اعتبرت الشريعة االسالمية االعتداء عليها جريمة موجبة للحد أو
القصاص ألنّها تتخذ ـ على ما سنؤكد في المطلب الثاني من هذا المبحث ـ صفة االمتهان في الغالب ،
صة يقتضي فيها التفريد المماثلة المطلقة.
فأثرها جسيم و طبيعة بعضها خا ّ
و توجد باإلضافة إلى هذه الضرورات مصالح أخرى قد يكون تهديدها ألمن واستقرار المجتمع
أقل ّمن تلك المحصورة بالكتاب و السنّة ،و صنّفت االعتداءات عليها ضمن الجرائم التعزيرية .

و

يعتبر مجالها واسع جدا فمن غير الممكن تحديدها عددا ؛ ومع ذلك ،فقد اجتهد فقهاء ال ّ
شريعة في ضبطها
أي جريمة منها مهما كانت مبتكرة.
بتقسيمها وفق معايير من المستبعد انـفالت ّ
ينص ال ّ
بنص قرآني أو بحديث
شـارع على عقوبة مقدّرة لها
و"الجرائم التّعزيرية هي الّتي لم
ّ
ّ
ي ،مع ثبـوت نهي ال ّشارع عنها ،ألنّها فساد في األرض ،أو تؤدّي إلى فساد فيها؛ وإنّها لكثيرة بكثرة
نبـو ّ
ما يبـتكر ابن آدم من فنون اإلجرام وما يوسوس به إبليـس في نفسه من ضروب اإليذاء" (.)1
سم إلى(:)2
أ ّما عن المصالح المعتدى عليها بهذه الجرائم فأساسه الحقوق المعتدى عليها ،ووفقها تق ّ
ّ
لحق هللا  ،وهو ك ّل اعتـداء على مصالح
-1اعتداءات واقعة على حقوق هللا  ،وتس ّمى التّعزيـر
العا ّمــــــة.
ّ
لحق الفرد،وهو ك ّل اعتداء على مصلحة
-2اعتداءات واقعة على حقوق األفراد وتس ّمى :التّعزير
صــــــة.
خا ّ
 -3اعتداءات ماسة بالضّربين من الحقوق وإن كان المساس بأحدهما قد يكون مغلّبا على اآلخر.
وأفضل تقسيم في نظرنا أورده أحد فقهاء الشريعة و يتمثّل في (:)3
1ـ المعاصي بأنواعها المختلفــــة:و يمكن حصرها في ثالثة أنواع هي :
أ-نوع شرع في جنسه ح ّد ولكن ال ح ّد فيه  ،كال ّسرقة من غير حرز وسرقة ما دون النّصـاب.
( )1أبو زهرة ،الجريمة  ،ص.123
()2ينظر،عبد العزيز عامر ،التّعزير في الشريعة اإلسالمية  ،ط(،4دون بلد  :دار الفكر1966،م) ،ص. 67-57
()3ينظر  ،عبد القادر عودة  ،التّشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي  ،ج. 156-132/1
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خاص بالجـاني كقتل الوالد
ب-نوع شرع فيه الح ّد ولكن امتنع التّنفيـذ فيه إ ّما للشبهة أو لسبب
ّ
ولده وكسرقة الفروع من أصولهم .
ج -نوع لم يشرع فيه وال في جنسه الحدّ؛ ومن هذا النّ وع أكثر المعاصي مثل :آكل الربا وآكل
الميتة وتطفيف الكيل .
المجرمة للمصلحة العا ّمـة :إذ قد تقتضي المصلحة تجريم بعض األفعال وتقرير
-2األفعال
ّ
جزاءات تعزيريّة عليها ؛ وهذا التّجريم والعقاب موقوت بموجبه  ،لذا يجوز العدول عنه عند زوال
الموجب .
-3المـخالفــــات :و هي كثيرة كالمخالفات الواقعة في إطار األسرة بصورها  ،وتكرار إتيان
المكروهات بأنواعها واعتياد ترك الواجبات بضروبها ،واعتياد ارتكاب الصغائر على اختالفها.
ثانيا ـ المصلحة و أقسامها في القانونّ :
إن تحديدالمصالح المعتبرة قانونا

و التي تكون

األجدر بالحماية الجنائيّة أمر في غاية الصعوبة  ،و السبب يرجع إلى اختالف وجهات النّظر فيما يمكن
ي ؛ و لن نخوض فيه حتى ال يضيع هدفنا
اعتباره مصلحة أصال .و مرد االختالف فلسفي أكثر منه قانون ّ
من الدراسة،و حسبنا التأكيد على ّ
أن هناك من حاول تحديد هذه المصــالح مثل بنتـام و إهرنج و من
بعدهم روسكو باوند الذي ّ
نظر للمصالح و عكف على دراسة الظاهرة القانونيّة كظاهرة اجتماعيّة  ،و
سم بذلك المصالح إلى ثالث مجموعات " :مصالح فرديّة  ،مصالح عا ّمة و مصالح اجتماعيّة  ،أ ّما
ق ّ
العا ّمة فتعبّر عن مطالب الجماعة باعتبارها شخصيّة قانونيّة بينما تعبّر المصلحة االجتماعيّة عن مطالب
الجماعة كمجتمع إنساني " (.)1
واستمر باوند في تصنيفه للمصالح االجتماعيّة مح ّل الحماية بالنّظر إلى مضمونها و الهدف
ّ
المبتغى منها لتصل وفق نظريّته إلى خمس مجموعات (:)2
األولى ــ مصالح هدفها المحافظة على أمن الجماعة ،بك ّل ما يحمله هذا األمن من معاني تندرج
ضمن فكرتي  :السالمة العا ّمة و السالم العام .

) (1ينظر  ،أحمد محمد خليفة  ،النظرية العامة للتجريم "دراسة في فلسفة القانون الجنائي" ،ص106ـ .107
) (2ينظر،أحمد محمد خليفة  ،المرجع السابق ،ص  107ـ 108؛ محمود طه جالل  ،أصول التجريم و العقاب في
السياسة الجنائية المعاصرة ،ص 140؛ عادل عازر ،مفهوم المصلحة القانونيّة ،مقال في المجلّة الجنائيّة القوميّة ،العدد
الثالث،نوفمبر ،1972 ،ص.356
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سس الّتي يقوم عليها
الثانية ــ مصالح هدفها المحافظة على النّظم االجتماعيّة  ،الّتي تعتبر األ ّ
ي بر ّمته من شؤون األسـرة و شؤون السيـاسة والحكم و شؤون االقتصـــاد و شؤون
الكيان االجتمــاع ّ
الدّيــن و العقائد و الحريّات العامة...و غيرها.
الثالثة ــ مصالح هدفها المحافظة على األخالق العا ّمة ،المستمدة من الديانات والعقائد

و

الفلسفات الّتي تؤمن بها الجماعة و ترى أنّها تستأهل الحماية .
الرابعة ــ مصالح هدفها المحافظة على الثروة الطبيعية للجماعة ،بضمان استغاللها على أمثل
وجــه.
الخامسة ـ مصالح هدفها حماية الفرد الذي يعتبر في حد ذاته مصلحة ،بك ّل جوانب حياته
صة و حريّته و عرضه وحقوقه بأنواع
الشخصيّة،و ص ّحته الجسديّة و سالمته العقليّة و ملكيّته الخا ّ
أ ّما بالنّسبة للمصالح مح ّل الحماية الجنائيّة بالذات ،فتحديدها ـ و إن كانت تدور حول األقسام
المذكورة سالفا ـ مرهون بقيمتها في إطار القسم الّذي تندرج فيه،و من منطلق ضبط أهميّتها و ووزنها
المشرع نوع الحماية القانونيّة الكفيلة بها؛ فإن ثبت أنّها تحتاج حماية مشدّدة لتع ّلقها باستمرارية
يحدّد
ّ
ي و استقراره وأمنه فال مناص من فرض حماية جنائيّة لها ألنّها أش ّد أنواع الحماية
الكيان الجتماع ّ
تقرر لذات المصلحة حماية أخرى في غير القوانين الجزائيّة وال مانع في
القانونيّة على اإلطالق بل و قد ّ
ذلك  ،و لكن تبقى الحماية الجزائية األش ّد و األضمن للذبّ عن ك ّل هذه المصالح .
واختارت التشريعات الحديثة تقسيم االعتداءات الواقعة على المصالح الجوهريّة بالنّظر إلى
خطورتها من جهة و جسامتها من جهة أخرى  ،و المعتمد في أغلبها التقسيم الثالثي إلى  :جنايات  ،جنح
و مخالف ات  ،و تندرج تحت كل صنف أنواع تتفاوت في درجة خطورتها و بيانهاكما يلي(:)1
أوالـ الجنايات ( :)2و تعتبر أخطر صور االعتداء على المصـالح األساسيّة وأكثرها مسـاسـا
ّ
األول أش ّد
بحقـوق األفراد و بالنّظام العام وأمن وسالمة الوطن و لهذا فرضت لها كما وضحنا في الباب ّ
وأردع العقوبات الجزائية نوعا وقدرا؛ وفيما يلي بيان أنواعها:
سرقة إذا اقترنت بظرف مشدّد ،
سة بحقوق األفراد :منها جرائـم القتل  ،جرائم ال ّ
-1الجنايات الما ّ
سالح أو استعمال العنف أو التسلّق…وغيرها .
كحمل ال ّ

المؤرخ في  18صفر  1386الموافق ل 8يونيو  ، 1966المتضمن
( )1لقد اختارنا النموذج الجزائري ؛ األمر  66ـ156
ّ
قانون العقوبات  ،الجريدة الرسمية عدد 48الصادرة في  11جوان  1966المعدل و المتمم.
()2الجناية لغة  :هي "الذّنب والجرم".ابن منظور،لسان العرب ،ج.707/2
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سـس؛
سة بالنّظام العـام أو بأمن وسالمة الوطن :منها جرائـم الخيانـة والتّج ّ
-2الجنايات الما ّ
جرائم التّعدي على الدّفاع الوطني أو االقتصاد الوطني ؛جرائم التّقتيل والتّخريب المخ ّلة بالدّولة ؛ كذلك
جرائم المساهمة في حركات التمرد و العصيان الخطيرة ...،وغيرها.
ّ
بحق من حقوق األفراد أو بالنّظام العام
سـة
ثانيا  -الجـــــــنح:و تتمثل في تلك االعتداءات الما ّ
وأمن وسالمة الوطن  ،غير أنّها أق ّل جسامة من الجنايات ؛ فخطورتها أقلّ ؛ والعقوبات المفروضة لها
أق ّل شدّة  ،و هي األخرى أنواع منها :
سرقة البسيطة
سة بحقوق األفراد  :كالقتل الخطأ والجرح الخطأ  ،كذلك جرائم ال ّ
-1الجنح الما ّ
..وغيرها.
ّ
الموظف
سة بالنّظام العام وأمن و سالمة الوطن  :كجرائم اإلهانة والـتّعدي على
 -2الجنح الما ّ
 ،جرائم تقليـد أختام الدّولة  ،و كذا جرائم االختالس و الغدر الجنحيّة ...و غيرها .
سة بحقوق األفراد أو بالنّظام العام واألمن
ثالثا  -المخـــــالفات( :)1اعتداءات بسيطة قد تكون ما ّ
العمومي ،و ال تصل درجة خطورتها الجنايات والجنح من حيث األضرار والجسامة؛ ولهذا،نجد
التشريعات تفرض عليها عقوبات أق ّل شدة ؛ و هذا ال ّنوع من الجرائم هو األكثر ارتكابا في المجتمع
،ومن أنواعها :
سة بحقوق األفراد  :كجرائم الضّرب والجرح أو أعمـال العنف و التّعديالّتي
-1مخالفات ما ّ
تفضي إلى إحداث مرض أو عجز جزئـي بالمجني عليه لمدّة ال تتجاوز  15يوما والّتي لم يسبـقها
صد ولم تستعمل فيها أسلحة ...وغيرها.
إصرار أو تر ّ
ّ
الموظـف العام
سة بالنّظام العام واألمن العمومي :كتلك االعتداء الواقعة على
-2مخالفات ما ّ
سة
المكلّف بخدمة عمومية ،وذلك بإهانته قوال أو إشارة أو بغيرها من األساليب؛ كتلك االعتداءات الما ّ
براحة المواطن... ،وغيرها.

()1الخالف في اللّغة":المضادّة ،وتخالف األمران أي لم يتّفقا  .والخالف أو الخَلف و الخالفة هـو الفاسد من النّاس؛ يقال:
فالن خالف أهل بيته وخالفتهم أي أحمقهم ،أو من ال خير فيه " .ابن منظور ،لسان العرب،ج.1241-1239/2
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وقد ُو ّجهت لهذا التّقسيم عدّة انتقادات()1؛يتعلّق بعضها بالنّاحية الموضوعيّة من صعوبة تحديد وصف
و طبيعة بعض االعتداءات و يتع ّلق البعض اآلخر بال ّناحية التنفيذية أي الوسائل التي تضعها
المقررة لهذه االعتداءات إذ ال يظهر التفريد فيها جليّا.
التشريعات الجزائية لتنفيـذ العقوبات
ّ
ولهذا فضّلت شرائع أخرى التّقسيم الثّنائي لالعتداءات أو الجرائم :جنح ومخالفات.)2(،و هو تقسيم
سابق البيان.
موسوم بالشكليّة فمآله التّقسيم الثّالثي ال ّ
و عليه  ،إذا ما قارنّا بين المصالح و أقسامها و أقسام االعتداءات الواقعة عليها وفق منظور
شريعـة اإلسالميـة ووفق منظور القوانين الجزائيّة الحديثة نجد التحديد و التّصنيف ال ّ
ال ّ
شرعي أك ثر
ضبطا وأكثر دقّة .وسنلمس ذلك بجالء عند عرض كيفية تقرير العقوبة وقبلها في تحديد كيفية الموازنة
بين القيم و المصالح االجتماعية خاصة عند التعارض و ذلك في العنصر الموالي :
التصورين
ثالثا ــ مبدأ التوازن بين القيم و المصالح في الشريعة و القانون  :قبل عرض
ّ
سط للتوازن
الشرعي و القانوني لفكرة أو مبدأ التوازن بين القيّم و المصالح ،
حري بنا إعطاء تعريف مب ّ
ّ
المطلوب مراعاته عند تقرير العقوبات ؛ حيث ينصرف مدلوله إلى  " :تلك العالقة بين القيّم و المصالح
المتباينة في أهميّتها االجتماعيّة،و ا ّلتي تقوم على أساس تقييم هذه القيّم و المصالح

و دراستها على

فض ما قد ينشأ بينها من صراع  ،و على نحو
ضوء أهميّة دورها االجتماعي  ،وصوال إلى تنظيم أو
ّ
يشبع حاجات الفرد و المجتمع "

()3

 .و التعريف واضح و إن كانت إسقاطاته في الشريعة تختلف نوعا ما

عنها في القانون  ،و بيانها على هذا النّسق يكون في اآلتي:
أوالـ مبدأ التوازن بين القيم و المصالح في الشريعة:إن مسألة المفاضلة بين القيم و المصالح في
ّ
خاص و ترتيبها عند التزاحم مرهون
التشريع اإلسالمي  ،و فكرة الموازنة بينها عند التعارض بشكل
ّ
بمعرفة ضابط ّأول يطلق عليه علماء الشريعة ":المقاصد العا ّمة "،وقد أشرنا سابقا إلى أه ّمها وهو حفظ
ي أيضا مقصد  ،و تحقيق ما فيه تحسين ألحوال
الضرورات الخمس  ،و إن اعتبر توفير ما هو حاج ّ
األفراد و الجماعة مقصد أيضا و ترتيبها أو خلق التوازن بينها ليس باألمر اليسير و لك ّنه ممكن  ،هذا
من ناحيّة ؛و كذا مدى اإلحاطة بضابط آخر يعرف بحقوق هللا و هي ذاتها حقوق الجماعة و حقوق

()1ينظر،رؤوف عبيد ،مبادئ القسم العام من التشريع العقابي،ط(،4دار الفكر العربي1979،م)،ص196-193؛جندي عبد
المالك ،الموسوعة الجنائية،دط(،بيروت،لبنان:دار المؤلّفات القانونية،دت) ،مجلد49-11/3؛مأمون سالمة،قانون
العقوبات(القسم العام) ،ط(،3القاهرة:دار الفكر العربي1990،م)،ص.105-101
(2)Marc Ancel, les Codes, Pénaux Européens.
() 3محمود طه جالل  ،أصول التجريم و العقاب في السياسة الجنائيّة المعاصرة  ،ص .197
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األفراد والنّظر في الغالب منها هو مناط التوازن المطلوب ،هذا من ناحيّة أخرى؛ و تفصيل هذان
الضّابطان يكون كاآلتي(:)1
األول ـ معرفة المقاصد العا ّمة:و قد حصرها فقهاء الشريعة كما أشرنا في ثالثة:
الضّابط ّ
1ــ حفظ الضرورات الخمس:و هي الدين  ،ال ّنفس ،العقل  ،النّسل و المال؛و كلّ ما به تكفل
و تصـان و تحمى هذه الضرورات ضروري ،فإن فقد ع ّمت الفوضى و اخت ّل النّظــام و ضــاع األمن و
في المجتمع  ،و كثرت مظاهرالفساد و انتشر.

األمـان

ي ،ويدخل بذلك ك ّل ما به يرفع الحرج
2ــ توفير الحاجيّات للنّاس :وكلّما فيه تيسير لألفراد حاج ّ
سر المعامالت بينهم ،فإن فقد ال يحدث اختالل في نظام حياتهم و ال تع ّم
و تخفف المشقة عنهم و به تتي ّ
الفوضى ،و لكن ينالهم بعض الحرج.
 3ــ تحقيق التحسينيات لألفراد و للجماعة:و ك ّل ما يعود إلى فضائل األخالق و أحسن
ي ؛ فإن فقد لم تعم الفوضى و
السلوكات و ك ّل ما به يسعى الفرد إلى المثاليّة في ممارسة الحياة تحسين ّ
لم يختل النظام و االستقرار في المجتمع  ،و لم لم ينل األفراد حرج و ال ضيق و إنّما ابتعدت الميول عن
الكمال االنســـاني

و المثالية الساميّة .

و خلق التوازن بين الثالثة ،يجعل ترتيبها بالنّظر إلى أهميّة ك ّل منها مقدور عليه  ،و هي
ي،
ي ترجح الكفّة للضرور ّ
بالترتيب الّذي عرضناه مرتّبة؛ فالمفاضلة بين ما هو ضرور ّ
ي و ما هو حاج ّ
ي و التحسيني يجعل كفة التحسيني مرجوحة و هكذا؛ و الفيصل فيهم جميعا الشرع
و التعارض بين الحاج ّ
.و ّ
إن االعتداء أو التجاوز على هذه المقاصد ــ وهي قيم و مصالح في ذاتها ــ

و بهــذا الترتيب

يتوافق طرديّا معه جسامة و خطرا ،ومن ث ّم ففرض جزاء متناسب شدّة و ضعفا أو تخفيفا تقتضيه
المصلحة.
األول يبقى مرهون بمدى إدراك
و تحقق مبدأ التوازن من هذا المنطلق  ،رغم ثبوت الضابط ّ
أنواع الحقوق و كذا حدود التمييز بينها و كيفية تغليب بعضها على بعض .

اإلسالمي مقارنا بالقانون
الجنائي
() 1ينظر  ،الشاطبي  ،الموافقات  ،ج318/ 2ـ 320؛عبد القادر عودة ،التشريع
ّ
ّ
الوضعي  ،ج 202 /1ــ  206؛ أبو زهرة ،الجريمة ،ص،123محمد سليم العوا  ،في أصول ال ّنظام الجنائي االسالمي،ط
( ،2القاهرة :شركة نهضة مصر للطباعة و النّشر،)2006 ،ص .115،113،121
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الضّابط الثاني ــ معرفة حقوق هللا و حقوق األفراد :من متطلبات التفريد التشريعي و ا ّلتي تدخل
ّللا و حقوق الجماعة  ،و هي عند فقهاء
ال محالة في عناصره  ،و من الضروري االحاطة بها حقوق ّ
ّ
ألن هدفه تحقيق مصالحها
الشريعة معلومة بالشرع  .و قد اعتبر كل ّحق ّّلل حقّا للجماعة

و حفظ

قرر بشأنها أحكاما ال يفترض إهمال إقامتها أو تجاهل مضمونها أو إسقاط تطبيقها أو
نظامها و لهذا ت ّ
سك باستيفائها
العفو عن متجاوزها ؛ أ ّما حقوق األفراد الخالصة فلهم في شأنها الحريّة الكاملة سواء بالتم ّ
أو التنازل عنها و ترك المطالبة بها .
و األمر ،ال يسير دائما بسالسة بحيث تعرف حقوق الجماعة و حقوق األفراد آليا فكثيرا ما
يختلط بعضها ببعض  ،لهذا ميّز الفقهاء بين أنواع الحقوق حتّى يتيسر عندهم خلق التوازن المطلوب
بينها  ،فجعلوا قاعدة تغليب بعضها على البعض اآلخر هي الفيصل بينها و المر ّجح و هي الحكم،

و

مثال ذلك ذكروا (:)1
ّ
يمس النّظام العام أو اآلداب العا ّمة ّ ،
فإن تهديده أو
الحق خالصا هلل أي حق عام
1ــ إذا كان
ّ
قوتها  ،و لهذا ال مناص من فرض سياج
االعتداء عليه يؤثّر على أمن الجماعة و استقرارهاو تماسكها و ّ
متين يحميها  ،و هذا السياج ال مجال لتجاوزه أو خرقه ّ
ألن البلوى فيه ستكون عا ّمة.
تمس حقوق لألفراد و لكن ّ
حق الجماعة فيه غالب  ،كالقذف ر ّجح حق
2ــو إذا كانت األفعال
ّ
يتقرر بالتالي إقام الحد على القاذف و ليس من ث ّم للمقذوف أن يتنازل أو يعفو.
الجماعة و ّ
تمس حقوق الجماعة و لكن حق الفرد فيه غالب كاالعتداءات الواقعة
 3ـ و إذا كانت األفعال
ّ
على ال ّنفس أو ما دونها  ،فرغم ّ
تمس و لكن ُخ ّول األمر في شأنها إلى
أن أمن الجماعة و طمأنينتها
ّ
سك بحقه في القصاص أو الديّة و له أيضا أن يعفو ّ
ألن حقّه فيها هو الغالب .
الفرد  ،فله أن يتم ّ
تمس حقوق األفراد الخالصة  ،فلهم عند االقتضاء المطالبة باستيفائها
 4ــ أ ّما إذا كانت األفعال
ّ
ولهم اختيار التنازل عنها أو العفو.
ّ
كرس علماء الشريعة االسالميّة مبدأ التـوازن
بالحق من جهة و تقرير العفو من جهة أخرى ّ ،
سدة المبدأ و
بين المصالح و القيّم المتعــارضة  ،و من هذا المنطلق ُوضعت العقوبــات الشرعيّة مج ّ
مح ّققة للعدالة في أسمى صورها و معانهيها  ،و لعلنا بالرجوع إلى ما سبق ذكره في تقسيمات الفقهاء

1
ي مقارنا بالقانون
( )ينظر  ،الشاطبي  ،الموافقات  ،ج318/ 2ـ 320؛عبد القادر عودة ،التشريع الجنائ ّي اإلسالم ّ
الوضعي  ،ج 205 /1ــ  206؛أبو زهرة ،الجريمة ،ص123؛ محمد سليم العوا  ،في أصول ال ّنظام الجنائي االسالمي،ط

( ،2القاهرة :شركة نهضة مصر للطباعة و النّشر،)2006 ،ص .115،113،121
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األول :
الفصل ّ

لمظاهر االعتداءعلى المصالح بأنواعها أو تقسيمات الجرائم ما يؤ ّكد أبعاد االدراك

و االحاطة

الشرعيّة لمصالح العباد و البالد معا .
فهل استطاعت القوانين الحديثة تسطير ضوابط صحيحة تم ّكن من تحقيق مبدأ التوازن و لو نسبيا؟ هذا
ما سنستشفه من خالل العنصر الموالي :
ثانيا ــ مبدأ التوازن بين القيم و المصالح في القانون :سبق تحديد مدلول التوازن  ،وهو في
األول بطبيعة الحقوق و المصالح من
الحقيقة مرهون على مستوى القوانين بأمرين أو ضابطين ،يتعلّق ّ
حيث كونها مطلقة أم نسبية  ،ثابتة أم متغيّرة؛ و يتع ّلق الثّاني بمعيار تقييم هذه الحقوق و المصالح
المختلفة ،و بيانهما بهذا الترتيب يكون كما يلي (:)1
األول ــ طبيعة الحقـــــوق و المصالح  :اختلفت االتجــــاهات حول تحديد طبيـعة
الضابط
ّ
سس الّتي تملي على
الحقــوق و المصالح الجديرة بالحماية الجنائيّة  ،و ذلك بسبب اشكاليّة تحديد األ ّ
الجماعة السلوكات الواجب اتباعها أو عدم اتباعها.
في الحقيقة ّ
إن المسألة رغم أهميّتها يطغى عليها الطابع الفلسفي  ،و كما أشرت سابقا مرد
االختالف تعدد المذاهب و اإليديولوجيات و الفلسفات الّتي يؤمن بها أنصـار هذه االتجـاهات  ،و هي
ترجع بشكل عام إلى ثالثة مذاهب ( :)2المذهب الطبيعي  ،المذهب الوضعي و المذاهب الوسطيّة؛ و لن
صب غير مبررين  ،ذلك ّ
األول و الثّاني ّ
أن المذهب
غلو كبير و تع ّ
ألن فيهما ّ
نخوض في أفكار المذهبين َ
الطبيعي يزعم وجود قانون طبيعي سابق على وجود الجماعة و مصدره الحقوق الطبيعيّة لإلنسان  ،و
الّتي تدور حول فكرتين رئيسيتين  :الحريّة و المساواة  ،و بالتالي فإنّ سلطة التجريم

و العقاب

قاصرة على إقرار نماذج السلوك التي تحقق الحماية للحريّة الفرديّة ضمانا لتحقيق االستقرار و األمن في
الوسط االجتماعي .

و القانون الطبيعي هو القانون األزلي الثابت الذي يمكنه ذلك و هو الذي يمكنه من

هذا المنطلق تحقيق العدل العام(.)3

()1ينظر  ،محمود طه جالل ،أصول التجريم و العقاب في السياسة الجنائيّة المعاصرة  ،ص  197؛ عصام عفيفي عبد
اإلسالمي" ،ط(،1القاهرة  :دار
الوضعي و افقه الجنائي
البصير  ،تجزئة القاعدة الجنائية " دراسة مقارنة بين القانون
ّ
ّ
النهضة العربيّة  ،)2003 ،ص 254و ما بعدها .
( )2ينظر حول مضمون هذه المذاهب  ،حسن كيرة ،المدخل إلى القانون (،القاهرة  :منشأة المعارف ،)2000 ،
،ص90ـ92
()3ينظر  ،محمود طه جالل  ،أصول التجريم و العقاب،ص 76ـ .77
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ّ
غلو كبير ،ذلك أن مجرد تقرير نماذج للسلوكات المفترض
إن هذه الرؤية  ،فيها كما أشرت ّ
حمايتها للحريّات الفرديّة غير كاف لتحقيق األمن االجتماعي ،كما ّ
أن هذه الحريّة البد أن تكون لها
الخاص معا .
ضوابط محددة و المساواة تتطلب لتحققها شروط  ،و العدل المطلوب هو العدل العام و
ّ
و المذهب الوضعي الذي يرى على عكس ذلك ،إذ السلطة داخل الجماعة هي مصدر الحقوق
فهي التي تكشف عنها وتعلن عنها و تضمن نفاذها و لو بالقوة عند االقتضاء  ،بل و قد تقرر قواعد
قانونية ترى ضرورتها لحماية حقوق الجماعة حتى و لو أدى ذلك إلى إهدار حقوق األفراد أو ما تقرره
قواعد القانون الطبيعي  .و بالتالي ّ
فإن سلطة التجريم و العقاب بيد الجماعة و هي من هذا المنطلق
المخولة بتقرير ما تشاء من حقوق و هي التي تقوم بتجريم ما تشاء من سلوكات والعقاب عليها بمقتضى
سلطتها التحكميّة الّتي يمكنها بممارستها على هذا النحو اهدار الحقوق الفردية و التضييق على الحريّات
ضمانا لتحقيق العدل الخاص (.)1
غلو الظاهر في هذا المذهب  ،ظهرت المذاهب الوسطية التي استهدفت وضع نظرية
و نظرا لل ّ
صحيحة تحدد أساس حق الجماعة في التجريم و العقاب و من ث ّم ضبط ما يمكن اعتبار من الحقوق و
صة كانت أو عامة،لخلق توازن معيّن بينها بمقتضاه يترتب ال محالة توازن آخر بين
تحديد طبيعتها خا ّ
الخاص  .و لع ّل أه ّم هذه المذاهب ثالثة هي (:)2
فكرتي العدل العام و
ّ
 1ــ مذهب التضامن االجتماعي :و رائده ديجي ، Léon Duguitحيث يرى ّ
أن اإلنسان
باعتبار كائن اجتماعي ال يستطيع بمفرده أن يحقق متطلبات االجتماع  ،و لذا كان من الضروري أن
فتكونت من هذا االندماج رابطة بين أفراد المجتمع أطلق عليها
يندمج مع غيره من بني جنسه
ّ
":التضامن االجتماعي"  .و تحقق هذه الرابطة مرهون بوجود قواعد سلوكية يلتزم بها الفرد و الجماعة
على حد سواء  ،و مناط االلزام بهذه القواعد ليست السلطة أو الفرد و إنّما هو الشعــور العام بضرورة
ي أو تحمى تلك الرابطة ؛ و
االنصياع لها باعتبارها الضمان الوحيد الّذي به يحمى التّضــامن االجتماع ّ
من العدل أن تتدخل السلطة بما تملكه من قوة لضمان احترام تلك القواعد ال غير .و المعيــار الّذي تقاس
به قواعد التجريــم و العقــاب هو مدى تعبيــرها عن فكرة التضــامن في المجتمع و مدى قدرتها على
فرض حمايتها له (.)3

()1ينظر  ،محمود طه جالل  ،المرجع السابق 77،ـ .78
()2ينظر  ،محمود طه جالل  ،أصول التجريم و العقاب  79 ،ــ .84
()3ينظر  ،سليمان الطماوي  ،النظم السياسية و القانون الدستوري " دراسة مقارنة" ،دط (القاهرة  :دار الفكر العربي،
،)1988ص .53
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و عليه ّ ،
فإن الحقوق و المصالح مح ّل الحماية هي ك ّل السلوكات التي يرى األفراد و ترى
الجماعة ضرورتها لقيام رابطة تضامنية بينهم  ،و الجماعة تستمد سلطتها في التجريم و العقاب من
منطلق فكرة التضامن في حد ذاته ؛و بقدر أهميّة تلك السلوكات و بقدر ثبوت التوافق بين الفرد و
الجماعة في شأنها تفرض السلطة صاحبة القوة نوع الحماية المناسبة.
هذا المذهب له وزنه في مجال تحديد أساس سلطة الجماعة في التجريم و العقاب باعتبار
التضامن االجتماعي يعتبر فعال مناط هذه السلطة  ،و لكن كما يرى البعض ()1األمر يتطلب باالضافة
إلى ذلك ضبطا لمفهوم التضامن من جهة و تحديدا لغايته التي يستمد منها عدالته  ،ألنّه التضامن
االجتماعي إن كان مخالفا لمقتضيات العدالة ال يمكن اعتماده أساسا شرعيا للتجريم أو للعقاب ،و هو
الرأي عندنا .
 2ــ مذهب الصالح المشترك :و يرى أن تلك القيم و المثل العليا و الحاجات التي يقوم عليها
الكيان االجتماعي و التي بمقتضاها يتحقق االستقرار و األمن و العدل داخل المجتمع هي الحقوق التي
البد أن تراعى فيها مصالح األفراد و الجماعة على حد سواء  ،و حمايتها من السلطة بقواعد التجريم و
العقاب مرهون دائما بمتطلبات الصالح المشترك الهادف بال ريب إلى المساواة و العدالة (.)2
و يبقى في نظرنا أمر تحديد ما يعتبر من القيم و ما يع ّد مثال عليا و ما يكيّف على أنّ ه حاجة يقوم
ي معين ،مرهون بما يؤمن به ذلك الكيان بأفراده و حكوماته  ،و بعقيدته أو فلسفته .
عليها كيان اجتماع ّ
ي حتّى مع وجود قواسم مشتركة ال تختلف بشأنها العقائد و ال
و األمر من هذا المنطلق فيه تباين جل ّ
الفلسفات و ال يختلف فيها األفراد و ال الجماعات لبعدها اإلنساني .
 3ــ نظرية الرضاّ :
إن ذلك القبول بتدخل السلطة في إضفاء وصف التجريم على سلوكات معيّنة
و الّذي يرتضيه األفراد ألنفسهم نظرا لشعورهم بالحاجة إلى حماية منها ضمانا لتحقيق مصالحهم و
حمايتها هو "الرضا"؛ و هو األساس في التجريم و العقاب .فالبد أن ال يغيب عن الذهن ّ
أن األصل في
األشياء و األفعال اإلباحة ،و التّجريم استثناء و بالتّالي تدخل السلطة يفترض أن يكون في حدود هذا
االستثناء ؛و مناط تجريم السلوكات يفترض أن يتوافق مع ما يريده األفراد و يرتضونه و يشعرون
بأهميّته كقيّم تتط ّلب الحماية كونها مصالح ضرورية والزمة لهم في نظرهم(.)3
و الحقوق من هذا المنطلق ليست مطلقة بل نسبيّة  ،كما أنّها متغيّرة و ليست ثابتة .

()1ينظر  ،محمود طه جالل  ،المرجع نفسه،ص80ـ .81
()2ينظر  ،محمود طه جالل  ،أصول التجريم و العقاب ،ص 80ـ .81
()3ينظر  ،محمود طه جالل  ،المرجع السابق ،ص 83ـ .84
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و في نظرنا ال يفترض أن يتم تحديد هذه الحقوق و المصالح من منطلق ما يريده األفراد أو
يرتضونه ألنفسهم كقيم تتطلب حماية من سلطة قبلوا تدخلها لتحقيق نوع من الضبط و الحماية لها ّ
،إال
إذا كانت سلطة لها شرعيتها من جهة  ،و تمارس سلطتها في تحديد الحقوق و تعيين المصالح و فرض
الحماية المناسبة لها من خلفية و مرجعيّة أسسها ركيزة و صحيحة و ثابتة و متوافقة مع األخالق و
عادلة .و مقتضى عدالتها أن يكون هناك معيار منصف يتم به تقييم الحقوق الفردية و الجماعية و
المصالح مهما كان نوعها  ،فما هو هذا المعيار في القوانين الوضعية ؟
الضّابط الثاني ــ معيار تقييم الحقوق و المصالح المختلفةّ :
إن الدور المنوط بالسلطة في تحديد
الحقوق و المصالح االجتماعية و فرض الحماية الكافية لها صعب  ،وقد يصعب أكثر كلما كانت تلك
المصالح متعارضة ودورها في المجتمع متفاوت فالمطلوب من السلطة هو خلق نوع من التوازن بينها
و التوازن ال يعني ا لمساواة ذلك أن المساواة في حد ذاتها قذ تقتضي عدم المساواة كما في مثل هذه الحالة
من التعارض  ،و يزداد األمر صعوبة إذا كانت المصالح متعارضة و دورها في المجتمع واحد فجميعها
جدير بالحماية ذاتها نوعا و قدرا  ،فكيف يتحقق التوازن ؟
معيار التوازن بين الحقوق و المصالح هو دورها و وظيفتها في المجتمع و فعاليتها في تحقيق
التضامن االجتماعي  ،و من هنا ظهرت في القوانين الحديثة فكرة التوازن بالتساوي و التوازن
بالترجيح .فإن كانت المصالح متعارضة وكانت قيمتها و دورها المتمثل في تحقيق التضامن االجتماعي
متساويا فهي متساوية من حيث الجدارة بالحماية ،و هذا هو ":التوازن بالتساوي"؛ أ ّما إذا كانت مصالح
متعارضة متفاوتة من حيث دورها االجتماعي فال يفترض التسوية بينها في الحماية بل التوازن في هذه
الحالة يكون بالقيام بعملية المفاضلة بينها و تسمى عملية المفاضلة بــ ":التوازن بالترجيح"(.)1
مهما كانت طبيعة المصالح و مهما كان دورها في المجتمع ّ
فإن أمر تقييمها مرهـون بقدرة
المشرع على خلق التــوازن بينها بال ضرر و ال إضرار و بقدرته وكفــاءته أيضا في اختيار الحمـاية
ّ
الكــافية و المالئمة لكل المصالح  .فإن كانت جديرة بالحماية المشدّدة فالحمــاية الجنــائية هي األولى
بالفرض  ،و المسألة ال بد أن يت ّم حسمها في مرحلة بنــاء القاعدة الجنائيّة  ،بمقتضى ما يس ّمى بالتفريـد
التشريعي للجزاء و قيـــامه مرتبط إلى حد كبير بالوظيـفة الّتي يؤدّيها الجـزاء الجنــائي أثنــاء تقريــره و
صة منه العقوبة .
خا ّ

()1ينظر  ،محمود طه جالل  ،أصول التجريم و العقاب،ص 196ـ .198
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الفرع الثــاني :
استحضار وظيــفة العقــوبة .
ّ
خاص األهداف المطلوب من العقوبة
المشرع لوظائف الجزاء الجنائي و بشكل
إن استحضار
ّ
ّ
المختارة بلوغها  ،يعتبر أحد العناصر المه ّمة في التفريد التشريعي  .فالخطاب ا ّلذي تتض ّمنه القاعدة
الجنائيّة له خصوصيّة معيّنة ،إذ المفترض أن يكون هو في حد ذاته هادفا في صياغته من خالل ألفاظه
الخاص في مرحلة صناعة
و عبارته و في مضمونه من خالل أحكامه  .و األمر بين الردع العام و
ّ
أما تحقيق العدالة فمفترض وهو األصل ،و إن كان التباين بين التصورين
القاعدة الجنائيّة فيه نظر ّ
ي ظاهر ،و لعل بعضه قد تناولناه عند عرض مضمون خاصيّة العدالة .
ي و الوضع ّ
الشرع ّ
في ه ذا العنصر سنكتفي ببيان الهدف الردعي المفترض مراعاته من المشرع في مرحلة بناء
للمشرع من أخذها بنظر االعتبار و هدف يفترض أن يحققه
أما العدالة كوظيفة ال بد
ّ
القاعدة الجنائيّة ّ ،
التفريد التشريعي نترك تفصيل البيان فيه للمبحث الثاني من هذا الفصل منعا للتكرار (. )1
ي
ّ
أوال – الهدف الردعي في تشريع العقوبات في الشريعة :إ ّن لالنبثاق العقد ّ
ي للتّشريع الجزائ ّ
ي فاعليّة كبرى في منع ارتكاب الجرائم تبرز من خالل دور الخطاب الشرعي في تحقيق الردع
اإلسالم ّ
بنوعيه ،ذلك :
ي والمتض ّمن عقوبات أخرويّة ً
1ـأن الوظيفة التّهديدية للخطاب المو ّجه من
ّ
المشرع اإلسالم ّ
ي  ،ذكرنا بعض
منصوصا عليها في آيات الوعد والوعيد الّتي تعرض ضروبا من التّعذيب الجسد ّ
مالمحها في  ":تقسيمات العقوبة" ،والمتض ّمن أيضا لعقوبات تشريعيّة موسومة في أغلبها با ّ
لطابع
المفوضة.
صة تلك المقدّرة من الحكيم الخبير ،وبعض العقوبات
ي ،خا ّ
ّ
البدن ّ
 2ـ يُح ّقق الخطاب ال ّ
والخاص بحكم مصدره
عيْه العا ّم
ي
ّ
الرد َ
المقر ُر للعقوبة البدنيّة ّ
ّ
ع بنو َ
شرع ّ
ي؛ فالفر ُد المسلم ينقاد في الغالب إلى احترام أحكام الدّين ؛ ذلك " أ ّنه يدركُ أ ّنه يكتسب شرفه بقبوله
الّربّان ّ
وأن معصيته لها تفق ُدهُ هذا ال ّ
مختارا أن يخضع ألحكام ال ّ
شريعة المنزلة ّ ،
شرف …ويعتبر الذّنب أو اإلثم
دليال على عدم تقدير المرء لذاته  ،أي عدم احترام منه لقيمة ال ّ
شخصيّة اإلنسانيّة  ،وإهداره لما أضفاه هللا
عليه من تكريم … فإذا به يأبى أن يرت ّد إلى أسفل سافلين بجرمه ومعصيته…"(. )2

()1ينظر  ،المبحث الثاني من هذا الفصل ،ص 265وما بعدها .
))2أحمد علي المحجوب  ،التّكافل االجتماعي في اإلسالم وأثره في منع الجريمة والوقاية منها ،د ط( ،الرياض  :دار
النشر بالمركز العربي للدراسات األمنية والتّدريب 1412 ،هـ –1992م)  ،ص. 379
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أن المجتمع باعتباره مخا َ
 3ـ كما ّ
تحرز ،تفاديا لخرق
طبا هو اآلخر بتلك األحكام ،
يتحرز أيّما ّ
ّ
ُودي بمصالحه ؛ ذلك أ ّنه يؤمن ّ
الرضى بالمخالفات ال ّشرعيّة ستعُ ّم
بأن البلوى في حال ّ
ك ّل ما يمكن أن ي َ
ي في صيغتَيْها "التّجريمية والعقابيّة" ليست قاصرة على
ي اإلسالم ّ
ال محالة ؛ ونصوص التّشريع الجنائ ّ
الفرد الواحد  ،بل هي عـا ّمة تشمل ك ّل من آمن بالدّين الحنيف  ،وتهديدُها لكا ّفة ال ّناس له دوره في منعهم
من اقتراف المعـاصي الموجبة لسوء العاقبة  .وتصديقا لذلك  ،يقول أحد علماء ال ّ
شريعة  ،وهو اإلمـام
إن " ّ
القرافي ّ ،
الزواجـــر –العقــوبات – مشروعة لدرء المفـاسد المتوقّعة" ( ،)1أو بعبــارة أخرى ،
فالعقــوبات ال ّشرعيّـــة "موانــع قبـل الفعل،
وزواجر بعده  ،بمعنى ّ
أن العلم بشرعيّتها يمنع اإلقدام على الفعل وإيقـاعها بعده يمنع العود إليه" (.)2
 4ـ هذا ّ
وإن ثقة الفرد والجماعة في التّشريع المطبّق عليهما  ،تجعل االنسياق إلى االلتزام
حرا ألنّه نابع عن اعتقاد جازم بعصمة وعدالة هذا التّشريع
بأحكامه بما تتض ّمنه من أوامر ونواه  ،يكون ّ
استحضار تلك
الردع بشقَّيْه
ُتصو ُر معها إفالتٌ من العقاب األليم .فيكفي لتحقيق ّ
ُ
المشمول برقابة عليا ال ي ّ
العقيدة ّ
ألن لها على ال ّنفس سلطانا وثيقا وعلى العقل تأثيرا عميقا .فهي الضّابط لسلوك األفراد ،يحفّزهم
سك بأهداب الدّين  ،ويمنحهم القدرة على تصعيد إيمانهم ،وهي خبرة ٌ تساهم في
على االستمرار في التّم ّ
والرسول  يقول في الحديث
تدفّق مشاعرهم ونُبل اختيارهم فتنقشع الغشاوة عن قلوبهم …كيف ال ؟
ّ
شريف ﴿ال يزنـي ّ
ال ّ
الزاني حيـن يزنـي وهو مؤمن  ،وال يشرب الخمر حيـن يشرب وهو مؤمن  ،وال
()3
.فنفي صفة
اس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن
يسرق حيـن يسرق وهو مؤمن  ،وال ينهب نهبه يرفع النّ ُ
ُ

صالحين وغيرهم
اإليمان عن المجرمين راد ٌ
ع مه ّم جدّا لهم  ،ألنّها ال ّ
يفرق بين عباد هللا ال ّ
سمة الّتي بها ّ
من المفسدين.
سمحة عن األذهان  ،فإنّه يكفي استحضار نصوص العذاب لترشيد
 5ـ فإن غابت العقيدة ال ّ
تأمل وانقياد ونجوى مع الخالق ّ
عز وج ّل لالسترجاع
ال ّ
سلوك  ،وتقويم االعوجاج واالنحراف  ،في وقفة ّ
ولتحريك رصيد الضّمير ؛ فقد " جعل هللا من زواجر الحدود ما يردع به ذا الجهالة حذرا من ألم العقوبة
 ،وخيفة من نكال الفضيحة  ،ليكون ما حظر من محارمه ممنوعا  ،وما أمر به من فروضه متبوعا ،
فتكون المصلحة أع ّم والتّكليف أت ّم "(.)4
()1القرافي  ،الفروق  ،ج. 213/1
()2الزيلعي  ،تبيين الحقائق  ،ج 163/3؛ ابن الهمام  ،شرح فتح القدير  ،ج.112/4
( )3أخرجه البخاري ،كتاب الحدود ،باب "من أمربضرب الحد في البيت " حديث رقم6274:؛ مسلم ،كتاب اإليمان ،باب
"تفاضل أهل اإليمان فيه ،"...حديث رقم،72:و باب " نقصان اإليمان بالمعاصي" ،حديث رقق ،86:و اللفظ له .
( )4الماوردي  ،األحكام السّلطانيّة  ،ص.364
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6ـ ّ
ي المبتغى لمكافحة
إن تشريع عقوبة ذات طبيعة بدنيّة له ف ّعالية أكيدة في تحقيق الهدف ّ
الردع ّ
أن من طبيعة البشر الخشية من العقاب ال ّ
الجريمة ؛ ذلك ّ
والرهبة من األلم الواقع على البدن ؛ وإ ّنه
شديد ّ ،
وباألخص المقدّرة – بدنيّةً الشتراك النّاس
لمن الحكمة البالغة أن جعلت معظم العقوبات التّشريعيّة –
ّ
جميعا في اإلحساس بألمها ؛ وفي ذلك يقول الشيخ ّ
الطاهر بن عاشور  ":لهذا كان معظم العقوبات أ ًذى
في األبدان  ،ألنّه األذى الّذي ال يختلف إحساس البشر في التّألّم منه  ،خالف العقوبة بالمال "((1؛ وال
ي من أثر في ردع الجناة بزرع االضطراب
لقوة النّ ّ
يخفى على أحد ما ّ
ص ال ّشرعي الموجب للعقاب البدن ّ
في نفوسهم حتّى ال يقدموا على ارتكاب الجرائم ؛ فإن أجرموا تردّدوا في العود إلى اإلجرام مخافةً من
ألم العقاب ّ .
تسول له نفسه محاكاة الجناة بمقارفة الجرائم  ،وهو ما يس ّم ى
وإن في ذلك إعذارا لكلّ من ّ
بالردع العا ّم .
ّ
ثانيا ـ الهدف الردعي في تشريع العقوبات في القانون :يعتبر مبدأ الشرعيّة أه ّم ضمانة للحقوق
و الحريات و أهم وسيلة تبليغ تمارس بمقتضاها السلطة صالحياتها في فرض حمايتها من أجل تحقيق
األمن و االستقرار داخل المجتمع  .و النّصوص الجنائية بما تتضمنه من قواعد جزائية بشقيها  :شق
التكليف وشق الجزاء هي وسيلة التبليغ،لذا بقدر ما كانت هذه النّصوص واضحة و دقيقة و بقدر ما كانت
المشرع و قصده و بقدر ما كان مضمونها يتوافق مع هذه اإلرادة و بقدر ما
صياغتها معبّرة عن إرادة
ّ
كان القصد ثابتا ،حققت هدفها المنشود و هو الردع  .فهل هذه األسس متحققة قي النصوص الجزائية
،حتى تضمن تحقيق وزيفتها الردعية ؟ اإلجابة على هذا السؤال نفصلها في النقاط اآلتية:
المشرع
صة مع عدم امتالك
ّ
1ـ في الواقع  ،إ ّن عملية صياغة القواعد الجزائية مضنية  ،خا ّ
ألدواتها و هي :اللّغة السليمة المعبّرة و المنطق الصحيح؛ و كما أوضح أحد شراح القانون بقوله ..":فإذا
نص واضح و دقيق،أ ّما إذا اخت ّل هذا التطابق
تطابق المعنى اللّغوي مع المعنى المنطقيّللنّص ك ّنا بصدد ّ
نص غامض و منفلت تتعدّد تأويالته بشكل يثير الفوضى .)2( "...
كنّا بصدد ّ
و هو الثابت في أغلب التشريعات الجنائيّة  ،إذ ال يخلو تشريع من بعض الغموض و ال ّنقص
والتّعارض و التناقض  .و األمر فيما عدا المسائل الجزائية يمكن تداركه فالخطأ في التأويل إن لم يجبر
يمكن تجاوزه نظرا لكون المصالح و الحقوق المحميّة بمقتضى قواعد غير جنائيّة أق ّل أهميّة من تلك التي
قررت لها الحماية الجنائية  ،كما ّ
أخف
أن الجزاءات الم ّقررة عند خرق القواعد غير الجنائيّة أق ّل وقعا و
ّ
ّ
أما الخطأ في التأويل بالنّسبة للقواعد الجنائيّة أمره
نوعا و قدرا من تلك
ّ
المقررة في القواعد الجزائية ؛ ّ

()1محمد الطاهر بن عاشور  ،مقاصد ال ّ
شريعة  ،ص. 100
()2محمود طه جالل ،أصول التجريم و العقاب في السياسة الجنائية المعاصرة  ،ص.171
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خطير ّ ،
ي ال يمكن جبره و التّجاوز
ألن الجزاءات
ّ
ي كان أم نفس ّ
المقررة فيها تعتبر أشدّفاأللم فيها بدن ّ
متصور.
ممن و ّقع عليه العقاب غير
ّ
و مرد العجز في تحقيق التطابق المذكور آنفا بالنسبة ألغلب التشريعات العربية كونها مقتبسة
بشكل أو بآخر من التشريعات األجنبيّة  ،فالترجمة تكون في كثير من األحيان ركيكة و العبارات ناقصة
و المعاني ضائعة و المقاصد غير مدركة فكيف يمكن أن يوصل الخطاب الذي تتض ّمنه تلك القواعد وقعه
التهديدي فيتحقق الردع العام على األقل ّ؟ و في التشريعات األجنبيّة اللغة شحيحة

و العبارات

ضعيفة و المقاصد ضائعة بين السياسات الجنائية على تطورها و تغير أهداف بين فكرة الردع و
االصالح و بين أمل العدالة الجنائيّة المبتغاة.
ي  ،يجدها سـائرة نحو إلغاء فكرة الردع ؛
ي الوضع ّ
 2ـ كما أن المستقرئ لحركة التّشريع العقاب ّ
ولع ّل في تفصيلنا للسياسات الجنائية الوضعيّة بمبادئها و أهدافها تعليال كافيا لمسيرة تلك الحركة الّتي لم
ي للعقاب بقدر ما أ َ ْم َس ْ
سلوك
تبرر بها ال ّ
ت تبحث عن فلسفات ّ
تعُد تولي اهتماما كبيرا للهدف ّ
الردع ّ
ي ،وتدافع من خاللها عن عُتاة المجرمين بح ّجة أنّهم مرضى.
اإلجرام ّ
 3ـ كما أن عدم االستقرار القانوني ظاهر في مجال الجزاء الجنائي  ،و يكشف عنه تردد
المش ّر ع في كثير من القوانين العقابية الحديثة بين تقرير بعض العقوبات كاإلعدام أو إلغائها ()1رغم
اليقين ّ
ي فال
بأن
ّ
مجرد النّص عليها كعقاب على بعض الجرائم الخطيرة كفيل بتحقيق الهدف الردع ّ
تقريرهذه العقوبة لبعض الجرائم فيه افتقار
ترتكب أصال أو تنخفض نسبة ارتكابها من األفراد .و
َ
سلوكات اإلجراميّة  ،وتعيين العقوبات المقابلة لها
ض أن يراعيه
المشرع عند تحديد ال ّ
ّ
ُفتر ُ
للتّفريد ا ّلذي ي َ
باالستناد إلى مادّيات الوقائع المرتكبة وطبيعتها أو جسامة آثارها  ،وكذا مدى خطورتها  .ومن خالل هذا
الموقف ،يفقد التّشريع رسالته التّهديديّة والتّرهيبيّة م ّما يدفع باألفراد إلى التّيقّن ّ
بأن صدى تقرير عقوبة
المدونة العقابيّة ا ّلتي أضحى واضعها متردّدا بين االحتفاظ بها أو
اإلعدام مثال ال يكاد ينفلت من سطور
ّ
المشرع غدا
للحريّة  ،إذ
سالبة
محوها كما ذكرت سلفا.و اإلشكال ذاته حاصل بال ّنسبة للعقوبات ال ّ
ّ
ّ
مضطربا في تقريرها متردّدا بشأنها  ،وال أد ّل على ذلك من تلك المشاكل الّتي أثيرت
للحريّة "(.)2
حولها  ،كمشكلة "توحيد العقوبات السالبة
ّ
()1ينظر  ،نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات اللبناني ،ص 674-669؛ فتوح ال ّ
شاذلي ،علم العقاب ،ص  119-108؛
G.Vidal, Cours de Droit Criminel & de Science Pénitentiaire,T1 P634-640; Raymond Gassin, Criminologie,
3ème Edition, (Paris: Edition Dalloz,1994), P482-484
محمد عبد الحميد أبو زيد  ،عقوبة اإلعدام بين اإللغاء واإلبقاء  ،مجلّة األمن العا ّم ،ع 102السّنة ، 26عام 1983م.
()2ينظر ،فتوح ال ّ
شاذلي ،المرجع السابق  ،ص 135-131؛ رؤوف عبيد ،أصول علمي اإلجرام والعقاب ،ص586-581؛ محمود نجيب حسني ،
للحريّة  ،مجلّة القانون واالقتصاد ،ع(،1القاهرة  :مطبعة جامعة القاهرة 1961 ،م ) ،مارس 1961م ؛ السنة  ، 31ص78؛
توحيد العقوبات السّالبة
ّ

R. Garraud, Traité Théorique & Pratique du Droit Pénal Français, T2, P151-153.
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و نؤ ّكد من هذا المنطلق ّ
المشرع أصبح تائها بين اإلبقاء على تلك العقوبات بأنواعها أو
أن
ّ
تقليصها إلى درجة اإللغاء ؛ و ُح ّق لنا أن نس ّجل ّ
أن سبب موقفه ناجم بال ريب عن تحدّيات االتّجاهات
سياسة العقابيّة الموضوعة لمواجهة ّ
الظاهرة اإلجراميّة  ،ألنّها سياسة أخفقت في
الحديثة المعارضة لل ّ
ي  ،وأفلست في اإلصالح المنشود ،وخفتت أصواتها في نفوس المجرمين  ،فلم تعُد
الوسط االجتماع ّ
تحرك مشاعرهم ولم ت ّعد توقظ ضمائرهم وأ َ ْو َبت َهم .
ّ
ّ
وألنواع
للحريّة ،
المقررة لعقوبات سالبة
إن القوانين العقابيّة ألغلب الدول عامرة بال ّنصوص
ّ
ّ
ٍ
كثيرة جدا من الجرائم بدرجاتها المختلفة والمتفاوتة ؛ ورغم ذلك ّ ،
فإن الواقع أثبت المباالة األفراد بتلك
الجزاءات .بل ّ
إن عتاة المجرمين أصبحوا أكثر النّاس دراية بالعقوبات الّتي ستوقع عليهم  ،حتّى قبيل أن
يقترفوا جرائمهم ،ومع ذلك ال نجدهم يتردّدون في ارتكابها بل والعود إليها واالعتياد عليها.
مقرر
وتأسيسا لما قلناه ،نستطيع أن نعطي حكما ابتدائيا مناطه  :قصور النّ ّ
ي()1ال ّ
ص التّشريع ّ
ي ؛ لكون المش ّرع ذاته يفتقد لوسائل
للعقوبات عن أداء وظيفـته التّهديديّة والتّرهيبيّة لمنع ال ّ
سلوك اإلجرام ّ
تحقيق هذه الوظيفة  ،فكيف يتم تقرير العقوبات ومن هي السلطة المختصة به؟

الفرع الثالث :
تقريرالعقوبة في الشريعة و القانون.
التصورين
تكتمل عناصر التفريد التشريعي للعقوبة ببيان كيفية تقريرها كما و نوعا وفق
ّ
ضح فيما يلي :
الشرعي و الوضعي ،و المسألة فيها خالف سيتو َ
أوال ـ تقرير العقوبة في الشريعة :لن نتناول أقسام العقوبات كلها ألننا عرضنا أهمها في الباب
ّ
األول من الدراسة  ،و تأكيدنا في هذا العنصر سينحصر في تحديد كيف يتم تقرير هذه العقوبات وفق
المصالح و بيان ذلك يكون كما يلي :
أي اختالل
لقد حرص
ّ
المشرع الحكيم على تقرير عقوبات متفاوتة ك ّمـا ونوعا  ،منعا لحصول ّ
قد يفتك باأل ّمة  ،وتثبيتا لك ّل لقيم األصيلة الّتي وجدناها مدرجة ضمن ما س ّماه علماء الشريعة
ضحناها سلفا و قيل إنّه " :الب ّد منها في قيام مصالح الدّين والدنيا بحيث إذا فقدت لم
بالضرورات والّتي و َ

() 1ينظر حول فكرة القصور التشريعي و مظاهرها و أبعادها ،كمال عبد الواحد الجوهري  ،القصور التشريعي و سلطة
القاضي الجنائي  ،دراسة نظريّة و تطبيقيّة مقارنة ،رسالة دكتوراه منشورة ،ط (، 1دون بلد نشر  :دون دار للنشر ،
.)1994
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تجر مصالح الدنيا على استقامة  ،بل على فساد وتهارج وفوت حياة ؛ وفي األخرى  ،فوت النّجاة والنّعيم
والرجوع بالخسران المبين" (.)1
ّ
ي اعـتداء يقع على هذه المصالح تقرر له جزاء وك ّل مصلحة شرعية تعتبرمح ّل حماية
وإن أ ّ
مهما كانت طبيعتها  ،والعقوبة المقررة على العدوان عليها إ ّما أن تكون مقـدّرة تقديرا ثابتا بالشرع
المقدس و النص ال ذي ال يعتريه النقص أو الغموض أو التعارض أو الخطأ هذا إن كان االعتداء تم
بارتكاب إحدى جرائم الحدود أو جرائم الدم الموجبة للقصاص أو الدية  ،إذ قدّرها الشرع محكما و جعلها
رغم صبغتها البدنية متفاوتة في الشدة و متنوعة وإما أن تكون تفويضية معلومة

و إن كانت غير

مقدرة بالنص المقدس تظهر فيها المرونة و المالئمة و تظهر فيها أيضا شمولية التشريع و مواكبته لسنن
التغيير و هي كفيلة بمواجهة أي شكل جديد من أشكال اإلجرام ألنها مضبوطة بضوابط سنبينها عند
عرض سلطة المختصة بتقرير العقوبات  .ويكفي في هذا العنصر التأكيد على ّ
أن تقرير العقوبات في
ي يتض ّمن قواعد
ي اإلسالم ّ
ي في عمومه  ،و إن كان النّص الشرع ّ
ي و كم ّ
مرحلة سنّها هو تحديد نوع ّ
أخرى تقرر وجوبا كيفيّة معيّنة للتنفيذ.
و العقوبات المفروضة لجرائم الحدود والقصاص مقدرة كما أشرت سابقا بإحكام شديد وحكمة
والرجم للزنى ،
المشرع الحكيم تعيينا دقيقا وقدّرها تقديرا ثابتا :القطع للسرقة  ،الجلد
بالغة  ،إذ عيّنها
ّ
ّ
الجلد للقذف  ،ث ّم ميّز بين عدد الجلدات بحسب نوع الفعل و أثره  ،وفرض القتل والصلب وكذا القطع
والنّفي للحرابة  ،والقصاص لالعتداءات الواقعة على ال ّنفس أو ما دونها عمدا وبغير ّ
حق  ،وهو تقدير ال
نظير له  ،ال يخضع للزيادة وال لل ّنقصان إالّ ما كان من باب السياسة ويت ّم بض ّم عقوبة تعزيريّة حاسمة
لمادّة الفساد؛و هذا عين التفريد التشريعي للجزاء.
تسمى العقوبات التّفويضيّة فإنّها تشغل حيّزا
أ ّما بالنّسبة للعقوبات المقررة للجرائم التعزيريّة و ّ
يّ ،
ألن معاصي اإلنسان كثيرة،ومظاهر الفساد عديدة؛ و مقاديرها
ي اإلسالم ّ
كبيرا في التّشريع الجنائ ّ
غير محدّدة بك ّم معيّن من المش ّرع الحكيم ؛ لذا فالمختص بتقريرها له سلطة تحديدها و تقديرها

و

تكييفها و فرضها بحسب الحالة ،وال يحدّه في ذلك سوى ضّوابط لها بالغ األهميّة في مجال التفريد
القضائي للعقوبة( . )2فإن كانت بدنية فحدودها إن اقتضت المصلحة التحديد بين الجلدة و القتل سياسة و

()1الشاطبي  ،الموافقات  ،ج.8/ 2
( )2سنحدد هذه الضوابط فري الفصرل الثراني مرن هرذا البراب لتعلّقهرا بالسرلطة التقديريّرة للقاضري باعتبارهرا السرلطة المختصرة
بالتفريد القضائي للعقوبة ،ص  353وما بعدها.
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األول من هذه الدراسة
إن كانت خالف ذلك فنوعها أو مقدارها مظاهره شتى كنّا قد بيّنا بعضه في الباب ّ
و لنا حولها مقال آخر في فصل التفريد القضائي(. )1

ثانيا ـ تقرير العقوبة في القانون :لقد سبق بيان االعتبارات التي بمقتضاها تتقرر العقوبة في
القوانين الحديثة  ،و لع ّل أهمها جسامة االعتداء و أهميّة المصلحة محل الحماية الجنائية ؛ ومن هذا
المنطلق قررت التشريعات الجزائيّة عقوبات مشدّدة للجرائم الموصوفة بأنّها جنايات  ،و قٌررت عقوبات
أخف تقررت للجرائم البسيطة
أق ّل منها نسبيا فرضت لألفعال المكيّفة على أنّها جنح  ،و أخرى
ّ
المشرع أثناء تقريرها نظر إلى طبيعة
الموصوفة مخالفات.لكن المتمعّن في طبيعة تلك العقوبات يجد
ّ
الحق الذي تصيبه عند توقيعها على المذنب هذا باإلضافة إلى جسامة االعتداء  ،و لهذا وضع عقوبات
سة بالذ ّمة الماليّة و أخرى باالعتبار.
سة بالحريّة و عقوبات ما ّ
سة بالبدن و أخرى ما ّ
ما ّ
هذا  ،ورغم تقرير بعض القوانين الحديثة لعقوبة اإلعدام في تشريعاتها الجزائيّة ،إالّ أنّها تستبعد
للحريّة  ،من ُح رئيس الدّولة ا ّ
لحق في
ق شتّى  ،منها  :تخفيف الجزاء واستبداله بعقوبة سالبة
ّ
تطبيقها بطر ٍ
طورات الّتي حصلت وتحصل
العفو  ،أو
ُ
وقف تنفيذها ؛ ولع ّل ال ّسبب في ال ّنفور من هذه العقوبة هو الت ّ ّ
في السياسة ال جنائية المعاصرة وال ّ
تصورات علماء اإلجرام والعقاب بشكل
شاملة ل ُجملة نظريّات تعكس
ّ
سياسات الجنائيّة بمناداتهم بإلغاء العقوبات
خاص ،من أولئك الّذين يجري سعيُهم حثيثا لتغيير اتّجاه ال ّ
البدنيّة بر ّمتها ،واستبدالها بالتّدابير التّقويميّة والوقائيّة الّتي تكفُل في نظرهم الحمايةَ الحقيقيّة للمجتمع
واألفراد من عدوان اإلجرام بمظاهره المختلفة.
إنّنا لنجزم ّ
أن عقوبة اإلعدام حتى مع بقائها في المدونات القانونية الحديثة لم ترتق بع ُد في س ّلم
صور تطبي ُق هذا
الفكر القانوني لتش ّكل نظاما ُم َمنهجا وقائما بذاته  ،له ضوابطه وله معيار مميّز ال يُت ّ
الجزاء إ ّ
صة إذا ما قارنّاها مع القتل قصاصا وفق ما جاءت به الشريعة الغ ّراء .
ال بتوافره خا ّ
للحريّة والغرامات
سالبة
و عليه  ،تعتمد التشريعات العقابيّة بشكل أساسي على تقرير العقوبات ال ّ
ّ
الجنائيّة لمواجهة أغلب صور الجرائم ،و يظهر تقديرها لهذه العقوبات بجعلها متراوحة بين حد أدنى و
ي المضبوط لها مرهون بآليات قانونية أخرى سنعرضها في
ي و النّوع ّ
آخر أقصى ؛ و يبقى التقدير الكم ّ
المبحث الثاني من هذا الفصل.

( ) 1ينظر  ،الفصل الثاني من هذا الباب  ،ص 341و ما بعدها.
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المطلب الثالث :
السلطة المختصة بتقرير العقوبة في الشريعة و القانون.
ي بحسب ما إذا كانت
تختلف السلطة المخت ّ
ي اإلسالم ّ
صة بتقرير العقوبة في التشريع الجنائ ّ
العقوبة مقررة لجرائم الحدود و القصاص أم لجرائم التعازير ؛ كما ّ
أن القوانين الوضعيّة رغم تبنيها لمبدأ
المخول للسلطة التشريعيّة في
الفصل بين السلطات في الغالب إالّ أنّها ميّزت بين االختصاص األصلي
ّ
ّ
ي الموكول للسلطة التنفيذيّة  .من خالل الفرعين المواليين تتحدد السلطة
سن القوانين و االستثنائ ّ
المختصة بتقرير العقوبات في الشريعة ث ّم في القانون :

الفرع األ ّول :
السلطة المختصة بتقرير العقوبة في الشريعة.
صة
ي بين العقوبات المقدرة و التفويضيّة من حيث السلطة المخت ّ
ي اإلسالم ّ
يميّز التشريع الجنائ ّ
بتقريرهما  ،و بيان ذلك يكون على ال ّنحو التالي :
أوال ـ السلطة المختصة بتقرير العقوبات المق ّدرة في الشريعة :ال خالف في كون السلطة
ّ
المختصة بتقرير العقوبات المق ّدرة هي سلطة العليم الخبير  ،فالحدود سواء في شق التجريم منها أو شق
الجزاء و جرائم الدم أيضا جميعها قررت بالوحي المنزه قرآنا عظيما أو سنّة ثابتة مؤكدة أو إجماعا
أحيانا باعتبار ّ
ص(.)1
أن مستنده النّ ّ
المقر رة
سلطة ال يأتيها الباطل من بين يديها و ال من خلفها  ،سلطة جعلت النّصوص الشرعيّة
ّ
للعقوبات المقدّرة عموما تتّسم بقداسة فريدة

() 2

،ذلك ّ
ص
أن مصدرها إالهي ،هذه القداسة،جعلت ال ّن ّ

العقابي في مجال الحدود والقصـاص ،يسمـو على كلّ النّصـوص والتّشريعات األخرى ؛ وال مجال
للتّشكيك في عصمته و عدله  ،لقيامه على أصول تشريعيّة سماويّـة ،عنت فيها الحكمة اإللهيّة بمصالح
العباد والبالد في الدارين وعلى الدوام ؛ وليس من داع لالجتهاد في ابتـداع مصالح جديدة ،ألنّها تظلّ
تحوم حول الخمسة المعروفة ال أكثر وهي :الدّين  ،النّفس  ،العقل  ،العرض ،والمال  .وقد فرضت لها
الشريعة الحماية الكافيّة بتقرير العليم الخبير للعقوبات المقدّرة ؛ واالجتهاد في هذا المجال بدعة واعتداء
على حدود هللا القائل . :تلك حدود هللا فال تقربوها  ..البقرة.187/

الرسالة  ،د ط  ،تحقيق :مح ّمد شاكر  ( ،د ت ) ،ص.476-471
()1ينظر ،الشافعي  ،مح ّمد بن إدريس ّ ،
()2ينظر ،الحسيـني  ،سرليمان جراد  ،العقوبرة البدنيّرة فري الفقره اإلسرالمي  ،دسرتوريّتها وعالقتهرا بالردّفاع الشررعي  ،ط ، 1
(القاهرة  ،بيروت  :دار الشروق 1411 ،هـ 1991 -م  ،د ت )  ،ص. 135-132
257

األول :
الفصل ّ

التفريد التشريعي للعقوبة و دوره في تحقيق العدالة الجنائيّة.

صه ..":أ ّما تحـريم الحالل وتحليل الحرام  ،وما
ولإلمام الشاطبي في هـذا الصدد قول سديد ن ّ
أشبهـه فمن ّ
حق هللا تعالى  ،ألنّه تشريع مبتدأ أو إنشاء عليه شرعيّة ألزمها العباد ؛ فليس لهم فيها تح ّكم،
مجرد تعـ ّد فيـما ليس لغير اللّـه فيـه نصيب ،
تحرم؛فهو
ّ
إذ ليس للعقول تحسين وال تقبيح تح ّلل به أو ّ
فلذلك لم يكن ألحد فيه خيرة " (.)1
ّ
ص
إن قدسية السلطة المختصة بتقرير العقوبات المقدرة لجرائم الحدود و القصاص جعلت لل ّن ّ
العقابي قداسة تفرض التسليم بلزوم تطبيقها تطبيقا مطلقا  ،ألنّه ال خيار للعباد فيها امتثاال لقوله سبحانه
وتعالى  :وما كان لمومن وال مومنة إذا قضى هللا ورسوله أمرا أن تكونلهم الخيرة من أمرهم ،ومن
يعص هللا ورسوله فقـد ظ ّل ظالال مـبينا.ألحزاب36 /
ّ
ثانيا ـ السلطة المختصة بتقرير العقوبات التفويضيّة :إ ّن صاحب السلطة التّفويضيّة في مجال
الرسول وأولي األمر
الجرائم التعزيرية و طبقا لقوله عز و جل  :يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا ّ
ي األمر ،وهو في الدولة اإلسالمية صاحب اإلمامة الكبرى أي الخليفة أو السلطان
منكم النّساء 59/ول ّ
أو حاكم البالد ؛ وإليه تسند وظائف كثيرة ومتباينة  .وبحكم واليته العا ّمة ،اشترط األوائل شروطا

)( 2

جعلوا توافرها فيه قاعدة لتنصيبه في هذا المركز  ،حتّى يشغله باطمئنان ووقار؛ منها :العلم والورع ،
باإلضافة إلى العدل واالجتهاد باعتباره خليفة يترأّس السلطات الثّالث  :التّشريعيّة والقضائيّة والتّنفيذيّة
في الدولة .
تخول له ّ
سن بعض القوانين وإصدار لوائح وأوامر
فالسلطة األولى "التّشريعيّة " هي الّتي ّ
تنظيميّة من شأنها تنسيق التّسيير الداخلي للبالد؛ والسلطة الثّانية "القضائيّة " تمنحه القدرة على الفصل
وفض الخصومات بين أفراد الرعيّة  ،لذلك يفترض أن يكون قاضي القضاة في الدولة ؛
في المنازعات
ّ
أ ّما السلطة األخيرة " التنفيذيّة"  ،فتوكل إليه أمر تنفيذ األحكام  ،ومنها العقوبات .
واضح أنّه في المرحلة األولى من قيام الدولة  ،كان الحاكم هو صاحب السلطة التّفويضيّة في
المجال الجنائي  ،إذ هو الّذي ينهض بأعباء العقوبة التّعزيريّة سواء من ناحيّة تقريرها أو من ناحيّة

()1الشاطبي  ،إبراهيم بن موسى ال ّلخمي الغرناطي المالكي أبو إسحاق  ،الموافقات في أصول الشريعة  ،د ط  ( ،مصر :
مطبعة المكتبة التجاريّة الكبرى  ،د ت )  ،ج. 263/2
الرازي ،فخر الدّين  ،المحصول في علم أصول الفقه ،ط ، 1دراسة وتحقيق :د .طه جابر فيّاض العلواني،
()2ينظرّ ،
(مطبوعات جامعة اإلمام مح ّمد بن سعود اإلسالميّة1981 ،م) ،القسم الثّالث،ج 36-30/2؛ الخالدي ،محمود عبد المجيد ،
قواعد نظام الحكم في التّشريع اإلسالمي  ،ط( ،1الكويت :دار البحوث العلمية 1980 ،م )  ،ص 321وما بعدها .
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()1

مخول له من الباري ّ
عز وج ّل القائل في كتابه
في أغلب األحوال  .والتّفويض
ّ

الرسول وإلى أولي األمر منهم
العزيز  :وإذا جاءهم أمر من األمن أو الخوف أذاعوا به  ،ولو ردّوه إلى ّ
والرسول وأولي
لعلمه الّذين يستنبطونه منهم  النّساء  ، 83 /إضافة إلى اآلية الّتي تأمر بطاعة هللا
ّ
سابقة الذكر .كما ّ
مخول للحاكم من المصطفى ؛ فقد ورد أنّهل ّما أرسل معاذ
األمر ال ّ
أن هذا التّفويض ّ
ّللا ؛ قال  :فإن لم
بن جبل إلىاليمن قاضيا  ،قال له  :كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال :أقضي بكتاب ّ
ّللا ؟ قال :أجتهد رأيي وال آلو ؛
ّللا ؛ قال :فإن لم تجد في سنّة رسول ّ
ّللا ؟ قال :بسنّة رسول ّ
تجد في كتاب ّ
ّللا). (2
ّللا لما يرضي رسول ّ
فقال عليه الصالة والسالم  :الحمد ّّلل الّذي وفّق رسول رسول ّ
أ ّما في المراحل الالّحقة ،فالتّفويض غدا من متطلّبات الحياة العصريّة على رحابة ميادينها
وتطورات أساليبها ؛ مما أفـضى إلى تكثيف الجهود لزيادة تنظيم الوالية العا ّمة
وتش ّعب مستلزماتها،
ّ
وإعادة توزيع الوظائف على المسؤولين من ذوي الخبرة الفائقة والكفاءة العليـا .وبعد ما كان الخليفة أو
الحـاكم هو المسؤول على تقريـر وتقديـر العقـوبـات التّفويضيّة وتنـفيـذها ،أضحى أهل الح ّل والعقد
ّ
صة ّ
الشق التّفويضي من
أن مه ّمتهم في
نائبين عنه( ،(3لكنّهم يخضعون لشروط محدّدة عند تعيينهم  ،خا ّ
ّ
سن العقوبات عند
التّشريع الجزائي ليست قاصرة على تطبيق ما هو مسنون سابقا  ،بل تتعدى إلى
االقتضاء ؛ وأه ّم هذه الشروط أن يكونوا أهل دراية بعلوم الدّين والدنيا  ،ألنّه " ال يمكن أن يتصدّى
ي تشريع آخر  ،من ال يملك القدرة العلميّة ا ّلتي تتوافر بفضل
لالجتهاد في التّشريع اإلسالمي  ،أو في أ ّ
االختصاص  ،وعلى أرفع مستوى علمي يحدّده له عصره  ،وقد وضع األصوليون شروطا علمـيّة لبلوغ
مرتبة االجتهاد  ،يضاف إليها ثقافة العصر العا ّمة والخبرة " (.)4
قرره أحد فقهاء العصر الحديث عن أهل االجتهاد  ،بقوله  ":فإذا اختيـرت
وم ّما يعضّد ذلك ما ّ
جماعة متوافرة فيهم المؤ ّهالت – يقصد شروط االجتهاد – وض ّمـت إليها جماعة مـن العدول أولي العلم
كونت من هاتين الجماعتين
بشؤون الدنيا من قانونـيّة واقتصاديّة وتجاريّة واجتماعيّة وصحيّة وغيـرها ت ّ

()1ينظر ،الدريني  ،فتحي  ،الفقه اإلسالمي المقارن مع المذاهب  ،دط( ،مطبعة طربين 1980 ،م) ،ص.200
()2أخرجرره ،الترمررذي  ،كترراب األحكررام ،برراب مررا جرراء فرري القاضرري كيررف يقضرري  ،حررديث رقررم  ،1249:واللّفررظ لرره؛ أبررو
داود،كتاب األقضية  ،باب اجتهاد الرأي في القضاء  ،حديث رقم . 3119 :
()3ينظررر ،فتحرري  ،عبررد الكررريم  ،الدّولررة والسرريادة فرري الفقرره اإلسررالمي  ،دراسررة مقارنررة  ،ط  ، 2رسررالة دكترروراه دولررة فرري
الحقوق بجامعة القاهرة(،مكتبة وهبة ،دار التّوفيق النّموذجيّة للطباعة والجمع اآللي1984 ،م) ،ص .219-218
()4الدريني  ،فتحي  ،الفقه اإلسالمي المقارن  ،ص 14هامش (.)1
259

التفريد التشريعي للعقوبة و دوره في تحقيق العدالة الجنائيّة.

األول :
الفصل ّ

جمعية تشريعيّة فيها األهليّة لالجتهاد بالرأي،( 1) "،و الرأي عندنا أنّها السلطة التشريعيّة ممثلة في كثير
من الدول في البرلمانات .

الفرع الثاني :
السلطة المختصة بتقرير العقوبة في القانون.
تنوعها و تفاوتها إلى السلطة التشريعية و لكن يطرأ على
األصل إسناد أمر تقرير العقوبات على ّ
هذا األصل استثناء مقتضاه اشراك السلطة التنفيذية في األمر و لذلك مبررات ستتوضّح من خالل
العنصرين المواليين :
ّوال ـ األصل في تحديد السلطة المختصة بتقرير العقوبة :باعتبار التشريع المصدر المباشر
لجل القوانين،فإن السلطة المختصة بتقرير العقوبات على اختالفها هي السلطة التشريعيّة المخولة
بمقتضى الدساتير ّ
بسن القواعد القانونية بأنواعها ومنها القواعد الجزائية المتض ّمنة للعقوبات.
و السلطة التشريعية في أغلب الدول تكون منتخبة من المجتمع فهي األكثر دراية بالحقوق
المصالح واألكثر قدرة على الموازنة بينها

()2

و

 ،فأسند إليها أمر تقرير الجزاءات الجنائيّة .لكن رغم

سكها بمبدأ الفصل بين السلطات إالّ ّ
أن ذلك لم يمنع إشراك السلطة التنفيذية في عملية التجريم
تم ّ

و

العقاب بمقتضى لوائح معيّنة لها وزنها في مجال العقاب في حدود معيّنة تختلف من قانون إلى آخر.
و على مستوى القانون الجزائـري نجد ّ
صت على أنّه ":
بأن المادة  112من دستور  1996ن ّ
يتكون من غرفتين  ،و هما المجلس الشعبي الوطني و مجلس األمة .و
يمارس السلطة التشريعيّة برلمان ّ
تشرع فيها هذه السلطة
له سيادة في إعداد القوانين و التصويت عليها "()3؛ و في صدد بيانه للميادين التي ّ
صصها
بمقتضى قوانين عادية ّ
يشرع البرلمان في الميادين الّتي يخ ّ
نص في المادة 140منه على أنّه ّ " :
له الدستور  ،و كذلك في المجاالت اآلتية :
1ــ حقوق األشخاص وواجباتهم األساسيّة  ،ال سيما نظام الحريات العموميّة  ،و حماية الحريّات
الفرديّة  ،وواجبات المواطنين  2.،ــ  3،...ــ  4........ــ  5....ــ  6.......ـ  7 .....ــ قواعد قانون
()1عبد الوهاب خالّف  ،علم أصول الفقه  ،ط  (، 17الكويت  :دار القلم 1988 ،م)  ،ص.15-12
()2ينظر  ،محمود طه جالل ،أصول التجريم و العقاب في السياسة الجنائيّة المعاصرة ،ص154؛ أكرم نشأت إبراهيم ،
السياسة الجنائيّة "دراسة مقارنة" ،ص66ـ.74
( )3الدستور الجزائري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96ـ 438المؤرخ في  7ديسمبر  1996الذي يتعلق
بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء  28نوفمبر  ،1996الجريدة الرسمية  76الصادرة في تاريخ
8ديسمبر .1996
260

األول :
الفصل ّ

التفريد التشريعي للعقوبة و دوره في تحقيق العدالة الجنائيّة.

العقوبات  ،و اإلجراءات الجزائية  ،ال سيما تحديد الجنايات و الجنح ،

و العقوبات المختلفة المطابقة

لها  ،والعفو الشامل و تسليم المجرمين  ،و نظام السجون .)1("........،
ثانيا ـ االستثناء :حلول السلطة التنفيذيّة محل السلطة التشريعيّة :ما تناولناه في الفقرة السابقة
صة محدّدة حصرا في الدستور دائما ،
هو األصل في تحديد االختصاص  ،و لكن ث ّمة أحوال أخرى خا ّ
تشرع و غالبا
بمقتضاها يمكن أن تحل السلطة التنفيذيّة مح ّل السلطة التشريعيّة
تقرر عقوبات و ّ
فتجرم و ّ
ّ
ما يكون ذلك في مجال المخالفات ؛ و يكون ذلك بلوائح أو مراسيم تشريعيّة محصورة في  :حالة
الضرورة حالة التّفويض  ،الحالة االستثنائيّة و حالة االستعجال (.)2
وفي الحقيقة ال نرى ضررا في إشراك السلطة التنفيذيّة في مجال التجريم أو في تقرير العقوبات
إن كانت المصلحة تقتضي ذلك  ،على أن تمتلك المؤ ّهالت التي تم ّكنها من ممارسة هذه السلطة من غير
الحريات العا ّمة  ،و في حدود ضيّقة .
سف و دون المساس بالحقوق و
تح ّكم أوتع ّ
ّ

و تأكيدنا على هذه

الضوابط العا ّمة مردّه ّ
أن األمر لم يعد مجرد استثناء من القاعدة األصليّة فاإلستثناء له حدوده و له حاالته
صة التي
 ،ففي الواقع نجد السلطة التنفيذيّة مقحمة ال محالة في أمر التشريع ،فباإلضافة للحاالت الخا ّ
ذكرناها سابقا نجد على مستوى التشريع الجزائري مثال يعمد الدستور إشراك هذه السلطة في تشريع
العقوبات في غير الحاالت االستثنائية  ،إذ في تحديده إلجراءات ّ
سن القوانين بشكل عام يجعل لها مركزا
ّ
الحق في المبادرة بتقديم مشاريع القوانين مرورا باستشارتها قبل عرض
بالغ األهميّة بداية من منحها
ّ
الحق في االعتراض على المشروع بعد مصادقة البرلمان
األمر على مجلس الدولة و إعطائها

ـ

السلطة التشريعيّة عليه ـ عليه (.)3
مبررا ت هذا االستثناء ّ :
إن إعطاء السلطة التنفيذيّة سلطة واسعة في مجال تقرير العقوبات
 1ــ ّ
مردّه أزمة الشرعيّة التي أصبحت تعاني منها القوانين العقابيّة الوضعيّة حيث لم تعد قادرة على استيعاب
األشكال الكثيرة و المتجددة للجرائم حتّى مع اعتبارها جرائم بسيطة مكيّفة مخالفاتنظرا لكونها سريعة
التغيّر ،إذ أنّها مكبّلة بمبدأ الشرعيّة الذي بمقتضاه تنفرد السلطة التشريعيّة في البالد بأمر التشريع

() 1الدستور الجزائري .الصاد ر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96ـ 438المؤرخ في  7ديسمبر .1996
( )2ينظر في توضيح هذه الحاالت تفصيال ،محمد سعيد جعفور  ،مدخل إلى العلوم القانونية" الوجيز في ال ّنظرية العامة
للقانون"  ،دط( ،الجزائر:دار األمل  ،)1998 ،ص144ـ .153
()3ينظر المادة  136،145من الدستور الجزائري.1996
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خولت من هذا المنطلق
خا ّ
ي؛و خروجا من األزمة عمدت الدول تعديل دساتيرها و ّ
صة في المجال الجزائ ّ
للسلطة التنفيذيّة أمر التشريع في مجال المخالفات .
التحول سواء من خالل
 2ـ أهم تطبيقات االستثناء :لع ّل التجربة الفرنسيّة ()1نموذجا واقعيّا لهذا
ّ
سعة للسلطة التنفيذيّة في مجال التجريم
خول سلطة مو ّ
دستورها الصادر في  1958و الّذي ّ

و العقاب

بمقتضى المادة  34التّي ت ّم إلغاؤها في الدستورالفرنسي الصادر  1964بسبب المعارضة الشديدة لها ؛
أو من خالل قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر في  22جويلية  1992و المطبّق ابتداء من ّأول
المشرع الفرنسي تفاديا لالنتقادإلى التوفيق بين
مارس  1994الذي أعاد التجربة في ثوب جديد سعى فيه
ّ
مبدأ الشرعيّة و مبدأ الفصل بين السلطات بتقسيمه لقانونه العقابي إلى قسمين ها ّمين أحدهما تشريعي و
الثاني الئحي له وزنه في مجال الحد من تعسف السلطة التنفيذية في مجال التجريم و العقاب .و قد
ي في المسألة و رأى أنّه استطاع التوفيق بين مبدأ الشرعيّة و
استحسن البعض ()2مسلك
ّ
المشرع الفرنس ّ
سفها في مجال التجريم و
مبدأ الفصل بين السلطات حيث رسم للسلطة التنفيذيّة حدودا معيّنة لمنع تع ّ
العقاب؛ و هو الرأي عندنا و إن كانت المسألة بالنّسبة لنا ليست إشكاليّة إسناد االختصاص لسلطة معيّنة
من السلطات و إنّما مدى ما تتمتع به هذه السلطة من مؤ ّهالت وما يفترض أن تحتكم إليه من ضوابط
تمثّل العدالة و تسعى إلى تحقيقها بثبات في المجال الذي يتطلب الثبات بال تبديل و ال تغيير من ناحيّة و
بمرونة حيث يمكن أن تواكب النّصوص في ح ّد ذاتها بصياغتها و مضمونها ك ّل متغ ّير و ك ّل جديدمن
ناح ّية أخرى .
 3ــ دور تجزئة القاعدة الجنائيّة في تكريس االستثناء و تفعيله ّ :
المشرع نحو
إن في توجيه
ّ
أسلوب تجزئة القاعدة الجنائيّة()3لح ّل أزمة الشرعيّة و من ث ّم توزيع االختصاصات في تقرير الجرائم و
العقوبات بين السلطة التشريعيّة و السلطة التنفيذيّة ألمر فيه من الصواب ما يجعلنا نؤ ّكد عليه بدورنا ألنّه
من الوسائل الّتي نراها كفيلة بمواجهة ما اعتبرناه سابقا من "القصور التشريعي".
ّ
و فكرة تجزئة القاعدة الجنائيّة مقتضاها ّ
يتوزع شقاها "شق التكليف
أن القواعد الجنائيّة يمكن أن
ّ
الموزعة ،كما يمكن أن يتوزعا على
صين جنائيين أو أكثر و تس ّمى القواعد
و شق الجزاء" على ن ّ
()1ينظر  ،محمد أبوالعال عقيدة ،االتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد،دط(،القاهرة :دار النهضة العربية،
،)2004ص 15و ما بعدها ؛عصام عفيفي حسين عبد البصير  ،تجزئة القاعدة الجنائيّة "دراسة مقارنة بين القانون
ي" ،ص223ـ.225
ي و افقه الجنائي اإلسالم ّ
الوضع ّ
()2ينظر  ،عصام عفيفي حسين عبد البصير  ،المرجع السابق ،ص .226
()3ينظر ،عصام عفيفي حسين عبد البصير  ،المرجع نفسه  ،ص  229و ما معدها.
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ي بتحديد ش ّق الجزاء ،
ي بحيث
ّ
ن ّ
يختص النّص الجنائ ّ
ي و اآلخر غير جنائ ّ
صين أحدهما جنائ ّ

و

ي بتحديد ّ
شق التكليف و يس ّميها البعض القواعد الجنائ ّية على بياض.
ّ
يختص النّص غير الجنائ ّ

و

صا الئحيا ّ
فإن له دوره
صا تشريعيا أو ن ّ
ي المحال إليه سواء كان ن ّ
مهما كانت طبيعة النّص غير الجنائ ّ
المشرع
تصور
المشرع التجريميّة فقط  .وهذا يكسب النّصوص مرونة معيّنة تتوافق و
في توجيه سياسة
ّ
ّ
ّ
لألفعال غير المشروعة الّتي يمكن أن تحدث في المستقبل و يبقى استئثاره في تحديد ّ
شق الجزاء
التصور أ ّما ّ
صادرة عن السلطة التنفيذيّة فتدخلها يكون قاصرا
موضوع في إطار عام من هذا
الالئحة ال ّ
ّ
على ّ
شق التجريم كما سبق التوضيح(. )1
و الرأي عندنا بخصوص تجزئة القاعدة الجنائيّة  ،أنّه حتى في ّ
شق الجزاء يمكن إسناد بعض ما
يتعلّق به إلى السلطة التنفيذيّة إن كانت تمتلك كما ـ أ ّكدنا سلفا ـ المؤهالت و تسترشد بضوابط العدالة و
ّ
ي واحد
تستهدف بلوغ العدالة الجنائيّة
؛ألن الجهود ال بد من تجميعها و تكثيفها و توجيهها نحو هدف غائ ّ
مخول للسلطة التشريعيّة.
و هو تحقيق هذه العدالة  ،و يبقى تخطيط حدود تدخل السلطة التنفيذيّة ّ

() 1حول فكرة " تجزئة القاعدة الجنائية" ينظر  ،عصام عفيف حسين عبد البصير  ،تجزئة القاعدة الجنائية ،ص 229ـ
233؛محمود طه جالل ،أصول التجريم و العقاب  ،ص  193ـ .194
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سس التفريد التشريعي الركائز التي يقوم عليها  ،و هي معايير معيّنة يت ّم االعتماد عليها
نقصد بأ ّ
من أجل تفريد العقوبة و ضمان تحقيق العدالة الجنائيّة ؛ و تشمل هذه األسس أيضا اآلليّات التشريعيّة
المشرع تتناسب و الجرائم المختلفة مهما كانت طبيعتها و مهما
المختلفة التي تجعل العقوبة المقررة من
ّ
كان أثرها و مهما كانت حالة مرتكبها .
تكشف المطالب الثالثة المواليّة على هذه األسس بجالء  ،و فيها نعرض في :

المطلب األول  :معايير التفريد التشريعي في الشريعة و القانون .
المطلب الثاني  :آليات التفريد التشريعي في الشريعة و القانون .
المطلب الثالث  :دور التفريد التشريعي في تحقيق العدالة الجنائية .

بيانها علي هذا الترتيب و بالتفصيل يكون كما يلي:
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األول :
المطلب ّ
معايير التفريد التشريعي في الشريعة و القانون .
المشرع في تقرير وتقدير العقوبة كجزاء مناسب للجريمة ،بحيث
هذه المعايير تفصح عن منهج
ّ
سد المقابل الحقيقي لالعتداء الواقع ؛ وهو منهج محكم تتجلى فيه الحكمة والعدالةّ .
تفرع المعايير
تج ّ
وإن ّ
كرس مبدأ "التّفريد العقابي " ،الّذي أمست ج ّل التّشريعات
ال يعكس اضطراب المنهج  ،بل إنّنا وجدناه ي ّ
الجنائيّة الحديثة تسعى لتحقيقه ،تكريسا حقيقيا  .ولع ّل السبب في هذا التنويع هو تفاوت مراتب العقوبات
الشرعيّة المترتّب عن تفاوت مراتب الجرائم  ،ومدى مساسها بالمصالح الفرديّة والجماعيّة ؛ لذا فإنّنا
نعتقد ّ
أن مصب ك ّل هذه المعايير هو المصلحة مح ّل الحماية.
فرعان سيميّزان هذا المطلب  ،تندرج تحت ك ّل منهما نماذج و تطبيقات  ،نحسبها ستفصح عن
ي:
معايير تفريد العقاب سواء وفق
ّ
ي و القانون ّ
التصورين الشرع ّ

األول :
الفرع ّ
معايير التفريد التشريعي للعقوبة في الشريعة.
ّ
إن المستقرئ ألنواع العقوبات في التّشريع الجنائي اإلسالمي ليجد تفاوتا ظاهرا بينها  ،سواء
على مستوى طبيعة العقوبة ذاتها  :قتل  ،قطع  ،جلد  ،رجم،أو على مستوى مقادير تلك العقوبات  :مائة
جلدة  ،ثمانون جلدة  ،قطع اليد  ،قطع األيدي واألرجل من خالف  ،فقء العين قصاصا…،و ّ
إن هذا
التفاوت ليومئ ّ
بأن الشارع الحكيم وضع هذه العقوبات بهذه الصورة وفق معايير وأسس ارتأى أن كلّ
واحد منها يناسب مظهرا من مظاهر اإلجرام  ،وهو كفيل بمواجهته بصرامة وعدالة أيضا .
و على الرغم من ّ
أن المعايير األساسيّة للجزاء في التّشريع العقابي اإلسالمي ،ثالثة هي(:)1
معيار آثار الجريمة  ،معيار طبيعة الجريمة و معيار شخصيّة المجرم الذي يبحث فحسب في ظروفه
مما يتعلّق بملف الشخصيّة اإلجراميّة ؛ إالّ أنّنا في هذا
اإلجتماعيّة و بيئته و بواعثه لإلجرام و غير ذلك ّ
الفرع  ،نحاول بيان المعايير المعتمدة في العقوبات المقدّرة –حدود وقصاص –فحسب  ،ليتبيّن لنا منهج
المشرع و حكمته العادلة في تقريرها وتقديرها على ح ّد سـواء ؛ أ ّما المعايير المعتمدة في التعازير
ّ
فمجالها الحقيقي التفريد القضائي()2؛ و عليه يمكن تقسيم الفرع إلى العنصرين التّاليّتين :

( )1ينظررر ،عبررد الر ّررحيم صرردقي ،الجريمررة والعقوبررة فرري الشررريعة اإلسررالمية  ،دراسررة تحليليررة ألحكررام القصرراص والحرردود
والتّعزير،ط(،1القاهرة  :مكتبة النّهضة المصرية1408 ،هـ1987-م ) ،ص.114
األول،ص 342وما بعدها .
( ) 2ينظر  ،الفصل الثاني من هذا الباب  ،المبحث ّ
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أوال – معيار آثار الجريمة أهم تطبيقاته  :و يعتمد هذا المعيار أساسا لضبط و تقدير العقوبات
ّ
المقررة للجرائم البالغة الخطورة على المجتمع و هي الحدود  ،و يمكن بيان مضمونه و أهم ّ تطبيقاته
كما يلي :
 1ـ مضمون معيار آثار الجريمة  :و ينطوي على مدى خطورة ما ينجم عن ارتكاب الجريمة ،
ال من النّاحيّة الماديّة المقدور على جبرها فحسب،وإ ّنما من ناحيّة المساس بالبنيان االجتماعي بشكل
أساسي ؛ فكلّما تفاقم األثر المترتّب عن االعتداء ،كل ّما شدّدت العقوبة .
المشرع الحكيم أنّها تهدّد االستقرار في المجتمع المسلم،وأنّها تنتهك المصالح
والجرائم الّتي رأى
ّ
الّتي ال تع ّد ضروريّة لبقـائه منسجما فحسب  ،بل ولصالحه ،هي الّتي اتّخذت آثارها معيارا اختير على
كما وقدرا  .ولع ّل أعظم خطر في هذا ال ّنوع من الجرائم أنّها " تأخذ في الغالب األع ّم من
أساسه العقاب ّ
األحوال صفة االمتهان،أي أنّها جرائم ال ترتكب بصفة عرضيّة "

()1

فاحتمال العود إليها واستفحالها في

الوسط االجتماعي كبير .
ويظهر جليّا ّ
أن الجرائم الّتي تترتّب عليها آثار جسيمة هي الحدود،لذا نجد هذا المعيار هو
المراعى في تقرير عقوباتها –كما سيتبيّن في الفرع التّالي .
وال يقتصر تطبيق معيار آثار الجريمة على النّوع الواحد من الجرائم بشكل عا ّم  ،بل ينصرف
لما عمد إلى إعمال هذا المعيار في الحدود  ،سلك
إلى كلّ جريمة تصنّف ضمن هذا ال ّنوع ؛
ّ
فالمشرع ّ ،
ذات المسلك في ك ّل ح ّد  ،إذ جعل الضّابط هو األثر النّاجم عن االعتداء  ،مثال ذلك :
جريمة قطع الطريق  ،عقوبتها الشرعيّة تتفاوت بحسب األثر المترتّب عنها ؛ فإن اكتفى الجاني
بأخذ المال قطعت يده ورجله من خالف  ،ألنّه لم يقتل؛ واألثر النّاجم عن فعله يتعلّق بحفظ المال
أما إن امتد إجرامه إلى القتل  ،فالجزاء المناسب العتدائه هو
كمصلحة من المصالح المحميّة شرعا؛ ّ
القتل والصلب فضال عن القطع  ،أل ّن األثر هنا تعلّق بحفظ النّفس،وهي مصلحة أعظم من المصلحة
سابقة ،فغلّظت العقوبة تبعا لذلك ؛ وتطبيقات هذا المعيار كثيرة ،على ما سيتم توضيحه2 .
ال ّ

-تطبيقات

معيار آثار الجريمة على الحدود  :تصنّف الحدود ضمن أخطر الجرائم الفتّاكة الّتي تعصف بالمجتمع
صة على ح ّد سواء ؛ وقد أحاط
وتقوض أركانه ،لما يترتّب عنها من عواقب تهدّد المصالح العا ّمة والخا ّ
ّ
هللا سبحانه وتعالى بآثارها الجسيمة  ،ففرض لمواجهتها عقوبات كثيرة متفاوتة الشدّة ،هي الحدود

( )1أبو المعاطي،حافظ أبو الفتوح،ال ّنظام العقابي اإلسالمي  ،دراسة مقارنة ،دط(،دار التعاون للطبع والنّشر1976،م)،
ص.303
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سابق بيانها –؛وحتّى تتجلى لنا حكمته ّ
عز وج ّل في اصطفاء هذا المعيار ،لتحديد مقادير
الشرعيّة –ال ّ
عقوبات هذه الجرائم  ،نحاول عرض بعض اآلثار النّاجمة عن ك ّل ح ّد في ما يلي :
الردّة بأنّها " :الرجوع عن دين اإلسالم إلى الكفر "(ّ ،)1
وإن هذا
الردّة  :سبق تعريف ّ
أ -حد ّ
عامة
التراجع يترتّب عليه من اآلثار ما ال يمكن جبره  ،لكونها تتجاوز شخص الجاني لتهلك غيره من ّ
المسلمين ،إذ ّ
أن المرت ّد باعتناقه غير دين هللا الحنيف،يكون قد م ّد أولى خطوات الجهاد لنشر معتقده الّذي
ّ
يظن واهما أنّه الهـدى (،) 2وإنّه لجهاد عظيم الوقع على األ ّمة لكونه يهـدّد بالدرجة األولى وحدتها،
وبالدرجة الثانية استقرارها  ،وبدرجات أخرى والءها للباري  ،وإيمانها برسله  ،وفي ذلك اعتداء على
أه ّم ضرورة دعا الشرع لحمايتها وهي  :الدّين  ،قوام األمم والحضارات .
يقول سبحانه وتعالى:والفتنة أكبر من القتل..البقرة217/؛قال أهل التفسيرّ :
إن الفتنة في هذه
()3
ي جزاء
ي وصف يليق إلنعاته وقد تجاوز القتل ؟وأ ّ
فأي بالء أعظم من بالء الكفر؟وأ ّ
اآلية هي الكفر ؛ ّ

يقدر على مكافحته سوى القتل حدا ؟ إنّها الحكمة البالغة في تقرير هذا العقاب ؛ فالمرت ّد ال يؤتمن ّ
ألن
ي فرد مسلم يفتقر إلى
بأي أصل من أصول الدّين  ،وبأ ّ
اجتراءه على الدّين يجعله قادرا على اإلضرار ّ
الحصانة العقدية المنيعة الكفيلة بدرء الفتنة عنه ؛ بل ّ
إن ردّته عن دين علم دعوته إلى الفضيلة  ،ونأيه
عن الرذيلة  ،تجعله يسعى لتحطيم ك ّل القيم والفضائل سعيا ال يصده سوى االستئصال قبل االستفحال .
ب -ح ّد الحرابة  :يقول عز من قائل في كتابه العزيز إنّما جزاء الّذين يحاربون هللا ورسوله
ويسعون في االرض فسادا …المائدة  ، 33/ويقول أيضا ..:وإذا تولّى سعى في االرض ليفسد فيها
يحب الفسادالبقرة .205/
ويهلك الحرث والنّسل وهللا ال
ّ
ي فساد أعظم
لقد بيّن العليم الخبير األثر البليغ لجرم المحاربين ،وهو الفساد في األرض  ،وأ ّ
ي فساد أكبـر من شهر السالح
من إعالن الحرب على
القوي العزيز وعلى رسوله األمين المختار ؟ أ ّ
ّ
أمر من السعي لتعطيل شرعة المهيمن ّ
عز وج ّل ،
على المسلمين  ،وترويعهم بال ّ
ي فساد ّ
سلب والهتك ؟ أ ّ
ي فساد أقوى من قتال اإلخوة بعضهم بعضا
وأ ّ

()4

؟ يكفي وصف األذى االجتماعي المترتّب عن الحرابة

( )1ابن قدامة المقدسي ،المغني،ج.74/10
()2ينظر ،مح ّمد قطب ،اإلنسان بين المادية واإلسالم ،ط (،11القاهرة  ،بيروت  :دار الشروق  1993،م)ص195؛ اللهيبري
 ،مطيع هللا دخيرل هللا سرليمان الصررهيد،العقوبات المقردّرة وحكمرة تشرريعها فري ضروء الكتراب والسرنّة ،ط (،1جردة :تهامرة،
 1404هـ1983-م) ،ص.6
()3ينظر  ،الطاهر بن عاشور  ،تفسير التحرير والتنوير  ،ج.330/2
()4ينظر  ،سّيد قطب ،في ظالل القرآن ،ج . 129 /1
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للمحكومين،وتمرد على الحاكمين،وإهمال لك ّل الفضائل اإلنسانيّة واالجتماعية"
وحتّى البغي بأنّه"إرهاب
ّ
(.)1
ّ
المشرع الحكيم نظر إلى آثار هذه الجريمة نظرة العليم الخبير  ،فرآها تفوق آثار جريمة
إن
ّ
سرقة وتفوق آثار جريمة القتل  ،فشدّد العقاب أيّما تشديد ّ ،
ألن جمعا كثيرا " من بني آدم ال يخلو من
ال ّ
أنفس تغلب عليهم الخصلة السبعيّة  ،لهم جراءة شديدة  ،وقتال واجتماع  ،فال يبالون بالقتل والنّهب ،وفي
سرقة…" 2؛ وناسب ذلك القتل والصلب أو تقطيع األيدي واألرجل من خالف أو
ذلك مفسدة أعظم من ال ّ
النّفي من األرض  ،حماية للـبيضة .
ج -ح ّد شرب الخمر :ال يخفى على أحد ما لشرب الخمر من آثار ،بعضها يعود على الفرد
نفسه،وبعضها اآلخر يعود على الجماعة؛ونس ّجل بداية ّ
أن هذا الجرم اعتداء جريء على العقل ،تلك
وكرمنا بها على سائر األنعام والمخلوقات
الصفة الخفيّة ا ّلتي ميّزنا بها المنعم تبارك أحسن الخالقين،
ّ
البر والبحر ورزقناهم من الطيّبات وفضّلناهم على
كرمنا بني آدم وحملناهم في ّ
فقال جلّ وعال :ولقد ّ
كثير م ّمن خلقنا تفضيال اإلسراء.70/
قيل حول مفعول هذا الس ّم ّ :
"إن الشخص الّذي يتعاطى الخمر يصبح أق ّل حساسية للتّنبيه
الخارجي ،كما تق ّل قدرته العقلية على إعادة ترتيب وترابط األشياء ا ّلتي ير ّكز عليها اهتمامه " (. )3وإ ّنها
إلبادة بطيئة ألعظم آالء هللا على البشر  ،نعمة العقل الّذي به يف ّكر ويستخير .فضال عن ذلك ّ ،
فإن
المدمن على الشرب ال يخسر عقله فحسب ،بل وص ّحته الجسدية كلّها ،وفوقها راحته النّفسية واألسريّة ،
وصدق هللا العظيم القائل في محكم التنزيل :بل ران على قلوبهم مـا كانوا يكسبونالمطففون .14 /
صة ؛ ّ
وإن لها لمفاعيل أخرى تسقط على الهيئة االجتماعية فتزلزل
تلك إذن هي آثار الخمر الخا ّ
وتقوض دعائمها  ،إذ غالبا ما يسلك الشارب سلوكيات غير حضاريّة تجاه المحيطين به  ،فتكثر
أركانها
ّ
ّ
وتتأزم األوضاع بين النّاس  ،ويؤجج الشيطان صده عن ذكر هللا ويزيّن له
المشاحنات وتتفشى البغضاء
ك ّل أعماله  ،فتتح ّكم العداوة وتتفرق السبل بالجميع  ،وترتكب المنكرات والفضائح باسم السكر وفقد
السيطرة على قوى اإلدراك .
()1مطيع هللا دخيل هللا  ،العقوبات المقدرة  ،ص. 88
2
ي هللا الدهلوي  ،حجّة هللا البالغة  ،د ط  ،تحقيق ومراجعة :السيّد سابق ( ،القاهرة :دار الكتب الحديثة  ،بغداد  :مكتبة
( )ول ّ

الثمني  ،مطبعة االستقالل الكبرى  ،د ت )  ،ج .768 / 2
3
ري أحمررد الجرجرراوي ،حكمررة التشررريع وفلسررفته  ،دط(،دار
( )رؤوف عبيررد ،أصررول علمرري اإلجرررام والعقرراب ،ص 439؛علر ّ

الفكر ،دت)  ،ج. 277-269/2
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هذا،وث ّمة آثار اقتصادية واجتماعية أخرى () 1ال يمكن مواجهتها إ ّ
ال بالعقاب المشدّد الكفيل
سالفة الذكر .
أقره الشارع الحكيم من خالل النّصوص ال ّ
بمنعها،وهو ما ّ
د-ح ّد الزنا :تعتبر هذه الجريمة من أبشع الجرائم لمساسها بأعراض األفراد والجماعات ؛ وإنّها
لتلقى في النّفوس األبيّة استهجانا كبيرا ،كما ّ
أن القلوب النّقيّة تلفظها وتستقبحها أل ّن فيها من االعتداء على
فيشـرد النّساء واألوالد ؛ فضال عن ذلك  ،ف ّ
إن ارتكاب
النّسل ما يخلط األنساب  ،ويوقع في المنكرات
ّ
الفاحشة يؤدّي إلى الفاقة والفقر الشديد ّ ،
ألن فيه ضراوة يسيرة المنال  ،تجعل الجاني أسيرها؛ وحتّى إن
سر نيلها  ،باعها بما يملك وال يملك وهي له حرام .
تع ّ
ّ
إن في االعتداء على العرض باالنغماس في الزنى ما يسقط شرف أسر راقيّة بين النّاس ،فتغدو
من أجل نزوة آنيّة في أسفل سافلين  ،يهلك فيها الصالح بفساد الطالح الزاني  .كما ّ
أن فيها من االعتداء
على النّفس ما يورث العلل واألمراض الفتّاكة الّتي ينجر عنها الموت الزؤام بعد معاناة الداء العضال ،
إلى غير ذلك من العواقب الوخيمة(.)2
صة منها ما يصيب المجتمع ،شدّد هللا سبحانه وتعالى العقاب
فنظرا لشناعة آثار هذه الجريمة،خا ّ
على مقترفيها،بل عمد في نصوص كثيرة إلى إقرانها بالقتل ،كما في قوله ّ
عز وج ّل :وال تقربوا
حرم هللا إالّ بالحقّ األنعام،151/وفي قوله
الفواحش ما ظهر منها وما بطن  ،وال تقتلوا النّفس الّتي ّ

حرم هللا إالّ بالحقّ 
أيضا :وال تقربوا الزنى  ،إنّه كان فاحشة وساء سبيال  ،وال تقتلوا النّفس الّتي ّ
حرم هللا إ ّال
اإلسراء33 ،32/؛ كذا في قوله:والّذين ال يدعون مع هللا إلـها آخر،وال يقتلون النّفس الّتي ّ
بالحقّ ،وال يزنو ن الفرقان.68/
إن في قذف األبرياء كيدا وعدوانا وظلما واحتقارا وبخسا ؛ ّ
هـ -ح ّد القذف ّ :
إن فيه أذى ال
يقتصر على اإلحساس الفضيع بالتهمة،وإنّما يتعداه إلى الشعور الدائم بقسوة الغير وجفاء قلوبهم،
الخاص تجاه المقذوف،والّذي غالبا ما يتولّد منه
ونظرتهم العامرة بالريبة والشك ،زيادة على سلوكهم
ّ
النّفور والحيطة الشديدة في المعامالت ولو مع أولي القربى  ،حتّى مع ثبوت البراءة أمام الجميع .
لعل أه ّم اآلثار االجتماعيّة النّاجمة عن هذه الجريمة النكراء،يتمثّل في إشاعة الفاحشة بين النّاس
وإعالن حرب دنسة ض ّد شخصياتهم بكالم خبيث وبهتان قول زور  ،كما يتمثّل في فتح أبواب الرذيلة
()1ينظر ،مح ّمد عقلة  ،نظام اإلسالم " العبادة والعقوبة"  ،دط (،عمان  ،األردن  :مكتبة الرسرالة األحديرة  ،مطبعرة الشررق
1406 ،هـ –1986م )  ،ص 236؛ اللهيبي  ،العقوبات المقدّرة  ،ص . 160-159
()2ينظر  ،مح ّمد عقلة  ،المرجع السابق  ،ص.213-212
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()1

ّ
القذرة؛وإن ما أعدّه هللا لمثل هؤالء من عذاب يترجم بشاعة
واألمزجة

موقفهم إذ يقول سبحانه وتعالى  :إنّ الّذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الّذين آمنوا لهم عذاب أليم في
الدنيا واآلخرةالنّور.19/
شرع العليم الخبير ،إلى جانب العقاب المادّي الردعي المقدّر بثمانين جلدة  ،اللّعنة على
قد ّ
القاذف في الدنيا واآلخرة فقال:إنّ الّذين يرمون المحصنات الغافالت المومنات لعنوا في الدنيا واآلخرة
ولهم عذاب عظيم ..النّور23/؛ فما أخزى هذا الجزاء وما أش ّد وقعه على النّفوس وما أعدل ما اصطفاه
سبحانه أحكم الحاكمين.
سرقة :جريمة يبتلى النّاس بها في أموالهم  ،وخطورتها ليست قاصرة على السلب
و-ح ّد ال ّ
والنّهب العدواني  ،الّذي يعود على المجني عليه بالخسارة فتتقهقر وضعيّته الماديّة  ،معرضة إيّاه للعوز
والفقر والسؤال،بل خطورتها تتعدّاه إلى الجماعة بما ينجم عنها من آثار اجتماعية وخيمة إذ يغدو
الضحيّة عالة على غيره ؛إلى جانب االضطرابات العا ّمة األخرى .
صة بسبب ما يتر تّب
و ال ّ
سرقة تتّخذ صفة االمتهان كغيرها من الحدود فتضفي عليها خطورة خا ّ
عنها من إشاعة الخوف والفزع بين النّاس  ،ومن زعزعة االستقرار وأمن الهيئة االجتماعيّة  ،زيادة
على احتمال اقتراف جرم أعظم من أخذ أموال الغير بغير ّ
سارق على المسروق
حق  ،كأن يعتدي ال ّ
الرسول الكريم ّ  :
ّللا
إن ّ
بالضرب أو الجرح أو حتّى القتل  ،فيهلك ويهلك غيره  ،وال يبالي بقول ّ
حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إالّ بحقها  ،كحرمة يومكم هذا  ،في بلدكم هذا  ،في شهركم
تعالى ّ
هذا  ،أال هل بلّغت ؟ (ثـالثا).)2(
ّ
يروعهم استمرءوا مال الجماعة  ،وكلـبوا في طلبه غير وانين ،
"إن
ّ
السراق إذا لم يكن ما ّ
وتتفتّق أذهانهم عن حيل كثيرة يبتدعونها ،) 3("..لهذا شاء العليم الخبير أن يكون جزاؤهم شديدا ّ
ألن
اعتداءهم على األ ّمة عظيم ؛ فالقطع حرب على النّفوس الط ّماعة  ،وتطهير لأليدي الجائرة  ،وإحالل
لألمن والسلم في الوسط االجتماعي لأل ّمة.

()1ينظر،مح ّمد أبو زهرة،العقوبة،ص 90؛ اللهيبي،العقوبات المقدّرة،ص.143
()2سبق تخريجه.
()3أبو زهرة ،العقوبة  ،ص 86؛ وينظر،اللهيبي  ،العقوبات المقدّرة  ،ص. 100-99
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هذا عرض مختصر لبعض آثار جرائم الحدود،وإنّا نراه كافيا إلثبات مواءمة"معيار
أثارالجريمة" كأساس اعتمده الباري عز وجل في تحديد مقادير الحدود تحديدا ثابتا  ،ال تجوز الزيادة
فيها وال النقصان ،كما أنّها غير قابلة للتبديل أو التغيير لكونها من الثوابت الّتي تسري في كلّ زمان
ومكان وتصلح أبدا .
ثانيا – معيار طبيعة الجريمة و أه ّم تطبيقاته  :هذا المعيار هو اآلخر يعتمد بالنسبة لنوع معيّن
بذاته من الجرائم و تسمى جرائم الد ّم و هي تلك الجرائم الواقعة على النّفس أو ما دونها ؛ و يمكن بيان
مضمون هذا المعيار و أهم ّ تطبيقاته على النّحو التالي :
 1ـ مضمون معيار طبيعة الجريمة  :يتمثّل هذا المعيار في تقرير العقوبة بالنّظر إلى طبيعة
الجريمة ،بحيث يتحقق التماثل الكامل بين نوع االعتداء ونوع الجزاء المقابل له،أي تطبيق المساواة
التا ّمة بين الفعل ورد الفعل .فثمة جرائم يترتّب عنها من الضرر ما ال يخفّف من لوعته سوى ضرر
مماثل  ،وغالبا ما يقع ذلك في االعتداءات على النّفس أو ما دونها ؛ فاقتضت الحكمة اإللـهيّة أن يكون
الجزاء من جنس العتداء  ،قصاصا وذلك حقنا للدماء وإطفاء للغضب  ،كما قال اإلمام ابن القيّم
الجوزية " :وبسفك الدماء تحقن الدماء ،فلم تغسل ال ّنجاسة بالنّجاسة  ،بل الجناية نجاسة والقصاص
طهارة …"(.)1
والمضرة المقابلة للجرم المرتكب ليست مقصودة لذاتها  ،وإنّما فرضها الباري ّ
عز وج ّل لعلمه
ّ
األزلي أنّها تجلب مصالح أخرى قد تكون خفيّة وقد تكون غير مدركة في حينها ؛في ذلك يقول العز بن
عبد السالم " :ربما كانت أسباب المصالح مفاسد  ،فيؤمر بها أو تباح ال لكونها مفاسد  ،بل لكونها مؤدية
إلى مصالح  ،وذلك كقطع األيدي المتآكلة حفظا لألرواح…"(.) 2
ّ
مرة
إن تطبيق هذا المعيار غير
متصور في كلّ الجرائم ؛ فالجاني بالسكر ال يعقل عقابه بإسكاره ّ
ّ
أخرى ؛ فهذا الجزاء ال يردعه بل قد يستهويه فيعاود؛ والزاني ال يعقل زجره بعقوبة من طبيعة جريمته
،ألن العواقب ستكون أعظم ،فضال عن ّ
ّ
أن الهدف من تقرير العقوبة ال يقتصر على تحقيق الردع
ذاتها
بنوعيه ،بل واإلصالح أيضا ،لمكافحة اإلجرام؛والرذيلة ال تقضي على الرذيلة بل تساعد على رسوخها .
فإن كان القصاص في بعض الجرائم ال يحقق الهدف المبتغى ،أعرضنا عنه وطبّقنا المعيار الكفيل بذلك .
ومثال تطبيق معيار طبيعة الجريمة في تقرير وتقدير العقوبة ّ :
أن من يعتدي على غيره بفقء
عينه ،يجازى شرعا بفقء عينه هو اآلخر  ،ردعا له من جهة  ،وجبرا لخاطر المجني عليه أو وليّه من
( )1ابن القيّم الجوزية ،أعالم الموقّعين  ،ج. 91/2
ّ
العز بن عبد السالم  ،قواعد األحكام  ،دط،مراجعة المرحوم بن التالميذ الشنقيطي(،بيروت.لبنان:دار المعرفة،
( )2
دت)ج.14 / 1
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جهة ثانية  ،إذ " ليس من المعقول أن يفقأ رجل عين آخر ويرى مفقوء العين المعتدي عليه يسير بين
النّاس بعينين مبصرتين .)1("..قس على ذلك ك ّل الجرائم الواقعة على النّفس أو ما دونها فيما أمكنت فيه
المماثلة والمساواة،ولنا حول تطبيق هذا المعيار توضيحات أخرى.
 - 2تطبيقات معيار طبيعة الجريمة على جرائم القصاص  :يقوم معيار طبيعة الجريمة على
ّ
مشتق
أساس المماثلة المطلقة بين الفعل :االعتداء – ور ّد الفعل :العقوبة –؛ فالجزاء في جرائم القصاص
ويتصور تطبيق هذا المعيار على جرائم الد ّم الواقعة على األشخاص عمدا  ،ذلك ّ
أن
من جنس االعتداء ؛
ّ
هذا النّوع هو الّذي يفترض فيه العدوان ويمكن فيه القود ؛ أ ّما جرائم الد ّم الخطئيّة  ،فرغم إمكان المماثلة
فيها  ،إالّ ّ
أن الجاني ال يقاد بها  ،النتفاء القصد وعدم ثبوت العمديّة  .كيف يمكن إسقاط معيار طبيعة
الجريمة على جرائم القصاص ؟
ّ
إن الجنايات الواقعة على األبدان بصفة عمديّة ال تخرج عن إحدى الجرائم التاليّة  :القتل أو
ّ
األعضاء.وإن أسباب اقترافها غالبا ما تعود إلى طبيعة النّفس
الجرح أو إتالف األطراف أو
البشرية()2العليلة بحبّ البقاء والسؤدد ،وحبّ الظهور واالستعالء والكمال ؛ فأضحى من المناسب مقابلة
هذه األمراض بما يوافقها من الجزاء ،تحقيقا لنتائج مرضية تمنـع الجاني من تكرار فعلته وتردع غيره
فشرع العزيز العليم القصاص " فمن قتل يقتل،ومن قطع يقطع،ومن جرح يجرح،"...ألنّه
عن محاكاته؛ ّ
صلة
صورة حيّة للمماثلة الّتي تطفئ الغضب وتهدّئ األوضاع ،أ ّما تنفيذه  ،فيرجع فيه إلى القواعد المؤ ّ
والمستفيضة في كتب الفقه.
هذاّ ،
وإن عقاب الجنايات الواقعة على األبدان خطأ أو تلك ا ّلتي ال يمكن فيها القود لعدم إمكان
المماثلة المطلقة  ،اليكون من ذات طبيعة الجرم لشبهة العمد المنطوية أساسا على انتفاء القصد الجنائي ،
أي :عدم ثبوت العدوان  ،فاستبدل –الجزاء األصلي -بأحد األداءات الماليّة " :الديّة  ،األرش  ،أو
حكومة العدل " (.)3
قرره لنشر السكينة وتعميم الطمأنينة وفق
وإنّا لنرى عين العدل فيما اتّخذه العليم الخبير ،وفيما ّ
ما تميل إليه الطبيعة البشرية عند استرجاعها لحقوقها المسلوبة من معاملة بالمثل مصداقا لقوله ّ
عز وجلّ
()1أبو زهرة  ،مح ّمد  ،العقوبة  ،ص.366
()2ينظر،عبد القادر عودة،التشريع الجنائي اإلسالمي،ج.665/1
( ) 3األرش هو :المال الّذي يقدره القاضي بمعرفة الخبراء فيما ليس فيه مقدار محدّد شرعا ،كاليد الشالء ونحوها م ّما
ذهب نفعه  ،والجرح والتعطيل ونحوهما .ينظر  ،سعدي أبو جيب  ،القاموس الفقهي لغة واصطالحا  ،ط( ، 2دمشق ،
سوريا  :دار الفكر  1408 ،هـ –  1988م )  ،ص 20-19؛ الجرجاني  ،التعريفات  ،ص 26؛ وهبة الزحيلي ،الفقه
اإلسالمي وأدلته  ،ط ( ، 1دمشق  ،سوريا  :دار الفكر 1404 ،هـ 1984 -م )  ،ج. 332 /6
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 :فمن اعتدى عليكم  ،فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكمالبقرة ،194/وقوله :وإن عاقبتم فعاقبوا
بمثل ما عوقبتم به..النحل.126/

الفرع الثاني:
معايير التفريد التشريعي للعقوبة في القانون .
ّ
إن السعي لتكريس مبدأ التناسب الّذي أفضنا في بيانه

()1

 ،جعل التشريعات الحديثة أيضا تعتمد

المشرع في تقرير و تقدير العقوبات
على معايير معيّنة تفصح ـ كما أشرنا في تمهيد المطلب ـ عن منهج
ّ
؛ وتطبيقات هذه المعايير جليّة في القوانين العقابية للدول  .وعليه  ،نحاول من خالل هذا الفرع بيان
مضمون معايير التفريد التشريعي للعقوبة في القانون و أه ّم تطبيقاتها في فقرتين ،نتناول في األولى :
المعيار الموضوعي باعتباره األصل ث ّم نعرض في الفقرة الثانية المعيار الشخصي:
أوال ـ المعيار الموضوعي و أه ّم تطبيقاته  :تعتبر السلوكات اإلجراميّة بصورها المختلفة
ّ
المشرع في تفريده للعقوبة؛
جسامتها المتفاوتة و خطورتها المتباينة  ،األساس ا ّلذي يعتمد عليه
ّ

و
و

يس ّمى هذا األساس  :المعيار الموضوعي ،ذلك أنّه يبحث في ماد ّيات الواقعة المرتكبة  .و بيان مضمون
المعيار و أه ّم تطبيقاته يكون على النّحو التالي:
 1ــ مضمون المعيار الموضوعي و عناصرهّ :
إن هذا المعيار هو " الّذي يعبّر عن فكرة
المشرع في تقدير الجزاء
المسؤوليّة الجنائيّة الماديّة " ( ،)2الّتي تقوم على عناصر لها وزنها عند
ّ
المناسب  .ويمكن بيان مضمون هذه المسؤوليّة و عناصرها كما يلي:
أ ــ مضمون المعيار الموضوعي  :يُنظر وفق هذا المعيار إلى المصلحة المعتبرة قانونا الّتي
صة هي الحماية الجزائيّة  ،و قد سبق لنا التأكيد على أ ّن المصلحة
يكون
المشرع قد حضاها بحماية خا ّ
ّ
تعتبر عنصرا من العناصر األساسيّة الّتي يقوم عليها التفريد التشريعي للعقوبة و يُرتكز عليها في مرحلة
بناء القاعدة الجنائيّة بشقيها.
و عليه ّ
ي على المصلحة المحم ّية
فإن " الجزاء يجب أن يتدرج وفقا لدرجة االعتداء الموضوع ّ
 ...و هو ما يس ّمى بعدم المشروعيّة ، )3("..يعني ّ
قررة يُفترض أن يتناسب مع طبيعة
أن إيالم العقوبة الم ّ
ّ
الحق أو المصلحة المعتدى عليها و أهميّتها أو دورها في المجتمع ..
االعتداء من حيث نوعه و طبيعة

األول  ،المبحث الثاني،ص  404و ما بعدها .
األول  ،الفصل ّ
( ) 1ينظر  ،الباب ّ
( ) 2سامي عبد الكريم محمود ،الجزاء الجنائي ،ص .31
( ) 3أحمد فتحي سرور  ،السياسة الجنائيّة  ،ص .116
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هذا من جهة و مع ما يكون االعتداء قد خلّفه من نتيجة إجراميّة بكلّ آثارها الماديّة

و المعنويّة من

جهة ثانية .
المشرع للعقوبة المناسبة وفق هذا المعيار القائم على أساس الجسامة بقسميها  ،غايته
و اختيار
ّ
ي الذي من أجله يفرض الجزاء  ،سواء كان ردعا عاما أو خاصا ؛ و لهذا بقدر
تحقيق الهدف الردع ّ
صرامته و شدّته في اصطفاء العقوبة المقابلة لالعتداء بقدر ما ضمن بلوغ الهدف .فقد " تقتضي طبيعة
األمور أن تبلغ العقوبة من الشدة درجة تكفي لإلرهاب ،و ال سبيل إلى قياس هذه الدرجة إالّ بالنّظر إلى
مقدار جسامة ك ّل جريمة من جانبها المادي"(. )1
و قد تبيّن عند عرض عناصر التفريد التشريعي للعقوبة ّ ،
صة
أن استحضار وظائف العقوبة خا ّ
المشرع أن يحسن صياغة القاعدة الجنائيّة ؛
الردعي منها له وزنه في مجال التفريد ،و لهذا يجب على
ّ
فبقدر ما كانت معبّرة عن المصلحة و أهميّتها و مرتبتها ،مح ّددة ً نموذج السلوك االجرامي المعتدى عليه
المشرع في تقرير العقوبة نوعا وقدرا و كان للخطاب وقعه التهديدي في
بآثاره و نتائجه ،بقدر ما وفق
ّ
ي في ّ
ّ
شق الجزاء.
شق الت ّكليف منه ووقعه الترهيب ّ
ي  ،المناص من تحديد عناصره  ،و في الواقع هما
للكشف عن جوهر المعيار الموضوع ّ
عنصران يتع ّلقان أساسا بالجسامة  :جسامة االعتداء على المصلحة و جسامة النتيجة االجراميّة.
المشرع في تحقيقه للمناسبة المطلوبة بين ألم العقوبة
ب ـ عناصر المعيار الموضوعي :يعتمد
ّ
المختارة و الجريمة المرتكبة على:
ب 1ـ جسامة االعتداء على المصلحة :و تتحدد هذه الجسامة كما أشرنا من قبل بالنّظر إلى
طبيعة االعتداء من حيث نوعه بداية  ،ففرق بين االعتداء على الغير بالقتل و االعتداء عليه بالضرب أو
الجرح أو االعتداء على ماله بالسرقة و فرق أيضا بين االعتداء على الغير بهتك العرض
ي
و االعتداء عليه بالسبّ أو الشتم ،...ومن هذا المنطلق يفترض في
ّ
المشرع تحديد الوصف القانون ّ
ي ّ
ألن هذا الوصف هو الذي يومئ بجسامة االعتداء و هو الذي يس ّهل
لمختلف صور السلوك اإلجرام ّ
على القاضي تكييف الوقائع التي تعرض أمامه تحقيقا لنوع آخر من التفريد هو التفريد القضائي

()2

.

( ) 1علي أحمد راشد  ،موجز في العقوبات و مظاهر تفريد العقاب ،دط(،القاهرة :مطبعة دار التأليف و الترجمة و
النّشر ،)1949،ص .93
( ) 2ينظر  ،الفصل الثاني من هذا الباب ،ص  341و ما بعدها.
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المشرع ضبط هذا الوصف بالنّظر إلى طبيعة االعتداء من حيث نوعه فحسب بل
و لن يستطيع
ّ
بالنّظر أيضا لطبيعة الحقّ أو المصلحة المعتدى عليها و أهميّتها في المجتمع ،ففرق بين االعتداء الواقع
ّ
الحق العام ّ .و عليه يفترض التمييز بين الحقوق المعتدى عليه
الخاص و ذلك الواقع على
على الحق
ّ
صة أو الفرديّة أم من المصالح العا ّمةّ ،
ألن الحماية الجنائيّة لهذه األخيرة
باعتبارها من المصالح الخا ّ
المقررة للمصالح الفرديّة .
يفترض أن تكون أش ّد من تلك
ّ
سمت أغلب التشريعات الحديثة الجرائم اعتمادا على طبيعة االعتداء  ،تقسيما
هذا و قد ق ّ
ثالثيا

()1

سمت الجنايات
إلى  :جنايات  ،جنح و مخالفات ؛ و استنادا على طبيعة الحق المعتدى عليه ق ّ

سمت الجنح
سة بالنّظام العـام أو بأمن وسالمة الوطن ،و ق ّ
سة بحقوق األفراد وجنايات ما ّ
إلى :جنايات ما ّ
سمت المخالفات إلى
سة بالنّظام العام وأمن و سالمة الوطن كما ق ّ
سة بحقوق األفراد وجنح ما ّ
إلى:جنح ما ّ
سة بالنّظام العام واألمن العمومي .
سة بحقوق األفراد ومخالفات ما ّ
 :مخالفات ما ّ

و تندرج ضمن

سة باألشخاص  ،الجرائم الما ّسة
ك ّل قٌسم من هذه األقسام تصنيفات أخرى للجرائم هي  :الجرائم الما ّ
سة بالمصلحة العا ّمة(.)2
باألموال و الجرائم الما ّ
جراء
ب  2ـ جسامة النتيجة اإلجراميّة :و تتحدد هذه الجسامة بالنّظر إلى اآلثار المترتبة ّ
المشرع اإلحاطة بمختلف اآلثار الماديّة و المعنويّة ألنّها تتفاوت من
االعتداء الحاصل  ،إذ يفترض في
ّ
حيث وقعها و مدى الضرر المترتب عليها .
و األثر المترتّب عن السلوك العدواني،عادة ما يكون جليّا في االعتداءات الواقعة على نفس أو
مال الغير،ولكن قد يكون أحيانا خف ّيا كما في جرائم االتّفاق أو التّحريض وكذا الشروع .و مهما كانت
طبيعة ذلك األثر سواء أكان أثرا ماد ّي ا ملموسا كإحداث جروح بالغير أو إتالف ممتلكاته،أو كان أثرا
المشرع في الحسبان .
معنويا محســوسا كاالعتداء على الغير بالسبّ و الشتم أو القذف ال بد أن يضعه
ّ

( )1فضّلت تشريعات أخرى التّقسريم الثّنرائي للجررائم  :جرنح ومخالفرات ،كالتّشرريع اإليطرالي واإلسرباني والهولنردي ،وبعرض
التّشريعات السّويسرية؛ وانتقد هذا التّقسيم و ُوسم بالشكليّة؛ ذلك أنّه يرؤول إلرى التّقسريم الثّالثري ،ألنّره يردمج جررائم الجنايرات
يفرقها إلى جرائم جسيمة و أخرى أق ّل منها جسامة .ينظر ،حسرين جميرل  ،نحرو قرانون
والجنح قي قسم واحد هو الجنح ،ث ّم ّ
عقررررابي مو ّحررررد للرررربالد العربيررررة  ،دراسررررة ونقررررد ،دط ( ،القرررراهرة:دار الرائررررد للطباعررررة 1965-1964،م)،ص235-230؛
Marc Ancel-avec la collaboration de y. vonne Marx ,Les codes Pénaux européen.
المؤرخ في
( ) 2ينظر  ،النّموذج الجزائري من خالل قانونه العقابي  .قانون العقوبات الصادر بمقتضى األمر  66ـ156
ّ
 18صفر  1386الموافق ل 8يونيو . 1966
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وقد اختلف حول هذه النّتيجة اإلجرا ّمية ( :)1باعتبارها تغييرا حسيّا ملموسا واقعا في العالم
الخارجي-،كإزهاق الروح ال ّناشيء عن سلوك القتل ،والحريق النّاشيء عن سلوك إشعال النّار ،وانتقال
المضرة المعنويّة
سي المادي وتلك
الحيازة الناشئ عن فعل ال ّسرقة – أو باعتبارها ذلك اإليذاء الح ّ
ّ
األول إلى جرائم مادية ذات النّتيجة كالقتل
الحاصلة من فعل االعتداء  .فق ّ
سمت الجرائم وفق االعتبار ّ
الركن المادّي فيها قيام ال ّنتيجة ،كاالمتـناع عن
والضرب والجرح وال ّ
سرقة ،و جرائم شكل ّية،ال يتط ّلب ّ
المشرع فيها
سمت الجرائم وفق االعتبار الثاني إلى جرائم الضرر حيث يتط ّلب
ّ
اإلدالء بالشهــادة  ،و ق ّ
المشرع بترتّب خطر معيّن
ي بالمصلحة المحميّة جنائ ّيا  ،و جرائم الخطر حيث يكتفى فيها
ّ
اإلضرار الفعل ّ
على المصلحة ،ويتمثّل هذا الخطر في تهديد المصلحة المحميّة بضرر من األضرار .
و ستتضح هذه المفاهيم بجالء عند عرض بعض تطبيقات المعيار الموضوعي و ذلك في
العنصر الموالي :
المشرع
 2ـ بعض تطبيقات المعيار الموضوعي :يمكن إعطاء نماذج الّتي يتضّح من خاللها منهج
ّ
في تفريد العقوبة اعتمادا على المعيار الموضوعي،و ذلك بالنّظر لعناصره :
أ ـ بالنّسبة لجسامة االعتداء على المصلحة :لقد أخذت التشريعات الحديثة تحقيقا لمبدأ التفريد
العقابي في مرحلة بناء القاعدة الجنائيّة طبيعة االعتداء و نوع الحق أو المصلحة المعتدى عليها بنظر
ضبطت األوصاف القانونيّة للسلوكات اإلجراميّة  ،و ترتبت آثارها المتمثلة
االعتبار  ،و من خاللهما ُ
أساسا في العقوبة .
و المستقرئ للقوانين العقابيّة  ،يجدها أوردت التقسيم العام للجرائم بالنّظر لجسامة االعتداء في
ي لك ّل قسم باعتباره جناية أو جنحة أو مخالفة بحسب درجة
القسم العام  ،و حددت بذلك الوصف القانون ّ
أي قسم من هذه األقسام الثالثة إ ّ
درجت في
ال أ ّنها ت ّ
هذا االعتداء  .و رغم أنّها لم ّ
تعرف بالمعنى الدقيق ّ
تقرير العقوبات لك ّل منها  ،فأصبح كلّ قسم يعرف بالنّظر للعقوبة المقررة له .
و غالبا ما تفرض عقوبات مشددة للجنايات باعتبارها أخطر أنواع الجرائم و أكثرها مساسا
ي ؛ و هي متراوحة بين اإلعدام  ،و العقوبات
بالمصالح الجوهرية التي يقوم عليها الكيان االجتماع ّ
السالبة للحريّة المؤبّدة أو طويلة المدى ـ السجن ـ و الّتي تتجاوز مدتها كما في التشريع الجزائري مثال
خمس سنوات  .و الجنحة المرتبة في ثاني درجة باعتبارها أق ّل خطورة و أق ّل جسامة من الجناية  ،وقد
قررت لها عقوبات أقلّ متراوحة بين الحبس قصير المدى و الغرامة المحدودة القيمة بحد أدنى هو أقصى
ّ
( )1ينظررر ،مررأمون سررالمة،قانون العقوبات(القسررم العررام)،ص139-136؛عبررد هللا سليمان،شرررح قررانون العقوبررات ،ص-125
. 126
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قررت لها القوانين إضافة إلى الغرامة الحبس
ما يفرض للمخالفة باعتبارها أبسط أنواع الجرائم ،و التي ّ
قصير ال مدى حيث ال يفترض أن يتجاوز حده األقصى الحد األدنى المقرر للجنحة.
مجرم قانونا محدد ـ بالنّ ظر
هذا  ،ويتض ّمن القسم الخاص من القوانين العقابيّة للدول  ،ك ّل سلوك
ّ
صة المميّزة له عن غيره كالقتل و
دائما للمصلحة المعتدى عليها و جسامتهاـ بوصفه و بأركانه الخا ّ
السرقة و الضرب ...وبالظروف التي يمكن أن تقترن بها فتتغيّر جسامة االعتداء و تتغيّر من ث ّم العقوبة
المقررة له بالتشديد أو التخفيف أو باإلعفاء(. )1
ّ
ولن نستطيع إعطاء ك ّل التطبيقات المقررة في التشريعات العقابية للدول  ،لتأكيد أخذها بجسامة
المشرع في
االعتداء لتقرير العقوبات  ،ولك ّنا اخترنا التشريع العقابي الجزائري نموذجا  ،حيث أورد
ّ
قسمه الخاص تطبيقات التقسيم الثالثي للجرائم بالنّظر لجسامتها ـ المنصوص عليه في القسم العام ـ على
النّحو التالي(:)2
المشرع بالنظر إلى المصلحة المعتدى عليها إلى :
أـ الجنايات :و صنّفها
ّ
سة بحقوق األفراد :منها جرائـم القتل المنصوص عليها في المواد (263- 261
أ-1جنايات ما ّ
سالح أو استعمال العنف أو
سرقة إذا اقترنت بظرف مشدّد ،كحمل ال ّ
ق،ع ،ج) ،جرائم ال ّ
التسلّق…وغيرها من ّ
الظروف المشددة  ،هذه الجرائم منصوص عليها في المواد ( ،358-351ق،ع،ج)
.
سـس
سة بالنّظام العـام أو بأمن وسالمة الوطن :منها جرائـم الخيانـة والتّج ّ
أ-2جنايات ما ّ
المنصوص عليها في المواد( ،61-64ق،ع،ج) والمعاقب عليها باإلعدام؛ جرائم التّعدي على ال ّدفاع
سجن
الوطني أو االقتصاد الوطني المنصوص عليها في المواد ( 65-76ق ع ج ) والمعاقب عليها بال ّ
سجن المؤقّت من خمس سنوات إلى
سجن المؤقّت من عشر سنوات إلى عشرين سنة ،أو ال ّ
المؤبّد أو بال ّ
عشر سنوات  -باستثناء تلك المعاقب عليها من سنة إلى  5سنوات المنصوص عليها في المواد ( 69،73
 76،ق ،ع ،ج) ،فهي جنايات جنحيّة–؛جرائم التّقتيل والتّخريب المخلّة بالدّولة المنصوص عليها في
سجن المؤ ّقت من عشر سنوات إلى
المواد(،87– 84ق،ع،ج) والمعاقب عليها أيضا باإلعدام أو ال ّ
عشرين س نة ؛ كذلك جرائم المساهمة في حركات التمرد المنصوص عليها في المواد ( 90– 88ق ،ع
سجن المؤبّد  ،وغيرها..
،ج ) المعاقب عليها إ ّما باإلعدام أو بال ّ

( ) 1ينظر  ،المطلب الثاني  ،من هذا المبحث.
المؤرخ في  18صفر  1386الموافق ل 8يونيو 1966
() 2ينظر ،قانون العقوبات الصادر بمقتضى األمر  66ـ156
ّ
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المشرع هي األخرى بالنّظر إلى المصلحة المعتدى عليها إلى :
سمها
ج -2الجنح :و ق ّ
ّ
سة بحقوق األفراد  :جرائم القتل الخطأ والجرح الخطأ المنصوص عليها في المواد
جنح ما ّسرقة البسيطة المنصوص عليها في المواد(- 361
 290- 188ق،ع،ج) ،كذلك جرائم ال ّ
364ق.ع.ج),وغيرها.
سة بالنّظام العام وأمن و سالمة الوطن  :و منها جرائم اإلهانة والـتّعدي على
 جنح ما ّّ
الموظف المنصوص عليها في المواد (144-148ق،ع،ج)  ،جرائم تقليـد أختام الدّولة المنصوص عليها
في المـواد ( 213 -208ق ،ع ،ج )  ،و كذا جرائم االختالس و الغدر الجنحيّة المنصـوص عليها في
المواد ( 125 -123ق،ع،ج)  ،و غيرها من الجنح .
سمت أيضا بالنظر إلى المصلحة المعتدى عليها إلى :
ج3المخــالفات :و ق ّ
سة بحقوق األفراد :منها جرائم الضّرب والجرح أو أعمـال العنف و التّعدي الّتي
 مخالفات ما ّتفضي إلى إحداث مرض أو عجز جزئـي بالمجني عليه لمدّة ال تتجاوز  15يوما والّتي لم يسبـقها
صد ولم تستعمل فيها أسلحة ،والمنصوص عليها في المادة ( 442ق،ع،ج ).
إصرار أو تر ّ
ّ
الموظـف العام
سة بالنّظام العام واألمن العمومي  :ومنها جرائم االعتداء على
 مخالفات ما ّالمكلّف بخدمة عمومية ،وذلك بإهانته قوال أو إشارة أو بغيرها من األساليب ،والمنصوص عليها في
سة براحة المواطن ،المنصوص عليها في المادّة( 453ق،ع،ج)
المادّة ( 440من ق،ع،ج)؛ الجرائم الما ّ
وغيرها.
ب ـ بالنّسبة لجسامة النتيجة اإلجراميّة :تحقيقا لمبدأ التفريد العقابي في مرحلة بناء القاعدة
ي من
الجنائيّة ميّزت التشريعات بين الجرائم بالنّظر إلى ركنها
ّ
المادي القائم أساسا على السلوك اإلجرام ّ
سمت الجرائم إلى  :جرائم ضرر و
جهة و النتيجة اإلجراميّة من جهة ثانية  ،ومن خالل هذه األخيرة ق ّ
جرائم خطر  ،و تباينت من ث ّم آثارها العقابيّة .
و رغم ّ
أن أغلب الجرائم تصنّف من جرائم الضرر كالقتل و السرقة و النّصب و السبّ و القذف
و الهتك ...و القليل منها فقط يعتبر من جرائم الخطر كالتحريض على الجريمة أو التآمر على أمن الدولة
المزور للعدوان
و كحيازة سالح دون ترخيص حتى مع عدم استعماله و كالتزوير حتى مع عدم استعمال
ّ
على الغير...

()1

 ،إالّ ّ
أن التشريعات العقابيّة رتّبت عليهما معا عقوبات رأتها مناسبة لجسامة الضرر و

جسامة الخطر و مدى تهديده للمصالح من جهة أخرى.
( ) 1ويعتبر موضوع الجرائم ذات الخطر أحد موضوعات المؤتمر الدولي العاشر لقانون العقوبات المنعقد في إيطاليا في
سبتمبر  ،1969ينظر  ،محمود محمود مصطفى  ،شرح قانون العقوبات "القسم العام"،ص.280
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و النّماذج التطبيقيّة لهذه الجرائم نلمسها من خالل األمثلة التي سقناها سابقا عند عرض الجنايات
و الجنح و المخالفات طبقا للنموذج الجزائري  ،و هي جليّة و كافيّة للبيان و لهذا ال نرى ضرورة
لإلطناب في التمثيل منعا للتكرار(.)1
ي و تطبيقاتهّ :
بمجرد تحقق ركنها
ي
ّ
إن الجريمة ال يكتمل بنيانها القانون ّ
ثانيا ـ المعيار الشخص ّ
يّ ،
ي يتعلّق بمرتكب
ألن المسؤوليّة الجزائيّة تقوم أساسا على ركن آخر معنو ّ
الماد ّ
ي أو أدب ّ
ي أو شخص ّ
للمشرع من أخذه في الحسبان حتّى تكون نتيجة المعادلة صحيحة عند
الجريمة في ح ّد ذاته ،حيث البد
ّ
ي  .و بيان مضمونه و بعض تطبيقاته أو إسقاطاته يكون على
تقرير العقاب ،و هذا هو المعيار الشخص ّ
ال ّنحو التالي :
ي و عناصره  :يعبّر هذا المعيار في نظرنا عن فكرة المسؤوليّة
 1ــ مضمون المعيار الشخص ّ
للمشرع أن يتغاضى عنها عند تحديد
الجنائيّة المعنويّة أو الشخصيّة  ،و هي تقوم على عناصر ليس
ّ
العقوبة المالئمة  .وعليه  ،يمكن بيان مضمـون المعيار الشخصي و عناصره األساسية كما يلي:
يّ :
إن متطلّبات التناسب في المسائل الجزائيّة تقتضي أن يقدّر
أ ــ مضمون المعيار الشخص ّ
ي أو درجة الخطأ ا ّلذي يمكن إسناده إلى الجاني)2("..؛ ّ
ألن
الجزاء " بالنّظر إلى درجة اإلثم الجنائ ّ
ي.
المعادلة ال تتحقق إالّ بثالثة معالم ّ :أولها الجريمة و ثانيها المجرم و آخرها الجزاء الجنائ ّ
و لعلنا عند عرض التأصيل التاريخي لنظام التفريد العقابي

()3

بيّنا كيف ّ
أن التشريعات القديمة لم

تأخذ المجرم في تقديراتها  ،ال في بحث مدى مسؤوليّته و ال في اختيار العقوبات المناسبة له ؛ أ ّما في
ظ ّل التشريعات الحديثة و نظرا للتو ّجه نحو تكريس مبدأ التفريد العقابي أصبح المجرم هو المحور الّذي
تدور حوله السياسة الجنائيّة بأكملها  ،و ال أد ّل على ذلك من تلك المؤتمرات و التوصيّات

و

القواعد المتعلّقة كلّها بالمجرم و الشخصيّة اإلجراميّة .و ّ
مبرر هذا التوجه هو العدالة الجنائيّة  ،ذلك
إن ّ
شراح القانون .. ":إذا كانت العدالة تحتم وجود مقابل للجريمة التي ارتكبت ّ ،
فإن هذه
أنّه كما قال أحد ّ
ي الّذي يضعه
العدالة تقتضي في الوقت ذاته وجود عالقة بين خطأ الجاني و بين الجزاء الجنائ ّ
أما مبدأ فرض الجزاء ذاته في مرحلة التشريع فإ ّن ه محكوم باعتبار وحيد ال يجوز تجاهله هو
ّ
المشرعّ ...
مبدأ العدالة" (.)4

( ) 1ينظر  ،العنصر السابق .
2
ي ،ص .32
( ) سامي عبد الكريم محمود ،الجزاء الجنائ ّ

األول  ،الفصل الثاني  ،ص  118و ما بعدها.
( ) 3ينظر  ،الباب ّ
( ) 4أحمد فتحي سرور  ،السياسة الجنائيّة،ص116ـ.117
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فتحميل الجاني المسؤوليّة الجزائيّة يتوافق مع مدى انصراف إرادته نحو اإلضرار بالغير

و

ي؛ و لهذا اعتبرت
مدى اتّجاه قصده نحو تحقيق ال ّنتيجة اإلجراميّة المترتبة أصال عن سلـوكه العدوان ّ
المشرع
ي حيث يجب على
ّ
درجة اإلذناب عنصرا من العناصر األساسيّة ا ّلتي يقوم عليها المعيار الشخص ّ
أن ير ّكز عليها كثيرا أثناء تحديده للعقوبة  .و رغم ّ
شرع
أن الشخصيّة اإلجراميّة ليست معروفة لدى الم ّ
مجرد ـ بخالف القاضي على ما سنتناول في التفريد القضائي ـ ،
ألنّه يتعامل إزاء المجرم باعتباره كيان
ّ
إالّ أنّه يعرف أو يفترض به معرفة بعض السيمات المتوقّعة المتعلقة بالشخصيّة اإلجراميّة و أه ّمها :
الخطورة اإلجراميّة  ،و لهذا يمكن اعتبار درجة الخطورة اإلجرام ّية عنصرا آخر من عناصر المعيار
ي ؛ بيان هذان العنصران بهذا الترتيب يكون كما يلي:
الشخص ّ
ي :هما عنصران سبق تحديدهما  ،لكلّ واحد منهما درجته الّتي
ب ـ عناصر المعيار الشخص ّ
تتقرر بمقتضاها مسؤوليّة الجاني و من ث ّم تتحدد العقوبة المناسبة له .
ّ
ب 1ـ درجة اإلذناب ّ :
ي المرتكب و
إن العالقة السببيّة ال ّنفسيّة ا ّلتي تربط بين السلوك اإلجرام ّ
فاعله" الجاني" ،و الّتي تكشف عن إرادته الباطنيّة هي الضابط الّذي تتحدد بمقتضاه المسؤوليّة
ي
الجزائيّة؛ هذه المسؤوليّة القائمة هي األخرى على عنصران أساسيان  ،هما  :القصد الجنائ ّ

و

الخطأ( ، )1بهما تتحدد درجة اإلذناب.
شراح القانون عن تلك العالقة باإلرادة اإلجراميّة حيث تكون إرادة الجاني متّجهة
و قد عبّر أحد ّ
ي و مسيطرة عليها و قادرة على توجيهها و هذا هو:
نحو تحقيق ك ّل عناصر الركن الماد ّ

" القصد

المادي هو السلوك فاقدة السيطرة
ي"  ،و قد تكون اإلرادة مسيطرة على جزء فقط من الركن
ّ
اإلجرام ّ
على الجزء اآلخر و هو النتيجة و هذا هو "الخطأ"(.)2
و عليه  ،فدرجة اإلذناب تختلف بحسب ما إذا كان السلوك المرتكب  ،ارتكب مع ثبوت القصد
المشرع من هذا المنطلق العقوبة على أساس أنّها جريمة عمديّة
ي وبالتالي يوصف بالعمد و يقرر
ّ
الجنائ ّ
المشرع
؛ أم ارتكب السلوك مع انتفاء هذا القصد فيغ ّلب وصفه بالخطأ و العقوبة المفترض تقريرها من
ّ
تكون بالضرورة عن جريمة خطئيّة.
ي  :هو" اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب الجريمة مع العلم بتوافر أركانها
 القصد الجنائ ّالقانونيّة ، )3("..أي إنصراف نيّته بـإرادة مدركة وواعية إلى إحداث النّتيجة اإلجراميّة المعاقب عليها .و

( ) 1ينظر  ،محمود محمود مصطفى  ،شرح قانون العقوبات "القسم العام " ،ص  427و ما بعدها.
سراج  ،قانون العقوبات القسم العام ،ص. 217
( ) 2ينظر  ،عبّود ّ
( ) 3ينظر  ،رؤوف عبيد ،مبادئ القسم العام من التشريع العقابي ،ص .276
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يشترط لثبوته علم الجاني وإدراكه ّ
أن مواصفات الواقعة الّتي يرتكبها تنطبـق على مـواصفات النّموذج
القانوني للجريمة ،مع تمتّعه باألهلـيّة الكاملة لتح ّمل تبعات فعله ،و انصراف نيّته أو إرادته نحو ارتكابها
 ،وهو ما يطلق عليه":شرط اإلرادة اآلثمة".
صا ،وقد يكون مبـاشرا أو غير مباشر،
وللقصد الجنائي عدّة صور( :)1فقد يكون عا ّما أو خا ّ
وقـد يكون محدّدا أو غير محدّد...؛ و ما يه ّمنا في هذا المقام التأكيد على أنّه و وفق هذه الصور و غيرها
المشرع المسؤوليّة الجزائيّة تخفيفا وتشديدا.
سس
يؤ ّ
ّ
التصرف الّذي ال يتّفق مع الحيـطة الّتي تتطـ ّلبهـا الحيـاة
ع ّرف الخطأ بأنّه " :
 الخطأ ُ :ّ
فيها:إما أن يكون في القصد أو في الفعل،
االجتماعية" (. )2وجرائم الخطأ تفتقر إلى عنصر العمد؛ والخطأ
ّ
ومثا ل ذلك من يرى شيئا يحسبه صيدا ،فإذا هو إنسان ،فالغلط وقع في اعتقاده هو وقصده؛ ومثـال الخطأ
الرمية ،فتصيب شخصا ،فالغلط وقع في التّصويب للهدف
في الفعل كمن يرمي هدفا معيّـنا بذاته فتنحرف ّ
أي في الفعل

() 3

.

الرعـونة وسـوء التّقدير،
ص َو ٌر متعدّدة  :فقد يكون باإلهمـال أو ّ
و للخطأ في قانون العقوبـات ُ
أو بعدم االنتباه وعدم الحيطة ،أو بعدم مراعاة األنظمة ،وهو ما أوضحته المادة  288من قانون
ألول على اإلخالل بواجبات الحيطة
العقوبات الجزائري .والخطأ ال يقوم إالّ بتوافر عنصرين ينطوي ا ّ
سط الحيطة والحذر لدى ال ّ
شخص العادي هو معيار المساءلة الجنائيّة  ،و يتمثّل
والحذر ،ويكون متو ّ
الثاني في تلك العالقة النّفسية بين اإلرادة اآلثمة والنّتيجة اإلجراميّة  ،بحيث ال ب ّد من تحقق الضرر (. )4
ي في الجرائم غير العمديّة آثارا منها :عدم إمكـان
ويرتّب
ّ
المشرع على تخلّف القصد الجنائ ّ
تصور الشـروع في جرائم الخطأ لعدم توافر نيّة اإلضرار؛ وكذا االشتراك ّ
ألن المساهم بقدر من الضّرر
ّ
يع ّد فاعال أصليا ّ( ،)5و عندما يتطلب األمر فرض العقاب ّ
فإن مقادير العقوبات المقررة للجريمة الخطئيّة
يفترض أن تختلف عن تلك المقررة عن الجريمة العمديّة .

( ) 1ينظر،مأمون سالمة ،قانون العقوبات،ص340؛ رؤوف عبيد  ،مبادئ القسم العام من التشريع العقابي  ،ص  306و
ما بعدها.
( ) 2عبد هللا سليمان،شرح قانون العقوبات الجزائري ،ج.229/1
() 3ينظر  ،عبود السراج  ،قانون العقوبات "القسم العام"  ،ص 242؛محمود محمود مصطفى  ،شرح قانون العقوبات
"القسم العام"  ،ص .446
( ) 4ينظر ،عبد هللا سليمان ،المرجع نفسه ،ج.238-229/1
( ) 5ينظر ،إبراهيم الشباسي،الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري (،القسم العام)،ص.113
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المشرع في تقريره للعقاب بشكل أساسي على جسامة
ب 2ـ درجة الخطورة اإلجراميّة  :يعتمد
ّ
ماديّات السلوك اإلجرامي المرتكب ـ كما أوضحنا سابقا ـ  ،و كذا مدى تد ّخل إرادته في إحداثها؛ و
ّ
الحق ّ
أن هذه الجسامة تومئ بدرجة خطورة مرت كب الجريمة  ،و لهذا يجب أخذ خطورة المجرم أيضا
بنظر االعتبار ذلك ّ
أن "  ..الشارع يستطيع مقدّما أن يستخلص بعض العوامل الّتي من شأنها التأثير في
أهليّة الجاني لتح ّمل المسؤوليّة  ،أو الداللة على خطورته اإلجراميّة  ،و أن يدخلها في حسابه عند تحديد
العقوبة و قياسها .)1( "..
تفرق من حيث األهليّة الجنائيّة بين
و من هذا المنطلق  ،نجد التشريعات العقابيّة الحديثة أصبحت ّ
أصناف المجرمين و تفرض لك ّل صنف نوعا خاصا من الجزاءات  ،فالمجرم الحدث تختلف مسؤوليّته
المقررة للراشد كما ّ
أن خطورته مهما بلغت ال تصل خطورة الراشد .و من حيث درجة
الجزائيّة عن تلك
ّ
هذه الخطورة تفرض لمن ثبتت فيه حالة العود عقوبة مشدّدة و لمن ارتكب جريمته مع سبق إصرار أو
صد أيضا عقوبة أش ّد و هكذا ..و على الرغم من أنّه ال توجد قواعد موحدة تتحدد بمقتضاها الحاالت
تر ّ
الخطرة ،إالّ ّ
أن المتصفّح للقوانين العقابيّة عموما يجدها أوردت في قسمها العام ظرفا أو مجموعة من
الظروف تعتبرها تكشف عن درجة معيّنة من الخطورة اإلجراميّة ،كظرف العود و في القسم الخاص
صة تقتضي
أثناء عرض مفردات الجرائم تفرض عقوبات مشدد إذا اقترنت جرائم معيّنة بظروف خا ّ
التشديد ك ّل ذلك من أجل تحقيق و لو مظهر من مظاهر التفريد التشريعي للعقوبة (.)2
المشرع بعناصر المعيار الشخصي و اعتماده عليها عند تقرير
و يمكن توضيح كيفيّة تأث ّر
ّ
العقوبات من خالل بعض النّماذج التي نوردها فيما يلي:
بأي حال عرض ك ّل تطبيقات المعيار
ال يمكننا ّ

 2ــ بعض تطبيقات المعيار الشخصي :

الشخصي  ،ولهذا سننتهج ذات المنهج الذي سلكناه بال ّنسبة لتطبيقات المعيار الموضوعي و ذلك بانتقاء
بعض النماذج التوضيحيّة على النّحو التالي:
أ ـ نماذج عن درجة اإلذناب :و أه ّمها على اإلطالق تقسيم الجرائم بالنّظر إلى ركنها المعنوي ّ
ي أو انتفائه  ،إلى  :جرائم عمديّة و أخرى
و بالتالي درجة إذناب مرتكبها أي مدى توافر القصد الجنائ ّ
أخف بال ّنسبة للثانية ؛ و مثالها في تشريع العقوب ات
خطئيّة و تقرير عقوبة مشددة بالنّسبة لألولى و
ّ
الجزائري:

() 1علي أحمد راشد  ،موجز في العقوبات و مظاهر تفريد العقاب ،دط(،القاهرة :مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و
النّشر.94،) 1949،
( ) 2ينظر  ،المطلب الثاني من هذا المبحث .
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تقررت لها عقوبات متفاوتة في
أ 1ـ بالنّسبة للقصد الجنائي :كلّ الجرائم الموصوفة بالعمد ّ
شدّتها و مناط التشديد هو انصراف نيّة و إرادة فاعلها إلى ارتكابها رغم العلم بتجريمها قانونا  ،و من
ذلك:
صت المادة  261منه على أنّه  ":يعاقب باإلعدام ك ّل من ارتكب جريمة
ـ القتل العمد  :حيث ن ّ
المشرع
قتل أو قتل األصول أو التسميم  "...و القتل المقصود في هذا النّص هو القتل العمد  ،فقد شدد
ّ
العقوبة بصرف النّظر عن الدافع والباعث الذي أدى إلى ارتكابها ،إذ يكفي تحقق القصد الجنائي
بعنصريه .
ـ أعمال العنف العمديّة األخرى :و تتفاوت العقوبة المقررة لفاعلها بحسب ما ترتب عنها من
صت المادة  264من قانون العقوبات على أنّه " :
ي حيث ن ّ
ي أو الجزئ ّ
أضرار كالمرض أو العجز الكل ّ
ك ّل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربه أو ارتكب أيّعمل آخر من أعمال العنف أو االعتداء يعاقب
بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات ....إذا نتج عن هذه األنواع من العنف عجز ل العمل لمدة تزيد
عن خمسة عشر يوما ...
و إذا ترتب على أعمال الموضّحة أعاله  ،فقد أو بتر إحدى األعضاء أو الحرمان من استعماله
أو فقد البصر ....فيعاقب الجاني بالسجن من خمس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات ....و إذا أفضى
الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني بالسجن من عشر
سنوات إلى عشرين سنة".
المشرع بنظر االعتبار احتمال ارتكاب الجريمة بروعنة أو لعدم احتياط
أ 2ـ بالنّسبة للخطأ:أخذ
ّ
أو لعدم انتباه أو إلهمال من الجاني أو لعدم مراعاته لألنظمة  ،وقرر من عقوبات أق ّل شدة من سابقتها و
إن كانت هي األخرى متفاوتة في شدتها بالنّظر إلى ما نتج عنها و منها:
ـ القتل الخطأ :المنصوص عليه في المادة  288من قانون العقوبات الّتي جاء فيها ":ك ّل من قتل
خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو إهماله أو عدم مراعاته األنظمة يعاقب بالحبس من
النص ما إذا
ستة أشهر إلى ثالث سنوات و بغرامة"..؛ و إن كان قد اختلف حول صور الخطأ في هذا
ّ
سع في تكييف
كانت محددة حصرا أم على سبيل المثال(،)1و الرأي عندنا أنّها واردة حصرا منعا للتو ّ
الوقائع بالخطأ من طرف القضاة و من ث ّم الت ّخفيف على الجناة حت ّى مع تع ّمدهم ارتكاب الجرائم،
المشرع طبقا للصور الواردة في هذا النّص تقتضيها العدالة الجنائيّة.
فاحترام الوصف المحدد من
ّ

( ) 1ينظر  ،عبد هللا سليمان ،شرح قانون العقوبات"القسم العام"  ،ص233
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األول :
الفصل ّ

ـ الجرح الخطأ :المنصوص عليه في المادة  289من قانون العقوبات حيث جاء فيها ":إذا نتج
عن الرعونة أو عن عدم االحتياط إصابة أو جرح أو مرض أدى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة تجاوز
ي بين عقوبة ذات
ثالثة أشهر فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة"...؛ و الفرق جل ّ
المشرع التخفيف في
األفعال في حالة ارتكابها عمدا و حالة الخطأ و ال ّنص القانوني صريح في تقدير
ّ
ي.
الحالة األخيرة إعماال للمعيار الشخص ّ
ب ـ نماذج عن درجة الخطورة :بالنّظر دائما للركن المعنوي الّذي يبحث في شخصيّة مرتكب
المشرع ـ كما سبق البيان ـ مدى خطورة الجاني قبل تقريره للعقاب رغم عدم معرفته به
الجريمة  ،يأخذ
ّ
متصورة
 ،ذلك أنّه ث ّمة من العوامل ما يساعده على افتراض هذه الخطورة لكونها
ّ

و غير مستبعدة

إطالقا بالنّسبة بكثير من الجناة منهم  :العائدين إلى اإلجرام و مرتكبي الجرائم مع سبق اإلصرار أو
صد
التر ّ

()1

 ،و هذه الحاالت ال نجدها على مستوى الجرائم التقليدية فحسب بل حتى على مستوى

ي (. )2
المستحدث منها كالجرائم المعلوماتية بصورها و ا ّلتي يوصف مرتكبها بالمجرم الذك ّ
و قد ر ّكزت التشريعات العقابية الحديثة على العود فأوردت له أحكاما عمدت إيرادها في القسم
العام كما سبقت اإلشارة و لن نطنب في بيانه و بيان الظروف األخرى المش ّددة ا ّلتي تومئ بدرجة
خطورة الجاني ،ألنّنا سنتعرض لها في المطلب الموالي  .و نكتفي بالتأكيد فحسب على أهميّة إحاطة
المشرع بدرجة الخطورة اإلجراميّة عند تقريره للعقوبة ضمانا لتحقيق عدالتها.
ّ

المطلب الثاني :
آليات التفريد التشريعي في الشريعة و القانون.
ي عديدة بمقتضاها يت ّم ضبط مقدار العقوبة الجزائيّة بحيث يتح ّق ق
إ ّن مظاهر التفريد التشريع ّ
ي بين الجريمة المرتكبة والمقابل لها  .و لع ّل أه ّم اآلليات المعتمدة لتجسيد فردية العقـوبة
التّناسب الفعل ّ
صا بالتخفيف أو باإلعفاء حينا و بالتشديد حينا آخر ألسباب
ي تنويـعها ،و تكييفها ن ّ
على المستوى التشريع ّ
ي و
عدّة يأخذها
ّ
المشرع بنظر االعتبار .نتناول على التوالي هذه اآلليات وفق المنظورين الشرع ّ
ي في فروع هذا المطلب الثالثة :
القانون ّ

( ) 1ينظر  ،المواد 54ـ  60و  265،266و غيرها من قانون العقوبات الجزائري.
(  ) 2يظر حول خصائص الجرائم المعلوماتية و أحكامها ،رشيدة بوكر ،جرائم االعتداء على نظم المعالجة اآلليّة،
ط(،1بيروت :منشورات الحلبي الحقوقية  ،)2012،ص 89وما بعدها؛محمد خليفة  ،الحماية الجنائيّة لمعطيات الحاسب
اآللي( ،اإلسكندرية  :دار الجامعة الجديدة ،)2007 ،ص 33؛
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األول :
الفصل ّ

األول :
الفــرع ّ
األعذار المخ ّففة للعقوبة في الشريعة و القانون.
المقررة سواء في الشريعة أو في القانون وجه من وجوه التفريد
تعتبر األعذار المخففة (ّ ) 1
صا و تحققت واقعا ألزم القاضي بترتيب أثرها المخفّف والذي
التشريعي للعقوبة ؛ و هي إن تقررت ن ّ
يقتضي النزول بمقدار العقوبة المقررة أصال للفعل وجوبا  .و تنقسم بدورها إلى أعذار عا ّمة و أخرى
صة  ،و رغم ّ
أن تطبيقاتها معدودة إالّ أنّنا سنحاول عرض المتفق فيها بين الشريعة و القانون
خا ّ

و

المشتركة على مستوى التشريعات العقابية للدول :
أوال ـ األعذار المخفّفة العا ّمة:و سريانها يشمل ك ّل أنواع الجرائم أو أغلبها ،بحيث يكفي تثبت
ّ
القاضي من توافر العذر و تحقق شروطه إن وجدت و من ث ّم ترتيب أثره مباشرة؛ و تنحصر في:
 1ــ صغر السنّ في الشريعة و القانون :تعتبر اإلرادة و ما ينطوي تحتها من شروط أهمها
مجرم يرتكب ،و هي مرهونة
ي فعل
ّ
اإلدراك  ،عنصرا له وزنه في تقرير المسؤولية الجزائيّة عن أ ّ
ّ
ببلوغ الشخص ّ
السن إذا لم
سن معيّنة و األمر ال خالف فيه إن كانت إرادة الشخص تا ّمة ببلوغه هذه
ّ
السن  ،فاألهلية تا ّمة و عليه يتح ّمل المسؤوليّة
يعترضها أي مانع من موانع المسؤولية و منها صغر
الجزائيّة كاملة .لكن األمر قد يصعب إذا تعلق بتحديد المرحلة العمريّة التي يع ّد فيها الشخص صغيرا ،و
يزداد صعوبة إذا تعلق األمر بتكييف األثر المترتب على الجرائم التي يكون قد ارتكبها متعمدا .
و المسألة فيها خالف بين الشريعة و القانون بل و خالف آخر على مستوى التشريعات العقابية
ّ
السن في الشريعة ثم في القانون مع بيان أثر صغر
ذاتها  ،و من هذا المنطلق سنعرض بإيجاز صغر
ّ
السن في تخفيف العقوبة :
سم فقهاء الشريعة االسالمية المراحل العمريّة لالنسان إلى ثالثة
أ ــ صغر السنّ في الشريعة :يق ّ
( ،)2و يرتبون عن ك ّل مرحلة أثرا فيما يتعلّق بالمسؤولية الجزائية ،و هي :

()1األعذار القانـونيّة المخـفّفة:هي ":وقائع تقترن بالجريـمة فتخ ّفف من المسؤولية وبالتّالي تخ ّفف من العقوبة "..سيّد
حسن البغّال،ال ّ
ظروف المشدّدة والمخفّفة في قانون العقوبات ،دط( ،القاهرة،دار الفكر العربي1982،م)،ص.11
عرفتها المادة  52من قانون العقوبات الجزائري بأنّها":حاالت محدّدةفي القانون على سبيل الحصر يترتّب عليها  ،مع
وقد ّ
قيام الجريمة والمسؤوليّة ،إ ّما عدم عقاب المتّهم إذا كانت أعذار معفيّـة ،وإ ّما تخفيـف العقوبة إذا كانت مخفّفة؛ ومع ذلك
يجوز للقاضي في حالة اإلعفاء أن يطبق تدابير األمن على المعفى عنه. "..
()2ينظر  ،عبد القادر عودة  ،التشريع الجنائي االسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ،ج.604-601/1
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الفصل ّ
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أ 1ـ مرحلة انعدام اإلدراك  :تبدأ من الميالد و حتّى بلوغ ّ
سن السابعة  ،و يعتبر الصغير في هذه
ي غير مميّز  ،فأهليّته منعدمة تماما.
المرحلة صب ّ
أ 2ــ مرحلة اإلدراك الضعيف :و تبدأ بوصول الصغير السابعة و تنتهي ببلوغه  ،و يعد الصغير
ي مميّز  ،فأهليّته ليست منعدمة بالكامل و لكنّها ناقصة .
في هذه المرحلة صب ّ
أ 3ــ مرحلة اإلدراك التا ّم:و تكون بالبلوغ  ،على اختالف بين الفقهاء في تحديده و هو متراوح
بين الخامسة عشرة سنة و الثماني عشرة كاملة .
ّ
السن في التشريعات العقابية الحديثة حدث ال بد من
ب ـ صغر السن في القانون :يعتبر صغير
معاملته فيما يتعلق بالمسائل الجزائية معاملة تختلف عن تلك المقررة للراشدين .و اعتبار الشخص قاصر
أو حدث مرهون أيضا بالمرحلة العمريّة التي يكون قد بلغها  ،و إن كانت هي األخرى متفاوتة حتى مع
فرقت القوانين بين فئات
االتفاق حول كونها مرتبطة بعدم بلوغ الصغير سن الرشد الجنائي  .و قد ّ
األحداث و رتبت لكل فئة أثرا معيّنا فيما يتعلق بمدى مسؤوليتها الجنائيّة ؛ و هي (:)1
ب 1ــ فئة األحداث الذين لم يكملوا الســـابعة أو الثالثة عشرمن العمر :اختلفت التشريعات

() 2

في ضبط ّ
سن الحداثة و لن نخوض في خالفهم ألنّنا أثرنا تحديد متوسط المرحلة العمريّة بالنّسبة لهذه
الفئة بالنّظر إلى حدها األقصى  ،و هو عند البعض السابعة و في الغالب ثالثة عشرة سنة كاملة  .بحيث
ّ
أن كل من لم يبلغ السابعة في الحالة األولى يعتبر حدثا و في أغلب القوانين يبقى الشخص حدثا إلى أن
يصل الثالثة عشرة من العمر؛ و في هذه المرحلة العمرية يعتبر اإلدراك منعدم.
ب 2ــ فئة األحداث ما بين الثالثة عشر و الثامنة عشر :يبقى الشخص حدثا ما دام لم يبلغ بعد
سن الرشد الجزائي و هو في أغلب القوانين العقابية ثمانية عشرة سنة كاملة .
و اإلدراك عند هذه الفئة ثابت و إن كان يعتريه الضعف ،فال يفترض التسوية في الحكم بين الراشد و
األول و نقصه عند الثاني .
الحدث لكمال االدراك عند ّ
السراج  ،قانون العقوبات "القسم العام"  ،دط(،دمشق :المطبعة الجديدة ،)1985،ص306ـ 307؛محمود
()1ينظر ،عبّود
ّ
محمود مصطفى  ،شرح قانون العقوبات "القسم العام"  ،ص  653؛ وهناك عدة تقسيمات لفئات القصر و منها على سبيل
صر ثالث فئات :األولى تض ّم من أت ّم السّابعة من عمره ولم يكمل الثّانيـة
المثال ما اختاره
المشرع ال ّلبناني حيث قسم الق ّ
ّ
عشرة ويس ّمى " الولد "  ،والثّانية تض ّم من أتـ ّم الثّانيـة عشرة ولم يت ّم الخامسـة عشرة وهو " المراهق "  ،والثّالثة تض ّم
من أت ّم الخامسة عشرة ولم يت ّم الثامنة عشرة وهو " الفتى " .ينظر،مح ّمد زكي أبو عامر،مذ ّكرات في قانون العقوبات
اللّبناني(،القسم العام)  ،ص.130-129
()2ينظر  ،صالح عبيد محمد الغول ،األعذار القانونية " دراسة مقارنة "،رسالة ماجستير نوقشت في جامعة القاهرة
،منشورة ،دط(،القاهرة:دار النهضة العربية،)2001،ص 92و ما بعدها .
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ج ــ أثر صغر السنّ في تخفيف العقوبة:ال خالف بين الشريعة و القانون()1فيما يتعلق بالمرحلة
العمريّة األولى للشخص و الّتي تبدأ من الميالد و تنتهي بالنّسبة للشريعة و بعض القوانين ببلوغ السابعة
و في أغلب القوانين ببلوغ الثالثة عشرة سنة ؛ حيث تنعدم المسؤولية الجزائية للشخص مطلقا  .ويعتبر
ّ
السن في هذه المرحلة مانع من موانع المسؤلية الجزائية بحيث تسقط العقوبة آليّا النتفاء االدراك
صغر
تماما.
لكن األمر يختلف بالنسبة للمرحلة الثانية بحيث قد تسقط العقوبة و لكن تفرض عليهم :
في الشريعة ( )2جزاءات تأديبية و قد تفرض عليهم عقوبات تعزيرية و تبقى العقوبات التي يمكن فرضها
عليه تعزيرية ال تصل إلى مقدار الحد في الحدود حتى مع ارتكابه لجريمة حديّة و ال يقتص منه مطلقا
حت ّى مع ارتكابه إحدى الجرائم الموجبة للقصاص.
و في القانون()3تفرض تدابير الحماية و قد توقع عليهمعقوبات خفيفةإن كانت جرائمهم ليست
بالخطرة أو الجسيمة ،فإن كانت من الجرائم الخطرة طبقت عليهم العقوبات األصلية المقررة لمثل فعلهم
مع تخفيفها على نحو يتناسب و نقص أهليتهم و التخفيف هنا وجوبي.
 2ــ تجاوز الدفاع الشرعي في الشريعة و القانون :لقد عرفت الشريعة و كذا القوانين الحديثة
حالة تجاوز ّ
حق الدّفاع ال ّشرعي أو كما يسميه فقهاء الشريعة اإلسالمية دفع الصائل؛ و اعتبر سببا يمكن
بمقتضاه أن تخفف العقوبة ضمانا لتحقيق العدالة  ،و بيان هذا السبب على مستوى التشريع الجنائي
اإلسالمي و القانون يكون على النّحو التالي :
أ ــ تجاوز الدفاع الشرعي في الشريعةّ :
قوة
القوة في الدفاع ال تتناسب مع ّ
إن استعمال قدرا من ّ
االعتداء يجعل الفعل يكيّف آليا على أنّه تجاوز حتّى مع تحقق شروط الدفاع الشرعي األخرى كاملة ّ
ألن
المدافع مقيّد بدفع االعتداء بأيسر ما يندفع به  ،فإذا كان يندفع بالقليل فليس له أن يستعمل الكثير( .)4و
المسألة في الشريعة اإلسالمية متعلقة أيضا بطبيعة الحق المعتدى عليه فدفع الصائل يمكن تصوره لرد
االعتداء سواء كان واقعا على ال ّنفس أو المال أو العرض  ،و األثر المترتب على التجاوز يتوافق مع
طبيعة الحق المعتدى عليه و مقدار التفاوت بين فعل االعتداء و فعل الدفاع .
()1ينظر  ،عبد القادر عودة  ،التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ،ج602-601/1؛
()2ينظر  ،عبد القادر عودة  ،المرجع السابق  ،ج.604/1
()3ينظر ،محمود محمود مصطفى  ،شرح قانون العقوبات ،القسم العام  ،ص 253؛عبد العزيز محمد محسن  ،األعذار
القانونية المخففة من العقاب في الفقه االسالمي و القانون الوضعي ،دراسة مقارنة ،دط(،القاهرة :دار النهضة العربية ،
 ،)1997ص 70ــ.83
()4ينظر  ،عبد القادر عودة  ،التشريع الجنائي األسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ،ص 486ـ.488
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ب ــ تجاوز الدفاع الشرعي في القانون :كما سبق التوضيح ّ ،
إن السلوك المرتكب من الشخص
ال يمكن تكييفه دفاعا شرعيّا إالّ بتوافر أركانه بل و بشمولية ك ّل ركن على شروط يفترض تحققها ()1و
القوة أو من حيث
لع ّل أه ّمها بالنسبة لفعل االعتداء شرط التناسب بين الفعل و رد الفعل سواء من حيث ّ
الجسامة .
و رغم ّ
ي قد ينظر فيه إلى الوسيلة المستعملة في الدفاع أو إلى مقدار
أن تقدير التناسب أمر نسب ّ
قوة طرفي الخصومة ـ المعتدي و المعتدى عليه ـ أو ّ .
..فإن معيار التقدير يبقى معيارا موضوعيا ال
يتطلب المماثلة التامة فإذا ثبت هذا التناسب باإلضافة إلى باقي الشروط حكم على المتّهم بالبراءة ()2؛
فإن انتفى هذا الشرط بأن كان فعل الدفاع يفوق فعل االعتداء اعتبرت جريمة معاقب عليها و كيّفت
الحالة بحالة تجاوز الدفاع الشرعي و ترتب من ث ّم األثر القانوني عليها بالنّظر مدى مسؤوليّة المدافع .
ج ــ أثر تجاوز الدفاع الشرعي في تخفيف العقوبة :إ ّن األثر المترت ب على حالة تجاوز الدفاع
الشرعي سواء في الشريعة أو القانون مرهونة بمدى مسؤولية المدافع المتراوحة بين العمد الذي يؤدي
ثبوته إلى قيام المسؤولية الجزائية المخففة و لكن عن جريمة عمدية  ،و الخطأ الذي يؤدي تحققه إلى قيام
مسؤولية و لكن عن جريمة خطئيّة في القانون أما في الشريعة المسؤولية تسقط كليا في الخطأ  ،و قد ال
يثبت ال العمد و ال الخطأ إذا كانبلغ الشخص حدا فقد بمقتضــاه السيطرة كليا على ارادته فال مسؤولية تقع
عليه النتفــاء الركن المعنوي (.)3
متصور في الغالب حتى مع تحقق حالة التجاوز و إن كان شرط
و يبقى تخفيف العقوبة أمر
ّ
صت المادة  277من قانون
ترتيبه متعلق بحسن نيّة المدافع حتّى مع عدم تقرير ذلك صراحة ،فقد ن ّ
العقوبات الجزائري مثال على أنّه  " :يستفيد مرتكب جرائـم القتل و الجرح والضرب من األعذار إذا
دفعه إلى ارتكابها وقوع ضرب شديـد من أحد األشخاص ".
 3ــ الشبهة في الشريعة و الشكّ في القانون ّ :
إن المتصفح ألحكام الشريعة اإلسالمية في
المجال الجنائي يجدها زاخرة بمبادئ لها وزنها في تقدير العقوبة و من ث ّم تفريدها  ،وقد أوقفنا مبدأ "درء
الحدود بالشبهات" لمسنا فيه قمة العدالة ؛ كما أوقفتنا قاعدة " تفسير الشك لصالح المتهم" المعمول بها في

) (1شروط الدفاع الشرعي هي  ":أون يكون هناك اعتداء أو عدوان  ،أن يكون هذا االعتداء حاال  ،أن ال يمكن دفع االعتداء بطريق
آخر  ،أن يدفع االعتداء بالقوة الالزمة لدفعه أي متناسبا مع فعل االعتداء " .محمود محمود مصطفى  ،شرح قانون العقوبات ،القسم
العام ،ص  220و ما يليها ؛عبد القادر عودة ،التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي،ص 478و ما يليها .
()2ينطر  ،محمود محمود مصطفى ،المرجع السابق،ص243ـ.257
()3ينظر  ،محمود محمود مصطفى  ،المرجع نفسه ،ص 260ـ 263؛عبد العزيز محمد محسن ،األعذار القانونية في الفقه االسالمي
و القانون الوضعي ،ص 125ـ.126
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القوانين الحديثة و رأينا لها أيضا وزنها في مجال تخفيف العقوبة تحقيقا للتفريد العقابي .من هذا
المنطلق اخترنا الوقوف على ك ّل منهما و ذلك كما يلي:
أ ـ الشبهة في الشريعة :إذا كان نظام العقوبات الشرعية ُوسم بالشدّة ،فقد أحيط بجملة من
صة ،وبعضها اآلخر يتعلّق بكيفيّة
المبادئ الشرعيّة ،بعضها يتعلّق بص ّحة الحكم بالعقوبة المقدّرة خا ّ
تنفيذها حماية لهذا النّظام ّأوال وضمانا لحسن تطبيقه ؛ ونعني بص ّحة الحكم بالعقوبة المقدّرة  ،ثبوت
ي شبهة عنها ّ
ألن هذه األخيرة تعتبر أه ّم ما تُدرأ به العقوبة وينفي
الجريمة بكامل أركانها  ،وانتفاء أ ّ
ص ّحة الحكم بها.
و عليه سنعرض بداية مضمون مبدأ درء الحدود بالشبهات و أنواع الشبهات ثم نردف العرض
بتحديد مدى امكانية تطبيق المبدأ على مستوى التعازير ،و ذلك على النحو التالي:
أ 1ـ مبدأ درأ الحدود بالشبهـات :إ ّن الشبهة( ) 1هي  .." :ما لم يتيقّن من كونه حراما أو حالال "
وعرفت أيضا بأنّها  ":ما يشبه الثابت وليس بثــابت  ،أوهي وجــود المبيح صــورة ال حقيقة " (. )3
( )2؛
ّ
فهذا التعريف األخير يشير إلى ّ
أن مدلول الشبهة ينصرف إلى مدى شرعيّة الفعل المرتكب ،
األول الدال على وجود أمر يقترن بالواقعة محلّ النّظر  ،يجعل الحكم
وهو تعريف عا ّم ،
ّ
وأخص منه ّ
ُيتصور اجتماعهما
عليها مترددا بين الحلّ والحرمة ؛ وهذا التردّد سببه حصول مقابلة بين أمرين ال
ّ
:ثبوت الح ّد أو الجرم و عدم ثبوته .
مسوغ شرعي قد يخرج الفعل من دائرة األفعال
فالشبهة في المجال الجنائي تنطوي على :وجود ّ
المعاقب عليها أصال  ،رغم كونه فعال مج ّرما و قد يؤدي إلى تغيير تكييفه.
بالمسوغ الشرعي :القرينة الدالّة على حصول ال ّلبس في شرعيّة الفعل أو في
ونقصد
ّ
ثبوتالمسؤوليّة الجنائيّة للفاعل أوفي أدلة إثبات الواقعة المرتكبة.ومناط خروج الفعل من دائرة العقاب
مجرما،
المسوغ".و بقاء الفعل
المنوه به ،وا ّلذي عبّرنا عنه":ب
المفترض هو وجود ذلك المبيح الصوري
ّ
ّ
ّ
المسوغ ال تعني شرعيّة الفعل المرتكب ككلّ  ،أو بعبارة ّ
أدقّ ،
سببه ّ
لمسوغ
أن شرعيّة
فإن حكم هذا ا ّ
ّ
منفك عن حكم الفعل الجرمي،رغم تأثيره على الجزاء الجنائي.
( (1هي في اللغة" :االلتباس"الرازي  ،مختار الصرحاح  ،ص 396؛ ابرن منظرور  ،لسران العررب  ،ج 2190 /4؛وجراء فري
ّ
وحرق هرو أم باطرل ".مجموعرة مرن العلمراء  ،المعجرم
المعجم الوسيط أنّها " .:ما التبس أمره فال يدرى أحالل هو أم حرام ،
الوسيط  ،ط ( ، 2دمشق  :مجمع ّ
اللغة العربية  ،دت )  ،ج. 471/1
( )2الجرجاني  ،كتاب التعريفات  ،ص.141
()3الكاساني  ،بدائع الصنائع  ،ج. 36/ 7
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صا روي عن
الرأي حوله ،فذهب األكثرون إلى اعتبار مستند هذا المبدأ الشرعي ن ّ
وقد اختلف ّ
الرسول الكريم  فعن عائشة رضي هللا عنها  ،قالت  :قال رسـول هللا  :ادرؤوا الحدود عن
المسلميـن مااستطعتم  ،فإن كان له مخرج فخلّوا سبيـله ؛ ّ
فإن اإلمام أن يخطئ في العفو خيـر من أن
صيّة ؛ و يتزعّمها من
يخطئ في العقوبة ،)1(في حين ر ّجحت فئة أخرى اعتباره قاعدة فقهيّة ال ن ّ
المتقدمين اإلمام القرافي في فروقه( ،)2ومن المتأخرين الدكتور سليم العوا( ،)3فأصل مبدأ "درء العقوبة
بالشبهة " عندهم أنّه قاعدة فقهية ال نصيّة ،ذلك ّ
األول يعتريها بعض
أن اآلثار المستد ّل بها في ّ
الرأي ّ
صة من جهة اإلسناد.
الضعف خا ّ
الرأي الثاني رغم تفنيده لنصيّة المبدأ،إالّ ّ
صة في مدى جواز االحتجاج بها
أن له وجهة نظر خا ّ
و ّ
وإعمالها في مجال العقاب ،لكن كقاعدة فقهيّة فحسب .وعندنا ّ
أن مضمون "درء الحدود بالشبهات" ،ليس
صا ثابتا عن الرسول ،أم أثرا من آثار أصحابه
فيه ما يخالف الشرع في شيء  ،سواء كان هذا المبدأ ن ّ
صل إليها االجتهاد.
رضوان هللا عليهم،أم كان قاعدة فقهيّة تو ّ

و ال مناص من تطبيق المبدأ و لكن وفق ضوابط محدّدة سلفا  ،تتعلّق بالشبهة  ،ويستحسن
التضييق من هذا التطبيق،فال يدرأ الح ّد أو العقوبة عموما إالّ إذا كانت الشبهة قويّة؛ ويمكن بيان أنواع
الشبهات في الفرع الموالي :
أ2ـ أنواع الشبهـــات :إ ّن المستقرئ ألحكام العقوبات المقدّرة –حدودا وقصاصا –في كتب الفقه
 ،يجد فقهاء المذاهب قد عكفوا على إبانة هذه الشبهات أثناء دراستهم لك ّل ح ّد وإن كانوا اختلفوا في
تقسيمها  ،فاختار الحنفية

()4

تقسيما ثالثيا هو  :شبهة اشتباه أو شبهة الفعل  ،وشبهة حكميّة تتعلّق

بالمح ّل أو الملك  ،وأضاف أبو حنيفة قسما آخر هو شبهة العقد  .وفضّل الشافعية ()5تقسيما ثالثيا هو :
سعا في بحث أنواع
شبهة في المح ّل  ،شبهة في الفاعل  ،وأخرى في الجهة .هذان المذهبان هما األكثر تو ّ

()1أخرجه،الترمذي،كتاب الحردود،باب مرا جراء فري درء الحدود،حرديث رقرم1344:؛واللّفرظ له؛البيهقي،السرنن الكبررى  ،ج9
. 123/هذا باالضافة إلرى آثرار أخررى عرن الرسرول الكرريم منهرا مرا أخرجره ،ابرن ماجره  ،كتراب الحردود  ،براب السرتر علرى
المؤمن ودفع الحدود بالشبهات  ،حديث رقم. 2535 :
()2ينظر  ،القرافي  ،الفروق  ،ج. 174-172/4
()3ينظر  ،سليم العوا  ،في أصول النّظام الجنائي اإلسالمي  ،ص. 97-96
()4ينظر ،ابن عابدين  ،حاشية ر ّد المحتار  ،ج. 150 / 3
()5ينظر ،الشيرازي  ،المهذّب  ،ج 268/2؛ ّ
العز بن عبد السالم  ،قواعد األحكام  ،ج. 137/2
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ّ
موزعة في ثنايا أحكام
الشبهات ؛ أ ّما المالكية والحنابلة ،
فالمطلع على كتب مذاهبهم يجد هذه األنواع ّ
الحدود والقصاص .
كما اجتهد علماء الشريعة المحدثون في ضبط هذه القاعدة  ،بإعادة تصنيف الشبهات الدارئة
للعقوبات المقدّرة تصنيفا يتيّسر معه التطبيق العملي لها؛من هؤالء الشيخ أبو زهرة الّذي صنّفها تصنيفا
رباعيا(،)1ذلك ّ
أن منها :ما يتعلّق بركن الجريمة  ،ومنها ما يتعلّق بالجهل النافي للقصد الجنائي ،ومنها ما
يتعلّق باإلثبات ،وأخيرا ما يتعلق بتطبيق النّصوص على الجزئيات والخفاء في التطبيق في بعضها .
هذا وقد سلك الدكتور أبو المعاطي أبو الفتوحالمسلك ذاته في عرضها،غير أنّه ردّها إلى ثالثة
أنواع نعتمدها في دراستنا ،وهي(:)2
 الشبهات المتعلّقة بالركن الشرعي للجريمة  :وهي على العموم ترد على أسباب اإلباحةالمقررة للعقوبات المقدّرة – حدودا وقصاصا – ومن أمثلتها  :ـ سرقة الوالد مال
لقطعيّة النّصوص
ّ
ولده(:)3األصل ّ
سرقة القطع ؛ غير أنّها ساقطة في هذه الحال لصفة الجاني ،رغم ثبوت
أن عقوبة ال ّ
الجريمة ثبوتا يقينيا ،ورغم استيفاء شروط استحقاق العقوبة ؛ وبعبارة أوضحّ ،
سارق درأت
أبوة ال ّ
فإن ّ
عنه الح ّد لحقّه في مال ابنه .هذا مذهب جمهور الفقهاء

()4

 ،وقد استدلوا على رأيهم بقول الرسـول: 

أنت ومالك ألبيك ، ( 5(وظاهر ّ
المتصور أن يعاقب شخص على
أن الشبهة هنا تعلّقت بالملك ؛ فليس من
ّ
سرقة ماله .

()1ينظر  ،أبو زهرة  ،العقوبة  ،ص. 200
()2ينظر أبو المعاطي أبو الفتوح  ،النّظام العقابي اإلسالمي  ،ص . 244
فاألبوة تمنع القود لقوله :ال يقاد الوالد بالولد .أخرجه  ،الترمذي  ،كتراب الرديّات
()3يلحق بهذا النّموذج قتل الوالد بالولد؛
ّ
الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم ال  ،حديث رقم  1320:؛ ابن ماجه  ،كتاب الديّات ،باب ال يقترل الوالرد بالولرد
 ،باب ما جاء في ّ
 ،حديث رقم  2652 :؛ أحمد  ،مسند العشرة المبشرين بالجنّة  ،حديث رقم . 141-94 :وهرذا الحكرم شربهة تردرأ القصراص
عررن األب باتّفرراق  .ينظررر  ،الكاسرراني  ،برردائع الصررنائع  ،ج 235/7؛ أبررو البركررات س ريّد أحمررد الرردر ديررر  ،الشرررح الكبيررر ،
"مطبوع مع حاشية الدسوقي "  ،ج 242 /4؛ابن رشد ،بداية المجتهد  ،ج. 293/2
الرملي  ،نهاية المحتاج  ،ج 423/7؛ ا بن رشد  ،المرجع نفسه  ،ج 327/2؛ ابن قدامة  ،المغني  ،ج.285/10
()4ينظر ّ ،
()5أخرجه  ،ابن ماجه  ،كتاب التجارات ،باب ما للرجل ومال ولرده  ،حرديث رقرم 2282 :؛ أبرو داود  ،كتراب البيروع ،براب
في الرجل يأكل من مال ولده  ،حديث رقم 3063 :؛مسند أحمد  ،مسرند المكثررين مرن الصرحابة  ،مسرند عبرد هللا برن عمررو
بن العاص  ،حديث رقم . 6391:
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ألحق كثير من فقهاء المذاهب()1سرقة أحد الزوجين من مال اآلخر  ،بما سبق ذكره  ،فيدرء الح ّد عنه ؛
ذلك ّ
أن الميثاق الّذي يربطهما جعلهما شريكين في حقوق كثيرة ومنها المال ؛ فإن وقع اعتداء عليه من
ّ
الحق كفيلة بإسقاط العقوبة عنه .
أحدهما  ،فشبهة
صة في الحالة األخيرة  ،وذلك بوقف تطبيق قاعدة "درء
غير أنّنا نرى ضرورة االحتياط  ،خا ّ
سرقة  ،ومآل المال المسروق؛فإن ثبتت شرعيّة السبب بأن
صي أسباب ال ّ
الحدود بالشبهات "إلى حين تق ّ
كان المالك الحقيقي يبخل على زوجه بالعطاء المفروض شرعا ،وكان مآل المسروق شرعيا بأن ت ّم إنفاقه
في حدود االحتياجات المعروفة شرعا وعرفا  ،درء الح ّد .
يّ :
ي
إن اختالف الفقهاء في شرعية الزواج بال شهود أو بغير ول ّ
الزواج بال شهود أو بغير ول ّفي ح ّد ذاته  ،شبهة يدرء بها الح ّد ؛ ويتمثّل هذا االختالف في :

اشترط اإلمام مالك اإلشهاد في النّكاح  ،بل وتقييده باإلعالن؛وهو ما ذهب إليه اإلمامان الشافعي وأبو
()2

حنيفة و المشهور عن اإلمام أحمد

ي
 ،وقد استدلّوا على رأيهم بقول رسول هللا  ال نكاح إالّ بول ّ

وشاهدي عدل، )3(وكذا ما روته عائشة ،رضي هللا عنها،أن الرسول  قال:ك ّل نكاح لم يحضره أربعة
ي  ،وشاهدان.)4(
 ،فهو سفاح  :خاطب  ،وول ّ
استنادا إلى هذه الحجج وغيرها ،أوجب المالكية الح ّد على الزوجين معا  ،ح ّد الزنى جلدا أو
رجما إن تم الدخول وأقرا به  ،أو شهد أربعة بتمامه  ،وال يلتمس لهما أي عذر ،وفضل باقي الفقهاء

()5

درء الحد في هذه الحال ألن اإلشهاد مستحب ويصح النكاح دونه ؛ وكذا الحال بالنسبة لغياب الولي .

()1ينظر  ،الجصاص  ،أحكام القرآن  ،ج 429/2؛ابن عابدين  ،حاشيته  ،ج 150/3؛ابن رشرد ،المرجرع السّرابق ،ج377/2
الرملي  ،نهاية المحتاج  ،ج424/7؛ابن قدامة،المرجع السّابق،ج.287/10
؛ ّ
( )2ينظررررر أبررررن رشررررد ،بدايررررة المجتهررررد ونهايررررة المقتصررررد  ،ج15/2؛حاشررررية الدسرررروقي،ج 216/2؛ الكاسرررراني  ،برررردائع
الصنائع،ج 1376/3؛ الشافعي،أبو عبد هللا ،األم ،د ط(،كتاب الشعب1968 ،م)،ج 19/5؛ ابن قدامة ،المغني ،ج.8 /7
( )3أخرجه  ،البيهقي  ،السنن الكبرى  ،كتاب النّكاح  ،باب ال نكراح إالّ بشراهدين عردلين  ،حرديث رقرم،13495،10222:
ج.124/7
()4أخرجه الدار قطني  ،السنن  ،في النّكاح  ،حديث رقم  ، 19:ج. 224/3
المدونة  ،ج.404/2
()5ينظر،ابن عابدين ،حاشيته ،ج8/3؛ ابن قدامة،المغني ،ج 8/7؛مالك،
ّ
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هذا و نرجح رأي المالكية في إيجاب الحد ّ
،ألن فيه مراعاة لمصالح األفراد،وذلك بدرء المفاسد التي قد
تترتب على مثل هذه التصرفات؛وإنا لنراه رأيا سديدا إلى حد كبير وفق تطبيق مبدأ" درء الحدود
بالشبهات"،في مثل هذه العقود و تطبيقا لقاعدة أخرى فحواها" :درء المفاسد أولى من جلب المصالح".
 الشبهات المتعلّقة بالقصد الجنائي  :القصد الجنائي هو الّذي يمثّل الركن األدبي أو المعنويالمحرم في ذاته  ،أو في مدى علم
للجريمة  ،والشبهات الّتي يمكن أن تتعـلّق به قد تكون في إرادة الفعل
ّ
الجاني بالتحريم  .و يمكن توضيح ذلك بإيجاز في النّقطتين التاليتين :
المحرم مع وعيه بالنتيجة
المحرم  :نعني بها انصراف نيّة الجاني الرتكاب الفعل
 إرادة الفعلّ
ّ
تنجر عنه.وأحسن األمثلة ا ّلتي يمكن إيرادها في الشبهات المتعلّقة بهذه اإلرادة ،هي
الّتي يمكن أن
ّ
الجنايات الواقعة على النفس أو ما دونها والمرتكبة خطأ؛ فإنّنا نرى القصد الجنائي في هذا النّوع من
المحرمة  ،غير متحقق بصورة كاملة  ،حيث يترتّب الجزاء المفترض لها ؛ لذلك ّ ،
فإن
االعتداءات
ّ
المشرع بالديّـة .أ ّما األمثلة
العقوبة األصليّة للجرائم الخطئية تدرأ لشبهة العدوان أو العمد  ،وقد أبدلها
ّ
المحرم لذاته  ،وأكثرها في عقود الزواج الباطلة أو المختلف
الّتي أوردها الفقهاء والمتع ّلقة بإرا دة الفعل
ّ
متصور في عصـرنا؛ وعليه  ،فهي ليست دارئــة للحدود ؛ و ّ
في حكمها  ،فإنّنا نــرى ّ
إن
أن أغلبها غير
ّ
سعوا في تطبيق مبدأ "الدرء بالشبهة " عليها  ،وال نحسب هذه التوسعة من الصواب
كثيرا من الفقهاء تو ّ
لما ينجم عنها من عواقب إذ أنّها تؤدي إلى فتح باب االدعاء الباطل ،وما يترتّب عنه من استفحال
الفواحش بح ّجة الشبهات  ،وهو مظهر من مظاهر اإلجرام الصريح .
العلم بتحريم الفعل  :لئن كانت الشبهات المتعلّقة بعلم الجاني بتحريم الفعل محتملة وحاصلة فيصة في أوساط
بداية ظهور اإلسالم لجهل ال ّناس بأحكامه  ،فإنّها نادرة ومحدودة بعد انتشاره وعالميّته خا ّ
المسلمين  ،إذ ّ
صة وال عذر ألحد في ادعاء
أن أحكام الحدود والقصاص أضحت معلومة من العا ّمة والخا ّ
الجهل بتحريمها لدرء العقوبة عنه .
واألصل في درء الح ّد لشبهة العلم بالتحريم ،ما روي عن سعيد بن المسيّب أنّه قال :ذكر الزنى بالشام ،
ّللا ؟ ما علمت ّ
حرمه فكتب إلى
أن ّ
حرمه ّ
ّللا ّ
فقال رجل  :قد زنيت البارحة  .فقالوا :ما تقول ؟ فقال  :أو ّ
عمر  ،فقال  :إن كان علم ّ
حرمه  ،فحـدّوه  ،وإن لم يكن علم فعلّمـوه  ،فإن عاد فحدّوه﴾ .))1
أن اللّـه ّ
ــ الشبهات المتعلّقة باإلثباتّ :
إن أه ّم ما يميّز التشريع العقابي اإلسالمي حرصه الشديد على إثبات
الجرائم الخطيرة –حدودا و قصاصا، -وإقامة أدلة اإلثبات وإن كانت محدّدة بالشهادة واإلقرار والقرينة
()1أخرجرره  ،عبررد الرررزاق  ،فرري مص رنّفه ( ،القسررم الثرراني)  ،ط  ، 2تحقيررق حبيررب الرررحمن األعظمرري ( ،بيررروت  :الكتررب
اإلسالمي 1403 ،هـ )،حديث رقم ،13643ج403/7؛ابن حجر،تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير،دط ،تحقيرق :
المنورة 1384 :هـ – 1964م )،ج. 61/4
السيّد عبد هللا هاشم اليماني المدني ( ،المدينة
ّ
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الظاهرة أحيانا،إالّ ّ
أن الشرع حرص على ضبطها أكثر بوضع شروط صارمة لتنفيذ العقوبة؛يمكن ذكر
بعضها بال تفصيل في اختالف المذاهب الفقهيّة حولها(: )1
-1اشتراط شاهدين في معظم الجرائم  ،وأربعة في جريمة الزنى .
-2اشتراط شهادة معاينة ال شهادة سماعية .
-3عدالة الشهود واستمرارهم في الشهادة إلى حين التنفيذ .
-4اشتراط ألفاظ صريحة وقاطعة في داللتها على الفعل المرتكب .
-5اشتراط الذكورة في الشهود في بعض الجرائم وعدم التأ ّخر في اإلدالء بالشهادة .
-6اشتراط تكرار اإلقرار في بعض األحوال كالزنى مثال،عند بعض الفقهاء كالحنفية
والحنابلة()2؛وغيرها من الشروط والقضايا المتع ّلقة بإثبات جرائم الحدود والقصاص ؛ ّ
ي اختالل
وإن أ ّ
يقع فيها يعتبر شبهة يمكن أن تدرأ العقوبة المقدّرة.
إن الهيئة المكلّفة بالتحقيق في الجرائم الخطيرة ال ب ّد أن تكون على كفاءة عالية سواء في طرق
إثباتها لهذه الجرائم أو في علمها بأحكام اإلثبات عموما  ،درءا لتوسعة تطبيق نظام العقوبات المقدّرة
ّ
حـق أحيانا  .وقبل أن نختم البسط حول أنواع الشبهات  ،نشير إلى ّ
أن الفقهاء
بغير ضوابط وبغير
وضعوا بعض الضوابط( )3للتمييز بين ما يعتبر شبهة وما ال يعتبر ،وإن كانوا اختلفوا في بعضهاّ .
وإن
أه ّم هذه الضوابط في نظرنا "قوة الشبهة"؛ فكلّما كانت الشبهة قوية وجب تطبيق مبدأ " درء الحدود
بالشبهات " وترتيب أثاره،أ ّما إن كانت الشبهة ضعيفة فال يترتّب أثرها بتطبيقه وحتّى إن درء الح ّد أو
فالرأي توقيع عقوبة أخرى تعزيرية "درءا للشبهات" أيضا
العقوبة األصليّة
المقررة للفعل بأن أسقطّ ،
ّ
؛وإن كنّا نرى ّ
صة فيما يتع ّلق
أن تحديد مجال مبدأ درء العقـوبة بالشبهة ما زال يحتاج لضبط أكثر خا ّ
شرعا،ألن كثيرا من التطبيقات الواردة في كتب الفقه رغم ص ّحتها إالّ ّ
ّ
أن بعضها لم
بالشبهـات المعتبرة
متصور الوقوع في عصرنا،بل قد استحدثت صور أخرى للشبهات()4قد يسري عليها المبدأ وهي
يعد
ّ
أولى باالهتمام.

()1ينظر ،الكاساني  ،بدائع الصنائع ،ج 50/7؛ابن قدامة  ،المغني  ،ج 64/9؛ أبو زهرة ،العقوبة ،ص. 235-219
( )2ينظر ،الكاساني  ،بدائع الصنائع ،ج 50/7؛ابن قدامة  ،المغني  ،ج 64/9؛ أبو زهرة ،العقوبة ،ص. 235-219
( )3ينظر،ابن الهمام ،فتح القدير،ج250/5؛الشربيني،مغني المحتاج،ج64/9؛أبو زهرة ،المرجع السابق،ص.239-237
سرررقات الواقعررة علررى األمرروال االلكترونيررة – الجرررائم المعلوماتيررة
()4مثررل تكييررف جرررائم الجوسررـسة-القرصررنة اإلعالمية،ال ّ
بصورها ،وأيضا تكييف جررائم نقرل األمرراض الفتاكرة كاإليردز وغيرره مرن األوبئرة المعديرة والشربهات المتعلّقرة بهرا ،ومردى
ثبوت المسؤوليّة الجنائيّة عن هذه الفعال.
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ب ـ الشكّ في القانون ّ :
المقررة قانونا في باب تفسير
إن قاعدة " تفسير الشك لصالح المتهم"
ّ
تتفرع
النّصوص الجزائية تشبه إلى حد ما "مبدأ درء الحدود بالشبهات" ،و هي "قاعدة من قواعد االثبات ّ
عن أصل البراءة المفترض في المتهم "( .)1و ّ
المشرع من خالل
ألن القاضي ملزم بإدراك إرادة
ّ
نصوصه حتى يمكنه تطبيقها بشكل صحيح ،فال يفترض به محاولة تفسير الشك لصالح المتهم لعجزه عن
استيعاب تلك االرادة بل ّ
إن تطبيق القاعدة يكون إذا تع ّلق األمر بأدلة إثبات التهمة ال غير أو إذا تساوت
المشرع و إرادته الحقيقية فيجب في هذه الحالة ترجيح
سر الفروض المحتملة الدالة على قصد
لدى المف ّ
ّ
الفرض أو الوجه الذي به يتحقق صالح المتهم(.)2
ج ـ أثر الشبهة و الشكّ في تخفيف العقوبة :سنحدد بداية اآلثار المترتبة على ثبوت الشبهة ثم
نتبعها ببيان لما يترتب عن ثبوت الشك بالنسبة للمسائل الجنائيّة :
ج 1ـ آثار تطبيق مبدأ "درء الحدود بالشبهات"ّ :
إن المتصفّح ألنواع الشبهات والنماذج العمليّة
الّتي أوردها الفقهاء على اختالف مذاهبهم للتدليل عليها ،ليجد تفاوتا صارخا فيما بينها(ّ )3
،ألن منها ما
يرتقي ألن يسقط العقوبة ويمحو الوصف التجريمي للواقعة المرتكبة،ومنها ما يعتريه ضعف يجعل
مجرمة وتستحق التعزير عليها .
العقوبة المقدّرة تسقط حقيقة ،لكن الواقعة تظ ّل
ّ
ومن ث ّم ّ ،
فإن اآلثار المترتّبة على تطبيق القاعدة ال تخرج عن احتمالين(:)4فإ ّما أن تسقط العقوبة
وإما أن تسقط ولكن تفرض عليه عقوبة تعزيرية .وسنوضّح فحسب
المقدّرة
ّ
ويبرأ المتّهم م ّما نسب إليه ّ ،
االحتمال الثاني النطوائه على التخفيف أما اسقاط العقوبة كليا فنتركه للفرع الثاني من المطلب كما
سنعرض مدى إمكانية تطبيق المبدأ على التعازير و ذلك كما يلي:
إبدال العقوبة المقدّرة بعقوبة تعزيرية  :ال يتحقق هذا األثر إالّ إذا كانت الشبهة ضعيفة  ،حيثالمقررة أصال لها  ،وتستبدل بأخرى
يبقى الوصف التجريمي للواقعة  ،لكن تسقط العقوبة المقدّرة
ّ
ي األمر أو القاضي حسب ما يراه مناسبا للمصلحة .
يصطفيها اإلمام أو ول ّ

() 1عصام عفيفي عبد البصير ،تجزئة العقوبة "نحو سياسة جنائية جديدة دراسة تحليلية تاصيلية مقارنة" ،دط (،القاهرة:
دار النهضة العربية،)2004 ،ص.120
السراج  ،قانون العقوبات القسم
()2ينظر ،محمود محمود مصطفى  ،شرح قانون العقوبات "القسم العام" ،ص 86؛عبّود
ّ
العام  ،ص82ـ.83
()3حول مراتب الشبهات ،ينظر  ،أبو زهرة  ،العقوبة  ،ص. 239-237
()4ينظر ،أبو زهرة،المرجع نفسه ،ص240-239؛عبد القادر عودة،التّشريع الجنائي اإلسالمي،ج.216-214/1
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هذاو ّ
إن لسلطات التحقيق الجنائي دورا كبيرا في إثبات أو نفي الشبهات بأنواعها المختلفة ؛ لذا يفترض
االهتمام بهذا النظام –نظام التحقيق – من أجل ضمان عدالة العقوبة المحكوم بها  ،تستوي في ذلك
الحدود والقصاص والتعازير .
واإلشكال الّذي يمكن طرحه فيما يتعلق بتطبيقات المبدأ:هل يقتصر تطبيق مبدأ درء الحدود
بالشبهات على الحدود والعقوبات المقدّرة ،أم يتعدى إلى التعزيرات فتدرأ هي األخرى بالشبهة ؟
ـ درء العقوبة التعزيرية بالشبهة :جرت الكتابات الفقهية األصيلة على إعمال المبدأ على جرائم
الحدود والقصاص أ ّما في مجال التعزيرات  ،فلم نقف على تطبيقاتللمبدأ ،خال ما أوردته –بتحفّظ-
الدراسات الحديثـة في مجال التّشريع الجنائي اإلسالمي  ،من إجازة سريانه مطلقا على ك ّل العقوبات .
وقد أعجبني بحث الدكتور سليم العوا ( ) 1في هذا الخصوص  ،إذ اجتهد في مناقـشة االتجاه
المعارض لتطبيق المبدأ على العقوبة التعزيرية  ،فضال عن تقدّيمه تقويما شامال لهذا المبدأ ؛ خالصته
أنّأثر الشبهات يختلف بحسب الجرائم المرتكبة ؛فالشبهة الّتي يمكن أن تسقط أو تخفف من العقوبة
التعزيرية قد ترتقي إلسقاط الح ّد أو القصاص،والعكس صحيح ،رغم ّ
أن الفقهاء اختلفوا في كثير من
الشبهات نظرا الختالفهم في بعض الفروع الفقهيّة  ،وبالتالي تباينت اختياراتهم للشبهة المعتبرة في إسقاط
العقوبة أو تخفيفها ،وكذا أثـرها على ك ّل نوع من أنواع العقوبات الشرعيّة .
كما ّ
أن فرض العقوبة التعزيرية  ،رغم ثبوت الشبهة  ،فضال عن أنّه ال يحقق الهدف الردعي
للعقاب - ،الحتمال عدم استحقاق الشخص لـه  ،وقد يؤثّر سلبا  ،وذلك بقلب البريء جانيا – فإنّه
يتعارض مع قاعدتين في الفقه اإلسالمي ،هما(" :)2األصل براءة الذ ّمة "و"اليقين ال يزول بالشك ".
ّ
المجرم والنّص التجريمي
إن األخذ بالمبدأ يعتبر وسيلة من وساءل تحقيق التطابق بين السلوك
ّ
ص العقابي كمقابل مناسب  ،وصوال إلى جزاء عادل ؛ وعدم تحقق هذا التطابق ال يعني
من جهة والنّ ّ
عدم صالحية النّص العقابي ،بل يحتمل انتفاء مناسبته للفعل الجرمي مح ّل النّظر دون غيره ،أو عدم
استحقاق الشخص لهذا العقاب أصال.كما ّ
أن التشريع العقابي اإلسالمي  ،ال يقوم على هذا المبدأ كأصل
المقررة شرعا والمعتمد عليها للوصول إلى الحقيقة .
ثابت بل هو وسيلة من وسائل التحقيق الجنائي
ّ
و فضال عن ك ّل ذلك ّ ،
فإن الهدف من األخذ بمبدأ "درء الحدود بالشبهات "  ،بضوابطه الشرعية ضمان
تفريد العقوبة و تحقيق العدالة ؛ وهذه األخيرة ال نحسبها تنصرف دوما إلى الحكم باإلدانة وتقرير العقاب
()1ينظر  ،مح ّمد سليم العوا  ،في أصول النّظام الجنائي اإلسالمي  ،ص.108-104
()2ينظر ،السيوطي  ،جالل الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر ،األشباه والنظائر في الفروع،ص46،48؛ ّ
العز بن عبد السالم
 ،قواعد األحكام  ،ج.26/2
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 ،فقد تكون بالتخفيف وقد تنطوي على براءة الماثل أمام القضاء .ج 2ـ آثار تطبيق قاعدة تفسير الشك
لصالح المتهم:رغم اعتماد القوانين الحديثة لقاعدة التفسير الضيّق لل ّنصوص الجنائيّة و من ث ّم حظر
سكا بمبدأ الشرعيّة( ،)1إ ّ
ال ّ
أن األمريصبح مقبوال إذا تعلق بقياس لصالح المتهم .
القياس فيما يتعلق بها تم ّ
ّ
إن القياس إذا أدى إلى استفادة المتهم من سبب من أسباب اإلباحة أو مانع للعقاب أو عذر مخفف
فهو مقبول ( ، )2و عليه ومن باب أولى يمكن اعتبار الشك في حد ذاته سببا بمقتضاه قد ال يسقط العقاب
كليا و إنما ال تطبق على الشخص العقوبة األصليّة المقررة لمثل فعله بل تفرض عليه عقوبة أخرى
مخففة .
و تبقى تطبيقات قاعدة تفسير الشك لمصلحة المتهم محدودة و متعلقة كما سبق البيان بأدلة
اإلثبات فحسب  ،كما ّ
أن التشريعات الحديثة لم تضبط بشكل دقيق اآلثار المترتبة على "الشك" فيما يتعلق
صة وأنّه يتفاوت في نظرنا بالنظر إلى محله ـ فقد يكون في الوسيلة المستعملة في
بالمسائل الجنائيّة  ،خا ّ
ارتكاب الجريمة  ،قد يكون شك في إسناد وقائع معيّنة للشخص  ،قد يكون شك في إسناد النتيجة
حري مراعاة تدرج
االجرامية للشخص ،قد يتعلق الشك بأدلة اإلثبات .....ــ ،ومن هذا المنطلق كان
ّ
معيّن في فرض العقوبات أو اسقاطها عند االقتضاء بالنّظر إلى ثبوت شك معيّن يمكن تفسيره لصالح
المتهم .
ثانيا ـ األعذار المخفّفة الخاصّة:و تتعلّق هذه األعذار بجرائم معيّنة بذاتها،حيث ّ
أن سريان العذر
يقتصر عليها دون غيرها من الجرائم

()3

 ،و تطبيقاتها نجده في التشريع الجنائي اإلسالمي في صدد

عرض الفقهاء لك ّل جريمة على حدى وكذا في القانون حيث نجدها في القسم الخاص من التشريعات
العقابية للدول  .و يمكننا بيان أه ّمها على النحو التالي :
تعرض
 1ــ عذر االستفزاز في الشريعة و القانون :قد يكون مر ّد التخفيف بالنّسبة لجرائم معيّنة ّ
صة إن كان الفعل الّذي ارتكب
الجاني الستفزاز يجعله عاجزا عن الت ّحكم في أفعاله و في اختياره ،خا ّ

() 1ينظر  ،الباب األول ،الفصل األول،ص  22و ما بعدها .
() 2ينظر،عبود السراج  ،قانون العقوبات القسم العام،ص83؛محمود مصطفى  ،شرح قانون العقوبات القسم العام  ،ص
89ــ93؛ عبد األحد جمال الدين  ،الشرعية الجنائية  ،مجلة القانون و االقتصاد ،1974،العدد،2رقم  ،16القاهرة
،ص.154
() 3عرفت األعذار المخففة الخاصة بأنّها ":تلك التي ينحصر أو يقتصر أثرها في تخفيف العقوبة على جريمة معيّنة أو
على جرائم محددة".مصطفى فهمي الجوهري  ،تفريد العقوبة في القانون الجنائي "دراسة تحليلية تأصيلية في القانون
المصري و قوانين بعض الدول العربية"،دط(،القاهرة:دار النهضة العربية  ،)2002،ص .15
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إزاءه فيه مساسا مباشرا بشعوره و كيانه كالتلبّس بالزنا.و لعذر االستفزاز شروطه و له مجاله  ،يمكن
ي في اآلتي :
ايجاز بيـانها وفق
ّ
ي و القانون ّ
التصوين الشرع ّ
يتعرض فقهاء الشريعة لالستفزاز كعذر مخفف للعقوبة
أ ــ عذر االستفزاز في الشريعة:لم
ّ
المسمى
بالنّسبة لمرتكب جريمة القتل أو الضرب أو الجرح في حالة مفاجئته لشريكه في حالة زنا بهذا
ّ
أو المصطلح  ،و لكنّهم بيّنوا الحكم بالنّسبة لهذا الزوج في صدد عرضهم لحكم إقامته للحد رغم عدم
يقتص منه أم يعفى من العقاب ؟ أم ّ
أن العقوبة
مخولة لإلمام أو من ينوبه  ،فهل
ّ
اختصاصه بذلك إذ أنّها ّ
ستخفف عنه لعذر االستفزاز؟اختلفت اآلراء الفقهيّة في المسألة و أخذت اتجاهين لك ّل منهما سنده و
مبرراته بيانهما بإيجاز يكون كما يلي:
ّ
األول ( :)1يرى عدم جواز قتل الزوج لزوجته في حالة مفاجأتها بالزنى هي و من
أ 1ــ االتجاه ّ
المقررة لمثل فعله و هي القصاص؛ذلك ّ
أن إقامة
معها أو أحدهما  ،فإن فعل ذلك عوقب بالعقوبة األصليّة
ّ
ي األمر أو من ينوبه سواء ضبط الحالة الزوج نفسه أم الغير .
الحدود ومنها حد الزنا ّ
مخول لول ّ
فهذا االتّجاه لم يأخذ بنظر االعتبار ال الحالة النّفسيّة للزوج وال تأثير المفاجأة على إرادته العامرة
بمشاعر الغيرة و الغضب و االنفعال ومن ث ّم أغلق باب تبرير الفعل بالعذر كليّا.
أ2ــ االتجاه الثاني( :)2يرى جمهور الفقهاء جواز قتل الزوج لزوجته و من معها أو أحدهما في
ي طريق لالثبات سواء باإلقرار أو بشهادة أربعة شهود؛ ومن ث ّم ال قصاص
حالة ثبوت التلبس بالزنا بأ ّ
عليه و ال ديّة .
و رغم االختالف حول تبرير إسقاط العقوبة على الزوج أوعلى الغير ممن يضبط حالة التلبس بالزنا
إقامة لحد أو تغيير لمنكرّ ،
فإن هذا االتجاه لم يولي اهتماما كبيرا بتجاوز هذا الزوج أو غيره على
ي األمر أو من ينوبه في إقامة و الحدود فأسقطت العقوبة مطلقا .
اختصاصات ول ّ
ب ــ عذر االستفزاز في القانون :أخذت القوانين العقابية الحالة النّفسيّة الّتي يكون عليها الجاني
 ،و هو يفاجئ شريكه بالخيانة الزوجيّة  ،إذ يكون في الغالب عاجزا عن التح ّكم في اختياراته و السيطرة

( )1ينظر  ،الكاساني  ،بدائع الصنائع ،ط(،2بيروت  :دار الكتب العلمية ،)1986 ،ج57/7؛ الزيلعي ،تبيين الحقائق شرح
كنز الدقائق  ،ط(،2لبنان  :دار المعرفة للطباعة و النشر،دت) ،ج.171/3
() 2ينظر  ،الخطيب الشربيني  ،مغني المحتاج ،دط ( ،د ب :مصطفى الحلبي  ،)1958 ،ج150/4؛ابن قدامة  ،المغني
على مختصر الخرقي،ط(،1مصر  :مطبعة المنار  1348،هـ)،ج353/10؛الخرشي  ،شرح الخرشي على مختصر خليل
،ج80/8؛ أيضا ينظر  ،عبد القادر عودة ،التشري ع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ،ج 755/1ما بعدها.
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على أفعاله و ال يجد أمامه سوى افراغ شحنة ألمه و غضبه بارتكاب جريمة قتل أو ضرب أو جرح  .و
رغم توافر أركان الجريمة كاملةإالّ ّ
المقررة لمثل فعله .
أن العذر يحول دون تطبيق العقوبة األصليّة
ّ
ّ
لكن التشريعات الحديثة رهنت تكييف الواقعة بأنّها حالة "استفزاز" بشروط أه ّمها(:)1
ب 1ــ صفة الجاني  :لكي يستفيد مرتكب الجريمة من العذر المخفف البد من أن يكون زوجا
بالنسبة لبعض التشريعات كالتشريع المصري  ،و زوجا أوزوجة بالنّسبة لتشريعات أخرى كقانون
العقوبات االتحادي ـ اإلماراتي ـ يمتد أثر العذر ليشمل أيضا األب أو األخ  ،و اثبات الصفة مهما كانت
يرجع فيه إلى القوانين المنظمة لألحوال الشخصيّة(. )2
و في نظرنا  ،يفترض أن يمتد أثر العذر ليشمل األقـــارب على األقل حتى الدرجة الرابعة ّ ،
ألن
ي و تلك المشاعر العامرة بالغضب
العلّة في تقرير العذر في حد ذاته هي تلك الغيرة و ذلك األلم النفس ّ
صة ممن تربطهم رابطة دموية مباشرة أو غير مباشرة بالمجني عليه  ،و
للمساس بعرض القريب ،خا ّ
هي علّة تبرر ارتكاب جريمة االعتداء على العرض مهما كان الفاعل إذ يكفي كما سبق القول أن يكون "
قريبا حتى الدرجة الرابعة" .
ب2ــ المفجأة بالتلبّس بالزناّ :
إن سبب االنفعال و الغضب أو الحالة النّفسيّة المصدومة التي
يتصوره لثقته
يكون عليها الزوج ـ أو الزوج ة أو األب أو األخ أو القريب عندنا ــ هو تفاجؤه بأمر لم يك
ّ
في المجني عليه من جهة  ،و لمشاهدته بأ ّم العين التي ال يمكن تكذيبها أو الشكّ في مشهدها فهو اليقين
بالتلبّس بالرذيلة .
و عنصر المفاجأة يبقى ثابت و متحقق حتّى مع شكّ الجاني في سلوك المجني عليه و ترصده له
لتأكيد ش ّكه بيقين رؤية عينه  ،مادامت الحالة الّتي وجده عليها تلبس مثير لكل مشاعر الغضب مهما
كانت الوضعية التي ت ّم ضبطه عليها .و هذان العنصران " المفاجأة و التلبّس " لهما وزنهما في تقرير
المسؤولية الجزائية للفاعل و هي في الغالب مسؤولية مخففة .
ب 3ــ ارتكاب الجريمة في الحال :و مقتضى هذا الشرط أن يكون فعل االعتداء معاصرا لزمن
ارتكاب جريمة الزنا  ،ما دام الشعور باالستفزاز متحقق و ثورة الغضب ما زالت في ق ّمتها .فهذا
1
ي ،
( )ينظر  ،عبد العزيز محمد محسن  ،األعذار القانونيّة المخ ّففة من العقاب في الفقه االسالمي و القانون الوضع ّ

ص 135و ما بعدها ؛ صالح عبيد محمد الغول  ،األعذار القانونيّة 135و ما بعدها .
()2ينظر  ،عبد العزيز محمد محسن  ،المرجع السابق  ،ص 135و ما بعدها ؛ صالح عبيد محمد الغول  ،المرجع
السابق 135،و ما بعدها .
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التزامنهو القرينة الدالة على عدم قدرة الفاعل على اسيعاب ما يشاهده و من ثم عجزه عن السيطرة على
نفسه و ضبط ردود فعله.
ج ـ أثر عذر االستفزاز في تخفيف العقوبة :لقد سبق تأكيد االختالف الفقهي حول مسالة قتل
الزوج لزوجته ومن معها أو أحدهما في حالة التلبّس بالزنا بل و حتى قتل الغير لها تغييرا لمنكر أو إقامة
لحد  ،و رأينا ّ
ولي
أن اتجاه رجح توقيع العقوبة قصاصا على اعتبار أ ّن إقامة الحدود من اختصاص
ّ
صة إن كان القاتل زوجا ؛ في حين رأى اتجاه
األمر أو من ينوبه بصرف ال ّنظر على عذر االستفزاز خا ّ
آخر إسقاط العقوبة مطلقا سواء كان الفاعل زوجا أو الغير بصرف النّظر عن التجاوز على اختصاصات
ولي األمر في إقامة الحدود .
الراجح عندنا  ،ما ذهب إليه الجمهور من إسقاط للقصاص و الديّة معا في حالة ثبوت التلبّس
و ّ
بالزنا سواء كان الفاعل الزوج أو الغير  ،و لكن كان يفترض أن يؤخذ بنظر االعتبار أيضا التجاوز على
ي األمر أو من ينوبه في إقامة الحدود حتى ال تع ّم الفوضى بإقامة األشخاص للحدود من
اختصاصات ول ّ
صة و أن ّ ك ّل حد من حدود هللا و منها حد الزنا لها أركان و
غير الرجوع فيها ألصحاب االختصاص خا ّ
شروط ال بد من التثبّت في مدى تحققها  ،و قد ال يملك األشخاص العاديين المؤهالت الشرعيّة التي
تجعلهم قادرين على التحقق من ثبوت مثل تلك الوقائع كالدولة ممثلة في ولي األمر أو من ينوبه من أهل
االختصاص .
ي
ومن هذا المنطلق  ،نرى أنّه كان من مفروض تكييف واقعة التجاوز على اختصاصت ول ّ
األمر باعتبارها جريمة تعزيرية يمكن تصنيفها ضمن المعاصي المستوجبة للعقاب  ،على أن ال يصل
إلى درجة الح ّد أو القصاص ؛ بمعنى كان األحرى إسقاط عقوبة القصاص أو الديّة على الزوج أو الغير
في حالة ضبط حالة التتبس بالزنا وفق ما ذهب إليه الجمهور مع فرض عقوبة تعزيرية مخ ّففة على
ي األمر للمصلحة .
معصيّة التجاوز على اختصاصات ول ّ
أ ّما في القانون فإ ّن تحقق الشروط المذكورة سابقا كافيا لتقرير مسؤولية جزائية مخفّفة  ،بل ّ
إن
بقوة القانون فإن كانت جناية في أصلها تصبح باقترانها بالعذر جنحة و
التكييف القانوني للواقعة يتغيّر ّ
تأخذ حكم الجنح في ك ّل ما يترتب عليها (.)1
و ينطبق هذا األثر على ك ّل الجرائم المرتكبة بدافع االستفزاز أو ما في حكمه  ،فعلى سبيل
صت المادة  277من قانون العقوبات الجزائري على أنّه  " :يستفيد مرتكب جرائـم القتل و
المثال ن ّ

() 1ينظر  ،عبد العزيز محمد محسن  ،األعذار القانونيّة المخففة للعقاب  ،ص .147
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الجرح والضرب من األعذار إذا دفعه إلى ارتكابها وقوع ضرب شديـد من أحد األشخاص "  ،و تخفيف
العقوبة سببه ّ
أن االنفعال الشديد قد يُفقـد الشخص إرادته فيعسر عليه التّح ُّكم في سلوكه .
و ثمة جرائم أخرى ينطبق عليها حكم هذا العذر و هي محددة حصرا و يترتب عليها أثر عذر
االستفزاز

()1

و هو التخفيف؛ أ ّما عن كيفيّته فمن بين التشريعات التي ضبطت طريقة التخفيف التشريع

صت المادة 283ق،ع،ج على أنّه":إذا ثبت العذر فتخفّض العقوبة على الوجه األتي:
الجزائري حيث ن ّ
سجن المؤبّد.
-1الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلّق األمر بجناية عقوبتها اإلعدام أو ال ّ
-2الحبس من ستّة أشهر إلى سنتين إذا تعلّق األمر بأيّة جريمة أخرى .
-3الحبس من شهر إلى ثالثة أشهر إذا تعلّق األمر بجنحة .
و في الحاالت المنصوص عليها في الفقرتين 1و 2من هذه المادة يجوز أن يحكم أيضا على الجاني
بالمنع من اإلقامة لمدة خمس سنوات إلى عشر سنوات على األكثر".
ّ
ُنص عليها قانونا والمقرونة بأحد األعذار،تستحق حقيقة الرأفة والت ّخفيف
إن معظم الحاالت الّتي ّ
بقوته لدرجة تقتضي العفو
حتّى إن بلغ التّخفيفأبسط العقوبات أو أُسقط الجزاء مطلقا،إذا ارتقى العذر ّ
علىالجاني..
 2ــ عذر القرابة في الشريعة و التبليغ في القانون:اعتبر التشريع الجنائي اإلسالمي القرابة
سببا من أسباب تخفيف العقوبة بالنّسبة لبعض الجرائم  ،كما اعتبرت بعض القوانين الحديثة التبليغ من
دواعى التخفيف تشجيعا للجناة على العدول عن جرائمهم ،و بيان هذان السببان بإيجاز يكون كما يلي:

األبوة في الشريعة ّ :
إن صلة القرابة لها وزنها فيما يتعلّق بالمسائلة الجزائيّة في
أ ــ عذر
ّ
الشريعة بالنّسبة لبعض الجرائم كنّا قد بيّنا إحداها عند عرض الشبهة التي تدرأ بها الحدود بسبب
القرابة( ،)2و يمكن أن تكون سببا يقتضي التخفيف في بعض جرائم الدم المستوجبة للقصاص .
أ1ـ نوع القرابة :ال تسري أحكام التخفيف بالنّسبة لكل أنواع القرابة بل فقط القرابة المباشرة و
األبوة ؛بمعنى ّ
أن ثبوت ارتكاب األب لجريمة قتل ابنه قد يؤدي إلى أسقاط العقوبة أحيانا و قد
بالذات
ّ

()1ينظر في التشريع الجزائري ،المواد  199،205،197،404،281-278:و 420من ق،ع،ج.
تصورها في الكثير من الجرائم  ،و قد
( ) 2لقد اعتبرنا الشبهة سببا من أسباب التخفيف العا ّمة على أساس أنّه يمكن
ّ
رجحنا تطبيق مبدأ " درأ الحدود بالشبهات " بالنّسبة لجرائم الحدود و القصاص و التعازير  ،ينظر  ،العنصر السابق.
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بوة المقصودة في هذا المقام تتمثّل في األصول فقط  ،كاألب و
يؤدي إلى تخفيفها بحسب األحوال  .و األ ّ
الجد و األم و الجدة ...
أ 2ـ أثر القرابة في تخفيف العقوبة:يرى جمهور الفقهاء

()1

أنّه إذا كان القتيل جزءا من القاتل

سقط القصاص مطلقا و صورته أن يقتل الوالد ولده لقوله صلى هللا عليه وسلم " ال يقاد الوالد بولده"

()2

و الحديث ثابت و صريح في إسقط القصاص على الوالد  ،و كذا لحديثه عليه الصالة و السالم  " :أنت و
مالك ألبيك "( . )3و خالف المالكيّة ()4هذا الرأي بتأكيدهم على ضرورة التثبّت من سبب القتل  ،فإن كان
قد ترتب نتيجة لضربه تأديبا له مهما كانت الوسيلة في ذلك سقط عنه القود للشك في القصد و ترتبت
الديّة  ،أ ّما إن تع ّمد قتله بأن أضجعه فذبحه أو قطع أعضائه أو ما شابه ذلك و انتفت الشبهة فهو
القصاص.
الراجح عندنا ما ذهب إليه المالكيّة من التخفيف في حالة انتفاء قصد القتل و ترتيب الديّة
و ّ
بشرط تغليظها لجسامة الجرم بل و يفترض فرض عقوبة تعزيرية للمعصيّة .
ب ـ عذر التبليغ في القانونّ :
صة جميعا أمر قد يطول
إن دراسة ااألسباب القانونيّة المخفّفة الخا ّ
لكثرة الجرائم التي تتعلق بها هذه األسباب رغم أنّها محددة حصرا بالنّص  ،و قد وقع اختيارا على
بعضها  ،و منها عذر التبليغ الذي رأينا له أهميّة بالغة في محال التفريد العقابي.
ب1ـ نوع الجرائم المبلّغ عنها :لقد اعتبر التبليغ سببا يقتضي التخفيف بالنّسبة للبعض الجرائم
صت عليه المادة  92من قانون العقوبات الجزائري  ":يستفيد
الموسومة بالخطورة الكبيرة  ،من ذلك ما ن ّ
المبلّغ عن الجنايات و الجنح ضد أمن الدولة بتخفيض العقوبة درجة واحدة إذا حصل التبليغ بعد انتهاء
تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها ولكن قبل البدء في المتابعات  ،و كذا من م ّكن من القبض على الجناة بعد
بدء المتابعات" .
النص المذكور ّ
أن التخفيف في هذه الحالة
ب 2ـ أثر التبليغ في تخفيف العقوبة :وظاهر من
ّ
وجوبي ومقداره درجة واحدة  ،و إن كان مدلول الدرجة عندنا غامض يحتاج إلى إعادة ضبط و تحديد
() 1ينظر  ،الكاساني  ،بدائع الصنائع  ،ج235/9؛ الشيرازي ،المهذّب ،ج186/2؛ابن قدامة  ،المغني ،ج 359/9و ما
بعدها .
ي  ،السنن ،باب "ما جاء في الرجل يقتل ابنه أيقاد منه أم ال ؟ ج.18/4
() 2أخرجه الترمذ ّ
() 3أخرجه ابن ماجة ،كتاب التجارات  ،باب ما للرجل من مال ولده  ،حديث رقم ، 2291ج/2؛ ابن حنبل  ،المسند ،
رقم الحديث .6608
() 4ينظر ،األمام مالك  ،المدونة الكبرى ،ج106/6ـ 108215؛ ابن رشد ،بداية المجتهد و نهاية المقتصد  ،ج300/2؛
و ينظر  ،عبد القادر عودة  ،التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي  ،ج115/2ـ.119
302

التفريد التشريعي للعقوبة و دوره في تحقيق العدالة الجنائيّة.

األول :
الفصل ّ

بالمشرع االكتفاء باإلحالة لنّص المادة  283من قانون العقوبات
ي
ّ
أكثر لكيفيّة التخفيف  ،و كان حر ّ
السابق ذكرها،ففيها من الضبط لكيفيّة التخفيف بال ّنص ما يحسم الخالف حول معنى الدرجة .

الفــرع ال ّثاني:
األعذار المعفيّة من العقاب في الشريعة و القانون.
نعالج في هذا الفرع أه ّم األعذار المؤديّة إلى اإل عفاء من العقوبة سواء تلك المقررة في التشريع
الجنائي اإلسالمي رغم قلّتها و دقّتها أو تلك المنصوص عليها في التشريعات العقابيّة للدول على اختالفها
 ،و ذلك في الفقرتين المواليتين:
أوال ـ األعذار المعفية من العقاب في الشريعة :نركز في عرضنا لهذه األعذار على أه ّمها في
ّ
نظرنا و هي  :الشبهة و العفو و الصلح و كذا التوبة ،بيانها على هذا النّسق يكون كما يلي:
 1ـ الشبهة المسقطة للعقوبة المقدّرة:سبق وبيّنا دور الشبهة في التخفيف من العقاب  ،وفي هذا
العنصر سنؤ ّكد دورها في درأ العقوبة المقدّرة عن الشخص و إعفائه منها إذا كانت قويّة؛وهي ال تكون
كذلك إالّ إذا تعلّقت بأحد أركان الجريمة -الشرعي أو المعنوي. -
أ ــ الشبهة المتعلّقة بالركن الشرع ّي :وصورة سقوط العقوبة المقدّرة وبراءة المتّهم لشبهة في
نتصورها إ ّ
ال في حالتي:اختالف الفقهاء()1في حكم الفعل كما في النّكاح
الركن الشرعي للجريمة  ،ال
ّ
ي ،أو في ثبوت هذا الفعل ثبوتا يقينيا،كما في حالة عدول الشهود عن شهادتهم أو
بغير شهود أو بغير ول ّ
)
(
صة ّ
وأن الشهادة واإلقرار هما معتمد نظام اإلثبات في التشريع اإلسالمي
تراجع الجاني عن إقراره ، 2خا ّ
 ،وإن كنّا نرى في هذه الحالة األخي رة إلحاق عقوبة تعزيرية بالشخص إذا ما توافرت قرائن أخرى تدينه
كوجوده في موضع ريبة بالنّسبة لح ّد الزنى.
ب ـ الشبهة المتعلّقة بالركن المعنوي :أ ّما بال ّنسبة سقوط العقوبة المقدّرة وبراءة المتّهم لشبهة
في الركن المعنوي ،أي في حالة انتفاء القصد الجنائي  ،فال نتصورها إ ّ
ال في الجرائم الواقعة على
األبدان خطأ – الجنايات الواقعة على ال ّنفس أو ما دونها خطأ  .-ونرى ّ
أن األصل فيها براءة المتّهم لعدم
إرادة الفعل ،كما ّ
أن حرمتها مثلما قال الشيخ أبو زهرة ":صوريّة  ،ويكون الفاعل في مرتبة العفو في
الحقيقة "()3؛ كذا في بعض االعتداءات الواقعة على األموال من أشخاص معيّنين بذاتهم -كسرقة األب
من مال ابنه والزوجة من مال زوجها .-

مسوغ العتماده
()1يراعى الخالف إذا ما وقع بين فقهاء المذاهب المشهورة ؛ أ ّما إذا شذّ رأي بقول أو بحكم في مسألة فال
ّ
في إسقاط العقوبات؛ينظر  ،السيوطي  ،جالل الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر  ،األشباه وال ّنظائر في الفروع ،دط  ،ضبط
ي مالكي(،مصر:مطبعة مصطفى مح ّمد 1359 ،هـ ) ،ص . 137
وتعليق:الشيخ عل ّ
()2ينظر،عبد القادر عودة،المرجع السّابق،ج215/1؛ سليم العوا ،في أصول النّظام الجنائي اإلسالمي،ص.310-309
()3أبو زهرة  ،العقوبة  ،ص. 239
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و نعتقد ّ
أن العفو في الصورة األولى –الجنايات الخطئية –مصدره إلهي هو قوله تعالى :وما
كـان لمـومـن أن يقتـل مـومنا إالّ خطأ  ،ومن قتـل مـومنا خطأ فتحريـــر رقبـة مـومنة وديّة مسلّمـة إلى
ّ
يبرأ فقد فرضت عليه
أهله  ،إالّ أن يّصّدقواالنّساء . 92/فإن اعترض على ذلك
بالقول:إن الفاعل لم ّ
الكفّارة  ،وهي عتق رقبة مومنة،وكذا الديّة ،وهي عند جمهور الفقهاء عقوبة بديلة عن القصاص

()1

،

قلناّ :
تصورنا للك ّفارة أنّها ليست عقوبة خالصة بل دائرة بين العقوبة والعبادة والوصف الثّاني غالب
إن
ّ
ّ
عليها ،فضال عن ّ
الرق ؛فإن تصدق
متصورة التطبيق في عصر ولّى فيه نظام
أن ك ّفارة العتق غير
ّ
سبيال.أما الديّة وإن كانت مفروضة سواء عند العفو عن جرائم
بقيمتها  ،فذلك مندوب لمن استطاع إليه
ّ
تقررت
الدم –الجنايات العمدية الواقعة على ال ّنفس أو ما دونها  ،-أو في الجنايات الخطئية  ،فإنّا نراها قد ّ
جبرا للضرر .
وخالصة القول ّ ،
إن هذه الحاالت تسقط العقوبة المقدّرة وتمحو أيضا الوصف الجرمي للواقعة
لقوة الشبهة المتع ّلقة بها.
المرتكبة ّ
 2ـ العفو و الصلح(:)2القاعدة العا ّمة في الحدود أنّها ليست مشمولة بأحكام العفو و ال الصلح،
تمس بالدرجة األولى مصالح عا ّمة؛ ّإال في بعض األحوال :
ألنّها
ّ
تصور العفو و الصلح كمبدأ أصيل بالنّسبة لجرائم الحدود ،واستـثنى
أـ مضمون العذر :ال يمكن
ُّ
الشرع من هذه القـاعدة حالة يجوز فيها الحكم بالعفو في الحـ ّد بالنّسبة لبعض الجرائم الّتي يقع فيها
حق هللا أو ّ
حق العبد على ّ
ي لفرد أو أكثر أي الّتي يغ ّلب فيها ّ
االعتداء على ّ
حق الجماعة أو
حق شخص ّ
تكون حقوق عباد خالصة ،ويكون ذلك إذا لم يُرفع األمر إلى اإلمام .
ب ـ أثر العفو و الصلح :بالنّسبة للجرائم الّتي يكون االعتداء فيها واقع على حقوق األفرد الخالصة
لهم في بعض الحاالت التنازل عن حقهم في المطالبة باقتضاء العقاب بالصفح أو العفو.
متصور فيه العفو قبل بلوغها اإلمام أو بعده  ،فإن كان بمقابل
و األمر بالنّسبة لجميع صور جرائم الدم
ّ
أما إن كان بغير مقابل فهو العفو  ،و يبقى الفعل المرتكب جريمة مهما ت ّم الصلح
هو الديّة كُيًّف صلحا ّ ،
أو العفوعن العقاب(. )1
الرحيم صدقي  ،الجريمة والعقوبة  ،ص 190-188؛ أبو المعراطي أبرو الفتروح  ،النّظرام العقرابي اإلسرالمي ،
()1ينظر ،عبد ّ
ص 418؛ أحمد هبة  ،موجز أحكام ال ّ
شريعة اإلسالميّة في التّجريم والعقراب  ،ص 195؛محمرد عقلرة ،نظرام اإلسرالم عبرادة
وعقوبة ،ص  258؛ عبد القادر عودة ،التّشريع الجنائي اإلسالمي ،ج. 668 /1
ألول منه ّ ،
ألن فيه
( ) 2لنا حول مسألة العفو و الصلح تحليالت أخرى نتناولها في الفصل الثاني من هذا الباب  ،المبحث ا ّ
شق يتعلق بالتفريد التشريعي فعمدنا إيراده في هذا المقام و شق قضائي نورده في مقامه  ،ينظر  ،الفصل الثاني،ص378
و ما بعدها.
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 3ـ التوبة :و هي ":رجوع المرء عن المعصية و ندمه عليها مع عزمه على عدم معاودتها مرة
أخرى "( )2و لهذا اعتبرت من األسباب التي بمقتضاها يمكن أن يجازى الجاني التائب بالعفو عنه .
أـ مضمون التوبة :عرفها التشريع الجنائي اإلسالمي و اعتبرها من أسباب اإلعفاء من العقاب
ي و أه ّمها جريمة الحرابة بشكل خاص و بشروط لنا حولها
بالنّسبة لبعض الجرائم بالنّص التشريع ّ
تفصيل آخر،لقوله تعالى  ﴿ :إنّ ما جزاء الذين يحاربون هللا و رسوله و يسعون في األرض فسادا أن يقتّلوا
أو يصلّبوا أو ّ
تقطع أيديهم و أرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزي في الدنيا

و لهم في

اآلخرة عذاب عظيم ّ ،إال الّلذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن ّّللا غفور رحيم ﴾
المائدة33/ـ.34
ب ـ أثر التوبة :ظاهر من اآلية الكريمة أ ّن أثر توبة المحارب هو سقوط العقوبة عنه إذا أبدى
توبته قبل القدرة عليه أي قبل أن تتمكن منه الدولة بأجهزتها ؛ و هو مظهر من مزاهر التفريد التشريعي
مقرر بالنّص المقدس .
للعقوبة ّ
و اإلشكال يطرح بالنّسبة للجرائم األخرى هل يسري عليها ذات األثر بتوبة مرتكبها ؟
ّ
إن تعميم أحكام التوبة بالنّسبة للجرائم األخر ى بشكل عام يعتبر في نظرنا من آليات التفريد
القضائي الّتي لنا حولها مقال ،و فيه من المصلحة الشرعيّة ما ال يمكن إنكاره  ،لقوله تعالى  ":فمن تاب
من بعد ظلمه و أصلح فإن هللا يتوب عليه إ ّن هللا غفور رحيم " المائدة ،39/و لكن بضوابط و شروط
سنسعى إلى بيانها في حينها .
أقرت التشريعات الحديثة بعض األسباب
ثانيا ـ األعذار المعفية من العقاب في القانون :لقد ّ
الحائلة دون اقتضاء الدولة لحقّها في العقاب  ،بعضها مرده صلة القرابة

و البعض اآلخر تقتضيه

سة بأمن الدولة  ،و بيانها بإيجاز
المصلحة العا ّمة عندما يبدي الجاني توبته بكشفه عن تلك الجرائم الما ّ
يكون كاآلتي (:)3
 1ـ القرابة :تدرج القوانين الجزائيّة ضمن األعذار المعفيّة من العقاب القرابة بالنّسبة لجريمة
فارين من العدالة .
إخفاء أشخاص ّ

()1ينظر،سليم العوا ،في أصول النظام الجنائي االسالمي،ط (،2مصر :نهضة مصر للطباعة  ،)2006،ص. 160
( )2محمد محمد مصباح القاضي  ،العقوبات البديلة في الفقه اإلسالمي ،دط(،القاهرة :دار النّهضة العربية ،
،)1997ص.111
()3ينظر  ،فهمي الجوهري  ،تفريد العقوبة في القانون الجنائي" دراسة تحليلية تأصيلية في القانون المصري و قوانين
بعض الدول العربية " ،دط ( ،القاهرة  :دار النهضة العربية  ،)2002،ص  31و ما بعدها .
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أـ مضمون عذر القرابة  :أخذت التشريعات الحديثة في هذه الحالة بعين االعتبار االعتبارات
االنسانيّة التّي تدفع القريب بحكم رابطة الدم أو بحكم رابطة المصاهرة إلى االستجابة الستجارة قريبه
صت عليه
الهارب من العدالة بصرف النّظر عن طبيعة جريمته  .من ذلك مثال  ،ما ن ّ
المواد 91،180،368،373،377:من قانون العقوبات الجزائري حيث جاء فيها  " :يعفى األقارب و
األصهار حتّى الدرجة الرابعة من ".........
ب ـ أثر القرابة بال ّنسبة للعقوبةّ :
إن أثر القرابة ظاهر بال ّنسبة للعقوبة حيث تسقط كليّا بالنّسبة
لهذا النّوع من الجرائم فقط و بالشروط ا لمتعلقة بدرجة القرابة وفق ما هو منصوص عليه في القاعدة
الجنائيّة ال غير  ،فال يمتد سريان العفو إلى كل من له صفة قريب بشكل مطلق و ال يمتد أيضا إلى غير
الجرائم المحددة بالنّص  .فإن تحققت الشروط وجب على القضاء إعفاء الجاني من العقاب و ال يجوز
ي جزاء آخر .
إخضاعه أل ّ
2ـ التوبة:مراعاة منها للمصلحة العا ّمة انتهجت التشريعات الحديثة منهج التشريع اإلسالمي
سة بأمن الدولة .
صة إذا تعلّق األمر بالجرائم الما ّ
بتقريرها للتوبة كعذر تدرء به مفاسد كثيرة خا ّ
سة بأمن الدولة  ،أنّه و
أـ مضمون العذر :مقتضى توبة الجاني بالنّسبة للجنايات و الجنح الما ّ
صة إن كانت مرتكبة باالتفاق و استهدفت بها مصالح
تشجيعا للجناة على العدول عن ارتكاب جرائمهم خا ّ
تقرر إعفاء المبلغ
الدولة الّتي هي في الحقيقة مصالح عا ّمة و يعود ضررها ال محالة على ك ّل فرد فيها ّ ،
عن هذا النوع من الجرائم من العقاب مهما كان ت صورة اشتراكه فيها ؛ و ذلك لكشفه عنها لسلطات
الدولة قبل تمامها و قبل اتّخاذ إجراءات المتابعة إزائها و كذا إذا م ّكن هذا المبلّغ أجهزة الدولة من
القبض على غيره من الجناة حتى و لو بدأت اإلجراءات (.)1
إن األعذار المعفيّة من العقاب ليست هي موانع العقاب ّ
ب ـ أثر التوبة بالنّسبة للعقوبة ّ :
ألن هذه
األخيرة بمقتضاها تنتفي المسؤوليّة الجزائيّة للشخص مرتكب الجريمة فيحكم ببرائته  ،أ ّما في حالة قيام
المقررة لمثل
العذر المسؤولية عن الجريمة تبقى قائمة و أثر العذر ينصرف فحسب إلى العقوبة األصليّة
ّ
ذلك الفعل فيعفى الجاني منها  ،و لكن يمكن أن تترتب عليه المسؤوليّة المدنيّة كما يمكن أن تترتب عليه
عقوبات تكميليّة أو تدابير بحسب األحوال(. )2
هذا وث ّمة من األعذار المعفيّة ما يتعلّق بمصلحة القاصر المخطوفة إذا تزوجها الخاطف بعقد
شرعي  ،و لم نشأ إيراد هذا العذر العتقادنا الجازم ّ
أن مثل هذا الزواج فيه من االعتداء على مصلحة
()1ينظر  ،المواد  400 ، 205 ، 199 ، 197 ، 177:ـ  92 ، 403من قانون العقوبات الجزائري ؛ و ينظر  ،منصور
رحماني  ،الوجيز في القانون الجنائي العام " فقه و قضايا "  ،دط  ( ،الجزائر  :دار الهدى للطباعة  ، )2003 ،ص
 191ـ . 192
()2ينظر ،أحسن بوسقيعة  ،الوجيز في القانون الجزائي العام  ،ط ( ،3الجزائر  :دار هومة  282 ،)2006 ،ـ . 283
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القاصر ما ال يمكن جبره بوثيقة العقد التي النراها تجبر الضرر الذي يكون قد لحق القاصر بداية
باالعتداء على عرضها ث ّم بتسليمها للمعتدي بزويجها إياه مكرهة هي أم راضية ــ ّ
ألن رضاها ال يعتد
به فهي قاصرــ  ،وبعدها بطالقها في الغالب بضحيّة أخرى ترافقها؛ و تأبى القوانين ّإال اعتبار زواج
ي نوع من الحماية تبتغي هذه القوانين فرضها للقاصر؟
الخاطف بالمخطوفة عذرا معفيا من العقاب  ،فأ ّ
و نحسب في تقرير هذا العذر اعتداء صارخ على حقوق الطفل القاصر ال حماية له .

الفــرع ال ّثالث:
الظروف المشدّدة للعقوبة في الشريعة و القانون.
لقد عُرف نظام تشديد العقاب في التشريع الجنائي اإلسالمي في باب "السياسة الشرعيّة " ،الّتي
الردعي وضمانا لعدالتها ؛ كما عرف على مستوى القوانين
تنطوي على تغليظ العقوبة تحقيقا لهدفها ّ
العقابية للدول و له تطبيقات شتّى  ،معالجة هذا النظام تكون كما يلي:
أوال ـ تشديد العقوبة في الشريعةّ :
إن المستقرئ ألحكام الشريعة في هذا المجال ،ليجد السياسة
ّ
الشرعيّة مطبّقة في العقوبات المقدّرة وكذا التّفويضية ؛ وإن كانت في هذه األخيرة أجلى وأوسع و لكنّه
سـر لنا
يدخل ضمن اآلليات القضائية للتفريد العقابي ألنّه مخ ّول لسلطة القضاء التقديرية ( .)1وحتّى يتي ّ
بيان تطبيقات هذا النّظـام الحازم على مستوى العقوبات الشرعيّة المقدرة ،نتناول بداية التشديد في جرائم
الحدود ث ّم في القصاص على التوالي :
 –1التّشديد في جرائم الحدود :تعتبر جرائم الحدود من أخطر الجرائم على اإلطالق؛لذلك ّ
فإن
صلب،أوالجلد ،وكلّها
طبيعة العقوبات
المقررة لها شديدة باألصل وهي ال تخرج عن:القتل ،القطع ،ال ّ
ّ
جزاءات بدنيّة أليمة صارمة وشديدة ك ّنا قد وضّحناها عند عرض نظام الحدود (.)2
أـ التشديد بالنّظر للقيم مح ّل الحماية :لقد أ ّكدنا عند عرض عناصر التفريد التشريعي ّ
أن تقدير
العليم الحكيم للعقوبات الشرعيّة ،روعي فيه التّفاوتُ بين القيم الخمس المحميّة شرعا ،والمتمثّلة في
الدّين،ال ّنفس،العقل ،العرض والمال ؛ فجاءت عقوبة االعتداء على الدّين أشدّها على اإلطالق  ،ث ّم تلتها
متدرجة في شدّتها تبعا لذلك التّفاوت بين هذه القيم.
باقي العقوبات
ّ
كما تبيّن عند عرض مبدأ التوازن بين المصالح و القيم المحميّة ّ
أن الشرع و ضمانا لتحقيق المبدأ
فرق بين ما يعتبر حقا هلل تعالى أي حق الجماعة و ما يعد من حقوق األفراد و فرض من هذا المنطلق
ّ

( )1ينظر  ،الفصل الثاني من الباب الثاني  ،اآلليات المتعلقة بتكييف العقوبة نوعا و كما ،ص 379و ما بعدها .
األول ،المبحث الثاني ،ص  68و ما بعدها.
األول  ،الفصل ّ
()2ينظر  ،الباب ّ
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الفصل ّ

قرر من األحكام الحازمة ما تنفرد به
عقوبات تختلف في شدّتها بالنّظر إلى طبيعة الحق المعتدى عليه و ّ
العقوبات الحديّة دون غيرها .
ب ـ التشديد بالنّظر لصفة الجاني:نلمس التّـفاوت في تقدير العقـوبة بالتشديد العتبارات قد تتـعلّق
بشخص الجاني كما في ح ّد الزنا الّذي ينطوي في األصل على جلد الزاني مائـة جلدة وتغريبه عاما ،هذه
الرجم إذا ما كان الشخص محصنا ؛يقول سبحانه وتعالى  :الزانية والزاني
العقوبة ا ّلتي قد تشدّد إلى ّ
فاجلدوا ك ّل واحد منهما مائة جلدة وال تاخذكم بهما رأفة في دين هللا إن كنتم تومنون باهلل واليوم اآلخر
وليشهد عذابهما طائفة من

المومنين النّور.2 /

ص القرآني
صص ال ّن ّ
فالجلد هو العقوبة المقدّرة لهذه الجناية؛وقد جاءت السنّة المط ّهرة لتخ ّ

صامت  ،رضي هللا عنه قال :
صله بإضافة الرجم و النّفي إلى الجلد ؛ إذ ثبت فيها عن عبادة بن ال ّ
وتف ّ
ّللا ّ
لهن سبيال  ،البكر بالبكر  :جلد مائة ونفي سنة
قال رسول ّّللا : خذوا عنّي  ،خذوا عنّي قد جعل ّ
،والثيّب بالثيّب جلد مائة والرجم .)1(
فاألول جعل له الرجم جزاء
فرق  بين عقوبة المحصن وغير المحصن تفريدا للعقوبة ؛
بهذا ّ
ّ
وفاقا إضافة إلى الجلد المنصوص عليه في الكتاب  ،والثّاني جعل له ال ّنفي فضال عن الجلد  .ولنا رجعة
في الموضوع حين نعرض كيفيّة تنفيذ هذه العقوبات في الفصل الثاني من هذا الباب.
سد حتى على مستوى
ج ـ التشديد بالنّظر لجسامة الجريمة :إ ّن مظاهر التفريد بالتشديد تتج ّ
الجريمة ذاتها كما في ح ّد الحرابة ؛ فقد ذهب الفقهاء إلى جعل عقوبة قاطع الطريق هي قطع يده ورجله
من خالف إن أخذ المال ولم يقتل ،والقتـل إن قتـل ولم يأخذ المال ،والقتل أو الصلب بعد قطع اليد
والرجل أو دون قطع إن أخذ المال وقتل  ،وال ّنفي إن أخاف دون أن يأخذ المال أو يقتل –على ما سنرى
ّ
الحقا. )2(-
فليـس من العدل أن يكون جزاء من اقتـصر فعله على إخافـة النّاس كالّذي أخافهم وسلب أموالهم
أو كالّذي سلبهم وقتـلهم ،فجسامة الجرم لها دورها في تقدير العقوبة المناسبة( .(3و لهذا قال سبحانه و
ّللا و رسوله و يسعون في األرض فسادا أن يقتّلوا
تعالى في محكم تنزيله  ﴿ :إنّما جزاء اللّذين يحاربون ّ
أو يصلّبوا أو ّ
تقطع أيديهم و أرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزي في الدّنيا و لهم في
()1أخرجه،مـسام  ،كتاب الحدود  ،باب ح ّد الزنى  ،حديث رقم .3199 :
()2ينظر  ،الفصل الثاني  ،من هذا الباب  ،مبحث التفريد التنفيذي للعقوبة،ص 406و ما بعدها.
()3ينظر ،ابن تيمية  ،مجموع الفتاوى  ،ج.217/34
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اآلخرة عذاب عظيم ﴾ المائدة  ، 33 /و التشديد ظاهر بداية من ألفاظ اآلية الكريمة فلم يقل سبحانه "أن
يقتلوا " بل قال  ﴿:أن يقتّلوا﴾ و لم يقل " :أن يصلبوا " بل قال  ﴿:أن يصلّبوا ﴾ و لم يقل " :أو تقطع
عز من قائل ﴿ :أن تق ّ
أيديهم و أرجلهم من خالف " بل قال ّ
طع أيديهم و أرجلهم من خالف ﴾  .ث ّم يظهر
التفاوت و التدرج في التشديد بحسب جسامة الجرم و أثره.
و لعل حكمة تنويع عقوبات هذا الح ّد و جعلها متفاوتة في الشدة تعود إلى شموله ألكثر من
ـوي
جريمة،إذ في الحرابة اعتداء على الدّين،باالجتراء على إعالن الحرب على هللا و..وهـو الق ّ
العـزيز ..الشورى ،19/وإعالن الحرب على رسوله المختار الّذي قال فيه سبحانه وتعالى .. :فإنّـك
بأعيننا..الطور . 48/كما ّ
أن فيها اعتداء على األنفس والحرمات واألموال،فلكي يحصل التناسب بين
الجريمة المرتكبة والجزاء المقابل لها ،تعـددت عقوبات ح ّد الحرابة وتفاوتت من حيث التشديد تفاوتا
ملحوظـا .
 2ـ التشديد في القصاص  :يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله :يـأيّها الّذين ءامنوا كتب
بالحـر والعبد بالعبد واالنثى باالنثى  ،فمن عفي له من أخيه شيء
الحـر
عليكم القصـاص في القتلى ،
ّ
ّ
فاتّبـاع بالمعروف وأداء إليه بإحسـان  ،ذلك تخفيف من ّربكم ورحمة  ،فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب
أليم البقرة ، 178/أي ّ
أن عقوبة القاتل المتع ّمد هي اإلعدام قصاصا بالضوابط المقررة في اآلية
الكريمة  ،و لكن إذا ما اقترن فعل القتل بظرف من الظروف اآلتية يتغير تكييف العقوبة بالتشديد  ،و بيان
ذلك يكون على النّحو التالي (:)1
أ ـ تشديد عقوبة القتل العمد في جريمة الحرابة ّ :
إن عقوبة اإلعدام قصاصا مفروضة على
تقرر اإلعدام و لكن بوصفه
تمت هذه الجرائم أثناء ارتكاب جريمة الحرابة ّ
جرائم القتل العمد  ،فإن ّ
عقوبة حديّة ال قصاصا تشديدا على القاتل عند جمهور الفقهاء (.)2و مظهر التشديد في تغيير تكييف
العقوبة من القصاص إلى الحد أنّه في األولى ـ اإلعدام قصاصا ـ يتص ّور العفو و الصلح و يتص ّور
أما إن اعتبرت الواقعة جريمة حديّة ـ
تتصور الشفاعة و ال
البديل أي الديّة و
يتصور قتل الوالد بولده ّ
ّ
ّ
صة فال عفو وال صلح و ال ديّة بديلة و ال شفاعة و
اإلعدام حدا ـ فال يخضع الحد لمثل هذه األحكام الخا ّ
يمكن أن يقاد الوالد بولده.

( ) 1ينظر ،ابراهيم رمضان عطايا ،فردية القوبة و أثرها في الفقه اإلسالمي  ،ط (،1االسكندرية  :دار الفكر الجامعي ،
 ،)2007ص  151ـ .182
( )2ينظر،الزيلعرررري  ،تبيررررين الحقررررائق ،ج235/3؛ اإلمررررام الشررررافعي ، ،األم ،ج 140-139/6؛ ابررررن قدامررررة  ،المغنرررري ،
ج 302/10و ما بعدها؛ اإلمام مالك ،المدونة الكبرى  ،ج.348/15
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ب ـ التشديد بتغيير تكييف عقوبة القتل غيلة :و صورته أن يكون القتل قد ت ّم من أجل أخذ المال
دون أن يكون المقتول قادرا على طلب الغوث عند فقهاء المالكية ()1الذين اعتبروه أقرب لجريمة الحرابة
منه إلى القتل العمد  ،فجعلوا عقوبة مرتكبه حدا ال قصاصا  .و هو رأي صواب عندنا لشناعة الفعل "
سة الوسيلة و هي
القتل " و تفاهة الدافع و هو " الطمع في ممتلكات الغير " و خ ّ

" استدراج

صة إن ثبت أن الضحيّة قاصر.
الضحيّة إلى مكان يتعذّر فيه طلب العون و الغوث " خا ّ
و

و جليّ ة هي اآلثار المترتبة على تغيير تكييف القتل من القصاص إلى الحد كما بيّناها سلفا
كلّها تومئ بالتشديد المناسب لمثل هذا الفعل.
ج ـ التشديد في القصاص بقتل الجماعة بالواحد :حدد المبدأ في جرائم القتل العمديّة

و هو

القصاص ّ
ألن المساواة مطلوبة في جرائم الدم و المماثلة مشروطة؛ و ال إشكال يحصل إن كان القاتل
يقتص
متصور ،لكن إذا تعدد الجناة و القتيل واحد  ،فهل
واحد و المقتول واحد فالقصاص رجل برجل
ّ
ّ
من الجماعة بالواحد ؟
()2
أي الضربات كانت القاتلة تقتل الجماعة بالواحد ،لما
رأى جمهور الفقهاء أنّه إذا تعذّر تمييز ّ

ثبت عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه و أرضاه أ ّنه قتل سبعة بواحد و قال  ﴿:لو تماأل عليه أهل
صنعاء لقتلتهم جميعا به﴾(.)3

و نرى ّ
أن هذا مظهر من مظاهر التفريد التشريعي بالتشديد سواء كان

ص اآلية الموجبة للقصاص بإطالق في جرائم القتل العمديّة بال شك أو شبهة  ،أو كان الثابت
مستنده ن ّ
عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  ،كما ّ
أن المصلحة تقتضي التشديد بقتل الجماعة بالواحد قصاصا.
هذا و ّ
إن ما ذكرناه ،يتعلّق بالتّشديد األصلي للعقوبات المقدّرة  -الحدود والقصاص-؛ أ ّما التّشديد
فيها سياسةً  ،فيكون غالبا بإضافة عقـوبة تعزيرية يصطفيها القاضي بالنّظر إلى عدّة معطيات تتعلّ ق
بشخص الجاني  ،نبيّنها الحقا.
المشـرع الوضعي سلطـة القضاة في تشديـد
ثانيا ـ تشديد العقوبة في القوانين الوضعية :ضيّق
ّ
والخاص
العقاب إلى أبعد الحدود  ،بحصره أسباب التّشديد و كيفيّتـه في قانونه العقابي بقس َميه العا ّم
ّ
.وهذا التّضييق ال ينفي أخذ التّشريعات الحديثة بنظام التشديد ،ل ّكنه يؤ ّكد نسبيّـة سلطة القضاء في إعمال
ص القانـوني ؛ فج ّل دواعي التّشديد محدّدة قانونا بما
مقرر بالنّ ّ
هذا النّظام  ،والّتي ال نراها تتعدّى ما هو ّ

()1ينظر  ،الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير،ج394/4؛ عليش محمد ،شرح منح الجليل ،ج.343/4
()2ينظر  ،ابن قدامة  ،المغني ،ج366/9؛الزيلعي  ،تبيين الحقائق،ج،114/6الشيرازي،المهذّب،ج176/2؛ عبد القادر
ي ،ج39/2ـ.41
ي مقارنا بالقانون الوضع ّ
ي اإلسالم ّ
عودة  ،التشريع الجنائ ّ
يقتص منهم كلّهم؟ ج.440/4
( )3أخرجه البخاري ،صحيحه  ،كتاب الديّات ،باب ما أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو
ّ
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ّ
بالظروف المشدّدة القانونيّة "( .)1والعقوبة أيّا ما كانت تظلّ متراوحة بين الحدّين
يصطلح عليه ":
المقررين قانونا من ال ّناحية الكميّة ،و جواز المفاضلة بين أكثر من عقوبة للجريمة الواحدة يظ ّل رهين
ّ
ص في ك ّل األحوال .
النّ ّ
متنوعة
وظروف التّشديد في القوانين العقابية ّ

()2

 ،يمكن بيان بعضها بإيجاز فيما يلي :

- 1ال ّ
ظروف المشدّدة العا ّمة و الخاصّة :تعرف هذه الظروف بالنّظر إلى مجال تطبيقها ،فإن
أما
كانت شاملة لك ّل الجرائم أو لعدد معيّن منها فهي عا ّمة ،و غالبا ما
ّ
ينص عليها القانون العقابي للدولةّ ،
ينص عليها في
صة و
ّ
إذا كانت قاصرة على جريـمة بعينها أو فئة محدّدة من الجرائم  ،فهي خا ّ
الخاص من القانون العقابي(. )3
القسم
ّ
أ ـ الظروف المش ّددة العا ّمة  :لقد اتّفقت جلّ التّشريـعات العقابيّة الحديثة على اعتبـار العود
ظرفا مشدّدا عا ّما ّ ،
وإن هذه الحالة ذات أهميّة بالغة في المجال الجنـائي ،ألنّها تكشف عن خطورة
إجراميـة توجب معاملة جزائيّة مشدّدة ؛ فإصرار المجرم على االنحراف بتكراره للجرائـم يؤ ّكد المباالته
ألن هذه الحالة تفترض :أن يكون قد صدر في ّ
بالعقوبة الموقّعة عليه في ال ّسابق ّ ،
حق الجاني حكم باتّ
بعقوبة جنائيّة  ،و أن ترتكب جريـمة جديـدة مستقلّـة بذاتها عن األولى .
صت عليه المادة
و هو ما ن ّ

54

من ق،ع،ج الّتي جاء فيها  " :كلّ من حكم عليه بحكم نهائي

سجن المؤبّد فيجوز الحكم عليه
بعقوبة جناية وارتكب جناية ثانيـة معاقبا عليها بعقـوبة أصليّة هي ال ّ
سجن
باإلعدام إذا كانت الجناية الثّانية قد أدّت إلى موت إنسان  .وإذا كانت الجناية الثّانية معاقبا عليها بال ّ
سجن المؤبّد".
المؤقّت ،فإنّه يجوز رفع العقوبة إلى ال ّ
1
ي راشرررررد،القانون الجنائي"المررررردخل و أصرررررول النّظريرررررة العا ّمرررررة"،ط(،2القررررراهرة:دار الشرررررعب،دار النّهضرررررة
( )ينظر،علررررر ّ

ظرررروف إلرررى قضرررائية وقانونية،ينظر،البغّال،سررريّد حسرررن ،ال ّ
العربيرررة1974،م ) ،ص-.609وهنررراك مرررن يصرررنّف ال ّ
ظرررروف
المشدّدة والمخفّفة في قانون العقوبات فقها وقضاء،د ط (،القاهرة:دار الفكر العربي 1982،م)  ،ص.13
()2هناك عدّة تقسيمات لل ّ
ظروف المشدّدة،لم نشأ ذكرها كلّها و ر ّكزنا على أه ّمها،و لتفصيل أكثر،ينظر ،عوض محي
الدّينّ ،
الظروف المشدّدة،تقرير مقدّم للجمعية الدولية للقانون الجنائي بباريس عام 1964م ،مجلّة المحاماة،السنة ،43ع
9ماي 1963م ،ص1120-1118؛ R.Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal
français,T2-P692.
()3ينظررر ،س ريّد حسررن البغّررال ،ال ّ
ظررروف المش ردّدة و المخفّفررة ،ص16؛مح ّمررد هشررام أحمررد أبررو الفترروح بدوي،النّظريررة العا ّمررة
لل ّ
ظروف المشدّدة ،رسالة دكتوراه،جامعة القاهرة  ،كليّة الحقوق 1980،م ،ص 93و ما بعدها ؛
Garraud, IBID,T2,P711et S .George Vidal, Cour de droit criminel et de science
pénitentiaire, , T1, P408.
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الفصل ّ

ّ
و أضافت بعض القوانين ظروفا أخرى ،صنّفتها ضمن ّ
الموظف
الظروف المشدّدة العا ّمة كصفة
المشـرع اإليطالي()2في تعميم كثير
سع
سجن في التّشريع الفرنسي( .)1وتو ّ
وحالة ارتكاب الجريمة داخل ال ّ
ّ
من ّ
نص عليها في المادة  61من ق،ع منها:الباعث
الظروف إذ وصل عددها أحد عشر ظرفا عا ّما
ّ
الدنيء ،وحشيّـة الوسيلة  ،جسامة الضرر ال ّناجم عن الجريمة … وكثير منها يتعلّق بالجانب الموضوعي
المشـرع اإليطالي في هذا الجانب ؛ ولعلّ
ي تشريع آخر سلك مسلك
ّ
للواقعة الجرمية .وإنّا لم نقف على أ ّ
سبب يعود إلى عدم إمكان حصر ك ّل ّ
نص واحد ،وحتّى لو ُحدّدت سلفا في القانون
الظروف العا ّمة في ّ
ال ّ
 ،فقد يتعذّر سريانها على ك ّل الجرائم  ،أو على الدّوام باعتبار سنن التّغيير.
بالركن المعنوي للجريمة أي القصد الجنائي،
ب ـ الظروف المشددة الخاصّة :وكثير منها يتعلّق ّ
صد ،وبعضها يتع ّلق
وغالبا ما نجدها في االعتداءات الواقعة على األشخاص؛ كسبق اإلصرار أو التر ّ
سرقة  ،فالخطورة الموجبة للّتشديد في
بشخص الجاني كصفة الطبيب في اإلجهاض و صفة الخادم في ال ّ
إما أن تك ُمن في الجريمة ذاتها أو في ال ّ
شخص مرتكبها -الجاني. )3(-
هذه الحالة ّ
هذا النّوع من ّ
الخاص من القوانين العقابيةّ ،
وإن المستقرئ
الظـروف نجده متنـاثرا في القسـم
ّ
المقرر للجريمة كلّما عظم
المشرع الوضعي على زيادة العقاب
لنصوص هذا القسم ليلحظ حرص
ّ
ّ
االعتداء على المصلحة مح ّل الحمايـة القانونيـة – وإن كان قد أغفل كثيرا من الحاالت المفترض فيها
التّشديـد ،حفاظا على الثّوابت االجتماعية .-
- 2ال ّ
ظروف المشدّدة الماد ّية والشخص ّية :تصنّف ظروف تشديـد العقوبة بالنّظر إلى طبيعتها
إلى  :ماديّة أو موضوعيّة و شخصيّة (. )4
أ ـ الظروف المش ّددة الماديّة أو الموضوعيّة :وتع ّد ّ
الظروف المشـدّدة موضوعيّة ،إذا تعلّقت
بالركن المادي للجريـمة أو بأحد عناصره :الفعل أو ال ّنتيجة ،فثبوت الخطر في أحدهما يستدعي تغليظ
ّ
صنف من ّ
الظروف كثيـرة  ،منها ما يتعلّق بمكان
العقـوبة بما يحقّق التّناسب المبتغَى( .)5ونماذج هذا ال ّ
وزمان ارتكاب الجرم  ،ومنها ما يتعلّق بوسيـلة التّنفيذ  ،وبيانها كاآلتي(:)1
(1)René Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal,T2, P716-720
(2)Marc Ancel, Les Codes Pénaux Européens, T2
للظررروف المش ردّدة،ص 125ومررا بعدها؛س ريّد حسررن البغّررال ّ ،
()3ينظر،مح ّمررد هشررام أبررو الفتوح،النّظريررة العا ّمررة ّ
الظررروف المش ردّدة
والمخفّفة في قانون العقوبات فقها وقضاء ،ص. 15
ّ
هو:الظروف المشدّدة المزدوجة،فهي شخصيّة المصدر بالنّظر إلى صفة الجاني الشخصيّة ،وعينية األثر
()4أضاف البعض صنفا ثالثا
باعتبار الوصف الجرمي،كصفة الطبيب في اإلجهاض وصفة الخادم في السّرقة ...فهذه ّ
الظروف ترفع من جسامة الفعل،وخطورة
مرتكبه في ذات الوقت.ينظر،محمود نجيب حسني،شرح قانون العقوبات اللّبناني ،ص. 775
()5ينظر ،أحمد فتحي سرور،الوسيط في قانون العقوبات"،القسم العام " ،ج 704/1؛
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سرقة في الطرق العموميّة أو وسائل
كثير من التّشريعات العقابية تشـدّد العقوبة على مرتكب ال ّ
ٌ
سجن
النّقل العا ّمة  ،منها التّشريع الجزائري ا ّلذي
نص في المادة 352من ق،ع على أنّه ":يعاقب بال ّ
ّ
سرقة في الطرق العموميّة أو المركبات
المؤقّت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كلّ من ارتكب ال ّ
المستعملة لنقل المسافرين أو المراسالت أو البضائع أو في داخل نطاق السكك الحديديّة أو المحطات
والموانئ والمطارات وأرصفة الشحن أو التّفريـغ  ،وذلك إذا اقترنت ال ّسرقة بظرف على األق ّل  ،من
ّ
سجن المؤقّت من خمس
الظروف المشـار إليها في المادة  .353وفي الحاالت األخرى تكون العقوبة ال ّ
ص نظائره في كثير من القوانين العقابية للدول (.)2
إلى عشر سنوات"؛ ولهذا النّ ّ
صت ج ّل القوانين العقابية
ومثال التّشديد بسبب زمن ارتكاب الجريمة:ال ّسرقات الواقعة ليال،فقد ن ّ
المشرع الجزائري في المادة  354الّتي جاء فيها:
على تغليظ عقوبتها ،منها
ّ
سرقة مع توافر ظرف من
سجن المؤقّت من خمس إلى عشر سنوات ك ّل من ارتكب ال ّ
" يعاقب بال ّ
ّ
سرقة ليال"..؛ ولع ّل سبب التّشديد هو ما يترتّب على ارتكاب
الظروف اآلتية - 2 ...:إذا ارتكبت ال ّ
ّ
المتأخر،من زعزعة سكينة وطمأنينة األفراد  ،فضال عن االعتداء على أمالك
الجريمة في هذا التّوقيت
مسوغ شرعي" .
الغير دون ّ
سموم أو التّعذيب لإلجرام،
أ ّمـا التّشديد بسبب وسيلة تنفيذ الجريمة،فمثاله :استعمال األسلحة أو ال ّ
صت عليه المـادة  351من
سواء في االعتداءات الواقعة على األشخاص أو على األموال ،وهو ما ن ّ
قانون العقوبات الجزائري وأيضا المواد261، 353و 262من هذا القانون  .فالوسيلة ك ّلما كانت
خطورتها شديدة  ،كلّما كان االعتداء بها على إحدى المصالح المحميّة قانونا ،قويّا ومؤلما فناسب تقرير
عقاب مغلّظ لذلك .
يقرر إذا تعلّق األمر باالعتداءات الواقعة
والّتشديد بالنّظر إلى النّتيجة اإلجراميّة المح ّققة ،غالبا ما ّ
على األشخاص والمؤديّة إلى الوفاة أو إلى العجز الك ّلي أو الجزئي ببتر عضو من الجسم أو إعاقته ؛
صعب بل قد يستحيل جبرها ،حتّى مع فرض الجزاء المشدّد.
وك ّل هذه نتائج جسيمة من ال ّ

G.vidal, Cours de Droit criminel, T1,P411 .

سرررابق  ،ص 135ومرررا بعررردها؛محمود محمرررود مصطفى،شررررح قرررانون
( )1ينظرررر ،مح ّمرررد هشرررام أبرررو الفتررروح ،المرجرررع ال ّ
العقوبات"القسم العام "،ط(،8القاهرة :دار النّهضة العربية 1969،م )،ص. 263-261
(2)Marc Ancel, LesCodes Pénaux Europeens,T2.
محمود نجيب حسرني ،شررح قرانون العقوبرات اللّبنراني "القسرم العرام"،ص775؛مصرطفى مجردي هرجرة،التّعليق علرى قرانون
العقوبات في ضوء الفقه والقضاء ،ط ( ،3اإلسكندرية:دار المطبوعات1995،م) ،ص 1226وما بعدها.
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صت التّشريعات العقابيّة الحديثة على هذه األحوال  ،من ذلك ما جاءت به المادة
وقد ن ّ
يخص أعمال العنف العمديّـة  ،وكذا المادة 289ق،ع،ج المتعلّقة بأعمال العنف الخطئيّة
ق،ع ،ج فيما
ّ
المشرع الفرنسي مثل هذه الجرائم الوخيمة ال ّنتائج
الرعونة أو عدم االحتياط.كما أورد
النّاجمة عن
ّ
ّ
وشدّد العقاب عليها ،ووضع بعض المواد في هذا الخصوص منها:المادة  309من قانـون العقوبات ،الّتي
كف البصر أو فقد إحدى
ّ
تنص على جرائـم الضّرب أو الجرح المفضي إلى العجز بالقطع أو البتر أو ّ
العينين .
264

صور الّتي رأت التّشريعات الوضعيّة ضرورة تغليظ العقاب فيها  ،وهي كما سبق
هذه بعض ال ّ
القول مرتبطة بالجانب المادّي أو الموضـوعي من الجريمة .
ب ـ الظروف المش ّددة الشخصيّة  :ولبيانها و على اعتبار تعلّقها بشخصيّة الجاني  ،نعرض
بعض األمثلة سواء في التّشريع الجزائـري أو التّشريعات األخرى ؛ وقبل ذلك نشيـر إلى أنّها عُرفت
ّ
"بالركن المعنوي للجريمة واإلجرام ال ّشخصي للمجرم" (ّ ) 1
الظروف
،وإن تحديد هـذه
بارتباطها
ّ
صة في المجـرم ،وكذا توافر درجة معيّنة من القصد الجنائي ،
الشخصيّـة مرهون بثبوت صفات خا ّ
ويمكن بيان بعضها فيما يلي :
بالركن المعنوي
ت َعتبر ج ّل التّشريـعاتُ العقابيّـة سبقَ اإلصرار ظرفا شخصيا مشدّدا وهو يتعلّق ّ
للجريمة أو بعبارة أخرى أدق  ،باإلرادة الجنائيّة للجاني وما يكمن فيها من خطورة .

وغالبا

ما

صد في االعتداءات الواقعة على األشخاص  ،لذلك ارتأت محكمـة النّقض
يكون سبق اإلصرار أو التر ّ
صت في
المصرية اعتبـاره ظرفا عا ّما موجبـا للتّشديـد في ك ّل من جرائـم :القتـل والجرح والضرب ون ّ
أحد أحكامها على ّ
أن  " :سبـق اإلصرار وهو ظرف مشـدّد عا ّم في جرائم القتـل و الجرح و الضرب
ّ
خطة تنفيذها … وكلّما طال ّ
الزمن بيـن الباعث عليها وبيـن
يتحقّـق بإعداد وسيلة الجريـمة ورسم
يتحقق كذلك ولو كانت ّ
ّ
خطة التّنفيذ مع ّلقة على شرط أو ظرف ،بل
وقوعها ص ّح افتراض قيامه ،وهو
ولو كانـت نيّة القتل لدى الجاني غير محدّدة  ،قصد بها شخصا معيّنا أو غير معيّن صادقة)2("..؛ وهو
رأي سديد يمكن اعتماده في هذا النّوع من الجرائم .

()1سيّد حسن البغّال،ال ّ
ظروف المشدّدة والمخفّفة،ص.14
( )2ينظررررر،نقض1970 /01 /26م ،مجموعررررة األحكررررام الصررررادرة مررررن الهيئررررة العا ّمررررة للمررررواد الجنائيّررررة ومررررن الرررردائرة
الجنائيّرررررررررة(،القاهرة :مطبعرررررررررة دار القضررررررررراء العرررررررررالي 1971،م)،السرررررررررنة،21مرررررررررن ينررررررررراير إلىمرررررررررارس،1970ع1
،المجلّد،1ص157؛مصطفى مجدي هرجه ،التّعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء،ص 905وما بعدها .
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األول :
الفصل ّ

كما ّ
أن الباعث

()1

الدّنيء لإلجرام يعتبر ظرفا شخصيـا مشدّدا يُن َ
ظر إليه عند تقرير العقوبة ،

صت عليه التّشريعات
وبثبوته يستطيع القاضي رفعها إلى حدّها األقصى بمقتضى سلطته التّقديرية .وقد ن ّ
نص في المادّة 263على
العقابيّة في قسمها
الخاص من بينها التّشريع الجزائري ا ّلذي ّ
ّ
أنّه ..":يعاقـب على القتل باإلعدام إذا كان الغرض منه إ ّما إعداد أو تسهيـل فرار مرتكبـي هذه الجنحة
أو الشـركاء فيـها أو ضمان تخلّصهم منها ".
صت عليها القوانين العقابيّة  ،توجب تشديـد العقوبة إذا
صة ن ّ
ليس هذا فحسب بل ث ّمة صفات خا ّ
ما توافرت في شخص الجاني ،منها :صفـة المو ّ
ظف أو الخادم أو الطبيـب،وكذا عالقة الجاني بالمجني
سدة غالبا في اعتداء الفروع على األصول سواء بالضرب أو بالقتل أو الجرح .وهذه األحوال
عليه المتج ّ
صت عليها ج ّل التّشريعات العقابيّة  ،منها قانـون العقـوبات الجزائري في المواد- 353-143– 306
ن ّ
 ،-261وغيره من القوانين.
في الواقع ّ
إن هذا هو التص ّور العام ألسباب أو ظروف التّشديد في القوانين الوضعيّة ؛ أ ّما عن
كيفيّة التّشديد فتختلف من تشريع إلى آخر؛ إذ ال يوجد تنظي ٌم مو ّحد بين الدول فيما يتع ّلق بهذه المسألة
المشرع خطورة ّ
أن أثر تلك ّ
،كما ّ
الظرف في
الظروف يختلف من جريمة إلى أخرى  ،وغالبا ما يح ّكم
ّ
ي عادل .وتشديد العقاب
ح ّد ذاته أثنـاء تقديره للعقـوبة بما يراه مح ّققـا لمبدأ التنـاسب ضمانا لتفريد تشريع ّ
في القوانين عموما يتّخذ عدّة مظاهر(:)2
المقررة أصال للجريمة؛
 فقد يكون بإحالل عقوبة الجناية مح ّل عقوبة الجنحةّ
 وقد يكون بزيـادة مقدار العقـوبة ك ًّما كما في الحاالت الّتي تضاعف فيها الغرامة أو تمـدّدالعقوبة الـ ّسالبة للحريّة.
سجن  ،وهي سالبة للحريّة بعـقوبة
 وقد يكون بإبدال نوع العقوبة ،كما في حالة تشديد عقوبة ال ّاإلعدام وهي سالبة للـحــياة.
وقد يكون بإضافة عقوبة أخرى للعقوبة األصليّة؛ من ذلك إضافة عقوبة ماليّة لعقوبة أخـرىسالبـة للحريّـة .

المحركة لإلرادة أو هو العامل النّفسي الذّي يدعو إلى التّفكير في الجريمة".محمود مصطفى ،شرح
":القوة
()1الباعث هو
ّ
ّ
قانون العقوبات "القسم العام " ،ص.397
()2ينظر ،مح ّمد هشام أبو الفتوح،النّظرية العا ّمة لل ّ
ظروف المشدّدة ،ص 305وما بعدها.
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األول :
الفصل ّ

وكما سبق القول في بدايـة الفقرةّ ،
فإن سلطة القضاة في التّشديـد محدودة في ظـ ّل القوانيـن
المشرع ،و إن كانت لها آليات و تطبيقات قضائيّة سندركها عند عرض التفريد
الوضعيّـة بما يق ّرره
ّ
القضائي للعقوبة(.)1

المطلب الثالث :
دور التفريد التشريعيّ في تحقيق العدالة الجنائيّة .
أحد أهم الضوابط الواجب مراعاتها عند تقرير العقوبات َم ْه َما بَ َد ْ
ت طبيعتُها هي العدالةُ  ،كما
ض أن يؤ ّديَه العقاب سواء كان مقررا
أنّها إحدى أه ّم خصائص العقوبة أيّا كان مقررها ؛ وهي
ُفتر ُ
ٌ
هدف ي َ
في التشريع الجنائي اإلسالمي  ،أو في القوانين الوضعية .
مناص من الوقوف على بعض االعتبارات التي
لكي يتسنّى لنا إثبات بلوغ هذا الهدف  ،ال
َ
نتحرى بواسطتها عن مدى تحقيق التفريد التشريعي للعدالة الجزائية  .هذه االعتبارات ،
نراها وسائلَ
ّ
صة و قد عرفنا
يتعلق بعضها بسياسة
المشرع التجريميّة  ،ويتع ّلق بعضها اآلخر بسياسته في العقاب  ،خا ّ
ّ
سلفا ّ
المشرع عند صيــاغته لل ّنصوص الجنــائيّة الموضوعيّة
أن التفريد التشريعي  ":عمل يقـوم به
ّ
بشقيها ـ التكليــف و الجزاءـ  ،مستحضرا القيــّم و المصالح االجتماعيّة المعتبرة و ٌمقدّرا لها بميزان به
يقرر العقوبات المناسبة لك ّل اعتداء عليها بال ّنظر إلى طبيعته وجسـامته و آثاره ومرتكبيه  ،بما يضمن
ّ
تحقيق أهداف العقوبة و أه ّمها العدالة".
وحتى يكتمل الطرح بهذا المفهوم المقدّم  ،ال مناص من عرض األساس الذي تقوم عليه
المشرع سياسته العقاب ّية
المشرع التجريميّة ،ث ّم كيف رسم
العدالة الجنائيّة و الذي يظهر من خالل سياسة
ّ
َ
مستهدفا بلوغ العدالة المطلوبة؟ فرعين سيم َيزان هذا المطلب بيانهما يكون على النحو التالي:

األول :
الفرع ّ
سياسة التجريم أساس العدالة الجنائيّة.
لقد أ ّكدنا سابقا ّ
أن التفريد التشريعي يقوم على عناصر ّأولها و أه ّمها تحديد القيم و المصالح محلّ
الحماية الجزائية  ،ألنّه بهذا التحديد يكون قد بدأ في التخطيط لسياسته التجريمية ؛ و كلما كان تحديده
مضبوطا قامت العدالة الجنائيّة على أ سس ركيزة و ترتبت اآلثار المستهدفة منها ،فإن حصل اختالل في
ضبط ما يعتبر من المصالح أو في تقديرها تزعزع نظام العدالة بر ّمته و ضاعت أهدافها.

()1ينظر ،الباب الثاني  ،الفصل الثاني  ،المبحث الثاني .
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الفصل ّ
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المشرع التجريميّة تتأتّى من خالل تقييم كيفيّة تحديده للمصالح و وزنها  ،و
و مسألة تقييم سياسة
ّ
ي يكون على النّحو اآلتي:
بيان ذلك وفق
ّ
ي و القانون ّ
التصورين الشرع ّ
أوال ـ تقييم تحديد القيم و المصالح و تقسيمها في الشريعة و القانون  :نعطي بداية تقييم شامل
ّ
لكيفيّة تحدد القيم و المصالح في الشريعة ث ّم في القانون و نيم بعد ذلك كيفيّة تقسيمها  ،و ذلك على النّحو
التالي:
1ـ تقييم تحديد القيم و المصالح :تختلف الشريعة عن القانون في ضبطها و تحديدها للمصالح
ذلك ّ
أن :
األول من هذا الفصل أ ّن المصالح في التشريع
أـ المصالح في الشريعة :رأينا في المبحث ّ
ي تحوم كلّها حول ما س ّماه فقهاء الشريعة ":الكليّات الخمس"  ،بما تتض ّمنه من قيم تعتبر
اإلسالم ّ
حمايتها ضرورة تقتضيها العدالة و بما تمتاز به من شموليّة تجعل ال ّنأي عنها ضرب من ضروب
االختالل  ،و هي  :الدين  ،النّفس ،العقل ،العرض و المال  .و يعتبر المساس بهذه الكليات تجاوز على
رمته.
مصلحة اجتماعيّة ثابتة يقوم عليها الكيان االجتماعي ب ّ
و توجد باإلضافة إلى هذه الضرورات مصالح أخرى قد يكون تعلّقها باألمن العام مستبعد أو
ضئيل و ارتباطها بمتطلبات استقرار المجتمع و سالمته أقل و لكن تبقى مكيّفة على أنّها مصالح شرعيّة
معتبرة و المساس بها يعد جريمة تعزيريّة .
و مناط تحديد المصالح من هذا المنطلق هو " الشرعية "  ،و هي مستنبطة بشكل عام مهما
تعددت و مهما تباينت و تنوعت من مصدر واحد هو مبادئ الشريعة اإلسالمية العصماء بنصوصها
المقدسة و مقاصدها الهادفة العادلة .
ب ـ المصالح في القانون :أ ّكدنا في المبحث السابق االختالف الظاهر في تحديد ما يعتبر في
مشرع و المرجعية التي
نظر القانون مصلحة  ،و مرد االختالف التباين في الفلسفات التي يؤمن بها ك ّل
ّ
يستند إليها في تكييف ما يعتبر قيما أو مصالح معتبرة .و أه ّم تحديد سجله الفقه الجنائي للمصالح تحديد
روسكو باوند الذي ّ
نظر لها نظرة اجتماعيّة  ،و اعتبر بعضها مصالح فرديّة  ،و بعضها مصالح عا ّم ة
وأخرى اجتماعيّة ،معتبرا المصالح العا ّمة تلك المعبّرة عن مطالب الجماعة باعتبارها شخصيّة قانونيّة
بينما تعبّر المصلحة االجتماعيّة عن مطالب الجماعة كمجتمع إنساني (.)1
ومهما كان اجتهاد باوند في شأ ن تحديد المصالح  ،فإننا نراه غير مضبوط بضوابط محكمة ،
صة و ّ
أن المصالح متداخلة في الغالب فال توجد مصلحة فردية خالصة و ال مصلحة عامة خالصة ؛
خا ّ
) (1ينظر  ،أحمد محمد خليفة  ،النظرية العامة للتجريم "دراسة في فلسفة القانون الجنائي"، ،ص106ـ .107
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األول :
الفصل ّ

هذا و ال يفترض أن يتم التمييز بين المصالح العا ّمة و المصالح اإلجتماعية ألنّه يكفي تعبيرها عن
مطالب المجتمع حتى يتيسر االعتراف بها قانونا  ،رغم ّ
أن تقصير التشريع في االعتراف بها لقصوره
نظرا لكون مصدره بشري ال ينفي اعتبار الكثير من المطالب الفردية أو الجماعيّة مصالح يفترض أخذها
بنظر االعتبار .
 2ـ تقييم كيفية تقسيم المصالح :نعطي تقييما مختصرا لكيفيّة تقسيم المصالح في الشريعة ث ّم في
القانون على النّحو التالي:
أـ أقسام المصالح في الشريعة :تقسيم المصالح في التشريع اإلسالمي مرتبط بطبيعتها  ،فإن
كانت من الضرورات التي يتطلبها استقرار المجتمع ككل و بقاؤه منسجما ،اعتبر االعتداء عليها جريمة
موجبة للحد والقصاص التخاذها ـ كما وضّحنا سلفا ـ صفة االمتهان في الغالب  ،فأثربعضها عظيم
صة يتطلب فيها التفريد المماثلة المطلقة بين الفعل " االعتداء" و ر ّد
الجسامة و طبيعة بعضها اآلخر خا ّ
الفعل "العقاب".
و عليه فتحديدها حصرا ثابت و بيانها بأركانها و شروطها و عناصرها مطلوب.
أ ّما إن كانت تلك المصالح ال تهدد بشكل مباشر المجتمع كك ّل بأن كانت خطورتها و أثرها أق ّل و
طبيعتها ال تطلب المماثلة المطلقة بين الفعل و رد الفعل لعدم إمكانها أو لعدم مناسبة المماثلة فيها ،فترتب
متصور  ،و هو ما عكف فقهاء ال ّ
شريعة على فعله
في مرتبة أدنى  .و مجال هذا القسم واسع لكن ضبطه
ّ
ي صورة من صور
بتحديدها و تصنيفها وفق معايير نراها جد محكمة إذ من المستبعد انـفالت أ ّ
ي ثابت (.)1
الجرائم منها مهما كانت مبتكرة  ،فنماذجها مسطرة بإحكام و سندها الشرع ّ
ي للمصالح وفق نظرة
ب ـ أقسام المصالح في القانون :رغم ما ذكرنا بشأن التحديد القانون ّ
باوند ّإال أنّه أعجبنا في تقسيمه للمصالح االجتماعيّة مح ّل الحماية حيث أخذ بنظر االعتبار مضمونها و
الهدف المبتغى منها فصنّفها إلى خمس مجموعات (:)2
ـ مصالح هدفها المحافظة على أمن الجماعة
ـ مصالح هدفها المحافظة على النّظم االجتماعيّة
ـ مصالح هدفها المحافظة على األخالق العا ّمة
ـ مصالح هدفها المحــافظة على الثروة الطبيعية للجمــاعة

األول  ،المبحث الثاني،ص 68و ما بعدها .
األول  ،الفصل ّ
( ) 1ينظر  ،الباب ّ
) (2ينظر ،المطلب الثاني من هذا المبحث.
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األول :
الفصل ّ

ـ مصالح هدفها حماية الفرد
و هو تقسيم موسوم بالعمومية و لكن له وزنه و إن كان بعض هذه المجموعات يمكن دمجه
ضمن قسم واحد لالشتراك في المضمون و في الهدف  .أ ّما تصنيفه للمصالح مح ّل الحماية الجنائيّة
المشرع
فمرهون بقيمتها في إطار القسم ا ّلذي تندرج فيه  ،و من منطلق ضبط أهميّتها و ووزنها يح ّدد
ّ
نوع الحماية القانونيّة الكفيلة بها.
وأغلب التشريعات الحديثة تقسم االعتداءات الواقعة على المصالح الجوهريّة بالنّظر إلى
خطورتها من جهة و جسامتها من جهة أخرى تقسيما ثالثيا ـ كما بيّنا سابقا ـ إلى  :جنايات  ،جنح و
مخالفات ؛ رغم االنتقادات الكثيرة

()1

و الوجيهة التي وجهت لهذا التقسيم باعتبار عدم و جود معيار

صة بالنّسبة لبعض االعتداءات الواقعة على بعض المصالح  .فنجد
موضوعي أو عملي يبرر التقسيم خا ّ
تكييف القوانين لها متفاوت ال على مستوى تشريعات الدول المختلفة بل حتى على مستوى التشريع ذاته،
المشرع متردّدا في اعتبار اعتداءات معيّنة جنايات على أساس طبيعتها و خطورتها أم جنح
إذ نجد
ّ
باعتبار عقوبتها بل و بالنّظر أيضا إلى العقوبة المفر وضة عليها يحصل ذات اإلشكال حول تكييفها و ما
يترتب عليه من آثار موضوعيّة ـ القانون الواجب التطبيق ـ أو إجرائيّة .
ثانيا ـ تقييم تطبيق مبدأ التوازن بين القيم و المصالح :سنعتمد في التقييم على ما تناولناه في
ي ،و ذلك كما يلي:
مضمون المبدأ في ح ّد ذاته وفق
ّ
ي و القانون ّ
التصورين الشرع ّ
 1ـ تقييم تطبيق مبدأ التوازن في الشريعة :إن الموازنة بين القيم و المصالح على تعارضها من
جهة و تفاوتها في التشريع اإلسالمي مرهونة بمعرفة :
أ ـ المقاصد العا ّمة للشريعة  :وقد بيّنا سابقا مضمونها و أه ّميتها في مجال حفظ الضرورات
الخمس أو في مجال توفير الحاجيّات باعتبارها أيضا مقصد  ،وحتّى في مجال تحقيق ما فيه تحسين
ألحوال األفراد و الجماعة؛ و ترتيبها أو خلق التوازن بينها ممكن بل و محقق ما دام أصل الشرع واحد
و هو الحكم عند التعارض .

( ) 1ينظرر  ،ينظررر،رؤوف عبيررد ،مبررادئ القسرم العررام مررن التشررريع العقرابي ،ص196-193؛جنرردي عبررد المالررك ،الموسرروعة
الجنائية ،مجلد49-11/3؛مأمون سالمة،قانون العقوبات(القسم العام) ،ص.105-101
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األول :
الفصل ّ

أ ّما عن تطبيقات هذه القاصد فكثيرة نلمسها بجالء على مستوى أركان كل جريمة حديّة
بشروطها و مفترضاتها و كلّ جريمة من جرائم الدم المستوجبة للقصاص ( ،)1ففرض تلك األركان

و

اشتراط شروط دقيقة لتكييف الواقعة بأنّها جريمة حدّية ال غيرها أو جريمة دم عمدية أمر اقتضته مقاصد
الشريعة ونرى ّ
أن الهدف األسمى من تقريرها هو ضمان بلوغ العدالة.
هذا و قد ثبت لدينا من خالل عرض مضمون معايير التفريد التشريعي للعقوبة أنّها تدور كلّ ها
حول تل ك المقاصد  ،سواء بأخذها آثار الجريمة معيارا لتقدير العقوبة كما في الحدود أو بأخذها معيار
طبيعة الجريمة لتقرير القصاص كما في جرائم الدم أو في نظرها لشخصية المجرم و اعتباره المعيار
المعول عليه في الغالب لتقدير العقوبات المقررة لجرائم التعزير.
ّ
ب ـ حقوق هللا و حقوق األفراد  :و قد جاءت تلك الحقوق مرسومة بنّصوص مقدسة شاملة
لبيان دقيق للجرائم الماسة بحقوق هللا و تلك الماسة بحقوق األفراد و ال مجال للشك فيها مطلقا (.)2

و

قد افضنا في بيانها عند عرضنا لكيفية تقرير العقوبات في المبحث األول.
و األمر الفصل في حا لة التعارض بين المصالح يسير إن وقع بين ما يعتبر من حقوق هللا أو
الجماعة و ما يعد من الحقوق األفراد  ،فالتوازن يقتضي تغليب مصلحة الجماعة على المصلحة الفردية
؛ لكن قد يصعب بالنسبة للمصالح المتداخلة و التي يكون فيها حقوق هللا و حقوق األفراد معا و ت ّم حسم
التعارض بالموازنة بينها و ذلك بتغليب إحداها على األخرى مع مراعاة مقاصد الشرع دائما المستهدفة
يقينا تحقيق العدالة في أسمى صورها و معانيها.
 2ـ تقييم تطبيق مبدأ التوازن في القانون :التوازن بين الحقوق و المصالح في القانون مرتبط
بدورها و وظيفتها في المجتمع و فعاليتها في تحقيق التضامن االجتماعي .
و يعطى لتأكيد تطبيق مبدأ التوازن في شق التجريم نماذج منها (:)3
أ ـ القواعد المتعلقة بتنظيم حق النّقد فالتشريع يضع حدودا فاصلة بين التجريم و اإلباحة بالنّسبة
لممارسة هذا الحق و ذلك على أساس من التوازن بين القيمة االجتماعية للدور الذي يمكن أن
يؤديه هذا الحق للمجتمع بما ينطوي تحته من اعتباره وسيلة رقابية يمارسها الشعب إزاء اآلداء اإلداري
صة .
 ،و بين حرمة الحياة الخا ّ
( ) 1ينظر  ،عبد القادر عودة  ،التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي  ،ج .2عرض المؤلف األحكام
صة بكل جريمة بأركانها و شروطها و أفاض في بيان ضوابط تنفيذها .
الخا ّ
( ) 2ينظر  ،الباب األول  ،الفصل األول  ،ص 10و ما بعدها.
( ) 3ينظر  ،محمود طه جالل  ،المرجع السابق ،ص271ـ.272
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األول :
الفصل ّ

فالمشرع يرسم حدودا بين تجريم االعتداء
ب ـ القواعد المتعلقة بحماية الحق في سالمة الجسم ،
ّ
على هذا الحق و إباحته على أساس من التوازن إذا انطوى على االعتداء قيمة أخرى أهم

و مصلحة

أعم وهي التطبيب ....
و عليه يمكننا القول ّ
أن القوانين الحديثة ل ّما تبنّت فكرة التوازن بالتساوي و التوازن بالترجيح ـ
كما وضحنا سابقا ـ  ،أدركت بما ال يدع مجاال للشك أنّه من الضروري وضع معيارا للمفاضلة بين
المصالح المتعارضة في الغالب و المتماثلة في بعض األحيان ،و ما هذا المعيار إالّ " القيمة االجتماعية
للمصلحة و الدور الذي تلعبه في تحقيق أهداف المجتمع و التي تختلف من مجتمع إلى آخر تبعا للعقيدة
السياسية أو الفكريّة التي يؤمن بها"(. )1

الفرع الثاني :
السياسة العقابيّة هدفها تحقيق العدالة الجنائيّة.
ي تشريع في تحقيق العدالة الجنائيّة من خالل السياسة العقابيّة التي يكون قد
يظهر توفيق أ ّ
انتهجها  ،و مالمح هذه السياسة تظهر بداية من المعايير المعتمدة عند تقرير العقوبات و أيضا من
المشرع مارس سلطته في التفريد العقابي.
اآلليات التي يكون بمقتضاها
ّ
ي بنا تحديد أثرها في
و لبيان دور السياسة العقابية المختارة في تحقيق العدالة الجنائية  ،حر ّ
مجال التفريد التشريعي للعقوبة بداية ث ّم مدى فعاليّتها في تحقيق هذه العدالة :
أوال ـ أثر العدالة في مجال التفريد التشريعي للعقوبة ّ :
إن العدالة في المسائل الجنائيّة مرتبطة
ّ
يقرره المشـ ّرع بعد قيـامه بعمليّة المـوازنة بين الحقوق و المصالح  ،فمن
إلى حد كبير بالجزاء الذي ّ
يخرق سياج الحقوق باالعتدء أو يتجاوز على مصالح غيره بالظلم و العدوان ضروري التصدي له
بفرض عقاب عليه ّ
ألن هذا الجزاء هو عنوان العدالة الجنائيّة .
صلة في ضمير المجتمع ككلّ  ،و قائمة في ضمير ك ّل إنسان حتّى
و العدالة قيمة أخالقيّة متأ ّ
و إن كان مجرما  ،و هي في مرحلة بناء القاعدة الجنائية بشقيها تعني العدل الحقيقي المجرد الذي يكفي
لتحققه التسوية في الحكم على الوقائع و على األشخاص كلما كانت تلك الوقائع متماثلة و كان األشخاص
في مراكز متشابهة  ،و عدم الت سوية في الحكم على الوقائع كلما كانت متباينة أو كان األشخاص في
مراكز مختلف بعضها عن بعض.

()1ينظر  ،محمود طه جالل  ،أصول التجريم و العقاب،ص .198
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المشرع بين الجناة
و يظهر أثر فكرة العدالة في مجال التفريد التشريعي للعقوبة من خالل تمييز
ّ
الراشد منهم و الحدث  ،و من خالل تمييزه بين مختلف األفعال اإلجرامية بالنّظر لطبيعة القيم المعتدى
عليها و أيضا من خالل تمييزه بين مسؤولية المتع ّمد و المخطئ  .فهذا التمييز هدفه تقرير جزاء موسوم
بالعدالة  ،و لعلنا عند عرض آليات التفريد التشريعي لمسنا كيف ّ
المشرع و هو في صدد تقرير
أن
ّ
سن عقوبة عادلة بل ّ
العقوبات أخذ تارة بظروف التشديد و تارة بظروف التخفيف حرصا منه على ّ
إن
يقرر إعفاء مرتكب الجريمة كليّا من العقاب في بعض األحيان.
حرصه هذا قد جعله ّ
ي
و تطبيقات هذه االعتبارات وجدناها عموما
ّ
مكرسة سواء على مستوى التشريع الجنائ ّ
ي أو في القوانين الوضعية  ،و ليس لنا في هذا المقام ـ ما دمنا قد بيّنا أه ّمها في المطلب السابق ـ
اإلسالم ّ
إالّ تقييم دور هذه اآلليات في تحقيق العدالة المطلوبة :
1ـ بالنّسبة لألعذار المخفّفة للعقوبة :تقريرها كما سبق البيان ثابت في الشريعة وفي القانون
و إن كانت ث ّمة فروق بينهما من حيث مضمونها ؛ و ترتيب آثارها المنطوية على التخفيف أيضا ثابت و
إن كانت ث ّمة فروق بين الشريعة و القانون في كيفية التخفيف .و لعلنا تأسيسا على تلك االختالفات سنقدر
دورها في تحقيق العدالة الجنائية :
أ ـ اختلفت الشريعة عن القانون في ضبط المرحلة العمريّة للطفل و التي يعتبر خاللها
"صغير السن"  ،و المسألة من هذا الجانب ال أثر لها فيما يتعلق بفكرة العدالة مادام كالهما يقرر ضرورة
إخضاعه للمسؤولية المخففة قبل بلوغه سن الرشد و استبعاد العقوبات المشددة عنه مطلقا .
أ ّما عن كيفية التخفيف فالشريعة السمحاء لم تجز فرض أيّة عقوبة جنائيّة على الصغير قبل
البلوغ حت ّى و إن ارتكب جريمة حديّ ة و التي تعتبر أخطر أنواع الجرائم و أكثرها مساسا بالمجتمع ،
و ّ
ألن العدالة اإلنسانيّة تقتضي في هذه المرحلة العمر ّية الحرجة احتضان الصغير و إخضاعه لقواعد
التهذيب و التوجيه و حت ّى إن فرضت عليه جزاءات فهي جزاءات تأديبية ال غير  .لكن القوانين بشكل
أقرت من جهة المسؤولية التأديبية كما أجازت توقيع بعض العقوبات الّتي قد تصل أحيانا إلى السجن
عام ّ
( .)1فأيّهما أقرب إلى العدالة ؟ الجواب ظاهر ف سمو أحكام الشريعة في تقرير هذا األثر العادل لهذا العذر
المخفف ثابت.

( ) 1ينظر  ،عبد العزيز محمد حسن  ،األعذار القانونية المخففة من العقاب في الفقه االسالمي و القانون الوضعي "دراسة
مقارنة" ،ص  85ـ.87
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األول :
الفصل ّ

ب ـ اختلفت الشريعة عن القانون أيضا في تكييف الدفاع الشرعي  ،فاعتبر في الشريعة
واجبا يأثم تاركه شرعا على أرجح اآلراء

()1

،و اعتبر في القانون حقا و أدرج ضمن أسباب اإلباحة

()2

؛

أ ّما حكم التجاوز في الدفاع فمتفق على اعتباره موجب للمسؤوليّة الجزائيّة كاملة و لكنّها مخفّفة .
و مع هذا االتفاق تتميّز الشريعة في مساءلة المتجاوز بتفريقها بين عمده و خطئه حرصا منها
على تحقيق العدالة الجنائيّة بأبعد حدودها  ،فإن تجاوز متع ّمدا فرضت عليه العقوبة المخ ّففة لكن على
جريمة عمديّة أ ّما إن انتفى القصد فكان التجاوز خطأ منه العتقاده الجازم مثال بلزوم اعتدائه و تناسبه مع
الخطر المهدد له تقررت عليه عقوبة مخفّفة لكن على جريمة خطئيّه(.)3
ج ـ و الشبهة في الشريعة كالشك في القانون معتبر في تخفيف العقاب و يتع ّلقان في الغالب
باإلثبات  ،لكن األولى "الشبهة " ضبطها الشرع قبل أن يرتب آثارها المخ ّففة( ،)4أ ّما قاعدة "تفسير الشكّ
لصالح المتهم " ال تزال تحتاج إ لى ضبط سواء من حيث مضمونها أو من حيث آثارها  ،و هذا ما جعل
ي و مرهون بسلطة القضاء في تطبيقها ّ
المشرع لم
ألن
ّ
بلوغها العدالة بمقتضى هذه القاعدة أمر نسب ّ
يضبطها بدقة كما تبيّن لنا.
د ـ أ ّما االستفزاز فرغم االتفاق حول تقريره كعذر،إالّ ّ
أن أحكامه تختلف بين الشريعة

و

القانون سواء من حيث التكييف الذي بمقتضاه اعتبر الشرع الفعل دفاعا عن العرض و هو واجب  ،و
اعتبره القانون جريمة ؛ و هذا التكييف األخير فيه مساس بالعدالة الجنائيّة التي تتأسس أصال على
المصالح و القيم المعتبرة في المجتمع ،فإن كانت المصلحة االجتماعية المتمثلة في حماية األسرة
باعتبارها اللبنة األم في المجتمع تقتضي أن يدافع الزوج أو القريب أو حتى الغير عن هذا العرض فمن
المفترض إسقاط ك ّل متابعة جزائية عن المدافع مادام قد ثبت يقينا فعل الزنا أو الخيانة الزوجية ؛ أم ّ
أن
القوانين الحديثة ال تعتبر العرض بصور االعتداء عليه مصلحة جديرة بحماية مشددة.
و األمر بالنّسبة لتقرير المسؤوليّة المخففة بعد تحقق الشروط تتطلبه العدالة  ،و إن كانت
الشريعة تختلف عن القانون في هذا األثر فتقرر إسقاط العقوبة كليّا على الفاعل مهما كانت صفته ّ
ألن
المصلحة عا ّمة بال ريب و البلوى بارتكاب جريمة الزنا تشمل المجتمع كك ّل ؛ أ ّما ما ذكرناه في جواز
توقيع عقوبة تعزيرية و هي صورة من صور التخفيف فمرده التجاوز على اختصاصات الدولة في
اقتضاء العقاب ال الدفاع في حد ذاته.
( ) 1ينظر  ،عبد القادر عودة  ،التشريع الجنائي االسالمي مقارنا بالقانون الوضعي  ،ج 474 /1وما بعدها.
() 2ينظر  ،محمود محمود مصطفى  ،شرح قانون العقوبات القسم العام  ،ص 142و ما بعدها.
()3ينظر ،عبد القادر عودة  ،المرجع نفسه ،ص.487
( ) 4ينظر  ،المطلب الثاني من هذا البحث .
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هذا  ،و بالنّسبة لألعذار األخرى التي بي ّنا أهمها كالقرابة و التبليغ فنرى أن تبرير تقريرها
في حد ذاته مظهر من مظاهر العدالة اإلنسانية التي نراها أوسع من العدالة الجنائيّة؛ كما ّ
أن آثارها
المتراوحة بين التخفيف و اإلعفاء يدخل ال محالة في ميزان هذه العدالة.
ي و كذا التشريعات
ي اإلسالم ّ
 2ـ بالنّسبة لألعذار المعفيّة من العقاب  :ضيّق التشريع الجنائ ّ
العقابية الوضعيّة في تقرير العفو ّ ،
ألن العدالة الجنائيّة تقتضي توقيع العقاب على ك ّل من ثبت ارتكابه
جريمة تحقيقا للردع العام و الخاص على ح ّد سواء و إرضاء للشعور العام بعدالة أجهزة الدولة

و

تسول له نفسه االعتداء على حقوق و مصالح غيره .
قوتها في فرض أحكامها على ك ّل من ّ
ّ
و اإلعفاء من العقاب في مظاهره المعدودة التي سقناها سابقا في الشريعة أو في القانون اقتضته
سد في صورة الصلح بين األفراد أو الصلح مع المجتمع بتراجع الجاني و
المصلحة العامة ،سواء تج ّ
توبته أو تبليغه عن جرم قد يودي بكيان اجتماعي كامل .و المصلحة العامة بمظاهرها تتوافق بال ريب
مشرعه .
ي مجتمع مهما كانت مرجعيّة
ّ
مع مقتضيات العدالة في أ ّ
و لنا أن نتحفّظ بشدّة عن موقف القوانين الحديثة من جريمة هتك عرض القاصر  ،حيث تقرر
إعفاء الجاني من أيّة متابعة جزائية إذا ثبت زواجه من المخطوفة  ،و العقاب من هذا المنطلق ساقط  .و
نرى ّ
أن هذا العفو حتّى مع رضا القاصر ووليّها فيه خرق صارخ للعدالة اإلنسانية بشكل عام

و

خاص  .أمن العدل مكافئة الجاني بتسهيل زواجه من قاصر ال تدرك بحكم صغرها
العدالة الجنائيّة بشكل
ّ
معنى الزواج أصال ؟ أم من العدالة تحميلها مسؤوليّة أسرة تحتاج إلى رعاية و حسن تسيير و تنظيم و
هي ما تزال في حاجة إلى رعاية و توجيه وتربية ؟ أم من العدالة أن يبقى المجتمع يعاقبها على فعل هي
متصور و حملها بضحيّة أخرى غير مستبعد؟؟؟ ّ
فيه ضحيّة؟ و تبقى ضح ّية ّ
إن ما
ألن طالقها في الغالب
ّ
تراه القوانين عدالة في شأن هذه المسألة نراه اعتداء كبير على حقوق الطفل .
ي في التشديد بالنّسبة
 3ـ بالنّسبة للظروف المشدّدة للعقوبة :سبق بيان سياسة
ّ
المشرع اإلسالم ّ
لجرائم الحدود و القصاص؛ و قد أ ّكدنا عند عرض هذه السيـاسة مظـاهر عدالتها ( )1سواء بالنّظر للقيمة
المعتدى عليها أو بالنّظر لجسامة الفعل أو صفة الفاعل أو طبيعة الجرم في ح ّد ذاته .و يكفي الت ّأكيد في
هذا المقام على ّ
أن التشديد في ك ّل العقوبات المقدّرة مصدره ربّاني و هو مصدر العدالة الحقيقية  ،أ ّما
التشديد سياسة سواء تعلّق األمر بجريمة من الجرائم الحديّة أو جرائم الد ّم أو الجرائم التعزيرية فهو

( ) 1ينظر  ،المطلب الثاني  ،من هذا المبحث .
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مبرراته الّتي تقتضيها العدالة على ما
المجال الخصب لممارسة القاضي سلطته في التفريد العقابي و له ّ
سنرى الحقا(. )1
شراح القانون لنظام تشديد العقوبات لربطه
أ ّما على مستوى القوانين فقد أعجبنا تقييم أحد ّ
صل إلى نتائج أه ّمها
بمدى تحقيقه للعدالة الجنائيّة ،حيث و بعد دراسته المستفيضة لقواعد هذا النّظام تو ّ

()2

:
أ ـ ّ
المشرع رغم تشديده للعقوبات بالنظر إلى اقتران الجرائم ببعض الظروف  ،إالّ أنّه لم
أن
ّ
يسوي في معاملته بين األثر
يضع عقوبات مشددة متناسبة مع أهميّة تلك الظروف  ،بل نجده أحيانا ّ
المترتب على اقتران جريمة من الجرائم بظرف مشدد عام و تلك المقترنة بظرف شدد خاص  ،رغم أ ّن
العدالة تقتضي عدم التسوية بينهما على اعتبار ّ
صةـ أق ّل أهميّة و أق ّل خطورة
أن األخيرة ـ الظروف الخا ّ
و أق ّل مساسا بالمصالح العامة .
فكان األعدل أن تقرر عقوبات مشددة تتوافق و طبيعة االعتداء و خطورة الظرف و مدى عمومي
تصوره بالنسبة للجرائم أو خصوصيته  ،فإن كان الظرف عاما فيفترض ان يكون التشديد أكثر نوعا و
الخاص؛ فالعدالة قد تقتضي عدم التسوية في التشديد ما دام ثمة تباين في طبيعة
قدرا و درجة من الظرف
ّ
الظرف.
بـ ّ
المشرع للعقوبات عند اقتران الجرائم بظروف التشديد تتنافى أحيانا مع العدالة
أن اختيارات
ّ
الجنائيّة ،و مثالها  :الغرامات التي ثبت عجزها عن تحقيق الردع في الحاالت العادية  ،فكيف بها تتحقق
العدالة الجنائية مع اقترانها بظرف مشدد.
جـ ّ
إن مبدأ العدالة الكاملة يقتضي تكييف العود ظرفا مشددا عاما و لكن بجعله جوازيا حتى يمكن
للقاضي ممارسة سلطته في التفريد العقابي بالنظر لظروف أخرى قد يكون فيها ما يؤ ّكد عدم ثبوت
إصرار الجاني على سلوكه االجرامي.
د ـ كما ّ
أن التشديد في حالة تعدد الجرائم ال يتوافق و العدالة المطلوبة  ،فالجاني حتى و إن ارتكب
مائة سرقة قبل الحكم عليه ال تفرض عليه إالّ عقوبة حبس لسنوات معدودة  ،فهل يتفق ذلك مع العدالة ؟
ّ
الظن الجواب سيكون بال ّنفي  ،و هذا ما سنؤ ّكده في تقييمنا للسياسة العقابية في الفقرة
أغلب
الموالية .

( ) 1ينظر الفصل الثاني من هذا الباب،ص 341وما بعدها .
( ) 2ينظر  ،هشام أبو الفتوح  ،النّظرية العا ّمة للظروف المشددة  ،ص  266و ما بعدها .
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المشرع العقابية من
ثانيا ـ مدى فعالية السياسة العقابية في تحقيق العدالة الجنائية :تظهر سياسة
ّ
خالل المعايير التي يكون قد اعتمدها بداية لتقرير العقوبات  ،ث ّم من خالل أنواع العقوبات الّتي يكون قد
صل إلى اختيارها لقناعته بجدارتها بتحقيق العدالة الجنائيّة.
تو ّ
و عليه يمكننا إعطاء تقييم شامل لهذه السياسة التشريعيّة العقابيّة بتطبيقاتها في الشريعة اإلسالمية
و في القانون  ،و ذلك على النّحو التالي:
 1ـ فعالية معايير التفريد العقابي في تحقيق العدالة الجنائية :نحدد في هذا العنصر مدى فعاليّة
معايير التفريد التشريعي للعقوبة المعتمدة على مستوى الشريعة ثم تلك المعتمدة على مستوى القوانين .
أ ـ في الشريعة  :لقد أ ّكدنا ّ
المشرع اعتمد آثار الجريمة معيارا على أساسه قدر عقوبات
أن
ّ
الحدود و اعتمد على معيار طبيعة الجريمة في تقديره لعقوبات جرائم الد ّم وهي القصاص ؛ و لتأكيد
فعالية هذا المعيار في تحقيق العدالة الجنائية ـ بعد عرضنا المستفيض آلثار كل جريمة من الحدود

و

صة جدا للجرائم المستوجبة للقصاص ـ  ،ال مناص من محاولة إسقاط معيار طبيعة الجريمة
الطبيعة الخا ّ
و معيار شخصية المجرم( )1على هذا القسمان المه ّمان من الجرائم و ذلك على النحو التالي:
أ -مدى مواءمة معيار طبيعة الجريمة ومعيار شخصيّة المجرم للحدود  :يمكن بيان مدى
مواءمة ك ّل من معيار طبيعة الجريمة ومعيار شخصية المجرم لجرائم الحدود كما يلي :
أ-1مدى مواءمة معيار طبيعة الجريمة لجرائم الحدود ّ :
إن معيار طبيعة الجريمة مقتضاه
تحقيق المماثلة المطلقة بين الفعل –االعتداء  ، -ورد الفعل –الجزاء ،-أي "القصاص" ؛و هذا المعيار ال
يصلح اعتماده في تقرير العقوبات بالنّسبة لجرائم الحدود ذلك ّ
أن :
فيصور له بطالن دين هللا
الردّة كأخطر الحدود الشرعيّة  ،إحساس دفين ي َق ّر في قلب المرت ّد
ّ
ّ
الحنيف  ،وير ّ
غبه في شرعة ضالّة فيراها الهدى ويرتضيها لنفسه ،ويسوق إليها من حوله .وإنّه من
المتصور مقابلة هذا اإلحساس الضا ّل بما يماثله ردعا للجاني ّ ،
ألن القصاص في هذا المقام جناية
غير
ّ
على الدّين  ،ألنّه استجابة لما يراه المرتد "الهدى" وهو بذلك ثواب ال عقاب .
نقر أنّه في أيام االستتابة
الردّة  ،و مع ذلك ّ
وعليه  ،فإنّنا نفنّد مواءمة معيار طبيعة الجريمة لح ّد ّ
الثالثة يعمل هذا المعيار ضمنيا،إذ ّ
أن القاضي أو من يقوم مقامه يسلك ذات المسلك في إقناع الجاني
ّ
الحق والفضيلة.
باإلقالع عن فعله واعتقاده  ،والعودة إلى دين

)إن مضمون معيار شخصيّة المجرم ستتج ّلى أكثر عند عرض معايير التفريد القضائي للعقوبة ّ
(ّ 1
ألن مجاله جرائم
التعازير حيث تتوسّع سلطة القضاء فيعتمد ه القاضي الجنائي ضمانا للعدالة الجنائيّة .
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ّ
وإن في الحرابة من الخطورة ما جعل العليم الخبير يختار معيار آثار الجريمة في
هذا،
اصطفاء الجزاء المناسب لها  ،ذلك ّ
أن هذا الح ّد ال يتّسم بطبيعة واحدة يمكن جعلها مقياسا يفرض العقاب
على أساسه؛ فالحرابة قد تت ّم بسلب أموال النّاس أو بقتلهم أوهتك أعراضهم…وك ّل واحدة من هذه
الجرائم يطبعها طابع خاص ؛وعليه،ال يمكن أبدا تطبيق معيار طبيعة الجريمة منفردا عليها جميعا،حت ّى
ّ
ّ
الحق العام"
الحق الفردي على
ولو اقترفت جريمة واحدة من جرائم الحرابة إذ يؤدي ذلك إلى"تغليب

()1

وهو تغليب يتعارض مع مقتضيات العدالة ّ
برمته.
ألن االعتداء مو ّجه أصال للمجتمع ّ
أن معيار طبيعة الجريمة ال يليق تطبيقه في حدّي الشرب والزناّ ،
كما ّ
ألن مفسدة اعتماده
كأساس لفرض العقوبة  ،أعظم من المصلحة أو المصالح المبتغى تحقيقها .فطبيعة شرب الخمر تتمثّل في
اغتيال العقل ؛ فليس من المقبول مقابلته بالمثل  ،كما ّ
أن طبيعة الزنا تتمثّل في هتك العرض  ،فال
يخص ح ّد القذف .
يتصور مقابلته بمثله وإالّ ع ّمت البلوى وحلّت المحنة الكبرى  ،واألمر سواء فيما
ّ
ّ
المشرع ل ّما عمد إلى إعمال معيار آثار الجريمة  ،نظر إلى خطورة
سرقة ف
ّ
أ ّما بالنّسبة لح ّد ال ّ
صة و احتمال تكرارها ثابت؛ونظر أيضا إلى طبيعة الجريمة ،فرأى من اإلنصاف
الفعل على المجتمع خا ّ
صة
تطبيقه هو اآلخر؛ فالطبيعة الماليّة لهذا الح ّد جعلت المماثلة فيه
متصورة  ،وذلك بتقرير أحكام خا ّ
ّ
تناسب االعتداء الحاصل وهي أحكام تتطلبها العدالة و تنطوي على " :ر ّد األشياء المسروقة" أو"
ضمانها "إن كان ممكنا – عند من يقول بالجمع بين العقوبة والضمان.)2( -
و عليه نؤ ّكد ّ
بأن معيار "آثار الجريمة " بالنّسبة لجرائم الحدود هو التكريس الفعلي للعدالة
الجنائيّة  ،حتّى مع إجازة إعمال معيارا طبيعة الجريمة وشخصيّة المجرم في بعض األحوال حين
يمارس القاضي سلطته في التفريد على ما سيتضح في الفصل الثاني من هذا الباب.
أ-2مدى مواءمة معيار شخصيّة المجرم لجرائم الحدودّ :
إن معيار شخصيّة المجرم يبحث في
شخصيّة الجاني  :بواعثه و دوافعه لإلجرام سوابقه بيئته االجتماعيّة … فهل اعتمد هذا المعيار في
تقرير الحدود الشرعيّة  ،أم ّ
إن الشارع أقصاه ولم يأخذه بعين االعتبار ؟
الرحيم صدقي  ،الجريمة والعقوبة  ،ص.174
( ) 1عبد ّ
ومع تفنيد مواءمة معيار طبيعة الجريمة لح ّد الحرابة ّ ،
الرأي رجّح إعمرال معيرارين معرا عنرد فررض العقراب  ،أحردهما
فإن ّ
ثابت وهو "معيار آثار الجريمة"  ،واآلخر متغيّر وهو إ ّما "معيار طبيعة الجريمرة " أو "معيرار شخصريّة المجررم" ؛ وغالبرا
األول فغالبررا مرا يطبّررق عنرد تعلّررق األمررر
مرا يطبّررق هررذا األخيررر إذا تعلّررـقت الحرابررة بإحرردى الجرررائم التّعزيريّرة  ،أ ّمررا المتغيّررر ّ
الررحيم صردقي ،المرجرع السرابق ،ص175؛
بجرائم الد ّم –قتل،ضرب،جرح ،-وهو المختار عندنا ،ينظرر ،عبرد ّ
المسألة في مثل هذه الحاالت في التفريد القضائي للعقوبة على ما سيتوضّح في الفصل الثاني من هذا الباب.
( ) 2ينظر ّ ،
الزحيلي  ،وهبة  ،نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنيّة والجنائيّة في الفقه اإلسالمي ،دراسة
مقارنة،دط(،دمشق:دار الفكر 1402 ،هـ1982-م)  ،ص.15
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الـردّة  ،نرى ّ
أن العدالة ال تقتضي تطبيق معيار شخصيّة المجرم إالّ في حالة واحدة
ففي ح ّد ّ
وهي حالة ثبوت اإلكراه على المرت ّد ،و عليه ّ
فإن حالته تؤخذ بعين االعتبار ؛ فال يقام عليه الح ّد ويظهر
ذلك في األيّام الّتي يستتاب فيها ؛ أ ّما بعد ذلك أو إذا لم يثبت اإلكراه أصال  ،فال مس ّوغ شرعي للنّظر في
المقرر له .
شخصيّة الجاني  ،وبالتّالي ال مسوغ لتغيير
ّ
هذا و ّ
الردّة تبعا ألحوال وظروف الجناة ،قد ال يكون من العدالة
إن تنويع العقوبات بالنّسبة لح ّد ّ
ّ
تمس عماد المجتمع المسلم وهو "الدّين"
ألن هذه الجريمة
ّ

()1

 .فاألنسب بتقرير عقوبة شديدة ،ثابتة ،

أن القتل هو الجزاء األعدل ّ
المشرع الحكيم ّ
الردّة تظ ّل باقيّة
قاسيّة ومنصفة لهذا الدين ؛وقد رأى
ألن آثار ّ
ّ
ما بقي المرت ّد حيّا.
أن معيار شخصيّة المجرم ال يدخل في االعتبار إ ّ
أ ّما الحرابة  ،فقد سبقت اإلشارة إلى ّ
ال إذا تعلّق
األمر بإحدى الجرائم التّعزيريّة ،ويكون تطبيقه بالموازاة مع معيار آثار الجريمة تكريسا لمظهر آخر
للتفريد و هو التفريد القضائي للعقوبة .
وال نحسب تطبيق هذا المعيار في ح ّد الشرب مقبوال إالّ في حالة فريدة هي":حالة اإلكراه"؛و
ي يمكن أخذه بنظر االعتبار؛أ ّما في باقي األحوال ،فالعدالة تقتضي إعمال معيار آثار
هو ظرف شخص ّ
الجريمة ّ
ألن الجناية واقعة على إحدى القيم الشرعيّة التي يرتكز عليها الكيان االجتماعي بر ّمته.
وفي ح ّد الزنا  ،اتّضح لنا كيفيّة تشديد وتخفيف الباري ّ
عز وج ّل لعقوبة الزاني والزانية
فشرع القتل رجما للمحصن ،والجلد مع التغريب لغيره
مستندين إلى أحوال الجناة من حيث اإلحصان ّ ،
؛ ونعتقد ّ
أن هذا اعتماد نسبي لمعيار شخصيّة المجرم في تقرير العقاب

() 2

،وهو العدل من ربّنا

ّ
األول مطلقا
الكريم،مع تغليب اعتماد معيار آخر أساسا وهو معيار"أثار
الجريمة"،ألن تطبيق المعيار ّ
يخ ّل بالمساواة المفترضة بين الجناة()3؛وهذا سيؤدي حتما إلى االنتقاص من عدالة العقوبة الشرعيّة .
ويستبعد معيار شخصيّة المجرم مطلقا في ح ّد القذف ّ
،ألن تطبيقه سيخ ّل بالعدالة فالقاذف يكون
سرقة،
بفعله قد تعدّى على إحدى المصالح الضرورية المصبوغة بالطابع العا ّم .واألمر سواء بالنّسبة لل ّ
فال مجال العتماد معيار شخصيّة المجرم لتقرير الجزاء األوفى لهذه الجريمة حفاظا على المال باعتباره
مقومات الحياة االجتماعيّة و حفاظا على استقرار و طمأنينة و سكينة أفراد المجتمع.
أحد ّ

الرحيم صدقي  ،الجريمة والعقوبة ،ص.180
( ) 1ينظر  ،عبد ّ
( ) 2هناك من يرى اإلحصان حالة اجتماعيّة  ،وهي تتعلّق بشخصيّة المجرم الذاتيّة  ،وعليه  ،فمعيار شخصيّة الجاني غيرر
الرحيم صدقي  ،المرجع نفسه  ،ص. 162
الرأي قطعا  .ينظر  ،عبد ّ
معتبر في ح ّد الزنا ؛ وإنّا نخالف هذا ّ
( ) 3ينظر  ،عبد القادر عودة  ،التشريع الجنائي اإلسالمي،ج. 635 /1
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نقر ّ
أن معيار آثار الجريمة ،هو المعتمد في ك ّل الحدود بشكل أصيل ،وهو المعيار
وبعد  ،فإنّنا ّ
األنسب لهذا النّوع من الجرائم و هو الضمان األكيد لبلوغ العدالة الجنائية في أسمى مظاهرها.
ب -مدى مواءمة معياري آثار الجريمة وشخصية المجرم لجرائم القصاص :ينقسم بحث هذه
المسألة إلى عنصرين  ،كل واحد منهما نتناول فيه معيارا حسب ما يلي :
ب -1مدى مواءمة معيار آثار الجريمة لجرائم القصاص  :لقد أثبتنا تطبيق هذا المعيار في
جرائم الحدود ،لكن األمر في جرائم القصاص مختلف تماماّ ،
ألن هذا النّوع من االعتداءات يغلب فيه
حق الفرد على ّ
ّ
حق الجماعة؛ فاألصل ّ
أن المصلحة المعتدى عليها هي لشخص أو لجماعة معّينة بذاتها؛
فالمجرم ال يهدف من وراء قتل أو جرح أو ضرب أو قطع غيره زعزعة الكيان االجتماعي بقدر ما
يصبو إلى إيذاء خصمه (،)1ففعله ال يتجاوز بدن المجني عليه ،واألثر المترتّب على الجناية سواء أكانت
:إما في إزهاق روح الشخص بالقتل،أو قطع يده ،أو رجله ،أو فقء عينه
عمديّة أم خطئيّة
ّ
خاص يتمثّل ّ
تنوعها تخلّف غالبا
أو جرحه … وهو أثر مباشر.وث ّمة أثر آخر عا ّم يتمثّل في كون جرائم الد ّم على ّ
ي ،هذا األثر
أناسا معاقين يش ّكلون شريحة اجتماعيّة عاطلة،غير منتجة ،وإن فعلت فعطاؤها نسب ّ
االجتماعي فيه من المضرة ما ال يمكن جبره إالّ بصبّ الجزاء الوفاق على المجرم و ال مناص من أنّه
هو القصاص ال غير.
وقد راعى ّ
عز وج ّل بتقريره لهذا النوع من العقوبات طبيعة النّفس البشرية في ازدراء
أن من العدل أن يقابل القتل بالقتل ّ
العاهات الجسدية ؛ و رأى ّ
ألن في القتل شفاء لغيظ و غليل أهل
الضحيّة ،ومن العدل قطع من قطع طرف أو أطراف غيره حتى ال يبقى الجاني متمتعا بسالمة جسديّه و
ي عليه عليال مغيظا وعاجزا ،ومن العدالة أيضا فقء عين من فقء عين غيره… ،وفي كلّ
يعيش المجن ّ
األحوال فالعدالة اإلالهيّة قضت ّ
بأن في القصاص حياة لقوله تعالى :ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب
لعلّكم تتقون البقرة.179/
و عليه ّ
فإن هذا ال ّنوع من الجرائم ال يمكن اعتماد معيار آثار الجريمة كأساس لتقرير العقاب
عليه  ،بل ّ
إن ما يترتب عليها من آثار ماديّة و معنوية يجعل ترجيح اعتماد معيار طبيعة الجريمة
بالنّسبة لكل جرائم الد ّم هو األقرب للعدالة بل هو التجسيد الفعلي للعدالة الجنائية.
ب -2مدى مواءمة معيار شخصيّة المجرم لجرائم القصاصّ :
إن النّظر إلى شخصيّة الجاني
في جرائم الدم ،يؤدّي بال ريب إلى إحياء الضغائن ومظالم العصور القديمة  ،حيث يسقّط العقاب عن
الرحيم صدقي  ،الجريمة والعقوبة  ،ص. 199
( ) 1ينظر  ،عبد ّ
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الشريف ويشدد على الوضيع؛ كما ّ
أن فرض عقوبات متفاوتة ومتباينة على الجناة في الجرم الواحد
يش ّكك في عدالتها ويؤدّي بالضرورة إلى االنتقام واألخذ بالثأر(،)1وهي أعراف يجري السعي حثيثا
للقضاء عليها ولن يتأتّى ذلك إالّ بتطبيق مبدأ المساواة بين األفراد أيّا ما كانت مكانتهم االجتماعية

و

صة.
وضعيتهم الخا ّ
وعليه ،فإنّه ال مجال إلعمال معيار شخصيّة المجرم في جرائم الد ّم  ،ألنّه يتنافى مع عدالة
الجزاء ،وليس لنا إ ّ
ال اإلقرار بحكمته تعالى في فرض العقوبات البدنية الخالصة على هذا النّوع من
الجرائم ،فالنّظر إلى طبيعة الجريمة وتقرير عقوبة من جنسها هو وحده الكفيل بتحقيق العدالة الفعليّة.
ب ـ في القانونّ :
ي
ي للعقوبة يتط ّلب من
ّ
المشرع اعتماد المعيار الموضوع ّ
إن التفريد التشريع ّ
ي ضمانا لتحقيق العدالة الجنائيّة.لكن ،و رغم اعتماد
ضمانا لتقرير عقوبة رادعة و المعيار الشخص ّ
المعيارين معا إالّ ّ
أن ذلك لم يحل دون ترتب بعض اآلثار و النتائج غير المتوقعة،و الّتي عجزت
التشريعات العقابية عن تفاديها و أه ّمها :
أ ـ بالنّسبة للمعيار الموضوعي :حيث ت ّم تقسيم الجرائم بالنّظر إلى جسامتها وفق هذا المعيار
تقسيما ثالثيا ُو ّجهت له عدّة انتقادات()2على اعتبار :
أ  1ـ أنّه تقسيم عاجز عن وضع تعريف دقيق ومضبوط للجناية أو الجنحة ،كما أنّه ال يقـوم على
أساس حقيقي من فروق في طبيعة الجرائم المختلفة أو في أركانها ؛ كما أنّه غير منطقي لجعله جسامة
الجريمة متوقفة على نوع عقوبتها؛ وكان العكس هو األولى.
أ 2ـ أنّه و بالنّظر إلى طبيعة الحق المعتدى عليه و اعتمادا دائما على المعيار الموضوعي  ،لم
المشرع المصالح العا ّم ة بما يندرج تحتها من قيم و حقوق جديرة بحماية مشددة حتى و إن كانت
يضبط
ّ
تتض ّمن مصالح فردية  ،و ال المصالح الفرديّة بما يندرج تحتها من قيم بعضها يحتاج حماية جنائيّة و
البعض اآلخر قد تكفيه أنواع أخرى من الحماية القانونيّة  .و قد ترتب على عدم الدقة في ضبط هذه
المصالح نوع من اختالل في تقرير العقوبات المناسبة لكل نوع من الحقوق المعتدى عليها

و التي

وجدناها ـ على ما سنؤكد الحقا ـ متراوحة بين سلب الحرية "سجن أو حبس" و الغرامات المتفاوتة في
مقاديرها فحسب.

الرحيم صدقي  ،الجريمة والعقوبة  ،ص. 201
( ) 1ينظر  ،عبد ّ
( ) 2ينظر،رؤوف عبيد ،مبرادئ القسرم العرام مرن التشرريع العقرابي ،ص196-193؛جنردي عبرد المالرك ،الموسروعة الجنائيرة،
مجلد49-11/3؛مأمون سالمة،قانون العقوبات(القسم العام) ،ص.105-101
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أ3ـ أنّه و اعتمادا على النتيجة اإلجراميّة المترتبة على السلوك المرتكب قسمت الجرائم إلى
جرائم ضرر و جرائم خطر و لكن من حيث اآل ثار العقابية المترتبة عليها ال نلمس تفريدا حقيقيا للجزاء
ما دام الوصف القانوني للسلوك يبقى ذاته "جناية أو جنحة " و العقوبة هي أيضا نفسها ؛ و الصواب أن
يت ّم التمييز على األقل بين هذه الجرائم من حيث العقوبات المقررة لكلّ منها بالنّظر إلى مقدار الضرر
ال ّناجم عنها و قيمة الخطر المهدد للمصلحة مح ّل الحماية هذا الح ّل الذي وجدناه مكرسا
فحسب في تقدير بعض أنواع الغرامات بالنّسبة لبعض التشريعات كالغرامة النّسبيّة(.)1
يّ :
إن اعتماد هذا المعيار في تقرير العقوبة المناسبة له أهميته
ب ـ بالنّسبة للمعيار الشخص ّ
صة أنّه يتعلّق بمدى مسؤوليّة مرتكب الجريمة  .و قد وفقت
البالغة حتى و إن ت ّم بشكل ثانوي  ،خا ّ
التشريعات في األخذ بهذا المعيار إلى حد بعيد و ظهرت آثاره بجالء في شق الجزاء الذي راعى فيه
المشرع شخصيّة الجاني  ،و ذلك بـ :
ّ
ب 1ـ تمييزه بين المجرم المتع ّمد و المخطئ حيث رتب ألفعال كل منهما عقوبات متفاوتة في
شدتها تحقيقا للتفريد التشريعي للعقوبة  .ذلك ّ
أن " ..التجريم يعني وجود الجزاء ،بل إنه ال جريمة بدون
جزاء يعبّر عن تأنيب الدولة. .هذا التأنيب يفترض عدم توجيهه لغير المسؤول عن جرمه ،)2( "..وهذا
من مقتضيات العدالة الجنائيّة.
صة أو حتى األعذار المخففة أو المعفية التي
ب 2ـ تقريره لبعض الظروف الشخصيّة المش ّددة خا ّ
رتب عليها آثارا مختلفة من حيث العقوبات ،و إن كانت تحتاج إلى إعادة تنظير وذلك بتوحيدها و
وضعها ضمن األحكام العا ّمة لقانون العقوبات حت ّى يتيسر للقاضي تطبيقهاّ ،
المخول
المشرع هو
ألن
ّ
ّ
بتسطير إطارها العام.
لقد اختارت التشريعات الحديثة األخذ بالمعيار الموضوعي بشكل أساسي مستهدفة بتقريرها
ألنواع معيّنة من العقوبات تحقيق الردع و ضمان نسبة معيّنة من التناسب أو المالئمة بين الجريمة

و

العقوبة المقابلة ؛و لم تتجاهل شخصيّة المجرم فاعتمدت على المعيار الشخصي و لو بشكل ثانوي سعيا
الرربح المحقّرق
( )1الغرامة النّسب ّية  :تكون
ّ
بنص قانوني يحدّد مبلغها  ،بالنّظر إلى مقدار الضّرر النّراجم عرن الجريمرة  ،أو ّ
أو المراد تحقيقه ؛ وغالبا مرا يظهرر هرذا التحديرد فري صرورة نسرب ٍة معيّنر ٍة  ،يسرتطيع القاضري اعتمرادا عليهرا أن يضربط مبلرغ
الغرامة المحكوم بها .ينظر  ،علي راشد  ،القانون الجنائي  ،المدخل وأصول النظرية العامة  ،ص 590-589؛ جنردي عبرد
المالك  ،الموسوعة الجنائية  ،ج 122/5؛
G. Stéfani, Levasseur , Criminologie & Science Pénitentiaire , P 292 ; Merle -Vitu , Traité
de Droit Criminel , P 873.
( ) 2فتحي سرور  ،السياسة الجنائيّة  ،ص .117
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منها لتقرير عقوبة عادلة ،و توفيقها في اعتماد المعيارين مرهون بأنواع العقوبات التي اختارتها لضمان
تحقيق العدالة الجنائيّة؛هذا ما سنتثبت منه في العنصر الموالي:
 2ـ تنويع العقوبات ضمانة لتحقيق العدالة الجنائيّة :يعتبر تنويع العقوبات أحد أه ّم الضمانات
ي
التشريعيّة لتحقيق العدالة الجنائيّة ؛ و لعلّنا عند عرض أقسام العقوبات سواء الم ّقررة في التشريع الجنائ ّ
صة في ك ّل منهما
التنوع و إن كانت ذات طبيعة مميّزة و خا ّ
ي أو في القوانين الوضعيّة لمسنا هذا ّ
اإلسالم ّ
م ّما جعلها تتفاوت في الدور األساسي المنوط بها و هو تحقيق العدالة الجنائية ؛ و هذا ما سيتبيّن لنا من
خالل العنصرين اآلتيين:
إن الجريمة عُ ٌ
أ ـ العقوبات الشرعيّة و دورها في تحقيق العدالة الجنائيةّ :
دوان يقع على قيمة أو
أكثر من القيم االجتماعية الشرعيّة األصيلة ،عدوان يتزعزع به التوازن المطلوب بين الحقوق
َ

و

المصالح؛و لهذا اعتبرت خرقا للعدالة بمعانيها المختلفة  ،ومن أجل منعها فرضت الشريعة سياجا منيعا
من العقوبات يعاد به التوازن وتحمى به كلّ تلك القيم.
بأن ّ
و قد لمسنا عند عرض النّظم العقابية الشرعيّة ّ
شق منها مقدّر تقديرا محكما من العليم الخبير
المشرع الحكيم مبدأ التفريد العقابي بإحكام
بالنّص المقدّس و قد ت ّم تقريره باالعتماد على معايير جسد بها
ّ
 ،و ّ
مفوض تفويضا مضبوطا بضوابط عمدتها الشرع على الدوام و هدفها ضمان تحقيق العدالة
شق ّ
مفوضة مصبوغة بالصبغة البدنيّة التي ترتكز على
الجنائيّة  .و أغلب العقوبات الشرعيّة مقدّرة أو ّ
وتستهدف إرضاء الشعور
أساس من اإلنصاف و العدل ( ،)1ذلك أنّها تقتضي المساواة وتتط ّلب المناسبة
ُ
العام والخاص  ،و هذه هي العدالة الفعليّة فهي :
أ -تقتضي المساواة ؛ فسريانها يشمل ك ّل من تواف ْ
رت فيه شروط تطبيقها؛ وتوقيعها يت ّم وفق
القواعد الشرعيّة المقررة لكلّ منها  ،وبكيفيّة واحدة بالنّسبة لكلّ الحاالت المتماثلة ( ،)2بل إن العدالة
يسري أل ُم العقوبة بشك ٍل متسا ٍو لكونه واقعا
اإللهيّة قدّرت أن يصبغ العقاب الشرعي بالصبغة البدنية حتّى
َ
على الجسد وهو وقع ال يتفاوت فيه اإلحساس البشري .
لكن العدالة قد ال تتطلّب المماثلة  ،ذلك " ّ
أن التّسوية في العقوبات مع تفاوت الجرائم غير
مستحسن  ،بل منافٍ للحكمة والمصلحة ..وكذلك التفاوت في العقوبات مع استواء الجرائم قبي ٌح في الفطر
والعقول ؛ وكالهما تأباه حكمة الرب تعالى  ،وعدله وإحسانه إلى خلقه "..

() 3

والمشرعُ الحكي ُم أخذ
.
ّ

(1 ) Dr Muhammad Muslehieddin, Philosophy of islamic law and The
orientalists,(Pakistan :AshfacMirsa Copyright by Islamic Publications,Limited),P.101-280.
( ) 2ينظر  ،الفصل الثاني من هذا الباب ،ص341وما بعدها .
( ) 3ابن القيم الجوزية  ،أعالم الموقعين  ،ج. 103 2/
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فقرر المماثلةَ النوعيّة بين الفعل المرتكب والمقابل له  ،وذلك في
بعين االعتبار ك ّل هذا التفاوت،
ّ
الجرائم الواقعة على البدن والمستأهلة للقصاص( )1؛وح ّكم االعتبارات الموضوعيّة المتع ّلقة بآثار الجريمة
باألخص في
سة بالكيان االجتماعي ككلّ كالحدود ؛ ولم يغفل االعتبارات الشخصيّة
ّ
في الجرائم الما ّ
الجرائم التعزيرية  .و عليه فالمساواة ال تعني دوما المماثلة بل قد يكون تحققها بعدم المساواة ضمانا
لتحقيق العدالة الجنائيّة .
ب -وتتط ّلب العقوبة الشرعيّة بشكل عام تحقق مبدأ المناسبة حتى تكون عادلة  ،وقد بيّنّا في
معايير شرعيّة للجزاء ح ّكمها حال وضعه
المشرع الحكيم هذا المبدأ باتّخاذه
المطلب السابق كيف راعى
ّ
َ
ي فقد اقتضت
للعقوبات المق ّدرة لك ّل جريمة  .وحتّى بال ّنسبة للقسم
ّ
ي اإلسالم ّ
المفوض من التشريع الجنائ ّ
المصلحة الشرعيّة نظرا لعدالتها اعتماد عدد من المعايير في ذات الوقت مع تغليب أحدها بال ّنظر إلى كلّ
وتدرجها
حالة فكانت الحكمة البالغة في تنويع العقوبات البدنية رغم طبيعتها المشتركة وتفاوتها في الش ّدة
ّ
بحسب مساسها بالمصالح الجوهرية لأل ّمة و هو عين التفريد العقابي .
يمتص إحساسه بظلم
وتقر سريرته  ،و
ج ـ و إشفاء غيظ المجني عليه هدف به ته ّدأ أعصابه ،
ّ
ّ
غيره له وبالمهانة أمام الغير ،وال يشفيه أو يحققه إ ّ
ال توقيع الجزاء الوفاقا توقيعا صارما  .لقد كتب هللا
سبحانه وتعالى القصاص  ،ال أخذا بالثأر  ،وال انتقاما من المعتدي  ،بل جبرا لخاطر الضحية أو وليّه ،
وعالجا آنيا نافعا لكل األسقام التي يمكن أن تنتج إذا ما انعدم تنفيذ العقاب؛أليس الحق سبحانه يقول:
ولكم في القصاص حياةٌ يا أولي األلباب.البقرة . 179/
ي وثيقةٌ بالعدالة؛فكلّما كان فعل
و يكفي التأكيد على أ ّن " العقوبة البدنيّة في الفقه اإلسالم ّ
قوة سافرة وجرأة في غير موضوعها،كلّما كانت العقوبة البدنيّة مالئمة لهذا
االعتداء على الغير فيه ّ
ي عن المجتمع إلى غير ما أريد له"(.)2
الفجور والسفور حت ّى ال ينخلع وصف الدفاع الشرع ّ
ب ـ العقوبات القانونيّة و دورها في تحقيق العدالة الجنائية :تعتمد التشريعات العقابيّة الحديثة
للحريّة،والغرامة الجنائيّة بشكل أساسي لكونها تكفُل في نظرهم الحمايةَ الحقيقيّة
سالبة
على العقوبات ال ّ
ّ
للمجتمع و تضمن تحقيق العدالة الحقيقية.ورغم تقرير بعض الدول لعقوبة اإلعدام إالّ أنّها تستبعد تطبيقها
وقف تنفيذه .
للحريّة،أو
ق شتّى ،منها :تخفيف الجزاء واستبداله بعقوبة سالبة
ّ
ُ
بطر ٍ
و قد كانت المدرسة التقليدية الجديدة الرائدة في المناداة بفكرة العدالة في مجال الجزاء ـ كما
يجب أن يستهدف تحقيق العدالة
أنصارها
األول ـ ؛ فتوقيع العقاب وفق ما ذهب إليه
ُ
ُ
وضّحنا في الباب ّ
األول  ،الفصل الثاني ،ص  370وما بعدها.
( )1ينظر  ،الباب ّ
( ) 2الحسيني سليمان جاد ،العقوبة البدنية في الفقه اإلسالمي  ،ص. 12
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المطلقة  ،والتي تش ُمل تحقق التناسب الفعلي بين الجريمة والمجرم والعقوبة( .)1و رغم استمرار النداء
بفكرة العدالة في العصر الحديث إ ّ
ال ّ
أن الواقع العملي ْأثبتَ أن تخفيف العقوبات الجزائية تشريعيا بدعوى
االبتعاد عن القساوة والتشديد في فرضها ،أدّى إلى نتائج جد سلبية إ ْذ لم تعُ ْد حقيقةً العقوبات المقررة
ت ُ ْرضي الشعور العام بالعدالة سواء السالبة للحرية أو الغرامات  ،ألنها كما اتضح لنا:
مقررة ألغلب الجرائم.
أ-ال تمثّل في الغالب المقابل الحقيقي للفعل اإلجرامي خاصة أنّها ّ
ب -ال تمثل فعال الحماية القانونية الواجبة للمصالح األساسية والجوهرية للمجتمع .
ج-ال تشفي غيظ المجني عليه .
و عقوبة اإلعدام المقررة في بعض التشريعات  ،رغم أنها تمثل الجزاء المناسب لالعتداء على
النفس عمدا و لكثير من الجرائم الخطيرة إال ّ
أن تقريرها محدود و غالبا ما تؤول إلى عقوبة سالبة
للحرية طويلة المدى إلى أن ينعم المجرم بالعفو ؛ وفي ذلك إهدار كامل وصارخ للعدالة الجزائية ؛ وهو
أح ُد أهم األسباب التي جعلت مسيرة اإلجرام تتواصل  ،وأحد أهم العوامل التي أد ْ
ّت إلى اهتزاز ثقة
األفراد في العدالة الجنائيّة.
د ـ كما ّ
أكثر من
أن تحقيق المناسبة الفعليّة بين الجريمة والمجرم و الجزاء يتطلّ ُ
ب من المشرع َ
مجرد حصر العقوبة بين ذروتين دنيا و قصوى سواء كانت عقوبات سالبة للحرية أو غرامات ؛
ّ
المشرع  ،و يحتاج أيضا جملة ضوابط يسترشد بها
فالقاضي يحتاج فضال عن ذلك تنويع العقوبات من
ّ
عند التقدير حتى تكون خياراته مناسبة مع الجريمة و ا لمجرم و المصلحة المعتدى عليها و كفيلة بتحقيق
العدالة المرجوة حتى وإن كانت المماثلة نسبية.
هـ ـ هذا ّ
وإن من مقتضيات العدالة  ،المساواةَ ؛ و العقوبات القانونيّة أ ّيا كانت ال تُحـقق آالما
متساوية بالنّسبة لجميع المحكوم عليهم بها()2؛ فوقعُها على البعض أش ّد منه على البعض اآلخر ،

و

العجز عن تسديد مبلغها إن كانت غرامات يجعل تنفيذها يؤول إلى اإلكراه البدني( ، )3فتتحول إلى عقوبة
تقر ْر أساسا لمواجهة مثل هذه الجريمة ؛ وهذا يعني انتفاء المناسبة .
سالبة للحرية لم ّ

( ) 1ينظر  ،فتوح الشاذلي  ،علم العقاب  ،ص 52-50؛
R.Merle et A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1 , P107-109
( ) 2ينظر ،حمودي الجاسم  ،شرح قانون العقوبات البغدادي ،ص114؛
Roger Merle et Vitu,Traité de Droit Criminel , T1 / 871 .
( )3ينظر ،مأمون سالمة ،قانون العقوبات"القسم العام"،ص667؛أحمد فتحي سرور،الوسيط في قانون العقوبات،ص.668
334

التفريد التشريعي للعقوبة و دوره في تحقيق العدالة الجنائيّة.

األول :
الفصل ّ

و ـ أما عن مدى إرضاء الغرامة الجنائية للشعور الخاص  ،فالواق ُع أن أيلولتها للخزينة العا ّمة
يحول دون تحققه  ،ف لو أن المشرع خصص ولو جزءا من المبلغ المحكوم به للمجني عليه جبرا لخاطره
و شفاء لغيظه لكان أفض َل ولَتحقق الهدف المبتغى وألَدى ذلك إلى الشعور بالعدالة .
ّ
إن تفنيدُنا لدور الغرامة الجنائية في تحقيق العدالة الجزائيّة  ،ال يعني أبدا ضرورة ردّها كلّيا
كنظام عقابي  ،بل إنّا نرى ضرورة مراجعة نظامها  ،ألنّها قد تُفي ُد كبديل للحبس قصير المدّة  ،وقد تفيد
كمقابل ألنواع معيّنة من الجرائم( .)1وليس من العدل حذفُها من التقنينات و من هذا المنطلق نؤ ّكد ّ
أن
عدالتها قد تتأتّى بتفريدها قضائيّا.

ي بك ّل مضمونه و بما له من فعاليّة في مجال تحقيق العدالة الجنائيّة سواء
إنّ التفريد التشريع ّ
ي عن طريق
وفق المنظور الشرعي اإلسالمي أو وفق
ّ
التصور القانوني ،يحتاج إلى تكريس واقع ّ
القضاء،و هو يعد بال شك أساسا ينطلق منه القاضي ويعتمد عليه في ممارساته القضائية ؛ إالّ أنّ
مسؤوليّة هذا األخير كبيرة ألنّ المطلوب منه أن يحسن ممارسة سلطته في انتقاء العقوبة المناسبة
لك ّل الحاالت الّتي تعرض أمامه على اختالف ظروفها و شخص ّيات مرتكبيها و على تعددها و تباينها
حينا و تشابهها حينا آخر .
هذا التقدير القضائي للعقوبة له هو اآلخر متطلبات و يفترض اعتماده على معايير و آليّات
لضمان تحقيق العدالة الجنائيّة ،و هو ما سنتولّى تحليـله من خـالل الفصل الموالي المتعلّق بالتفريـد
ق موضـوعي و آخر تنفيـذي أو إداري  .فما هو
القضائي للعقوبة و الشـامل لشقين من التفريـد  :ش ّ
مضمــون التفريد القضــائي و التنفيذي للعقـوبة و مـا هو دورهمـا في مجال تحقيق العدالة الجنـائية؟


( 1)Samir El Ganzoury , L'Amende Pénale, L'amende Pénale , Etude Comparée
المجلة الجنائية القومية،ع 2يوليو 1968م مج390 /11ـ 392؛
Leszeck Lernell, Certains aspects philosophiques & sociologiques de procédure des peines
, R.S.C. N° Juillet-Septembre 1979 , P486-495.
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اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ و اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻧوﻋﺎن ﻣﺗﻼزﻣﺎن ﻣن أﻧواع اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ،ﻓﻛﻼھﻣﺎ ﻣﺧوّ ل ﻷﺟﮭزة
ﻗﺿﺎﺋﯾّﺔ ﻣﻌﺗﻣدة ﻟدى اﻟدوﻟﺔ  ،إﻣّﺎ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﺗﮭﺎ ﺳواء ﻛﺎﻧوا ﻗﺿﺎة ﺣﻛم ﻣﻊ اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﮭم  ،أو
ﻗﺿﺎة ﺗﻧﻔﯾذ ﻗﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋ ّﯾﺔ ﻣﻌﯾّﻧﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳّﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ؛و إﻣّﺎ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
إدارة ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳّﺳﺎت أو اﻟﺳﺟون ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﮭﺎ و ﻣﺳﯾّرﯾﮭﺎ و ھﯾﺎﻛﻠﮭﺎ اﻹدارﯾّﺔ و إطﺎرﺗﮭﺎ اﻟﺳﺎھرة ﻋﻠﻰ ﺣﺳن
ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻠك اﻷﺣﻛﺎم ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺷودة .
و ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ،ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾره و آﻟﯾّﺎﺗﮫ اﻟﺧﺎﺻّﺔ اﻟّﺗﻲ ﯾﻔﺗرض ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎة اﻋﺗﻣﺎدھﺎ
ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ  ،ﻛﻣﺎ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي و إن ﻛﺎﻧت ﻟﮫ اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ آﻟﯾﺎﺗﮫ اﻟّﺗﻲ ﯾﻧﻔرد ﺑﮭﺎ،
ﺑﺎﻷﺧصّ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻣﺑدأ اﻹﺷراف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ .

و

اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ و ﺑﻼ أدﻧﻰ ﺷك ھﻲ اﻟطﻣوح اﻟذي ﯾﺻﺑو إﻟﯾﮫ ﻛ ّل ﺗﺷرﯾﻊ ﺟﻧﺎﺋﻲ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣرﺟﻌﯾّﺗﮫ
اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ أو أيّ ﻗﺎﻧون وﺿﻌﻲّ و ﻟﻛن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻛ ّل واﺣد ﻣﻧﮭﻣﺎ ﺗﺗﺷﺎﺑﮫ أﺣﯾﺎﻧﺎ وﺗﺗﺑﺎﯾن
أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى  ،و ﻟﻌﻠّﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺿﻣون ھذا اﻟﻔﺻل ﻧﻘف ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن ﻣﺎ ﺟﺎدت ﺑﮫ اﻟﺷرﯾﻌﺔ
اﻟﺳﻣﺣﺎء و ﻣﺎ اﺳﺗﺣدﺛﺗﮫ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻧؤﻛّد ﺿرورة اﻟﺗﻣﺳّك ﺑﮭﺎ و ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﻘﺻور ﻓﻧﻌزّ ◌ّ زھﺎ
ﺑﻣوﺿوﻋﯾّﺔ ھﺎدﻓﺔ .
اﻷول و ﺑﺷﻛل ﻣوﺳّﻊ اﻟﺗﻔرﯾد
ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق  ،ﺗ ّم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻔﺻل إﻟﻰ ﻣﺑﺣﺛﯾن ،ﻋﺎﻟﺟﻧﺎ ﻓﻲ ّ
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﻣﻔﮭوﻣﮫ و اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﮫ و ﺑﻣﻌﺎﯾﯾره و آﻟﯾّﺎﺗﮫ و ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﺗﺄﻛﯾد دوره ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  .و ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﺑﻣﻔﮭوﻣﮫ و اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺑﮫ ﺑﺂﻟﯾّﺎﺗﮫ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻟﻣﻘرّ رة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲّ و ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ ﺣوﻟﻧﺎ ﺗﺄﻛﯾد دوره ھو اﻵﺧر ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ .
ﺗﻔﺻﯾﻠﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟ ّﻧﺳق ﯾﻛون ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
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اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أھ ّم ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻧظر أﻏﻠب اﻟﻔﻘﮭﺎء ،ﺑل إنّ اﻟﻛﺛﯾر
ﯾراه ھو اﻟﻣظﮭر اﻷﺻﻠﻲ و اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﺗﻔرﯾد  ،ذﻟك أﻧّﮫ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻘﺎء و ﺗﻘدﯾر اﻟﺟزاء ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣدة و ھذا اﻷﻣر ﻻ ﯾﺗﺄﺗﻰ ﻟﻠﻣﺷرّ ع ﺑل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻣﺎ أوﺗﻲ ﻣن ﺳﻠطﺎن ﯾﻣﻛﻧﮫ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛ ّل
ﻣﺟرم ﺑﺣﺳب ظروﻓﮫ و أﺣواﻟﮫ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أنّ اﻟدﻋﺎوى و اﻟﺧﺻوﻣﺎت و اﻷﺷﺧﺎص ﺟﻧﺎة و ﺿﺣﺎﯾﺎ ﯾﺗ ّم
ﻋرﺿﮭم ﻋﻠﯾﮫ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرّ ع .
و رﻏم اﺧﺗﻼﻓﻧﺎ ﺣول ھذه اﻟﻧّظرة ،إﻻّ أﻧّﻧﺎ ﻧرى ﺑﺄنّ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﮫ ﯾﺗﺟﺳّد ﻓﻌﻠ ّﯾﺎ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد
اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ واﻗﻌﯾّﺎ ،ﻓﯾﻣﺎرﺳﮫ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣن ﺧﻼل ﺳﻠطﺗﮫ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ إن ﺗﺣﻘﻘت ﻣﻔﺗرﺿﺎﺗﮫ اﻟّﺗﻲ ﺗﺗطﻠّﺑﮭﺎ
ﺻص و اﻟﺗﺄھﯾل .و اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳواء ﻓﻲ
ﺧﺻوﺻﯾّﺔ اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺗﺧ ّ
اﻟﻣﻧظور اﻹﺳﻼﻣﻲ أو اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﺟﻌل اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ ﻣوﺳوﻣﺔ
ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ؛ﻛﻣﺎ أنّ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻵﻟﯾّﺎت ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﻟﺿﺑط اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺟﻌﻠﮫ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ
إدراك اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺳﺎﺣﺎت اﻟﻘﺿﺎء .
ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﯾﺛﯾر ﻣوﺿوع اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ إﺷﻛﺎﻻت أھﻣّﮭﺎ:ﻣﺎ ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وﻣﺎ ھﻲ
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺑﮫ؟ﻣﺎھﻲ أھ ّم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ؟ و ھل ﻓﻌﻼ ﻟﮭذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻔرﯾد
اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ دور ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ؟ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ھذه اﻻﺳﺗﻔﮭﺎﻣﺎت و ﻟﻺﺣﺎطﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع وﻓق
اﻟﺗﺻوّ ر اﻹﺳﻼﻣﻲ أو اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،ﺗ ّم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣطﺎﻟب ﻣوﺳّﻌﺔ و ھﻲ :

اﻷول :ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ و اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﮫ.
اﻟﻣطﻠب ّ
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث :آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ و دوره ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ.
ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﺗﻛون ﻛﺎﻵﺗﻲ:
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

اﻟﻣطﻠب اﻷوّ ل:
ﺻﺔ ﺑﮫ.
ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ و اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗ ّ
ﯾﺗﺿﻣّن اﻟﻣطﻠب ﻋرﺿﺎ دﻗﯾﻘﺎ ﻟﻠﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟّﺗﻲ ﺳﯾﻘت ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،و ھو
ﻋرض ﺿروري ﻟﺷﻣوﻟﯾﺗﮫ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﺗﺗﺣدد ﻟﻧﺎ ﻣﻌـﺎﯾﯾر و آﻟﯾـﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺣور اﻟﻣطﻠﺑﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ و اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﻣﺑﺣث ؛و ﻻ ﻣﻧﺎص ﺑﻌد ﺿﺑط اﻟﻣﻔﮭوم ﻣن
ﺗﺣدﯾد ﻋﻧﺎﺻر ھذا اﻟﺗﻔرﯾد و اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻧد إﻟﯾﮭﺎ ﻣﮭﻣّﺔ ﺗﻛرﯾس اﻟﻣﺑدأ ﻋﻣﻠﯾّﺎ وﺿواﺑط ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ
ﻟﺳﻠطﺗﮭـﺎ.ھذا اﻟﻣﺿﻣون ﻧﻔﺻﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﻔرﻋﯾن اﻵﺗﯾﯾن:

اﻷول:
اﻟﻔرع ّ
ﻣﻔﮭـوم اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ ﻟﻠﻌﻘـوﺑﺔ و ﻋﻧﺎﺻره :
ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﯾﻘﺗﺿﻲ ﻣﻧّﺎ ﻋرض أھ ّم اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟّﺗﻲ ﺟﺎد ﺑﮭﺎ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ
اﻟﻣﻘﺎرن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﺑﻘﯾّﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎداة ﺑﮫ و اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻣﺻري ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﺑﺎﻋﮫ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن ﻣﺿﻣوﻧﮫ ،
ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﮫ اﺳﺗﺧﻼص ﻋﻧﺎﺻر ھذا اﻟﺗﻔرﯾد؛وﺑﯾﺎن ذﻟك ﯾﻛون ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ّأوﻻ ـ ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ:اﺧﺗﻠﻔت ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻣن أھ ّم
أﻧواع اﻟﺗﻔرﯾد  ،وﻗد آﺛرﻧﺎ ﺑداﯾﺔ ﻋرض أھ ّﻣﮭﺎ وﻓق ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﮫ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﻘﺎرن ﺛ ّم اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻣﺻري
وﺻوﻻ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺧﺗﺎر .
1ـ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﻘﺎرن :ظﮭرت ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﻘﺎرن ﻋدة اﺗﺟﺎھﺎت ﺳﻌت ﻛﻠّﮭﺎ إﻟﻰ
اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ  ،أھﻣّﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق :
اﻷول) :(1ﯾﻣﺛﻠﮫ ﺷرّ اح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺷﻛل ﺧﺎصّ و ﻋﻠﻰ رأﺳﮭم اﻟﻔﻘﯾﮫ رﯾﻣوﻧد ﺳﺎﻟﻲ
أ ـ اﻻﺗﺟﺎه ّ
 ، Saleilles Raymandاﻟّذي رأى أنّ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ھو اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ  ،و ﯾﻣﺎرﺳﮫ اﻟﻘﺎﺿﻲ

) (1ﯾﻧظر ،ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻗﻧﺎوي ﻣﺣﻣد  ،ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ "،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ" ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه
ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق إﺷراف د :ﻣﺄﻣون ﺳﻼﻣﺔ ،د :أﺣﻣد ﻋوض ﺑﻼل،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھرة  ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق  ،ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ص 7-6؛
Saleilles(Raymand) ,L’individualisation de la peine, p144_149.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

ﺑﻣﻔرده ﻷﻧّﮫ اﻟوﺣﯾد اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ ،ﺑﺧﻼف اﻟﻣﺷرّ ع اﻟذي ﻻ دراﯾﺔ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻣﺟرﻣﯾن ﻷﻧّﮭم ﻻ
ﯾﻌرﺿون ﻋﻠﯾﮫ أﺻﻼ .
و اﻟﺗﻔرﯾد ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ﯾﺗطﻠب وﺿﻊ ﻋدد ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺗﺣت ﺗﺻرّ ف اﻟﻘﺎﺿﻲ و ﯾﻔﺗرض أن
ﺗﻛون ﻋﻘوﺑﺎت ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗﺑﺎﯾن و اﺧﺗﻼف اﻟﺟﻧﺎة ،و ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ ﻣﻘدارھﺎ و ﻣدّﺗﮭﺎ  ،و ﻣن
ھﻧﺎ ﺗﻌﺗرض اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺷﻛﻠﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن :
اﻷوﻟﻰ  -ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر ﻧوع اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮭﺎ؛ و اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ -ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺗﺣدﯾد ﻣدﺗﮭﺎ.
و ﺣ ّل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻓق ھذا اﻻﺗﺟﺎه ﺑﺳﯾط و ﻣﻣﻛن  ،إذ ﯾﻣﻠك اﻟﻘﺿﺎة ﺳﻠطﺎت ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
ﺗﺣدﯾد ﻣدة اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺣﯾث ﯾﺗوﻗف ﺿﺑطﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻔﻌل اﻟﻣرﺗﻛب و ﻣدى ﺧطورﺗﮫ ؛ و ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
اﻷﺧطر و اﻷھ ّم ھﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻧوع اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺗﺻﻧﯾف اﻟﻧّﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣﺗﮭﻣﯾن.
إنّ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﯾﻘﺗﺿﻲ إذن ﻟﺣ ّل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷوﻟﻰ،وﺿﻊ ﻓﺋﺎت ﻣﺗﻌدّدة و ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ
و ﻓﻲ ﻧظﺎﻣﮭﺎ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺣﺗﻰ ﯾﻛون أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻓﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻛ ّل ﺷﺧص؛ و
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧّﮫ ﯾﻣﻠك ﻣﻘﯾﺎﺳﯾن ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت أو ﻛﻣﺎ ﯾﺳ ّﻣﻰ" :ﺑﻧظﺎم اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺗوازﯾﺔ أواﻟﻣﺗﻘﺎﺑﻠﺔ"
 ، Les peines parallèlesﯾﺧﺗﺎر ﻣن ھﺎﺗﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ ).(1
و ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق اﻷﻣر ﺑﺗﺣدﯾد ﻧظﺎم اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻼ ﯾﻣﻛن اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل اﻟﻣرﺗﻛب اﻟﻣﺣﻘّق ﻓﻲ
اﻟﻣﺎﺿﻲ ،ﺑل ﻻ ﺑد ﻣن أن ﯾﺗﺣوّ ل اﻻھﺗﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﻧّﺗﯾﺟﺔ اﻟّﺗﻲ ﯾرﺟﻰ ﺗﺣﻘﻘﮭﺎ واﻟﮭدف اﻟّذي ﯾﻔﺗرض أن ﯾﺻﺑو
إﻟﯾﮫ ھذا اﻟﻧّظﺎم  .وﺣﺳب رأي ﺳﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﻣﻠك ﻗﺎﻋدﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن ﺑﻌﺿﮭﻣﺎ و
ﻣﺗﻼزﻣﺗﯾن ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ):(2
اﻷوﻟﻰ :أن ﯾﻘدّ ر ﻣدة اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻺﺟرام اﻟﻔﻌّﺎل أو اﻟﻧّﺷﯾط  active La criminalitéوﻓق
ﻣﺎ ﺣدّدت ﺑﮫ ﺻﻔﺎت اﻟﻔﻌل  ،وھذا ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻓﻛرة اﻟﺟزاء اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟّﺗﻲ ﻣﺎزاﻟت ﺑﺎﻗ ّﯾﺔ ؛
واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ:أن ﯾﺣدد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻺﺟرام اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻠﺷﺧص أي ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺟوھر طﺑﯾﻌﺗﮫ ھو أي
اﻟﻣﺟرم ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮫ و ھذا ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻓﻛرة أھداف اﻟﻌﻘوﺑﺔ و ﺗﻔرﯾدھﺎ؛ و ھذه اﻟدرﺟﺔ ﻣن اﻹﺟرام اﻟﺳﻠﺑﻲ
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺗﺣدد ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣر ﻋن طرﯾق اﻟﻛﺷف ﻋن اﻷﺳﺑﺎب اﻟذاﺗﯾﺔ La criminalité subjéctive
اﻟداﻓﻌﺔ إﻟﻰ اﻹﺟرام ﻹﻣﻛﺎن اﺳﺗﺋﺻﺎﻟﮭﺎ .

(1)Saleilles(Raymand) ,L’individualisation de la peine, p 158 .
(2)Saleilles(Raymand) ,IBID, p 158.
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و ﻋﻠﯾﮫ ،ﻓﺈﻧّﮫ ﻻﺑد ﻣن إﻧﺷﺎء ﻓﺋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺗﻼﺋم اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﺟرﻣﯾن ،
وﻣن ﺛم ّ ﯾﺟب ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺟرﻣﯾن إﻟﻰ ﻓﺋــﺎت ﺛﻼﺛﺔ ـ ﺣﺳب رأي ﺳﺎﻟﻲ داﺋﻣﺎـ  :ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺟرﻣﯾن ﺑﺎﻟﺻدﻓﺔ
ﻣﻣن ﻟﯾس ﻟﮭم إﺟرام ﺧﺎص ﺑﮭم و اﻟﻣﺟرﻣﯾن ﺑﺈﺟرام ظﺎھري أو ﺳطﺣﻲ و اﻟﻣﺟرﻣﯾن ﺑﺈﺟرام ﻣﺗﺄﺻّل
وھـؤﻻء ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﯾن ﻟﻺﺻﻼح  .ﻓﮭذا ھو اﻟﺗﻘﺳﯾـم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺟرﻣﯾن و اﻟّذي ﯾﺟب أن ﺗﻧﺎﺳﺑﮫ ﻓﺋﺎت
)(1

اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ :اﻟﺗرھﯾﺑﯾﺔ  ،اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ و اﻻﺣﺗرازﯾﺔ أو اﻷﻣﻧﯾﺔ

.

ب ـ اﻻﺗﺟﺎه اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ وﻓق ھذا اﻻﺗﺟﺎه ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻠﻲ اﻟﻣﺷرّ ع ﻋن
ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن ﺳﻠطﺗﮫ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ،ذﻟك أﻧّﮫ ﻋﺎﺟز ﻋن ﺗﺣدﯾد و ﺿﺑط اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻼﺋم ﻣﻊ ﻛ ّل
ﺟرﯾﻣﺔ  .و ﺑﺈدراج ﻧظﺎم اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺣدﯾّﺔ ﺗﻛون ﻗد ﻓﺗﺣت ﺛﻐرة ﻓﻲ ﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻷن ّ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗد ﯾﺗدﺧل
ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﮫ ﻣن ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾر ّﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ّل ﯾﻣﺎرﺳﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺣدﯾن اﻷﻗﺻﻰ
و اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻌﯾّﻧﯾن ﺗﺷرﯾﻌﯾّﺎ ؛ﻛﻣﺎ أنّ ﻓﻲ إدراج ﻧظﺎم اﻟظروف اﻟﻣﺧﻔّﻔﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺣددة ﺣﺻرا ﺑﺎﻟﻧصّ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺗﻧﺎزل ﺟﻠﻲّ ﻣن اﻟﻣﺷرّ ع ﻣﻣّﺎ ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻣـﺎدة اﻟﺟزاﺋﯾﺔ دورا اﺑﺗﻛﺎرﯾﺎ و ﻟو ﺟزﺋﯾﺎ و ھو
ﻣﺎ ﯾﺣﺗﻛره اﻟﻣﺷرّ ع ﻛﺄﺻل ﻋﺎم ﺗﻣﺳّﻛﺎ ﻣﻧﮫ ﺑﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋ ّﯾﺔ ).( 2
ج ـ اﻻﺗﺟﺎه اﻟﺛﺎﻟث :ﯾرى أنّ "ﻣﺎ ﯾﺑﺎﺷره اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ،ھو اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ

وﻻ

ﺧﻼف ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎﺑﮫ ﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ،ﻟﻔﺣص اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻧﻔﺳﮫ -ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺳﺎﻋدﯾﮫ ﻣن
اﻟﺧﺑراء و اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن– ﺣﺎﻟﺔ ﻛ ّل ﻣﺟرم ﺑﺎﻟذات،و ﻓرﺿﮫ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﺗﺷﺧﯾﺻﮫ").(3
ﻓﮭذا اﻟﺗﻌرﯾف أﻛّد أنّ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﮫ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﻣواﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺔ و
اﻟﻣﺟرم و ھذه اﻟﻣواﺋﻣﺔ أﺳﺎﺳﮭﺎ ﻓﺣﺻﮫ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ.
اﻻﺗﺟﺎه اﻟراﺑﻊ :ﯾؤﻛّد ھو اﻵﺧر ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎم" اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟدور اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ،أي
ﻣواﺋﻣﺗﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟظروف اﻟﺟرﯾﻣﺔ و ﻣرﺗﻛﺑﮭﺎ،و ذﻟك ﺑﻣﺎ ﻟﮫ ﻣن ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺗﺧوّ ل ﻟﮫ ﺑﺣث ظروف ارﺗﻛﺎﺑﮫ
ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ و ﺷﺧﺻ ّﯾﺗﮫ و ظروﻓﮫ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ّﯾﺔ ،و ﺗﻣﻛّﻧﮫ ﻣن اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟّﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ظروف ﻛ ّل
ﻣذﻧب").(4
; (1 )Saleilles(Raymand) ,L’individualisation de la peine, p 171 -172 et suiv
ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣود ﻣﺻطﻔﻰ  ،ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻧﺣو ﻓردﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎب  ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون و اﻻﻗﺗﺻﺎد،ﻣﺞ /1س 9ع2ﻓﺑراﯾر
 ، 1939ص.14
) (2ﯾﻧظر ،ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻘﻧﺎوي ﻣﺣﻣد ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،ص. 8
) (3أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم  ،اﻟﺣدود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ، ،ص.27
) (4ﺳﻣﯾر اﻟﺟﻧزوري  ،اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻹﯾطﺎﻟﻲ و اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري  ،اﻟﻣﺟﻠﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ،ﻣﺞ ،11ع،1ص.170
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د ـ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺷﺧﺻﻲّ ﻟﮭذه اﻻ ّﺗﺟﺎھﺎت  :ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﻋطﺎء ﺗﻘدﯾر أوّ ﻟﻲ ﻟﻼ ّﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺳﺎﺑق ﻋرﺿﮭﺎ و
اﻟّﺗﻲ ﺳﻌت إﻟﻰ ﺿﺑط ﻣدﻟول و ﻣﺿﻣون اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
د 1ـﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺗﺳﻠﯾم أنّ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ھو اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻻ ﻏﯾر ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أوردھﺎ
"ﺳﺎﻟﻲ" ،ذﻟك أنّ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ:أﺣدھﺎ ﯾﻣﺎرﺳﮫ اﻟﻣﺷرّ ع ﺣ ّﺗﻰ ﻣﻊ ﻋدم
ﻣﺛول اﻟﺟﻧﺎة أﻣﺎﻣﮫ و ھو اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻟذي ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر و ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر و ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ
آﻟﯾﺎت ﺑﯾّﻧﺎھﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ؛ و اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﻣﺎرﺳﮫ اﻟﻘﺎﺿﻲ ھو اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ و ﻟﮫ ھو اﻵﺧر ﻋﻧﺎﺻر ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ
و ﻣﻌﺎﯾﯾر ﯾﻌﺗﻣدھﺎ و ﻟﮫ آﻟﯾﺎت ﺑﮭﺎ ﯾﺗﯾﺳر اﺧﺗﯾﺎر و ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ أو ﯾﻔﺗرض ذﻟك ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺗﺿﺢ ﻣن
ﺧﻼل ھذا اﻟﻣﺑﺣث؛و اﻟﺛﺎﻟث ﺗﻣﺎرﺳﮫ اﻹدارة اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎھرة ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﺑﺄﺟﮭزﺗﮭﺎ ذات
اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣزدوﺟﺔ ـ إدارﯾﺔ و ﻗﺿﺎﺋﯾّﺔـ وھو اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي.
د 2ـ إنّ ﺗﺣدﯾد "ﺳﺎﻟﻲ" ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر ﻧوع اﻟﻌﻘوﺑﺔ
و ﺿﺑط ﻣدﺗﮭﺎ ﺗﺣدﯾد ﺳﻠﯾم إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻧﺑﯾّن ﻻﺣﻘﺎ؛ أﻣّﺎ ﺗﺻﻧﯾﻔﮫ اﻟﺛﻼﺛﻲّ ﻟﻠﻣﺟرﻣﯾن ﻓﻠﯾس ﻟﮫ
أﺳﺎﺳﺎ ﺳو ّﯾﺎ  ،و ﻓرض ﻋﻘوﺑﺎت ﺑﺎﻟﻧّظر ﻟذﻟك اﻟﺗﺻﻧﯾف أﻣر ﻓﯾﮫ ﻧظر ﻷﻧّﮫ ﻛﺎن ﻣن ﺑﺎب أوﻟﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ
ﺿرورة ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﺷرّ ع ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت ﺣ ّﺗﻰ ﺗﺗﯾﺳر ﻣﮭﻣﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻔرﯾد.

د 3ـ

ﻛﻣﺎ أنّ ﺣﺻر وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺟﻌل اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﺗراوﺣﺔ ﺑﯾن ﺣدﯾن ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﯾﻣﺎرس اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻟﺟﻧﺎﺋﻲّ ﺳﻠطﺗﮫ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،و ﻛذا ﻓﻲ اﻻﻋﺗراف ﺑﻧظﺎم اﻟظروف اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺳﻠﻔﺎ ﻓﺣﺳب؛أﻣر ﻗد ﯾﺗﻌﺎرض و اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ ﺗﺗطﻠّب أﻛﺛر ﻣن ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﺎﻟﺗﻧوﯾﻊ أﻛﺛر ﻓﻲ
اﻟﻌﻘوﺑﺎت و ﺑوﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر أو ﺿواﺑط ﻣﻧﺻﻔﺔ ﯾﺗﯾﺳر ﺑﮭﺎ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ.

و ﺗﺑﻘﻰ

اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ أﻋطﯾت ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻣﻘﺎرن اﻷﺻل اﻟّذي اﻧطﻠق ﻣﻧﮫ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻣﺻري
ﻋﻠﻰ رﺣﺎﺑﺗﮫ ﻓﻲ ﺿﺑط اﻟﻣﻔﮭوم  ،و ﻣﻧﮫ ﺳﻧﺧﺗﺎر ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻧﺣﺳﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﺎ.
 -2ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻣﺻري و اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻣﺧﺗﺎر:ﻟﻘد أﺳﮭم اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻣﺻرﯾون
ﺑﻧﺻﯾب واﻓر ﻓﻲ ﺑﯾﺎن ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﺷﻛل دﻗﯾق،ﻟذا ﻋﻣدﻧﺎ إﯾراد أھ ّم ﺗﺣدﯾداﺗﮭم ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
وﺻوﻻ إﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻔﮭوم ﻧراه ﺟﺎﻣﻌﺎ و ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ ھذا اﻟﺗﻔرﯾد ؛ و ذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
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أ-ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻣﺻري :ﺳﯾﻘت ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﺗدور ﺟﻠّﮭﺎ ﺣول ﻣدار
واﺣد ھو أنّ " :اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﯾﺗوﻻه اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻘواﻋد و اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﯾﻘرّ رھﺎ اﻟﻣﺷرّ ع ﺑﻘﺻد
اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ و ﻟظروف ﻣرﺗﻛﺑﮭﺎ ").(1
أﻛّد ھذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻋﻠﻰ أﺣد أھ ّم اﻟﺿواﺑط اﻟﻣﻔﺗرض ﻣراﻋﺎﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ وھو "ﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ"،
ذﻟك أنّ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺟﻌل اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﺟرﯾﻣﺔ و اﻟﻣﺟرم ﺗﻛون ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻧّص اﻟﺷرﻋﻲّ  ،و
ﻻ ﯾﻔﺗرض أن ﺗﻧﻘﻠب إﻟﻰ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘرﯾر وﺳنّ ﻋﻘوﺑﺎت ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﮫ.
و اﻟﻘول ﺑﺄنّ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه  ":ﯾﺳﻧد اﻟﻣﺷرّ ع إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﮭﻣّﺔ ﯾﻌﺟز ھو ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ
ﺑﺄيّ ﺣﺎل،و ھﻲ ﻣﮭﻣّﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺣﺎﻟﺔ ﻛ ّل ﻣﺟرم ﻋﻠﻰ ﺣدة  ،وﻓﻘﺎ ﻟدرﺟﺔ ﺧطورﺗﮫ
اﻹﺟراﻣﯾﺔ،و ﻗد ﯾﺗطﻠب ﻗﯾـﺎس درﺟﺔ اﻟﺧطورة ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻔﺣص اﻟﻔﻧﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﺷﺧﺻﯾﺗﮫ
 ،و ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻓرﯾق ﻣن اﻟﺧﺑراء و اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن")(2؛ ﻗول ﻓﯾﮫ ﻣن اﻟﺻواب ﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﻧﻛـﺎره و ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺂﺧذ
ﻋﯾﻧﺎ ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ .
أﻣّﺎ ﻋن ﻣﺂﺧذه  ،ﻓﺗﺑرﯾر إﺳﻧﺎد اﻟﻣﺷرّ ع ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أﻣر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻌﺟزه ﻋن ﺗﺣدﯾد اﻟﺟزاء
اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ إن ﻛﺎن ﯾﺻدق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرّ ع اﻟوﺿﻌﻲ ﺑﺣﻛم أ ّﻧﮫ ﺑﺷر ﯾﻌﺗرﯾﮫ اﻟﻧﻘص و اﻟﻌﺟز

و

ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺎطﺔ ﺑدﻗﺎﺋق اﻷﻣور ﻟﺗﻌددھﺎ و ﻛﺛرﺗﮭﺎ و ﺗﺑﺎﯾﻧﮭﺎ ،ﻓﻼ ﯾﺻدق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﺣﻛﯾم ﻋزّ
وﺟل ﺑﺣﻛم أﻧّﮫ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻛ ّل ﺷﺎردة و واردة ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺑﺎد و ﺷؤون اﻟﺑﻼد ﺟﻣﯾﻌﺎ ،وﻣﺎ
ﺗﻔوﯾض اﻷﻣر ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أو ﻟوﻻة اﻷﻣور إﻻّ ﻣظﮭرا ﻣن ﻣظﺎھر اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲّ اﻹﺳﻼﻣﻲّ ﻛﻧّﺎ
ﻗد أﻓﺿﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻷوّ ل ﻣن اﻟﺑﺣث.
و وﺟﮫ اﻟﺻواب ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺳﺎﺑق  ،ﺗﺣدﯾده ﻷﺣد أھ ّم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟّﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣدھﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺧﻠق
اﻟﺗﻧﺎﺳب اﻟﻣطﻠوب وھو" :اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ " ،و ﻛذا أﺣد أھ ّم اﻟﻣﻔﺗرﺿﺎت اﻟّﺗﻲ ﯾﺗطﻠّﺑﮭﺎ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ و ھو ﺿرورة وﺟود أﺟﮭزة ﻓﻧﯾّﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾّﺔ ﻓﺣص اﻟﺟﻧﺎة ﺿﻣﺎﻧﺎ
ﻟﺗﺷﺧﯾص ﺳﻠﯾم ﻟﮭم ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺣﺎﻟﺔ .
وﻗد أﻛّد اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣود ﻣﺻطﻔﻰ ﻓﻲ ﺷرﺣﮫ ﻟﻠﻘﺳم اﻟﻌﺎم ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،ھذا اﻟﻣﻌﻧﻰ إذ
ﻟﯾس ﻓﻲ اﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟﻣﺷرّ ع اﻟوﺿﻌﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛ ّل ﻣﺟرم ﻣﻣّﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻷھداف
اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﮭﺎ ،ﻓﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﮫ اﻷﻛﻣل ﯾﺗﺄﺗّﻰ ﻓﻌﻼ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿـﺎﺋ ّﯾﺔ ﻻﺗﺻـﺎﻟﮭﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷر

) (1ﻣﺻطﻔﻰ ﻓﮭﻣﻲ اﻟﺟوھري ،ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ " دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري و ﻗواﻧﯾن
ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ص.57
)(2ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺧﺿر،اﻷوﺟﮫ اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ،ص .7
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ﺻل ﻻﺣﻘﺎ ـ ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن
ﺑﺎﻟﻣﺟرم ،ﻏﯾر أنّ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت وﺿﻌت وﺳﺎﺋل ﻣﻌﯾّﻧﺔ ـ ﻟﻧﺎ ﺣوﻟﮭﺎ ﺑﯾﺎن ﻣﻔ ّ
ﺑﻠوغ ھذا اﻟﺗﻔرﯾد ).(1
و اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ھذا اﻟرأي ،ﺗﺄﻛﯾده ﻋﻠﻰ ﺿرورة أن ﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺛﻧﺎء اﺧﺗﯾﺎره و ﺿﺑطﮫ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ ،اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺣددھﺎ ﻟﮫ اﻟﻣﺷرّ ع ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ و أھداف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮭﺎ ﻣن
ﺟﮭﺔ أﺧرى؛و ﻟﻌ ّل ﺳﺑب ھذا اﻟﺗﺄﻛﯾد ھو ﺗﻔﺎدي ﺧرق ﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ و ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق
اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺑﺿﻣﺎن اﺧﺗﯾﺎر ﻋﻘوﺑﺔ ﻣؤدﯾّﺔ ﻟﻠﻐرض اﻟﻣﺑﺗﻐﻰ ﻣﻧﮭﺎ.ﻓﺎﻟﻣﺷرّ ع ﯾﻌطﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻗدرا ﻣن
اﻟﻣروﻧﺔ واﻟﺣرﯾّﺔ ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﻌل و اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺧطورة اﻟﺟﺎﻧﻲ و ھذه اﻟﺣرﯾّﺔ ﺗﻣﺎرس وﻓق
ﺿواﺑط ﻣﺣددة و ھﻲ ﺗﺿﯾق و ﺗﺗﺳﻊ ﺑﺣﺳب ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﺟزاﺋﯾﺔ).(2
ب– اﻟﻣﻔﮭوم أو اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺧﺗﺎر  :ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟّﺗﻲ أوردھﺎ ﺷرّ اح اﻟﻘﺎﻧون أن
ﻧﻌطﻲ ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻧﺣﺳﺑﮫ ﯾﻛﺷف ﻋن ﻣﺿﻣون و ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ و ھو أﻧّﮫ " :ﻋﻣل ﯾﻘـوم ﺑﮫ
ﺻﺔ
اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻋﻧد ﻧظره اﻟدﻋﺎوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻣﺎﻣﮫ  ،ﻣﺗﻣﻌﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻼﺑﺳﺎت ﻛ ّل واﻗﻌﺔ ﺑﺣﯾﺛﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎ ّ
و ظروﻓﮭﺎ اﻟﻣﻣ ّﯾزة ﻣﻛﯾّﻔﺎ ﻟﮭﺎ ﻣﺳﺗﺣﺿرا اﻟﻧّﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ  ،ﻣﺗﻔﺣﺻﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣرﺗﻛب اﻟﺟرﯾﻣﺔ و
ﻣﻘررا ﻧوع اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻘدرا ﻟﮭﺎ ﺑﻣﯾزان اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ".
ﻓﮭذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﻛﺷف ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ ﻋن ﺟوھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ  ،ﻻ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧّﮫ "ﻋﻣل"
أي ﻣﮭﺎم و ﺻﻼﺣﯾّﺎت ﻣﺳﻧدة إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲّ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره اﻟﻣﻔوّ ض ﻣن اﻟﻣﺷرّ ع ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوى
ﻓﺣﺳب ،ﺑل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أنّ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ھذه اﻟﺻﻼﺣﯾّﺎت ﺗﺗ ّم وﻓق ﻣﻧﮭﺞ ﻣﻌﯾّن ﯾﻔﺗرض إﺗﺑﺎﻋﮫ ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻠﺣﻛم
ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﻋﺎدﻟﺔ و ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻷھداﻓﮭﺎ .و ﻛﻠّﻣﺎ ﻛﺎﻧت أﺻول ھذا اﻟﻣﻧﮭﺞ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺣﻘق اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ
ﻣﮭﻣﺎ ﺗﻌددت اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ ،و ﻣﮭﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت ظروف ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ و ﻣﮭﻣﺎ ﺗﺑﺎﯾﻧت ظروف و
ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣرﺗﻛﺑﯾﮭﺎ .
ﺛﺎﻧﯾﺎ ـ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ  :ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻋﻧﺎﺻره  ،و اﻟﺗﻲ ﻧراھﺎ ﻣﺷﻣوﻟﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ،ھﻲ:
 1ـ ﺗﻛﯾﯾف اﻟوﻗﺎﺋﻊ :إنّ اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻛ ّل اﻟظروف اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ و اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟوﻗﺎﺋﻊ
اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﺿرورة ﯾﻘﺗﺿﯾﮭﺎ و ﯾﺗطﻠﺑّﮭﺎ اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﮭﺎ ؛ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﻣﮭﻣّﺔ اﻟﻣﺷرّ ع
ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻹﺟراﻣﯾّﺔ و رﺳم ﻧﻣوذج ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻛ ّل ﺻورة ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺈﻋطﺎﺋﮭﺎ وﺻف ﻗﺎﻧوﻧﻲ
)(1ﯾﻧظر ،ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣود ﻣﺻطﻔﻰ،ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم ،ص.651
)(2ﯾﻧظر ،ﻣﺄﻣون ﺳﻼﻣﺔ ،ﺣدود ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،ص .93-92
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

ﻣﻌﯾّن و ﺗﻘرﯾر ﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳﺑﮭﺎ ﻣن ﺟزاءات  ،ﻓﺈنّ ﻣﮭﻣّﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﺗطﻠّب إﺳﻘﺎط اﻟواﻗﻌﺔ ﻣﺣل اﻟﻧّظر ﺑﻣﻼﺑﺳﺎﺗﮭﺎ
و ظروف ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ و ظروف ﻣرﺗﻛﺑﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﻣوذج اﻟﻣواﻓق ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟوﺻف اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻟﻣﺣدد ﻟﮫ ﻓﺈذا
ﺣﺻﻠت اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ اﺳﺗطﺎع اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌد ذﻟك إﻋطﺎء ﺗﻛﯾﯾﻔﮫ ﻟﻠواﻗﻌﺔ.
و ﻋﻠﯾﮫ  ،ﻓﺈنّ ﻋﻣﻠﯾّﺔ ﺗﻛﯾﯾف اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗطﻠّب ﺑذل اﻟﺟﮭد ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻺﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﮭﺎ
أ

و اﻟﺗﺛﺑّت ﻣن ﻣدى ﺻﺣّ ﺗﮭﺎ  ،و ھذا اﻟﺟﮭد ﯾﺗﻣ ّﺛل ﻓﻲ :

ـ

اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺎﻟظروف اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ و اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟواﻗﻌﺔ :و ﻧﻘﺻد ﺑﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﺑﯾﺎن ﻣﻼﺑﺳﺎت و
ﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟواﻗﻌﺔ؛ إذ ﻧﺟد ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻣﺻﺑوغ ﺑﺎﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ ﻟﺗﻌﻠّﻘﮫ ﺑﻣﺎدﯾّﺎت اﻟﺟرﯾﻣﺔ و طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ ووﺳﯾﻠﺔ
ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ و ﻣﻛﺎن و زﻣﺎن وﻗوﻋﮭﺎ و اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ ،و اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻣﺻﺑوغ ﺑﺎﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ
ﻟﺗﻌﻠّﻘﮫ ﺑﻣرﺗﻛب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺷﺧﺻﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ ﻛﺎن أو ﻣﻌﻧوﯾﺎ ،و ﺳواء ﻛﺎن ﻓردا أو ﻋددا ﻣن
اﻷﺷﺧﺎص،وﺑﺻرف اﻟﻧّظر ﻋن ﻛوﻧﮫ ﻓﺎﻋﻼ أﺻﻠﯾّﺎ أو ﺷرﯾﻛﺎ ،ﺻﻐﯾرا أو ﻛﺑﯾرا ﻣﺑﺗدأ ﻓﻲ اﻹﺟرام أو ﻣﻌﺗﺎد
ﻋﻠﯾﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻ ّﯾﺗﮫ.
ھذه اﻟظروف ﻟﮭﺎ أﺛرھﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷرﻛﺎن اﻟﺧﺎﺻّﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻛ ّل ﺟرﯾﻣﺔ و ﻟﮭﺎ أﺛرھﺎ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ
ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷرّ ع ﻧﻔﺳﮫ اﻟوﺻف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠواﻗﻌﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ؛ﻟذا ﻧﺟد ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻧﺻّﺎ و ﯾﺗﻌﻠّق
)(1

ﺑﺂﻟﯾﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ

 ،و اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻏﯾر ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﺻراﺣﺔ و ﻟﻛن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺔ ﻓﯾﮫ و

ﯾﺳﻣّﻰ اﻟظروف اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ و ﻣﺟﺎﻟﮫ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﯾﺗﺑﯾّن ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺑﺣث .و ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوع
اﻟظرف و ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟواﻗﻌﺔ ﯾﻠزم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻹﺣﺎطﺔ ﺑﮭﺎ ﺑل وﻓوق ﻛ ّل ذﻟك إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﺑﻛ ّل اﻟوﺳﺎﺋل
ك ﺣوﻟﮭﺎ.
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ و اﻟﺷرﻋﯾّﺔ ﺣﺗّﻰ ﻻ ﯾﺗرك ﺛﻐرة ﻟﻠﺷ ّ
ب ـ اﻟﺑﺣث ﻋن أدﻟﺔ إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ :ﻻ ﻧﻘﺻد ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن دﻟﯾل اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻘﺎم إﺛﺑﺎت إﺳﻧﺎد اﻟﺳﻠوك
)(2

اﻹﺟراﻣﻲ إﻟﻰ ﻓﺎﻋل ﻣﻌﯾّن ﻹﻣﻛﺎن ﺗﺣﻣﯾﻠﮫ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ

 ،ﺑل إﺛﺑﺎت ﺣدوث اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﻣﺎدﯾّﺎﺗﮭﺎ و

آﺛﺎرھﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ،ﺣﺗّﻰ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺛﺑّت ﻣن وﻗوﻋﮭﺎ ﻓﻌﻠﯾّﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ و اﻟﺗﺛﺑّت ﻣن ﻛوﻧﮭﺎ ﺗﻘﻊ ﺗﺣت وﺻف
اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺟرّ ﻣﺔ وﻻ ﺗﻧدرج ﺿﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺑﺎﺣﺔ أﺻﻼ ﻣن ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ .
و ﺑﺎﻛﺗﻣﺎل ھذا اﻟﺑﺣث ﯾﺟﺗﮭد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗﻧﻘﯾب آﺧر ﯾﺗ ّم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧّﺻوص ﻹﯾﺟﺎد اﻟﻧّﻣوذج
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟّذي ﯾﺻدق ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻌﺔ ﻣﺣ ّل اﻟﻧّظر و ذﻟك ﺑﺎﺳﺗﻘراء اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾّﺔ اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ .

)  (1ﯾﻧظر  ،اﻟﻔﺻل اﻷوّ ل  ،اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ص 286و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ .
)  (2ھذا اﻟﻧّوع ﻣن اﻹﺛﺑﺎت أي إﺛﺑﺎت إﺳﻧﺎد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣرﺗﻛب إﻟﻰ ﻓﺎﻋل ﻣﻌﯾّن ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﻔﺣص اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

ج ـ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻧّﻣوذج اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲّ ﻟﻠواﻗﻌﺔ :ﻟﻘد ﺣددت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ﻛﻣﺎ ﺣدد
اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ و ھذا اﻟﻧّﻣوذج ﯾﺗﺿﻣّن:
ج 1ـ أرﻛﺎن اﻟﺟرﯾﻣﺔ  :وﺗﻣ ّﺛل "اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻼّزﻣﺔ ﻟﻠوﺟود اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﮭﺎ")،(1أي اﻟﻣﻘوّ ﻣﺎت
اﻷﺳﺎﺳ ّﯾﺔ اﻟّﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ ،وھﻲ إﻣّﺎ أن ﺗﻛـون ﻋﺎﻣّﺔ ﺗﺻدُق ﻋﻠﻰ ﻛ ّل اﻟﺟراﺋم ،ﻛﺎﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي اﻟّذي
ﯾُﻔﺗرض ﻗﯾﺎﻣُﮫ ﻓﻲ ﻛ ّل واﻗﻌﺔ ﺟرﻣﯾﺔ ،وإﻣّﺎ أن ﺗﻛون ﺧﺎﺻّ ﺔ ﺗﺗﻣﺎﯾز ﺑﮭﺎ اﻟﺟراﺋم ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻋن ﺑﻌض .وﻗد
أدرﺟت اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﯾن أدرﺟت اﻷرﻛﺎن اﻟﺧﺎﺻّﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎصّ ﻣﻧﮫ).(2
و ﺣ ّﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗّﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲّ اﻹﺳﻼﻣﻲّ ،ﺣدّد اﻟﻔﻘﮭﺎء أرﻛﺎن اﻟﺟرﯾﻣﺔ،وﻣﯾّزوا ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣّﺔ
واﻟﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻧﮭﺎ؛ﻏﺎﯾﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣر،أﻧّﮭم ﺑﺣﺛوا اﻟﺷﻘّﯾن ﻣن اﻷرﻛﺎن ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﻛ ّل ﺟرﯾﻣﺔ ).( 3
)(4

ج 2ـ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺟرﯾﻣﺔ  :و ھﻲ  ":اﻟﻣﻘوّ ﻣﺎت اﻟﻣﺗﻔرّﻋﺔ ﻋن ھذه اﻷرﻛﺎن"

 ،ﻓﮭﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ

ﺗﻛوﯾن اﻟﻧّﺷﺎط اﻹﺟراﻣﻲ؛ ﻓﺎﻟﻌﻧﺻر":واﻗﻌﺔ ﺟوھرﯾﺔ ﻻ ﺗﻘوم اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑدوﻧﮭﺎ") ،(5وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈنّ اﻟﺟرﯾﻣﺔ إذا
ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻛوّ ن ﻣن رﻛن ﻣﺎدي وآﺧر ﻣﻌﻧوي ﻓﮭﻣﺎ اﻟﻣﻘوّ ﻣﺎن اﻟرﺋﯾﺳﯾﺎن ﻟﮭﺎ ؛ وﻋﻧد ﺗﺣﻠﯾل اﻟـرﻛن ﻧـﻘول إﻧّﮫ
ﯾﺗﻛوّ ن ﻣن ﻋﻧﺎﺻر،وﻋﻧﺎﺻر اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺛﻼﺛﺔ :اﻟﺳﻠوك واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾّﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ،
أﻣّﺎ اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﯾﺗﺄﻟّف ﻣن :ﻋﻧﺻر اﻹرادة وﻋﻧﺻر اﻟﻌﻠم.
ج 3ـ ﺷروط اﻟﺟرﯾﻣﺔ:ﺗﻌﺗﺑر ھﻲ اﻷﺧرى ﻣﻘوّ ﻣﺎت،ﻏﯾر أﻧّﮭﺎ ﻟﯾﺳت أﺳﺎﺳﯾّﺔ وﻻ ﻣﺗﻔرّ ﻋﺔ ﻋن
اﻷرﻛﺎن،وإﻧّﻣﺎ ﺗﻌ ّد وﻗﺎﺋﻊ ﺗﺳﺑق ﻣن اﻟﻧّﺎﺣﯾﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ واﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﺟﺎﻧﻲ؛ھذه اﻟﻣﻘوّ ﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺗطﻠّﺑﮭﺎ

)  (1ﻣﺄﻣون ﺳﻼﻣﺔ ،ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت)،اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم ( ،ط) ، 3اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ 1990 ،م( ،ص.111
)  (2ﯾﻧظر  ،ﻣﺄﻣون ﺳﻼﻣﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.108
)  (3ﯾﻧظر ،ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋودة ،اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ ،ج.111/ 1
)  (4ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﻣرﺳﻲ وزﯾر ،اﻟﺷروط اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ،دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ،دط)،ﻣﺻر:داراﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،دار
اﻟﺟﯾل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ1983،م(،،ص.30
) (5ﻣﺣﻣّد ﻣﺣﯾﻲ اﻟدّﯾن ﻋوض،اﻟظروف اﻟﻣﺷدّدة"،ﺗﻘرﯾر ﻣﻘدّم ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﺑﺎرﯾس 1964م،ﻣﺟﻠّﺔ
اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ،اﻟﺳﻧﺔ،43اﻟﻌدد،9ﻣﺎي)،1963اﻟﻘﺎھرة:اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ(،ص1113؛
Roger Merle_André Vitu,Traité de droit criminel ,’’Problèmes Généraux de la science
Criminelle,droit pénal général, T1,pp366,367, Marge No10 .
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اﻟﻣﺷرّ ع ﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻌﻘﺎب ،و ﺻﻔﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻻ ﺗﺻدُق ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل إﻻّ ﺑﺛﺑوت اﻟﺷرط).(1
وﻗد ﻋَ رَ فَ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺷرﯾﻌﺔ أﯾﺿﺎ ھذه اﻟﺷروط ﻏﯾر أﻧّﮭم اﺧﺗﻠﻔ وا ﻣ ﻊ ﺷ رّ اح اﻟﻘ ﺎﻧون ﻓ ﻲ وظﯾﻔﺗﮭ ﺎ ؛
ذﻟك أنّ اﻧﺗﻔﺎء اﻟﺷرط ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻻ ﯾﺣول دون اﻋﺗﺑﺎر ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ  ،ﻛﻣﺎ أنّ اﻟﻣﺷ رّ ع ﻻ ﯾﺳ ﻘط اﻟﻌﻘ ﺎب ﻣطﻠﻘ ﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ  ،و ﻣﺛﺎل ذﻟك:
 ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺳرﻗﺔ ﺟﻣﻠ ُﺔ ﺷروط أھﻣّﮭﺎ :ﺣﺻول اﻟﻔﻌل ﺧُﻔﯾﺔ ،ﻛون اﻟﻣﺳروق ﻣﺎﻻ ﻣﻣﻠوﻛﺎﻟﻠﻐﯾر  ،ﻣﺣرزا ،ﺑﻠﻎ ﻧﺻﺎﺑﺎ ﻣﻌﯾّﻧﺎ .ﻓﺈذا اﻓﺗُﻘد ﺷرط اﻟﺣرز ﻣﺛﻼ  ،ﻓﺈنّ ﺳﻠوك اﻟﺟﺎﻧﻲ ﯾظل ﻣﺟرّ ﻣﺎ ،واﻟﻌﻘﺎب
ﯾﺗرﺗّب ﻋﻠﯾﮫ ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ ؛ ﻏﺎﯾﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣر أﻧّﮫ ﯾؤول ﻣن اﻟﺣد اﻟﻰ اﻟﺗﻌزﯾر).(2
 ﯾﺷﺗرط ﻟﺛﺑوت أﯾّﺔ ﺟرﯾﻣﺔ أن ﺗﻛون ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺷﺑﮭﺔ ،ﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ،ﻏﯾر أنّ ﻋدمﺗﺣﻘّق ھذا اﻟﺷرط،ﻻ ﯾرﻓﻊ اﻟوﺻف اﻟﺗﺟرﯾﻣﻲ ﻟﻠﻔﻌل ﻣطﻠﻘﺎ ،ﻓﺿﻼ ﻋن أنّ اﻟﻌﻘﺎب ﻻ ﯾﺳﻘط دوﻣﺎ).(3
و دور اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘول ھو اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻧّﻣوذج اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠواﻗﻌﺔ ﻣﺣل ﻧظ ره  ،ﺑﻛ ّل أرﻛﺎﻧ ﮫ
و ﺷروطﮫ و ﻋﻧﺎﺻره ﻓﺈن ﺣﺻ ل اﻟﺗط ﺎﺑق اﺳ ﺗطﺎع أن ﯾﻌط ﻲ ﺗﻛﯾﯾﻔ ﺎ ﻣﻧﺎﺳ ﺑﺎ ﻟﮭ ﺎ  ،و ھ و ﺗﻛﯾﯾ ف أوّ ﻟ ﻲ ﻻ
ﯾﻛﺗﻣل إﻻّ ﺑﻌد ﻓﺣص ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ .
د ـ اﻟﺗﻛﯾﯾف:إﺣﺎطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟظروف اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ و اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ،و اﻛﺗﺷﺎﻓﮫ
ﻟﻠﻧّﻣوذج اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲّ أو اﻟﺷرﻋﻲّ اﻟﻣطﺎﺑق ﻟﮭﺎ ﯾﻣﻛّﻧﮫ ﻣن إﻋطﺎء ﺗﻛﯾﯾف أوّ ﻟﻲّ ﯾﺗﺿﻣّن ﺗﺣدﯾدا ﻟـ :
د 1ـ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ :أي ﻧوﻋﮫ و طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣقّ اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﯾﮫ أو ﺑﻌﺑﺎرة أدق ﺗﺣدﯾد
اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲّ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﺟرﯾﻣﺔ ﺳرﻗﺔ ﻣﺛﻼ أو اﺧﺗﻼس أو ﻧﺻب أو ﻗﺗل أو ﺟرح أو..و ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره
اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﻣﺎل ﻋﺎم أو ﺧﺎص أو إﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺷﺧص أو...ﺛ ّم ﺿﺑط وﺻﻔﮫ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺣدده اﻟﻣﺷرّ ع.
د 2ـ اﻟوﺻف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو اﻟﺷرﻋﻲّ  :ﯾﺧﺗصّ اﻟﻣﺷرّ ع ﻛﺄﺻل ﻋﺎم ﺑﺗﺣدﯾد اﻟوﺻف اﻟﺧﺎصّ ﺑﻛ ّل
واﻗﻌﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ أو ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ھذا ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  ،و ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺣدّا ﻣن اﻟﺣدود أو
ﺟرﯾﻣﺔ ﻣن ﺟراﺋم اﻟد ّم أي ﺟراﺋم اﻟﻘﺻﺎص أو اﻟدﯾّﺔ أو ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻌزﯾرﯾّﺔ .
و ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺿﺑط طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ اﻟﻣرﺗﻛب و ﺗﺣدﯾد و ﺻﻔﮫ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﯾﺗوﺻّل اﻟﻘﺎﺿﻲ
إﻟﻰ ﺗﻛﯾﯾف اﻟواﻗﻌﺔ ﻣﺣ ّل اﻟﻧّظر أوّ ﻟﯾﺎ إﻟﻰ ﺣﯾن ﻓﺣص ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ.
)  (1ﯾﻧظر،ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﻣرﺳﻲ ،اﻟﺷروط اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ،دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ ،ص31؛ ﻣﺣﻣّد ﻣﺣﻲ اﻟدّﯾن ﻋوض،
اﻟظروف اﻟﻣﺷدّدة ،اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳّﺎﺑق ،ص.1114– 1113
)  (2ﯾﻧظر  ،اﻟﻔﺻل اﻷوّ ل ﻣن ھذا اﻟﺑﺎب ،ص 286و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
)  (3ﯾﻧظر ،اﻟﻔﺻل اﻷوّ ل ﻣن ھذا اﻟﺑﺎب  ،ص 305و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
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 2ـ ﻓﺣص ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ :ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻔﺣص ﻣن أھ ّم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﺑل إﻧّﮫ ﯾدﺧل
ﺿﻣن أﺣد أھ ّم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﮭذا اﻟﺗﻔرﯾد  .و ﯾﺷﻣل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﻣن وﺟوب إﺣﺎطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﺑﺎﻟظروف اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻣرﺗﻛب اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻣن ﺣﯾث ﺳﻧّﮫ  ،ﺳواﺑﻘﮫ  ،ﺻﻔﺗﮫ  ،ﻋﻼﻗﺗﮫ
ﺑﺎﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ  ،دواﻓﻌﮫ ﻟﻺﺟرام ...و ﻏﯾر ذﻟك ،ﻣدى اﻧﺻراف إرادﺗﮫ ﻧﺣو ارﺗﻛﺎب ھذا اﻟﺳﻠوك ﺑﺎﻟ ّذات ؛
و اﻟﮭدف اﻟﻣﺑﺗﻐﻰ ﻣن ھذا اﻹﺟراء ھو اﻟﺗﺄﻛّد ﻣن :
أ ـ ﺗواﻓر اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﻣّﻰ اﻟرﻛن اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﺗﻌﻠّﻘﮫ ﺑﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ و أھﻠﯾّﺗﮫ
ﻟﺗﺣﻣّل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ؛ ﻣن ﺛ ّم ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﺗﻛﯾﯾف ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻣدﯾّﺔ أو ﺧطﺋﯾّﺔ .
ب ـ وﺟود ﺧطورة إﺟراﻣﯾّﺔ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ  ،و ﯾﺗ ّم اﻟﺗﺄﻛّد ﻣن ﺛﺑوﺗﮭﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻣﻠف ﺧﺎصّ
ﯾﺷﻣل ﻛ ّل اﻟﺟواﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ و اﻟﺻﺣﯾّﺔ و اﻟﻧّﻔﺳﯾّﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻣرﺗﻛب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ؛ و ﯾﺗم إﻋداد ھذا اﻟﻣﻠف
ﻣن طرف ﺧﺑراء ﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻟدى اﻟﻘﺿﺎء ـ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﯾﺗﺿﺢ ﻻﺣﻘﺎ)(1ـ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن.
وﻣن ﻣﻧطﻠق ھذا اﻟﻔﺣص ﻟﻠﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﺗﺗﺣدد ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺟزاء اﻟّذي ﯾراه اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ
و اﻟّذي ﻻ ﯾﺧرج ﻋن ﺻورﺗﯾن إﻣّﺎ :اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو اﻟﺗدﺑﯾر اﻷﻣﻧﻲ  ،ﻓﺈن ﺗﻣﺛّل ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﺈنّ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﯾﺗطﻠّب
اﻟﺗﺛﺑّت ﻣن ﻋداﻟﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ ّﻧﺣو اﻟ ّﺗﺎﻟﻲ:
3ـ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﻘوﺑﺔ  :ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﮫ ﺑل و اﻟﺗزاﻣﺎ ﻣﻧﮫ ﺑﻣﺑدأ
اﻟﺷرﻋﯾّﺔ ﯾﺗ ّم اﻧﺗﻘﺎء ﻧوع اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ و ﻣﻘدارھﺎ ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ اﻟﻧّصّ اﻟﺷرﻋﻲّ اﻟﻣﻘرّ ر ﻟﮭﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ  ،و
ﺑﺎﻟﻧّظر ﻟﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﺗ ّم ﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق اﻷھداف اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣﻧﮭﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى .
و ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ﻋن اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻧظرا ﻟﻼﺧﺗﻼف
اﻟظﺎھر ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻛ ّل ﻣﻧﮭﻣﺎ ،و ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :
أ ـ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ  :ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻧﺗﻘﺎء اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ
ﺗﺗواﻓق و طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎصّ  ،و ھذه اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﯾؤﻛّدھﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻛﯾﯾﻔﮫ ﻟﮭﺎ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣن
ﺟراﺋم اﻟﺣدود أم ﻣن ﺟراﺋم اﻟﻘﺻﺎص و اﻟدﯾّﺔ أم ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻌزﯾرﯾّﺔ .
و ﻻ إﺷﻛﺎل ﯾﺣﺻل ﻟﺿﺑط ﻧوع اﻟﻌﻘوﺑﺔ إن ﺗﺣدد ﺗﻛﯾﯾف اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﻗدّر
اﻟﺷرع اﻟﺣﻛﯾم ﻋﻘوﺑﺎﺗﮭﺎ ﺗﻘدﯾرا ﺛﺎﺑﺗﺎ  ،و ھﻲ اﻟﺣدود أو اﻟﻘﺻﺎص ﺣﯾث ﺗﻧﺣﺻر ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺛﺑّت

)  (1ﯾﻧظر  ،اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ و اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ھذا اﻟﻣﺑﺣث .
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ﻣن ﺷروط إﻗﺎﻣﺗﮭﺎ ﻷنّ ﻧوﻋﮭﺎ ﻣﻔﺻول ﻓﯾﮫ ﺑﺎﻟﻧّص اﻟﻣﻘدّس  ،أﻣّﺎ إن ﻛﺎﻧت ﻣن اﻟﺗﻌﺎزﯾر ﻓﺎﺧﺗﻠف ﺣول ﺣدود
ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺗﮭﺎ و ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻌزﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮭﺎ .
ب ـ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  :ﺗﻧﺣﺻر ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘواﻧﯾن
اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ﻓﻲ اﺻطﻔﺎء ﻋﻘوﺑﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﻣن أﻧواع اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘرّ رة ﻓﯾﮭﺎ ،و ﻗد ﺑﯾﻧّﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ أﻗﺳﺎم ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺎت،
و أﻛّدﻧﺎ أنّ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗرﻛّز ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺗﮭﺎ ﻟﻠﺟراﺋم ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت:
اﻷوﻟﻰ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ ،و اﻟﺛﺎﻧﯾّﺔ اﻟﻐراﻣﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .و ﻋن ﻛ ّم ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻧﺟده ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺗراوح ﺑﯾن ﺣدﯾن
أدﻧﻰ و أﻗﺻﻰ ﯾﻣﺎرس ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﺳﻠطﺗﮫ ﻓﻲ ﺿﺑط اﻟﻣدة و اﻟﻣﻘدار ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﯾﺗﺿّﺢ.
ﻣﻣّﺎ ﺳﺑق ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ،أنّ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ھﻲ ﺳﻠطﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﻧوﻋﻲ و ﺗﻘدﯾر
ﻛﻣﻲّ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲّ اﻹﺳﻼﻣﻲّ  ،و اﻟﻔﺎرق ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﯾﺗﻣﺛّل
ﻓﺣﺳب ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر و ﻛﯾﻔﯾّﺔ اﻟﺗﻘدﯾر ،و ﻣﻌرﻓﺔ ھذه اﻟﻛﯾﻔﯾّﺔ ﻣرھوﻧﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﺑﻣﻌرﻓﺔ
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ و طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ.

اﻟﻔرع اﻟﺛـﺎﻧﻲ:
ﺻﺔ ﺑﺗﻔرﯾـد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ.
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗ ّ
ﻣﻧﺣت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼﻓﮭﺎ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺣرﯾّﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺷﻘﮫ
اﻟﻌﻣﻠﻲّ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﺗﺻﺎﻟﮫ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﻣرﺗﻛﺑﻲ اﻟﺟراﺋم  ،و ھذه اﻟﺣرﯾّﺔ ﯾﻣﺎرس ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ ﺳﻠطﺗﮫ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ
ﻟﺿﺑط اﻟﺟزاء اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻣظﮭر ﻣن ﻣظﺎھر اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧـــﺎﺋﯾﺔ .ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﺑﯾﺎن
ﻣﻔﮭوم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ و ﺿﺑط ﻣﺟﺎﻟﮭﺎ و طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ وﺻوﻻ إﻟﻰ إدراك ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﯾد
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ و آﻟﯾﺎﺗﮫ؛و ﻋﻠﯾﮫ ﺳﻧﻘﺳم اﻟﻔرع إﻟﻰ ﻋﻧﺻرﯾن ھﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ:
ّأوﻻ -ﻣﻔﮭوم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون :إنّ اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ
اﻟوﺿﻌﻲ ﻣﮭﻣﺎ ﺳﻌﻰ ﻟﻺﺣﺎطﺔ ﺑﻛ ّل ﻣظﺎھر اﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ،و ﻣﮭﻣﺎ ﺣﺎول اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻓروض اﻟﺧطورة
اﻹﺟراﻣ ّﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﺟﻧﺎة ،ﻟن ﯾﺳﺗطﯾﻊ ذﻟك ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻣﺗﻌدّدة؛ﻛﻣﺎ أنّ اﻟﻌداﻟﺔ اﻹﻟﮭﯾﺔ رﻏم ﻗدرﺗﮭﺎ
ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻛ ّل ھذه اﻟﻔروض ﻟم ﺗﺷﺄ ﺗﻘدﯾر ﻛل ّاﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺗﻘدﯾرا ﺛﺎﺑﺗﺎ ﻻﻋﺗﺑﺎرات ،ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﻌﺿﮭﺎ ﺑﺎﺧﺗﻼف
أﺣوال اﻟﺟﻧﺎة واﻟﺑﻌض ﺑﺗطوّ ر وﺗﺑدّل اﻷزﻣﺎن و ﺗﻐﯾّر اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﯾﺗﻌﻠّق ﺑطﺑﯾﻌﺔ
اﻟﺟراﺋم ﻓﻲ ﺣ ّد ذاﺗﮭﺎ و أﺷﻛﺎﻟﮭﺎ اﻟﻣﺗﺟددة .ﻓدﻋت اﻟﺿرورة إذن ـ أو ﻟﻧﻘل اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ـ ،إﻟﻰ اﻻﻋﺗراف
ﺑﻘدر ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎة ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲّ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘواﻧﯾن،ﻓﻣﺎ ھو ﻣﻔﮭوم
ھذه اﻟﺳﻠطﺔ ؟
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 -1ﻣﻔﮭوم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ :ھﻲ ﻣرﻛب ﻣن  :اﻟﺳﻠطﺔ ـ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ
ـ اﻟﻘﺎﺿﻲ ـ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲّ ؛ و ﻟﺿﺑط اﻟﻣﻔﮭوم اﻻﺻطﻼﺣﻲ

)(1

ﻟﮭذا اﻟﻣرﻛب ﺗ ّم اﺳﺗﻘراء ﺑﻌض ﻛﺗب اﻟﻔﻘﮫ

اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ﻓوﺟدﻧﺎ أنّ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ اﻷواﺋل ﻟم ﯾﺳﺗﻌﻣﻠوا ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ
أﺻﻼ ﺑل اﻟﻣﺗداول ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﮭم" :اﺟﺗﮭﺎد اﻟﻘﺎﺿﻲ" ؛ و ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗدرج أﺣﻛﺎم ھذه اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﻛﺗب" اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
)(2

اﻟﺷرﻋﯾّﺔ "

أو ﻓﻲ ﻛﺗب" اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺳﻠطﺎﻧﯾّﺔ ") (3ﻓﻲ ﺑﺎب "وﻻﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء" أو ﺑﺎب"اﻻﺟﺗﮭﺎد" ؛ و ﻟم ﻧﻘف

ﻓﻲ أيّ ﻣن ھذه اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف ﺻرﯾﺢ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ .
أﻣّﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﺎﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻣﺗداول و ﻣدﻟوﻟﮫ ﯾﻧﺻرف إﻟﻰ " :ﺻﻼﺣﯾّﺔ ﯾﺗﻣﺗﻊ
ﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﮫ ﺑﺎﻟﺗﻔ ّﻛر و اﻟﺗدﺑّر ﺑﺣﺳب اﻟﻧّظر و اﻟﻣﻘﺎﯾﺳﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺷرع ﷲ ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﻣﻌروﺿﺔ
أﻣﺎﻣﮫ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣﻠﮭﺎ ؛اﺑﺗداء ﻣن ﻗﺑول ﺳﻣﺎﻋﮭﺎ ،إﻟﻰ ﺗﮭﯾﺋﺗﮭﺎ ﻹﺛﺑﺎت ﺻﺣّ ﺗﮭﺎ أو ﻛذﺑﮭﺎ ،إﻟﻰ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾﮭﺎ
 ،و اﺧﺗﯾﺎر اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم  ،ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣوال اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل اﻟدﻋوى
ﻷھﻣﯾّﺗﮫ و أﺛره ﻓﻲ اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ"). (4
و ھو ﻣدﻟول واﺳﻊ ﯾﺷﻣل ﻛ ّل ﻣﺎ ﯾﻣﺎرﺳﮫ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن أﻋﻣﺎل ﻗﺿﺎﺋ ّﯾﺔ ﻣدﻧﯾّﺔ ﻛﺎﻧت أو ﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ أو
ﻏﯾرھﺎ ،ﺳواء أﺛﻧﺎء ﻧظره ﻟﻠدﻋﺎوى اﻟّﺗﻲ ﺗﻌرض أﻣﺎﻣﮫ أو ﻋﻧد ﻓﺻﻠﮫ ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺣﻛم أو ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎﻣﮫ
اﻟﻘﺿﺎﺋ ّﯾﺔ ،و ﺿﺎﺑطﮫ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ھذه اﻟﻣراﺣل ھو اﻟﺷرع و ﻣراﻋﺎة أﺣوال اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾن ) .(5ﻓﺎﻟﺻﻼﺣﯾﺎت
اﻟﻣﺧوّ ﻟﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎة ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲّ ﻻ ﺗﻧﺗﮭﻲ ﺑﻣﺟرّد اﻟﻧطق ﺑﺎﻟﺣﻛم ﻛﻣﺎ أﻧّﮭﺎ ﺻﻼﺣﯾﺎت ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ
اﻻﺟﺗﮭﺎد ﻟﺧﻠق ﻣواﺋﻣﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﺑﯾن اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ و أﺣوال اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾن ﻣن ﺟﮭﺔ و ﻣﺎ ﺑﮫ
ﯾﻘﺎم اﻟﺷرع ﻣن ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯾّﺔ.

)  (1أﻣّﺎ اﻟﻣدﻟول اﻟﻠّﻐوي ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ  ،ﻓﮭو ﻣرﻛب ﻣن ﻟﻔظﺗﯾن  :اﻟﺳﻠطﺔ و اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ؛ أﻣّﺎ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻐﺔ ﻓﮭﻲ
ﻣن"اﻟﻔﻌل اﻟﺛﻼﺛﻲ )ﺳﻠط( ﯾﺳﻠط ..و ﯾراد ﺑﮭﺎ اﻟﺳﯾطرة و اﻟﺗﺣﻛّم و ﻣﻧﮭﺎ ﯾﺳﻠط ﺳﻼطﺔ" اﺑن ﻣﻧظور  ،ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ،ج ،7ص
320؛و ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻠّﻐﺔ ﻣن " اﻟﺗﻘدﯾر  ،و ﯾﻘﺎل  :ﻗدرت ﻷﻣر ﻛذا ،أﻗدرﺗﮫ  ،و أﻗدر ﻗدرا  ،و دﺑّرﺗﮫ و ﻗﺎﯾﺳﺗﮫ  ،و
ﻗدر اﻟﻘوم أﻣرھم ".اﺑن ﻓﺎرس أﺑو اﻟﺣﺳن  ،ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠّﻐﺔ  ،ط)،1ﺑﯾروت :دار اﻟﺟﯾل ،(1991،ص .95
) (2ﯾﻧظر  ،اﺑن ﺗﯾﻣﯾّﺔ  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟرﻋﯾّﺔ؛اﺑن اﻟﻘﯾّم اﻟﺟوزﯾّﺔ  ،اﻟطرق اﻟﺣﻛﻣﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ.
)  (3ﯾﻧظر ،اﻟﻣﺎوردي  ،اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺳﻠطﺎﻧﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟدﯾﻧﯾّﺔ.
) (4ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﻧﺎﺻر ﺑرﻛﺎت ،اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه ﻣﻧﺷورة  ،إﺷراف اﻟدﻛﺗور
وھﺑﺔ اﻟزﺣﯾﻠﻲ ،ﻛﻠﯾّﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق  ،ط)،1اﻷردن  :دار اﻟﻧّﻔﺎﺋس  ،(2007 ،ص .81
)  (5ﻟم ﺗﺗﻧﺑﮫ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ﻷھﻣﯾّﺔ اﻹﺷراف اﻟﻘﺿﺎﺋ ﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ إﻻّ ﺣدﯾﺛﺎ  ،رﻏم أنّ
اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗد أﻗ ّر اﻟﻣﺑدأ ﻣن ﻗرون ؛ و ﻟﮭذا ﻛﺎﻧت دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ذاﺗﮫ اﻟذي ﻧﺑﺣث ﻓﯾﮫ
ﻋن اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻛﻼھﻣﺎ ﻟﮫ اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ أﺣدھﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع و اﻵﺧر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ .
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 2ـ ﻣﻔﮭوم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون :ﯾﻌﺗﺑر اﻻﺟﺗﮭﺎ ُد ﻣﻧﺎط اﻟﺳّﻠطﺔ اﻟﺗّﻘدﯾرﯾّﺔ
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼفٍ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺷروط اﻻﺟﺗﮭﺎد وﺣدوده؛ و ﻹدراك ﻣﺿﻣون ھذه
اﻟﺳﻠطﺔ ﻋرّ ﻓﮭﺎ ﺑﻌض ﺷرّ اح اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺄﻧّﮭﺎ " :ﻧﺷﺎط ﻋﻘﻠﻲّ ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣدى ﺗطﺎﺑق اﻟﻣﻘدّﻣﺎت
اﻟﻛـ ﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧّزاع  ،ﻣﻊ اﻟﻣﻘدّﻣﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  ،ﻓﺈن ﺗ ّم ﻛﺷف ھذا اﻟﺗطﺎﺑق ﻓﺈنّ
اﻷﺛر اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲّ أو اﻟﻧّﺗﯾﺟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﺗﻧطﻠق ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻟﺗﺣﻛم اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻋﻠﯾﮫ " ).(1
و ﻻ ﻧﺣﺳب ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﺗﺗﺟﺳّد ﻓﺣﺳب ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠ ّﯾﺔ اﻟّﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺑﯾن اﻟواﻗﻌﺔ
ﻣﺣ ّل اﻟﻧّظر و اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ ﯾؤول إﻟﯾﮭﺎ ﺣﺳم اﻟﻧّزاع،ذﻟك أﻧّﮫ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣـوال

و ﻧظرا

ﻟﺗﺑﺎﯾن و ﺗﻌدد و ﻛﺛرة ﻣﻼﺑﺳﺎت ﻛ ّل واﻗﻌﺔ ﯾﺗطﻠّب اﻷﻣر ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑذل اﻟﺟﮭد ﻓﻲ ﺗﻛﯾﯾﻔﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق
اﻟﺷرح و ﺑذل اﻟﺟﮭد ﻹﺛﺑﺎﺗﮭﺎ و إﻣﻌﺎن اﻟﻧّظر ﻹﯾﺟﺎد اﻟ ّﻧﻣوذج اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﮭﺎ .
ﻛﻣﺎ ﻋرّ ﻓت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟزاﺋﻲ ﺑﺄﻧّﮭﺎ ":اﻟرّ ﺧﺻﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﯾن ﺣد أﻋﻠﻰ
و ﺣد أدﻧﻰ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ظروف اﻟﻣذﻧب و اﻟﺟرﯾﻣﺔ ")(2أو ﺑﻌﺑﺎرة أدق  ":ﺗﻠك اﻟﺻﻼﺣﯾّﺔ اﻟﻣﺧوّ ﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ
اﻟﺟزاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺣرّ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ ووﺳﺎﺋل اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟدﻋوى ،ﻣﻊ وﺿﻊ ﻋﻘوﺑﺔ أو ﺗدﺑﯾر أﻣن ﯾﺗﻼﺋم ﻣﻊ
ﻣﺎ أﺣدﺛﮫ اﻟﻣﺟرم ﻣن ﺿرر ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ").(3
و ھو ﺗﻌرﯾف ﻓﯾﮫ ﻣن اﻟﺻواب ﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن إﻧﻛﺎره ﻟﻛوﻧﮫ ﺣدد ﺟوھر اﻟﻌﻣﻠ ّﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ ﯾﻘوم
ﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲّ  ،و اﻋﺗﺑرھﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺛﻼث رﻛﺎﺋز  :ﺗﻘدﯾر اﻟوﻗﺎﺋﻊ  ،ﺗﻘدﯾر أدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت و ﺗﻘدﯾر
اﻟﺟزاء اﻟﻣﻧﺎﺳب؛ إﻻ ّ أﻧّﮫ اﻋﺗﺑر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣرّ ﻓﻲ ھذا اﻟﺗﻘدﯾر ،و اﻟﺻواب أنّ ﺣرﯾّﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ
ھذه اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﻛﺑّﻠﺔ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﯾود ﺳﺗﺗﺿﺢ ﻻﺣﻘﺎ.
 3ـ ﻣﻘﺎرﻧﺔ و ﺗرﺟﯾﺢ :ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺷرﻋﻲ و اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻧﺟد :

) (1ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺷوارﺑﻲ ،اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻔﻘﮫ و اﻟﻘﺿﺎء ،دط)،اﻹﺳﻛﻧدرﯾّﺔ  :ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ،دت( ،ص
.213
) (2ﺳﻣﯾر اﻟﺟﻧزوري ،اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻹﯾطﺎﻟﻲ و اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ
اﻟﻘوﻣﯾﺔ  ،اﻟﻣﺟﻠد ،11ع  ، 1ص.171
) (3ﻣﺣﻣّد ﻣﺣدة ،اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟزاﺋﻲ  ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺣوث و اﻟدراﺳﺎت  ،اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي  ،اﻟﻌدد1
أﻓرﯾل ،(2004ص .13
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أ ـ أنّ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲّ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲّ  ،ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻣﻘوّ ﻣﺎت  ،ھﻲ
ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻘوّ ﻣﺎت أيّ ﻋﻣ ل اﺟﺗﮭ ﺎديّ ) ،(1وھ ﻲ :اﻟواﻗﻌ ﺔ ـ اﻟ دﻟﯾل ـ اﻟﻣﻠﻛ ﺔ اﻻﺟﺗﮭﺎدﯾ ﺔ و اﻟﺗطﺑﯾ ق اﻟﺳ دﯾد
ﻟﻠﺣﻛم اﻻﺟﺗﮭﺎدي.
ﻓﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗّﻘدﯾر ّﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﺟرّ د ﻧﺷﺎط ﻋﻘﻠﻲّ ﯾﺣوم ﻓﻲ ﻣدوّ ﻧﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻟﯾﺟد ﻓﯾﮭﺎ ﺣﻼّ ﻟﻠواﻗﻌﺔ
اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﯾﮫ ،ﺣ ّل ﯾﻣﺛّل اﻷﺛر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﻠك اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﺣﯾﺛﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،ﺑل إﻧّﮭﺎ ﺗﺗﻌدى ذﻟك إﻟﻰ ﻣﺎ
ل ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣّﻧﮫ ﻣن ﺿواﺑط .
ﯾﺳﻣّﻰ ﺑﺎﻻﺟﺗﮭﺎد ﺑﻛ ّل ﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﮫ ﻣن ﺷروط وﻣﻘوّ ﻣﺎت ،وﺑﻛ ّ

ب ـ أﻣّﺎ ﺟوھراﻟﺳّﻠطﺔ اﻟﺗّﻘدﯾرﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌﯾّﺔ،ﻓﯾﺗﻣﺛّل ﻓﻲ ":ﻧﺷﺎطٍ ﻋﻘﻠﻲّ أﺳﺎﺳﺎ
ﯾﺟد ﻣﺟﺎل أﻋﻣﺎﻟﮫ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺎدّﯾﺔ،ھذه اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎدّﯾﺔ إﻣّﺎ ﻣﺟرّ دة وﻣﻧظّﻣﺔ ﻓﻲ ﻧصﱟ ﺗﺷرﯾﻌﻲّ ،
)(2

وإﻣّﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ﻣﺎدّﯾﺔ وﻏﯾر ﻣﻧظّﻣﺔ ﺗُطرح ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺣﺳم اﻟﻧّزاع اﻟﻧّﺎﺷﻰء ﺑﺻددھﺎ"

.

واﻟﺟﮭد اﻟذي ﯾﺑذﻟﮫ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳواء ﻓﻲ ﻣﺣﯾط اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲّ  ،أو ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت
اﻟوﺿﻌﯾّﺔ  ،ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺧرج ﻋن اﻹطﺎر اﻟﻌﺎ ّم اﻟﻣﺳطّر ﻟﮫ  ،ﻷنّ ﻓﻲ ھذا اﻹطﺎر ﯾﺗﺣدّد اﻟﻧﻣوذج
اﻟﺗﺟرﯾﻣﻲ واﻟﻌﻘﺎﺑﻲّ ﻣﻌﺎ  ،وﻋﻠﻰ ﺧﻼفٍ ﺑﯾن اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲّ واﻟﻔﻘﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﯾﯾس ھذا اﻹطﺎر.
و ﻋﻠﯾﮫ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄنّ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ھﻲ ": :ﺗﻠك اﻟﺻﻼﺣﯾّﺔ اﻟﻣﺧوّ ﻟﺔ
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟزاﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟوﻗﺎﺋﻊ وﺗﻘدﯾر أدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋ ّﯾﺔ  ،و ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو ﺗدﺑﯾر
اﻷﻣن ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ"؛ ﻓﻣﺎ ھو ﻣﺟﺎل ھذه اﻟﺳﻠطﺔ و طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ ؟
ﺛﺎﻧﯾﺎ ـ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ و طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ  :و ﻧﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل ﺗﺣدﯾد ﻣﺣل
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ـ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎه ﻓﻲ ﺗﻛﯾﯾف اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻋﻧد ﻋرﺿﻧﺎ ﻟﻌﻧﺎﺻر
اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ـ  ،أﻣّﺎ طﺑﯾﻌﺔ ھذه اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻧﻘﺻد ﺑﮭﺎ ﺗﺣدﯾد ﻧطﺎﻗﮭﺎ ﻣن ﺣﯾث ﻛوﻧﮭﺎ ﻣطﻠﻘﺔ أم
ﻣﻘﯾّدة ؛ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺻﯾل ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾن:
 1ـ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  :ﺗﺧﺗﻠف اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﺿﺑط ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﻋن اﻟﻘﺎﻧون
ﺧﺎﺻّﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻹﺛﺑﺎت و ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر و ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،و ﺑﯾﺎن ذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أـ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﺛﺑﺎت :إنّ اﻹﺛﺑﺎت " ھو ﻛ ّل ﻣﺎ ﯾؤدّي إﻟﻰ ظﮭور اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﮭو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ
ﺑرھﻧﺔ أو ﺗدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ واﻗﻌﺔ")(1؛ واﻹﺛﺑﺎت اﻟﺟزاﺋﻲ ﻟﮫ وزن ﻣﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﻛ ّل ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ إذ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه
)  (1ﯾﻧظر ﻓﺗﺣﻲ اﻟدرﯾﻧﻲ  ،اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻘﺎرن ،دط)،دون ﺑﻠد :ﻣطﺑﻌﺔ طرﺑﯾن1980،م ( ،ص .10- 9
) (2ﻧﺑﯾل اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﻣر  ،ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ"ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ"ط)،1اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ:ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف،
اﻟﻘﺎھرة:ﻣطﺑﻌﺔ أطﻠس ، (1984،ص. 79
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ﯾﺗ ّم اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻌداﻟﺔ  ،و ھذا اﻟﮭدف ﻻ ﯾﺗﺄﺗّﻰ إﻻ ّ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﺎرﺳﮫ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
ﺗﻘدﯾر اﻷدﻟﺔ .و ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﯾﮭﺎ اﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون ،ﺑﯾﺎﻧﮫ ﯾﻛون ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ 1ـ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ :إنّ أھ ّم ﻣﺎ ﯾﻣﯾّز اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣرﺻﮫ اﻟﺷدﯾد ﻋﻠ ﻰ إﺛﺑ ﺎت
اﻟﺟراﺋم اﻟﺧطﯾرة –ﺣدودا أو ﻗﺻﺎﺻﺎ-وإﻗﺎﻣﺔ أدﻟ ﺔ اﻹﺛﺑ ﺎت،وإن ﻛﺎﻧ ت ﻣﺣ دّدة ﺑﺎﻟﺷ ﮭﺎدة واﻹﻗ رار واﻟﻘرﯾﻧ ﺔ
اﻟظ ﺎھرة ﻓ ﻲ ﺑﻌ ض اﻷﺣ وال،إﻻّ أنّ اﻟﺷ رع ﺣ رص ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺑطﮭﺎ أﻛﺛ ر ﺑوﺿ ﻊ ﺷ روط ﺻ ﺎرﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾ ذ
اﻟﻌﻘوﺑﺔ)(2؛و أيّ اﺧﺗﻼل ﯾﻘﻊ ﻓﯾﮭﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﺷﺑﮭﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗدرأ ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻘوﺑﺔ.
إنّ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﻛﻠّﻔﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﺧطﯾرة ﻻ ﺑ ّد أن ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺳواء ﻓ ﻲ ط رق
إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻟﮭذه اﻟﺟراﺋم أو ﻓ ﻲ ﻋﻠﻣﮭ ﺎ ﺑﺄﺣﻛ ﺎم اﻹﺛﺑ ﺎت ﻋﻣوﻣ ﺎ  ،درءا ﻟﺗوﺳ ﻌﺔ ﺗطﺑﯾ ق ﻧظ ﺎم اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت اﻟﻣﻘ دّرة
ﺑﻐﯾر ﺿواﺑط وﺑﻐﯾر ﺣـقّ أﺣﯾﺎﻧﺎ  .و ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﻋدم اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ درء اﻟﺣ دود ﺑﺎﻟﺷ ﺑﮭﺎت و ﻟﮭ ذا ﻧﺟ د
أنّ اﻟﻔﻘﮭﺎء وﺿ ﻌوا ﺑﻌ ض اﻟﺿ واﺑط)(3ﻟﻠﺗﻣﯾﯾ ز ﺑ ﯾن ﻣ ﺎ ﯾﻌﺗﺑ ر ﺷ ﺑﮭﺔ وﻣ ﺎ ﻻ ﯾﻌﺗﺑ ر ،وإن ﻛ ﺎﻧوا اﺧﺗﻠﻔ وا ﻓ ﻲ
ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﺑﯾﺎن .
وإنّ أھ ّم ھ ذه اﻟﺿ واﺑط "ﻗ وة اﻟﺷ ﺑﮭﺔ")(4؛ ﻓﻛﻠّﻣ ﺎ ﻛﺎﻧ ت اﻟﺷ ﺑﮭﺔ ﻗوﯾ ﺔ وﺟ ب ﺗطﺑﯾ ق ﻣﺑ دأ " درء
اﻟﺣدود ﺑﺎﻟﺷﺑﮭﺎت " وﺗرﺗﯾب أﺛﺎره،أﻣّﺎ إن ﻛﺎﻧ ت اﻟﺷ ﺑﮭﺔ ﺿ ﻌﯾﻔﺔ ﻓ ﻼ ﯾﺗر ّﺗ ب أﺛرھ ﺎ ﺑﺗطﺑﯾﻘ ﮫ وﺣ ّﺗ ﻰ إن درء
اﻟﺣ ّد أو اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻷﺻﻠﯾّﺔ اﻟﻣﻘرّ رة ﻟﻠﻔﻌل ﺑﺄن أﺳﻘط ،ﻓﺎﻟرّ أي ﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻘوﺑﺔ أﺧرى ﺗﻌزﯾرﯾﺔ "درءا ﻟﻠﺷ ﺑﮭﺎت"
أﯾﺿﺎ أو ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى دﻓﻌﺎ ﻷيّ ﺗﺷﻛﯾك ﻓﻲ إﺣﻛﺎم ﻧظﺎم اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت اﻟﻣﻘ دّرة ﺧﺻوﺻ ﺎ ،واﻟﺗﺷ رﯾﻊ اﻟﻌﻘ ﺎﺑﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم.
ﺻ ﺔ ﻓﯾﻣ ﺎ
ھذا ،و ﻧرى أنّ ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺎل ﻣﺑدأ درء اﻟﻌﻘ ـوﺑﺔ ﺑﺎﻟﺷ ﺑﮭﺔ ﻣ ﺎ زال ﯾﺣﺗ ﺎج ﻟﺿ ﺑط أﻛﺛ ر ﺧﺎ ّ
ﯾﺗﻌﻠّ ق ﺑﺎﻟﺷﺑﮭ ـﺎت اﻟﻣﻌﺗﺑ رة ﺷ رﻋﺎ،ﻷنّ ﻛﺛﯾ را ﻣ ن اﻟﺗطﺑﯾﻘ ﺎت اﻟ واردة ﻓ ﻲ ﻛﺗ ب اﻟﻔﻘ ﮫ رﻏ م ﺻ ﺣّ ﺗﮭﺎ إﻻّ أنّ
ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻟم ﯾﻌد ﻣﺗﺻوّ ر اﻟوﻗوع ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ،ﺑل ﻗد اﺳﺗﺣدﺛت ﺻور أﺧرى ﻟﻠﺷﺑﮭﺎت ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻷﺷﻛﺎل اﻟﺟدﯾدة
ﻟﻠﺟراﺋم  ،ﻗد ﯾﺳري ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺑدأ وھﻲ أوﻟﻰ ﺑﺎﻻھﺗﻣﺎم.

) (1ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻣﻧﺻور،ﻗﺎﻧون اﻹﺛﺑﺎت،دط )،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ :ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌرف ،(1998،ص.7
) (2ﯾﻧظر  ،ﺳﻠﯾم اﻟﻌوّ ا  ،ﻓﻲ أﺻول اﻟﻧّظﺎم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻣﻧﻘﺣﺔ  ،ص  401ـ 420؛ أﺑو زھرة ،اﻟﻌﻘوﺑﺔ
،ص235-219؛ ﯾﻧظر أﯾﺿﺎ ،اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ  ،ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ ،ج 50/7؛اﺑن ﻗداﻣﺔ  ،اﻟﻣﻐﻧﻲ ،ج.64/9
) (3ﯾﻧظر ،اﺑن اﻟﮭﻣﺎم ،ﻓﺗﺢ اﻟﻘدﯾر ،ج250/5؛ اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ  ،ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻣﺣﺗﺎج  ،ج 64/9؛ أﺑو زھرة ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص-237
 239؛ و ﯾﻧظر أﯾﺿﺎ  ،اﻟﻔﺻل اﻷوّ ل ﻣن ھذا اﻟﺑﺎب  ،اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ  ،ص  265وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
)  (4ﺣول ﻣراﺗب اﻟﺷﺑﮭﺎت ،ﯾﻧظر  ،أﺑو زھرة  ،اﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،ص. 239-237
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أ 2ـ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  :ﺗﻌطﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺳﻠطﺎت ﻣوﺳّﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ
اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﺎدﯾّﺔ ﻣﻧﮭﺎ و اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ

)(1

ﻟﺗﻛوﯾن اﻗﺗﻧﺎﻋﮫ اﻟﺧﺎصّ و اﻟذي ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮫ ﯾﺻدر

ﺣﻛﻣﮫ ؛و إن ﻛﺎن اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﯾﻧﺻب أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ إﺛﺑﺎت اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺎدﯾّﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ و
إﺛﺑﺎت ﻧﺳﺑﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻓﺎﻋل ﻣﻌﯾّن ﻣﺳؤول ﺟزاﺋﯾﺎ .و ﻗد اﺧﺗﻠف اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﺧﺗﻼﻓﺎ ﺑﯾّﻧﺎ ﺣول ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻘدﯾر
اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟزاﺋﻲ ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻷدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﻠطﺗﮫ ﻓظﮭرت ﺛﻼﺛﺔ ﻧظرﯾﺎت ):(2
اﻷوﻟﻰ -اﻟﻧّظرﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ  :و ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳس أھﻣّﮭﺎ :
-1ﺣﺻر و ﺗﻌﯾﯾن وﺳﺎﺋل اﻹﺛﺑﺎت ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷرّ ع ،وﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ ﻛ ّل دﻟﯾل.
-2ﯾﻧﻔرد اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ ﻛ ّل دﻟﯾل ﺑﺎﻟﻧّص،ﻓﻼ ﻣﺟﺎل ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺳﻠطﺗﮫ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ
ھذا اﻟﻣﺟـﺎل ﻣطﻠﻘﺎ.
-3ﯾﻠزم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎد ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﻣﮭﻣﺎ ﺗﻌدّدت و ﺗﻧوّ ﻋت اﻷدﻟﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻣﺎﻣﮫ  ،إذ ﻟﯾس ﻟﮫ
أن ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺎﻗﺗﻧﺎﻋﮫ اﻟﺷﺧﺻﻲ.
ﺗﺿﻣر ھذه اﻟﻧّظرﯾﺔ دور اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟزاﺋﻲ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻛﻠﯾّﺎ  ،و ﺗﺟﻌﻠﮫ ﺳﻠﺑﯾﺎ ﯾﺷﺑﮫ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ دور
اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﻋدم ﺗﺣﻣّﻠﮫ ﻋبء اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟدﻟﯾل ،ﺑل إنّ ﺑﺻﻣﺔ ھذا اﻷﺧﯾر ﻗد ﺗﺗﺟﺳد ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ّل ﻓﻲ
اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن أدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻣﺎﻣﮫ ،أﻣّﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟزاﺋﻲ ﻓﮭو ﻣﺟرد ﻣطﺑّق آﻟﻲّ ﻟﻠﻧّص و
ﺑﺎﻟّﺗﺎﻟﻲ ﻓﮭو ﻣﻠزم ﺑﺑﻧﺎء ﺣﻛﻣﮫ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻘطﻌﯾّﺔ "اﻟﻧّﺻﯾّﺔ" ﻻ ﻏﯾر.
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ-اﻟﻧّظرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ :أطﻠﻘت ھذه اﻟﻧّظرﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ و ﺟﻌﻠﺗﮭﺎ ﺗﺷﻣل اﻟﺑﺣث
ﻋن اﻷدﻟﺔ ﺑداﯾﺔ و اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻋﻧد اﻟﺗﻌدّد أو اﻟﺗﻧوّ ع ﺛﺎﻧﯾﺎ و ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻛﺣﺟﺔ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت أﯾﺿﺎ ﺑل و
اﻟﺣﻛم ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﻛﺛرھﺎ إﻗﻧﺎﻋﺎ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ.
إنّ اﻟﻣذھب اﻟﺷﺧﺻﻲّ ﯾﻔﺗرض دوﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌدل و اﻟﺛﻘﺔ و اﻟﺣﯾﺎد و اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ،و اﻟﺣقّ أنّ
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺑﻘﻰ ﺑﺷر ﻧﺎﻗص ﻣﮭﻣﺎ ادﻋﻰ أو ﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﻛﻣﺎل  ،و ﻻ ﺑد ﻟﮫ ﻣن ﻛواﺑﺢ ﺗﺣول ﺑﯾﻧﮫ و ﺑﯾن
اﻟﺗﺟﺎوز اﻟﻣﻣﻧوع و ﻟﻌ ّل اﻻﺗﺟﺎه اﻟﺗوﻓﯾﻘﻲ ھو اﻟذي ﺣدد ھذه اﻟﻛواﺑﺢ وﺑﯾّﻧﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

)(1ﯾﻧظر،ﻣﺣﻣد زﻛﻲ أﺑو ﻋﺎﻣر،اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ،دط  ) ،دون ﺑﻠد :اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾّﺔ  ،دت ( ،ص121؛ رﻣﺳﯾس
ﺑﮭﻧﺎم،اﻟﺑوﻟﯾس اﻟﻌﻠﻣﻲ أو ﻓنّ اﻟﺗﺣﻘﯾق ،دط)،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ:ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف 10،(1966،و ﻣﺎ ﯾﻠﯾﮭﺎ.
)(2ﯾﻧظر،ﻋوض ﻣﺣﻣد ﻋوض،ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم،دط ) ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ :دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر،
،(2000ص 665؛ﻓﺎﺿل زﯾدان ﻣﺣﻣد ،ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻷدﻟﺔ،ط)،1اﻷردن:دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر و
اﻟﺗوزﯾﻊ،(2005،ص 94و ﻣﺎ ﯾﻠﯾﮭﺎ؛ ﯾﺣﻲ ﺑﻛوش  ،أدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري و اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ،دراﺳﺔ ﻧظرﯾّﺔ و
ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ،د ط )،اﻟﺟزاﺋر :اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧّﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ،دت(،ص 35و ﻣﺎ ﯾﻠﯾﮭﺎ.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ-اﻟﻧّظرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ أو اﻟﺗوﻓﯾﻘﯾﺔ  :ﺣﺎول ھذا اﻻﺗﺟﺎه أن ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﺗﺷدّد اﻟﻔﻛر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ
اﻟذي ﻛﺑّل إرادة و ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل أدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت ،و ﺑﯾن ﺗﺣرّ ر اﻟﻔﻛر اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟذي
أطﻠق ﻟﮫ ھذه اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺟﻌﻠﮭﺎ ﻏﯾر ﻣﻘﯾّدة ﺑﺄيّ ﻗﯾد أو ﺷرط.
إنّ اﻟﻧّظرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ رﺳﻣت ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺣدودا ﻗﺎﻧوﻧ ّﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﺟراﺋم ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟرﯾﻣﺔ
اﻟزﻧﺎ و اﻟﺳﯾﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻛر  ،ﺑﺣﯾث ﻟم ﺗﺗرك ﻟﮫ ﺣق اﻟﻣﺑﺎدرة ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر دﻟﯾل ﻋﻠﻰ آﺧر ﺑل أوﺟﺑت ﻋﻠﯾﮫ
اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟدﻟﯾل اﻟﻧّﺻﻲ و اﻟﺣﻛم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﻣﮭﻣﺎ ﺗﻌددت أﻣﺎﻣﮫ اﻷدﻟﺔ و ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻗﻧﺎﻋﺗﮫ اﻟذاﺗﯾّﺔ ؛

و

ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﮫ ﺗرﻛت أﻣﺎﻣﮫ اﻟﻣﺟﺎل واﺳﻌﺎ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺟراﺋـم اﻷﺧرى ﺑﺎﺳﺗﻌﻣـﺎل أيّ دﻟﯾل و ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺗﮫ و
اﻟﺣﻛم ﺑﮫ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء  ،و إن ﻛﺎن اﻟﻘﺿﺎء ﻗد اﺳﺗﻘرّ ﻋﻠﻰ اﻷﺧذ ﺑﺎﻟدﻟﯾل اﻷﺳﺑق ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄ

و ﻟﯾس ﻟﮭذا

اﻟﺗوﺟّ ﮫ ﻣﺎ ﯾﺑرره ). (1
ﻟﻌﻠﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟﻌرض ﻧﺻل إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷھﻣ ّﯾﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ أنّ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ
اﻟﺟزاﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل أدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت ﺗﻌﺗﺑر وﺳﯾﻠﺔ ﺗﺳﺗﮭدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺻورة اﻟﺗﻣﮭﯾدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ،
و إن ﻛﺎﻧت ﺗﺧﺿﻊ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣّﺔ ﻟﺿواﺑط أو ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﮭﺎ وزﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ.
ب ـ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﻘوﺑﺔ و ﺗﻘدﯾرھﺎ:ﺗﺧﺗﻠف ﺣدود اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﯾﻣﺎ
ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﻘوﺑﺔ و ﺗﻘدﯾرھﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون.
ب 1ـ ﻓ ﻲ اﻟﺷ رﯾﻌﺔ  :ﻣﺟ ﺎل اﻟﺳ ﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾر ّﯾ ﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ اﻟﺟﻧ ﺎﺋﻲ ﻓ ﻲ اﺧﺗﯾ ﺎر و ﺗﻘ دﯾر اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ
اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﯾﺿﯾق و ﯾﺗﺳّﻊ ﺑﺎﻟﻧّظر ﻟﻧوع اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ  ،ﻓـ :
ـ ﺑﺎﻟﻧّﺳ ﺑﺔ ﻟﺟ راﺋم اﻟﺣ دود و اﻟﻘﺻ ﺎص  :ﺷ دّدَ اﻟﻣﺷ رّ ع اﻟﺣﻛ ﯾم ﺑ ﺎﻟ ّﻧص ﻋﻠ ﻰ ﺑﻌ ض اﻟﺟ راﺋم
اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺧطورة اﻟﻛﺑﯾرة  ،ﻋﻠﻰ أﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﻧظﺎﻣﮭﺎ،وھﻲ اﻟﺣدود واﻟﻘﺻﺎص ،ﻓوﺿﻊ ﻟﮭﺎ ﻋﻘوﺑ ﺎت
ﻣﻘدّرة ﻻ ﺗﻘﺑل اﻟزﯾﺎد َة وﻻ اﻟﻧﱡﻘﺻﺎنَ  ،وﻟﯾس ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﯾﮭﺎ ﺳﻠطﺎن ﺳوى اﻟﻧّطق ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﮭﺎ ،إذا ﺛﺑت
ﺑﺎﻷدﻟّﺔ اﻟﺷرﻋ ّﯾﺔ ﺣﺻوﻟُﮭﺎ ﻓﻌﻼ،وﺗﺣﻘّﻘت أرﻛﺎﻧﮭﺎ  .وﻟﻌل ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﻘدﯾرﯾ ﺔ ﻗ د ﺗظﮭ ر ﻓ ﻲ ھ ذا اﻟ ّﺷ قّ
ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲّ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓرﯾ دة ﻓ ﻲ اﻟﺣ دود،وھﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ وﺟ ود ﺷ ﺑﮭﺔ ﺣﯾ ثُ ﯾﺟﺗﮭ د اﻟﻘﺎﺿ ﻲ
اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺛﺑّت ﻣن ﻗُوّ ة ھذه اﻟﺷﺑﮭﺔ ،وﻣدى ﺻﺣّ ﺗﮭﺎ ،وﻣن ﺛ م ﯾﻌﯾ د ﺗﻛﯾﯾ ف اﻟوﻗ ﺎﺋﻊ وآﺛﺎرھ ﺎ ﺗﺑﻌ ﺎ ﻟ ذﻟك؛
) (1ﯾﻧظر ،ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر اﻟﺟﻣﯾﻠﻲ و ﻣﺣﻣد ﻋزﯾز  ،ﻋﻠم اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﺣدﯾث ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺎت و اﻟﺗطﺑﯾق،دط)،ﺑﻐداد :دار
اﻟﺳﻼم،(1977،ص 50؛ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺷوارﺑﻲ  ،اﻹﺛﺑﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻘﺿﺎء و اﻟﻔﻘﮫ ،د ط ) ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ  :ﻣﻧﺷﺄة
اﻟﻣﻌﺎرف ، (1996،ص15-14؛ وﺗﻧصّ اﻟﻣﺎدة  212ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺻﺎدر ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻷﻣر
رﻗم 66ـ 156اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  8ﺟوان  ، 1966اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋدد 48ﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  10ﺟوان  ،1966اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  22/06ﻋﻠﻰ أﻧّﮫ " ﯾﺟوز إﺛﺑﺎت اﻟﺟراﺋم ﺑﺄيّ طرﯾق ﻣن طرق اﻹﺛﺑﺎت ﻣﺎﻋدا اﻷﺣوال اﻟﺗﻲ ﯾﻧصّ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون
ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ذﻟك و ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺻدر ﺣﻛﻣﮫ ﺗﺑﻌﺎ ﻻﻗﺗﻧﺎﻋﮫ اﻟﺧﺎصّ "؛و ﯾﻧظر،ﻧصّ اﻟﻣﺎدة 307ﻣن ق إ ج ج.
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وﻗد ﺑ ّﯾﻧّﺎ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻔﺻّﻠﺔ ﻋﻧد ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻟﻣﺑدأ":درء اﻟﺣدود ﺑﺎﻟﺷﺑُﮭﺎت")(1؛ و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋ دم إﻣﻛ ﺎن اﻟﻣﻣﺎﺛﻠ ﺔ
ﻟﻔوات اﻟﻣﺣ ّل ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺎص ). (2
ـ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻌزﯾر :ﯾﺗوﺳّﻊ ﻧطﺎق ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺗﮫ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷق اﻟﻣﻔ وض ﻣ ن
اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،أي ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻟﺗﻌزﯾر إذ ﺗﺗرك ﻟﮫ أﻣر اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺑﺔ ﺑﻣ ﺎ ﺗﻘﺗﺿ ﯾﮫ
ﺻ ﻲّ وﺗﻘ دﯾر ﺻ رﯾﺢ ﯾﻘرّ رھ ﺎ  ،ﻷن اﻟﺳ ﻠطﺔ اﻟﻣﺧوﻟ ﺔ
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺣﺗّﻰ وﻟ و ﻟ م ﯾﻛ ن ﻟﺗﻠ ك اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت ﻣﺳ ﺗﻧ ٌد ﻧ ّ
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﮫ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻧﺎﺑﻌ ﺔ ﻋ ن ﺛﻘ ﺔ اﻟﻣﺷ رّ ع ﻓ ﯾﻣن أوﻛ ل إﻟﯾ ﮫ أﻣ ر اﻟﻘﺿ ﺎء ؛ ﻟ ذﻟك ﻻ ﯾُﺧﺷ ﻰ أﺑ دا
ﺧروﺟُ ﮭﺎ ﻋن اﻟﺷرﻋﯾّﺔ .
ب 2ـ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  :ﻣﺟﺎل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر و ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ﯾﻛون ﻓﻲ ﺣدود :
ـ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺧﯾﯾرﯾّﺔ :ﻓﺎﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ َوﺿَﻊَ ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺷرّ ع أﻛﺛر ﻣن ﻋﻘوﺑﺔ ﺧوّ ل ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أﻣر
اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾﻧﮭﺎ ،وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون اﺧﺗﯾﺎره ﺑﯾن ﻋﻘوﺑﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ  ،وأﺧرى ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ؛ ﻷنّ
اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ﺗﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ھذان اﻟﻧظﺎﻣﺎن اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺎن .
ـ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺣددة ﺑﺣدﯾن  :ﻧﻠﺣظ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﻘـدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺣـدّد ﻟﮭﺎ اﻟـﻘﺎﻧون
ﺣ ّدﯾْن أﻗﺻﻰ وأدﻧﻰ  ،وھﻲ اﻷﺧرى ﻻ ﺗﺧرج ﻋن ﻛوﻧﮭﺎ ﻋﻘوﺑ ًﺔ ﺳﺎﻟﺑ ًﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ ﻣﺗراوﺣﺔ ﺑﯾن ﺣ ّدﯾْن  ،أو
ﻏراﻣﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﺗراوﺣﺔ ﺑﯾن ﺣدﯾن؛ ﻓﯾﺟﺗﮭد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺿﺑط ﻣدّة اﻷوﻟﻰ  ،وﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ؛
وﻟﯾس ﻟﮫ أن ﯾﻘرر ﻋﻘوﺑﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدوّ ﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ّﯾﺔ  ،وإﻻّ ﻛﺎن ﺣﻛﻣﮫ ﺑﺎطﻼ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮫ ﻟﻣﺑدأ
اﻟﺷرﻋﯾّﺔ؛ وﺣﺗّﻰ ﻓﻲ ﺗﻛﯾﯾﻔﮫ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﺳواء ﺑﺎﻟﺗﺷدﯾد أو ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﯾف  ،ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻠك ﺳﻠطﺔ اﻟﺧروج ﻋن اﻟﻧص
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ) .(3
وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈنّ " ﻣﺣل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ھو داﺋﻣﺎ و أﺑدا ﻓﻲ اﻟﺷراﺋﻊ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺣﯾث
ﯾواﺟﮫ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو واﻗﻌﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺣددة أو ﺟزاء ﻟم ﯾﻘرر ﻟﮫ اﻟﻣﺷرع ﺗﺣدﯾدا ﻗﺎطﻌﺎ ﺑل
ﯾﻛون ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﺣل ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟذي ﯾرﺳﻣﮫ اﻟﻘﺎﻧون").(4

)(1ﯾﻧظر  ،اﻟﻔﺻل اﻷوّ ل ﻣن ھذا اﻟﺑﺎب ،ص 291وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
)  (2ﯾﻧظر  ،ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋودة  ،اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲّ اﻹﺳﻼﻣﻲّ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲّ  ،ج 218/2وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ .
)  (3ﯾﻧظر  ،اﻟﻔﺻل اﻷول  ،اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ھذا اﻟﺑﺎب ،ص  310و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
)(4ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻛﯾك ،اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺔ و ﺗﺷدﯾدھﺎ و ﺗﺧﻔﯾف ووﻗف ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ،د ط
)،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ :دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،(2007،ص20؛ﻣﺄﻣون ﺳﻼﻣﺔ ،ﺣدود ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق
اﻟﻘﺎﻧون،ص102،93
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ﺑل ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ ﻧﺟد ﻣﺟﺎل ھذه اﻟﺳﻠطﺔ أﯾﺿﺎ ﺣﯾث ﯾﺟد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻧﻔﺳﮫ أﻣﺎم وﻗﺎﺋﻊ ﻻ ﯾوﺟد
ﻧصّ ﺻرﯾﺢ ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ و ﻻ ﺧﯾﺎر أﻣﺎﻣﮫ ﺳوى ﺗﺑرﺋﺔ اﻟﻣﺗﮭ ّم ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧّﮫ ﻣﻠزم ﺑﺈﺻدار ﺣﻛم و إﻻ ّ اﻋﺗﺑر
ﻣرﺗﻛﺑﺎ ﺟرﯾﻣﺔ إﻧﻛﺎر اﻟﻌداﻟﺔ ،أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﺳﻠطﺗﮫ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﻛﯾﯾف اﻟواﻗﻌﺔ ﻣﺣل اﻟﻧّظر ﺑﺎﻻﺟﺗﮭﺎد أو
ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس إن اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر.
ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أنّ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﺗﻘدﯾر ّﯾﺔ  ،ﺗَﺿﯾقُ وﺗﺗّﺳﻊُ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﺗﺟرﯾﻣ ّﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎﺑ ّﯾﺔ؛ وﯾظﮭر أ ّﻧﮭﺎ ﻓﻲ ظل اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ اﻟﺷرﻋ ّﯾﺔ أوﺳ ُﻊ ﺑﻛﺛﯾر ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ
اﻟﻌﻘﺎﺑ ّﯾﺔ اﻟوﺿﻌ ّﯾﺔ.ﻟﻌ ّل اﻟﺳﺑب ﯾﻌود إﻟﻰ أن ﻣوﺿوﻋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ -وﺑﺎﻷﺧصّ ﻓﻲ اﻟﺷق
اﻟﻣﻔوّ ض ﻣﻧﮫ– أﻛﺛ ُر ﺷﻣوﻻ ﻣﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ؛ وھذا ﻣﺎ ﺳﻧﺣﺎول ﺑﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣواﻟﻲ:
 – 2طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ :إنّ طﺑﯾﻌﺔ ھذه اﻟﺳﻠطﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻧظﺎم إﻟﻰ آﺧر،
و ﻧﺟدھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧّظﺎم ذاﺗﮫ ﺗﺗﺳﻊ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻓﯾﻛون ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ،

و ﻗد

ﺗﺿﯾق ﻓﻼ ﯾﻛون أﻣﺎﻣﮫ ﺳوى اﻻﻧﺻﯾﺎع ﻟﻠﺗطﺑﯾق اﻵﻟﻲ ﻟﻠﻧّﺻوص .و ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون اﺧﺗﻼف ﺣول
ھذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ،ﻻ ﻣن ﺣﯾث ﻛون ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣطﻠﻘﺔ أو ﻣﻘﯾّدة ﺑل ﻣن ﺣﯾث ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﻓﯾﮫ ﺗﺿﯾق
و ذﻟك اﻟذي ﻓﯾﮫ ﺗﺗﺳﻊ ،واﻟﺗوﺿﯾﺢ ﯾﻛون ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ ـ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾر ّﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ:ﻻ ﺗﺛﺎر إﺷﻛﺎﻻت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺟراﺋم
اﻟﺣدود و اﻟﻘﺻﺎص ﻷنّ ﻋﻘوﺑﺎﺗﮭﺎ ﻣﻘدرة ﺑﺎﻟﻧّص ﻣن اﻟﻘدﯾر و ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ھذا اﻟﻧّوع ﻣن
اﻟﺟراﺋم ﻣﺣدودة ـ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﺑﯾﺎن ـ ﺣﯾث ﺗﻛون ﻓﻲ ﺣدود اﻟﺗﺛﺑّت ﻣن ﺷروط إﻗﺎﻣﺗﮭﺎ ؛ أﻣّﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى
اﻟﺗﻌﺎزﯾر و ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣﻔوّ ﺿﺔ أو ﻣوﻛوﻟﺔ ﻷھل اﻟﺣ ّل و اﻟﻌﻘد وﻣن ﺑﯾﻧﮭم اﻟﻘﺿﺎة ﻣﻣّﺎ ﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺛﯾر
اﺳﺗﻔﮭﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﺣول ﻣدى ھذه اﻟوﻛﺎﻟﺔ أو ﺣدود اﻟـﺗّﻔوﯾض ؛ ﻓﮭل اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﺷقّ ﻣن اﻟﺗّﺷرﯾﻊ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣطﻠﻘﺔ أم أﻧّﮭﺎ ﻣﻘﯾّدة ؟
ﻣﻣّﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﮫ  ،أنّ ﻣﻧﺢ ﻣطﻠق اﻟﺣرﯾّﺔ ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ  ،ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﻐﻠّب اﻟﮭوى وﻣﯾول اﻟﻧّﻔس ﺳواء
ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر أو ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر أو ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗّﻔوﯾﺿﯾّﺔ  ،ﻣﻣّﺎ ﯾطﺑﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﺻﺑﻐﺔ "اﻟﺗﺣﻛّﻣﯾّﺔ" ﺑﺻورة ﻋﺎﻣّﺔ
.واﻟﺣقّ أنّ ﺳﻠطﺔ اﻟﺗّﻔوﯾـض اﻟﻣﺧوّ ﻟﺔ ﻷھل اﻟﺣ ّل واﻟﻌﻘد،ﻟﯾﺳت ﻣطﻠﻘﺔ؛ﻓﮭﻲ ﻣﻘﯾّدة ﺑﺟﻣﻠﺔ ﺿواﺑط ﺑﮭﺎ ﺗُﺿﻣن
ﻋداﻟﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗّﻌزﯾرﯾّﺔ وﻧﺟﺎﻋﺗﮭﺎ ؛ ورﻏم ھذه اﻟﻘﯾود –اﻟﺿّواﺑط -ﻓﮭﻲ ﺳﻠطﺔ واﺳﻌﺔ ﺗﻌﻛس ﻣروﻧﺔ
وﺷﻣوﻟ ّﯾﺔ اﻟﺗّﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﻓﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗّﻌزﯾر إذن،ھﻲ":ﺳﻠطﺔ اﺧﺗﯾﺎر وﺗﻘدﯾر ﻻ ﺳﻠطﺔ ﺗﺣﻛّم واﺳﺗﻌﻼء")،(1
وﺳﻠطﺗﮫ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾّﺔ ھذه ﯾﻣﻛن ﺗﺻوّ رھﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻔوّ ﺿﺔ ،ذﻟك أنّ اﻟﻣﺷرّ ع ﻋﻧد ﺳﻧّﮫ ﻟﮭذا
)  (1ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋودة  ،اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ج.149/1
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

اﻟﻘﺎﻧون ،ﯾﻔﺗرض أن ﯾﺿﻊ ﻟﻛ ّل ﻧوع ﻣن اﻻﻋﺗداءات ﻋددا ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،و دور اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻧﺗﻘﺎء أﻧﺳﺑﮭﺎ ﻟﻛ ّل
ﺣﺎﻟﺔ،وﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﻣﺎ أوﺗﻲ ﻣن ﻣﻠﻛﺔ اﺟﺗﮭﺎدﯾّﺔ وﺧﺑرة ﻣﯾداﻧﯾّﺔ ﻟﯾﺿﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﺧﺗﯾﺎره وﺳداد ﻧظرﺗﮫ.
و ﻋﻠﯾﮫ ،ﯾﺣقّ ﻟﻧﺎ اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ اﻟﻘول اﻟّذي ﯾدّﻋﻲ ﺑﺄنّ :ﺳﻠطﺔ اﻟﺗّﻔوﯾض ﺗﺣﻛﻣﯾّﺔ ) ،(1وﻧؤﻛّد ﺑﺄﻧّﮫ
ﻗول ﻣردود ﺷﻛﻼ وﻣﺿﻣوﻧﺎ ؛ ذﻟك أنّ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﺗﻔطّﻧوا ﻓوﺿﻌوا ﺿواﺑط ﯾﺟب ﻣراﻋﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻧظﺎم
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗّﻌزﯾرﯾّﺔ،ﻛﻣﺎ أﻧّﮭم ﻗرّ روا ﺟﻌل" ﻣﻧﮭﺞ اﻟﺗّﺷرﯾﻊ ﻓﯾﻣﺎ ھو ﺛﺎﺑت ﻧﺑراﺳﺎ ﯾُﮭﺗدى ﺑﮫ ﻋﻧد اﻟﺗّﺷرﯾﻊ ﻟﻣﺎ
ھو ﻣﺗﻐﯾّر"؛واﻟﻣﺷرّ ع اﻟﺣﻛﯾم – ﻛﻣﺎ ﺑﯾّﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷوّ ل -ﺿﺑط ﻧظﺎم اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘدّرة ﺑﺈﺣﻛﺎم،وﻣﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻻ ّ اﻟﻘﯾﺎس ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﻟم ﯾﺣدّد ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت و ھو اﻟﻘﺎﺋل ﻓﻲ ﻣﺣﻛم اﻟﺗّﻧزﯾل ،ﻣﻌﻠّﻣﺎ إﯾّﺎﻧﺎ إﻋﻣﺎل
اﻟﻔﻛر اﻟ ّﻧﯾّر :وﺗﻠﻚ اﻷﻣﺜﺎل ﻧﻀﺮﺑﻬﺎ ﻟﻠﻨـّﺎس ﻟﻌﻠّﻬﻢ ﻳﺘﻔﻜّﺮون  اﻟﺣﺷر . 21 /
إنّ اﻟﻘﺻد ﻣن اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻘﺎم ،ﺗﻘرﯾب ﻛ ّل ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﻌزﯾرﯾّﺔ ﺑﺟﻧﺳﮭﺎ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻘدّرة
اﻟﻌﻘوﺑﺔ)،(2واﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳﺑﮭﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك،ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﺻل ﻣﻘدار اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗّﻌزﯾرﯾّﺔ اﻟذّروة اﻟﻘﺻوى ﻟﻠﻣﻘﯾس
ﻋﻠﯾﮭﺎ إﻻ ّ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ؛ﻓﻼ ﺿﯾر ﺣ ّﺗﻰ ﻓﻲ ﺗﺟﺎوز اﻟﺣ ّد إذ ﯾﺻﺑﺢ ﻣن"اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ".
ﻓﺈن ﺗﻌذّر إﯾﺟﺎد اﻟﻣﻘﺎﺑل،ﻓﺛﻣّﺔ ﺿواﺑط وﻣﻌﺎﯾﯾر ﯾُﺳﺗرﺷد ﺑﮭﺎ ﻟﺗﻌﯾﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
ھذا  ،وﻧﺷﯾر إﻟﻰ أنّ اﻟﻣذاھب اﻟﻔﻘﮭﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗد ﺗﻧﺎوﻟت ﻣﺳﺄﻟﺔ "اﻟﺗّﻔوﯾض ﻓﻲ اﻟﺗّﻌزﯾر " ﻓﻲ طﻲّ
ﺑﺣﺛﮭﺎ ﻟﻣوﺿوع اﻟﺗّﻌزﯾر  ،وھﻲ ﻣﺗّﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ھذا اﻟﻧّوع ﻣن اﻟﺟزاءات ﻣﻔوّ ض  ،ﻟﻛﻧّﮭﺎ اﺧﺗﻠﻔت ﺑﻌض
)(3

اﻟﺷﻲء ﻓﻲ ﻣدى ھذا اﻟﺗّﻔوﯾض ؛ ﻓوﺳّﻊ اﻟﻣﺎﻟﻛﯾّﺔ

ﻣﺟﺎﻟﮫ ﻟﯾﺷﻣل اﺧﺗﯾﺎر ﻧوع اﻟﻌﻘـوﺑﺔ وﻣﻘدارھﺎ،

واﺳﺗﺣﺳن ﻏﯾرھم) (4ﺟﻌل اﻟ ّﺗﻔوﯾض ﻗﺎﺻرا ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر ﻧوع اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻘط،وﯾﺑﻘﻰ اﻟﻣﻘدار ﻣﺣﺻورا ﺑﺎﻟﺣدود
اﻟّﺗﻲ ﯾرﺳﻣﮭﺎ ﻛ ّل ﻣذھب  ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻧرى ﻓﻲ آﻟﯾّﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ،وﻻ ﯾﺟوز ﺗﻌدّﯾﮭﺎ ﺑﺄيّ ﺣﺎل؛
ﻓﺈن ﺛﺑت ﻋﺟز اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗﻘﺎة ﻋن أداء وظﯾﻔﺗﮭﺎ  ،اﺳﺗﺑدﻟت ﺑﺄﺧرى .
ب ـ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾر ّﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون :ﺧﺿﻌت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ
اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﺗطوّ ر ﻛﺎن ﻟﮫ اﻷﺛر اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ  ،و ﻗد ﺗﺑﯾّن ﻟﻧﺎ ﻣن ﻋرض ﺗﺄﺻﯾل ﻧظﺎم اﻟﺗﻔرﯾد
اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻋﻼﻗﺗﮫ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺣدود اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎة ﻓﻲ ﻛ ّل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣراﺣل اﻟّﺗﻲ ﻣرّ ت ﺑﮭﺎ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ) (5و اﻟّﺗﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ ﺿﺑطت طﺑﯾﻌﺔ ھذه اﻟﺳﻠطﺔ .

) (1ﯾﻧظرﺣول ھذا اﻟﻘول  ،ﻣﺣﻣّد ﺳﻠﯾم اﻟﻌوا ،ﻓﻲ أﺻول اﻟﻧّظﺎم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ص 286-285؛ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺎﻣر ،
اﻟﺗّﻌزﯾر ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  ،ص. 69
)  (2ﯾﻧظر  ،أﺑو اﻟﻣﻌﺎطﻲ أﺑو اﻟﻔﺗوح ،اﻟﻧّظﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ص. 488
)  (3ﯾﻧظر  ،اﺑن ﻓرﺣون  ،ﺗﺑﺻرة اﻟﺣﻛّﺎم  ،ج.206-201/ 2
)  (4ﯾﻧظر ،ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺎﻣر  ،اﻟﺗّﻌزﯾر ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  ،ص. 482-476
)  (5ﯾﻧظر  ،اﻟﺑﺎب اﻷوّ ل  ،اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ،ص .118
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اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

و ﻟذﻟك  ،ﺳﻧﻛﺗﻔﻲ ﻓﻲ ھذا اﻟﻌﻧﺻر ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أنّ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ داﺋرة
ﺑﯾن ﻛوﻧﮭﺎ ﻣطﻠﻘﺔ و ﻣﻘﯾّدة وﻧﺳﺑﯾّﺔ؛ و ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ):(1
ب 1ـ ﻧظﺎم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ:ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺗﻌطﻲ ﻟﻠﺣﻛﺎم و اﻟﻣﻠوك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر
ﺷؤون اﻟﻘﺿﺎء ﻣﺧوّ ﻟﺔ إﻟﯾﮭم  ،ﻣطﻠق اﻟﺣرﯾّﺔ ﻓﻲ ﻓضّ اﻟﺧﺻوﻣﺎت دون اﻻﻟﺗزام ﺑﺄﯾّﺔ ﻗواﻋد ﺷرﻋﯾّﺔ.

و

ﻟﻌل أﻗرب ﻧﻣوذج ﯾﺻوّ ر ﻟﻧﺎ ﻧظﺎم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﻧّظﺎم اﻟذي ﻛﺎن ﺳﺎﺋدا ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻗﺑل ﺛورة
 1789و ﯾﺳﻣّﻰ "ﻧظﺎم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻛّﻣﯾّﺔ"  ،ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﻘﺳّﻣﺔ إﻟﻰ أﻗﺳﺎم ﺛﻼﺛﺔ):(2
اﻷول ﯾﺗﺿﻣّن ﻋﻘوﺑﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﻘررة ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أواﻣر ﻣﻠﻛﯾّﺔ  ،وإن ﻛﺎن ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻘﺿﺎة
ـ اﻟﻘﺳم ّ
ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﯾف و اﻟﺗﺷدﯾد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن .
ـ اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗﺿﻣّن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣؤﺳﺳّﺔ ﻋﻠﻰ ﻋرف اﻟﻣﺣﺎﻛم  ،ﺣﯾث أﺻﺑﺣت اﻟﺳواﺑق اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ـ و ھﻲ ﻗﺳم ﻣن ﺑرﻟﻣﺎن ﺑﺎرﯾس ـ ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻛ ّل اﻟﻘﺿﺎة ؛ و ﺗﺗﺳم ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺎت
ﺑﻛوﻧﮭﺎ ﺗﺣﻛﻣﯾّﺔ ذﻟك أنّ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﮭﺎ ﻣطﻠق اﻟﺣرﯾّﺔ ﻓﻲ ﻓرﺿﮭﺎ ﻣﻊ ﺗرك ﺳﻠطﺔ ﻧﺳﺑﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎة ﻓﻲ
اﻟﺗﺷدﯾد و اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﮭﺎ أو طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ اﻟﺑدﻧﯾّﺔ.
ـ اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟث ﯾﺗﺿﻣّن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺣﻛﻣﯾّﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎھﺎ اﻟﺻﺣﯾﺢ ذﻟك أنّ اﻟﻘﺿﺎة ﯾؤول إﻟﯾﮭم ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب
أﻣر ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺟراﺋم ﺑﺻرف اﻟﻧّظر ﻋن اﻟﻧّص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ أم ﻻ ،و ﺑﺻرف اﻟﻧّظر ﻋن ﻛوﻧﮭﺎ ﻣﺷدّدة
أو ﻣﺧﻔّﻔﺔ أو ﻏﯾر ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺿﻣن اﻷواﻣر اﻟﻣﻠﻛﯾّﺔ أو اﻟﺳواﺑق اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ إذ ﯾﻛﻔﻲ أن ﺗﻛون ﻣن ﺑﯾن
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.
و ﻧظرا ﻟﻼﻧﺗﻘﺎدات اﻟّﺗﻲ وﺟﮭت ﻟﮭذا اﻟﻧّظﺎم اﻟﺟﺎﺋر و اﻟذي ﺛﺑﺗت ﺑﮫ إﺳﺎءة اﻟﻘﺿﺎة ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
ﺳﻠطﺗﮭم ﺑﺗﺷدّدھم و ﺧروﺟﮭم ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻋن ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻌداﻟﺔ ،ظﮭر اﻟﻧظﺎم اﻟﺛﺎﻧﻲ و ھو :
ب 2ـ ﻧظﺎم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻘﯾّدة  :ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﺗﻘﯾﯾد ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎة ﺿرورة ﻧﺎدى ﯾﮭﺎ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ

و

اﻟﻣﻔﻛّرون و ﻣﻧﮭم  :ﻣﻧﺗﺳﻛﯾو و ﻓوﻟﺗﯾر و روﺳو ،و ﻧﺑﻧّﺗﮭﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻷوﻟﻰ ـ ﻛﻣﺎ وﺿّﺣﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺎب

)  (1ﯾﻧظر  ،أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم  ،اﻟﺣدود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه ﻣﻧﺷورة
،ﻧوﻗﺷت ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھرة ﺳﻧﺔ ،1965دط )،اﻟﻘﺎھرة :دار ﻣطﺎﺑﻊ اﻟﺷﻌب ،دت( ،ص  12ـ 29؛ ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣود ﻣﺻطﻔﻰ ،
ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻧﺣو ﻓردﯾّﺔ اﻟﻌﻘﺎب  ،ﻣﻘﺎل ﺳﺎﺑق ،ص  141وﻣﺎ ﯾﻠﯾﮭﺎ.
(2 )Roger Merle Et André Vitu , Traité De Droit Criminel ,T1/P105 et ss ; G .vidal et J
Magnol ,Cour de droit criminelle et science pénitentiaire ,T2 /p 358 .
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اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

اﻷول ﻣن اﻟﺑﺣث ـ  .و ﻟﻌل أھم ﻣﺎ ﻣﯾّز ھذا اﻟﻧّظﺎم ھو أﻧّﮫ ﺟرّد اﻟﻘﺿﺎة ﻣن ﻛ ّل ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أﻧّﮫ
ﺗ ّم اﻋﺗﻣﺎد ﻧظﺎم اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أو ﺑﻌﺑﺎرة أدق ﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ اﻟﻣﺷددة.
و ﻗد ﺛﺑت ﻓﺷل ھذا اﻟﻧّظﺎم ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻊ ﺗﻘرﯾره ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺎﻟﻧّظر ﻟﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺻرف اﻟﻧّظر
ﻋن اﻟﻣﺟرم و ظروﻓﮫ اﻟﺧﺎﺻّﺔ ،ﺑل إنّ ﺗﻘدﯾر ﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮫ ﻟم ﯾراﻋﻰ ﻓﯾﮫ اﻟﺗﻔﺎوت
ﻓﺎﺗّﺳم ﺑﻛوﻧﮫ ﺗﻘدﯾر ﻏﯾر ﻋﺎدل ؛ ﻓﺎﺗّﺟﮭت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻧﺣو ﺗﺑﻧّﻲ ﻧظﺎم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾّﺔ .
ب 3ـ ﻧظﺎم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧّﺳﺑﯾّﺔ:أو ﻧظﺎم اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧ ّﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ّﯾﺔ اﻟﻣﺗدرﺟﺔ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺷرّ ع و اﻟﻘﺎﺿﻲ  ،ﺣﯾث أنّ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾر ّﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺗﺗﻘرر ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔروض
اﻟّﺗﻲ ﯾﺗرك ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺷرّ ع ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﺛﺑّت ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟواﻗﻌﺔ اﻹﺟراﻣ ّﯾﺔ و اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟّﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ
اﻷﺛر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﮭﺎ و اﻟﻣﺗﻣﺛّل ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب أي اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺑﮭﺎ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺎد ّﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق
ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ أو ﺷﺧﺻ ّﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﻣرﺗﻛﺑﮭﺎ وﺑﺎﻷﺧص إذا ﺛﺑﺗت ﺧطورﺗﮫ اﻹﺟراﻣﯾﺔ).(1
و ﯾﻌﺗﺑر ھذا اﻟﻧّظﺎم ﻣن أﺣدث اﻟﻧّظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻣﺗّﺑﻌﺔ و اﻟّذي ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﺗﺳﻌﻰ اﻟدول إﻟﻰ ﺗﻛرﯾﺳﮫ ﻓﻲ
ﺗﺷرﯾﻌﺎﺗﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﺳﻣّﻰ ﺑﺎﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﺑﻛ ّل ﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﮫ ﻣن ﻣﻔﺗرﺿﺎت و ﺑﻛ ّل ﻣﺎ
ﯾﺳﺗﻠزﻣﮫ ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺳﺗﮭدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ،و ھو ﻣﺎ ﻧﺗﻧﺎوﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﻣواﻟﻲ.

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :
ﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون .
إنّ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣﻔﮭوم اﻟّذي ﺳﻘﻧﺎه ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺳّﺎﺑق ﯾﺗطﻠّب ﻟﺗﺣﻘﻘﮫ ﺷروط ھﻲ أدﻧﻰ ﻣﺎ
ﯾﻔﺗرض اﻋﺗﻣﺎده ﻣن اﻟﻘﺿﺎة ﻟﺗﺣﻘﯾق و ﻟو ﻣظﮭر ﻣن ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻣن أﺟل ﺑﻠوغ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ
وﻟو ﻧﺳﺑﯾّﺎ .و رﻏم ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗّﻊ ﺑﮫ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻣن ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺗﺗﺑﺎﯾن ﺣدودھﺎ ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻊ
اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﻣﻘرّ ر ﻟﮭﺎ ،إﻻ ّ أنّ اﻋﺗﻣﺎده ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺳﮭّل ﻟﮫ اﺧﺗﯾﺎر و ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺿرورة
ﺗﻘﺗﺿﯾﮭﺎ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

) (1ﯾﻧظر  ،ﻣﺄﻣون ﻣﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔ  ،ﺣدود ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون  ،ص 91ـ 103؛ أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم ،
اﻟﺣدود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،ص 26و ﻣﺎ ﯾﻠﯾﮭﺎ.
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اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

ﻓرﻋﺎن ﺳﯾﻣﯾّزان ھذا اﻟﻣطﻠب  ،ﻧﺣدّد ﻓﻲ اﻷوّ ل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ  ،و ﻧﺑﯾّن ﻓﻲ
اﻟ ّﺛﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  ،و ﺑﯾﺎﻧﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧّﺳق ﻛﺎﻵﺗﻲ :

اﻷول :
اﻟﻔرع ّ
ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ.
إنّ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر أو ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺷرﻋﯾّﺔ ﯾﺗواﻓق و ﻧوع اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ،

و

ﻟﮭذا أﻛّدﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑق أنّ اﻟﻣﺷرّع اﻟﺣﻛﯾم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺟراﺋم اﻟﺣدود و ﺟراﺋم اﻟد ّم اﻟﻣﺳﺗﺄھﻠﺔ ﻟﻠﻘﺻﺎص
ﺣدد و ﻗدّر اﻟﺟزاءات اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ و اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﮭذه اﻟﺟراﺋم وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر رﺑّﺎﻧﯾّﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ و ﻋﺎدﻟﺔ،

و ﻟﯾس

ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﮭﺎ إﻻّ اﻻﻧﺻﯾﺎع طوﻋﺎ ﻟﻣﺎ ﻗُرّ ر ﻟﮭﺎ و ﻟﯾس ﻟﮫ إﻻ ّ اﻟﺗﺛﺑّت ﻣن ﺷروط ﺗﺣﻘق ﻛ ّل ﺟرﯾﻣﺔ ﻣن
ﺗﻠك اﻟﺟراﺋم). (1
أﻣّﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻌزﯾرﯾّﺔ ﺣﺗّﻰ و ﻟو ﺗ ّم ﺗﻘرﯾرھﺎ ﻣن ﺳﻠطﺔ ﻣﻔوّ ﺿﺔ إﻻّ أنّ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﯾﮭﺎ
ﺳﻠطﺔ واﺳﻌﺔ ﺗﺟﻌﻠﮫ ﻣﻠزﻣﺎ ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻠﻌداﻟﺔ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،و ھﻲ :ﻣﻌﯾﺎر ﺷﺧﺻﯾّﺔ
اﻟﻣﺟرم ﻣن ﺟﮭﺔ،و اﻧﺗﮭﺎﺟﺎ ﻣﻧﮫ ﻟﻣﺳﻠك اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﺣﻛﯾم ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب ﯾﻌﺗﻣد أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ذات ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﯾد
اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ أي :ﻣﻌﯾﺎر آﺛﺎر اﻟﺟرﯾﻣﺔ و ﻣﻌﯾﺎر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ؛ و ﯾﻣﻛن ﺑﯾﺎن ذﻟك ﻛﻣﺎ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ّأوﻻ -ﻣﻌﯾﺎر ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺟرم و أھ ّم ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎزﯾر :ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر و إن
ﻛﺎن ﯾﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻّﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻌزﯾرﯾﺔ  ،إﻻ ّ أنّ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻌﯾﺎر آﺛﺎر اﻟﺟرﯾﻣﺔ

و

ﻣﻌﯾﺎر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺑﻌد ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﮭﺎ ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﺗﻘﺗﺿﯾﮭﺎ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ؛ و ﯾﻣﻛن ﺑﯾﺎن
ﻣﺿﻣون اﻟﻣﻌﯾﺎر و أھ ّم ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎزﯾر ﺑﺄﻧواﻋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن:
1ـ ﻣﺿﻣون ﻣﻌﯾﺎر ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﺟرم :ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻘﺎء اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾّﺔ
اﻟﺟﺎﻧﻲ وﻛ ّل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﮭﺎ ﻣن  :اﻟظّروف اﻷﺳرﯾّﺔ  ،اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ و اﻟﺻﺣﯾّﺔ ،اﻟﺑﯾﺋﺔ ،دواﻓﻊ
اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ….وﯾطﺑّق –ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر-ﺑﺷﻛل ﻣوﺳّﻊ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟّﺗﻲ ﺧوّ ل اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﺣﻛﯾم أﻣر
ﺗﻘرﯾر وﺗﻘدﯾر ﻋﻘوﺑﺗﮭﺎ ﻟوﻟﻲّ اﻷﻣر أو ﻣن ﯾﻧوﺑﮫ  ،ﻟﻛوﻧﮭﺎ اﻋﺗداءات ﻣﺣدودة اﻟﺧطر ﻣن ﺟﮭﺔ  ،ﻛﻣﺎ أنّ ﻣن
أﺳﺑﺎب ﺗﻔوﯾﺿﮭﺎ اﺧﺗﻼﻓﮭﺎ ﻣن ﺷﺧص إﻟﻰ آﺧر رﻏم أﻧّﮭﺎ ﻗد ﺗﻛون ﻣن طﺑﯾﻌﺔ واﺣدة.
واﻋﺗﻣﺎد ﻣﻌﯾﺎر ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺟرم،ﻓﻲ ھذا اﻟﻧّوع ﻣن اﻟﺟراﺋم –اﻟﺗّﻌزﯾرﯾّﺔ  ،-ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺗطﺑﯾق
ﻣﻌﯾﺎر آﺛﺎر اﻟﺟرﯾﻣﺔ؛ ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌد ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻔﻌل اﻟﻣرﺗﻛب ،ﯾﻌﺎﯾن اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗّﺑﺔ ﻋﻧﮫ،وﯾﻧظر
إﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ وﯾﺗﻘﺻّﻰ أﻣره  ،ﺛ ّم ﯾﺧﺗﺎر ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ وﺻل إﻟﯾﮫ ﻧوع وﻣﻘدار اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻣﺑدأ
) (1ﯾﻧظر  ،اﻟﻔﺻل اﻷوّ ل ﻣن اﻟﺑﺎب اﻷوّ ل  ،ص 69ـ99؛ اﻟﻔﺻل اﻷوّ ل ﻣن اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،ص 258وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
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اﻟﺗﻧﺎﺳب ) .(1ﻓﺻﻐر اﻟﺳنّ ﻗد ﯾرﻓﻊ ﻋن اﻟﺟﺎﻧﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣطﻠﻘﺎ ،رﻏم أنّ ﺟرﯾﻣﺗﮫ ﻗد ﺗﻛون ﻓﺿﯾﻌﺔ،واﻟﻔﻘر
واﻟﺣﺎﺟﺔ ﻗد ﯾﺧﻔﻔﺎھﺎ ﻛﻣّﺎ وﻧوﻋﺎ ؛ واﻟﻌود إﻟﻰ اﻹﺟرام ﻗد ﯾﺷدّدھﺎ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻻﺳﺗﺋﺻﺎل،ﺣﺗّﻰ وﻟو ﻛﺎن
اﻻﻋﺗداء ﺑﺳﯾطﺎ ﻓﻲ اﻷﺻل–،وﻛﻠّﮭﺎ ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻣﺟرم.
ﻧؤﻛّد ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ،إﻟﻰ أنّ اﻋﺗﻣﺎد أﺣد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء اﻟﺗﺎ ّم ﻋن اﻟﺑﺎﻗﻲ ،ﻓﺎﺳﺗﻘراء
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺷرﻋﯾّﺔ اﻟﻣﻘدّر و اﻟﻣﻔوّ ﺿﺔ  ،ﯾؤﻛّد أﺧذ اﻟﻣﺷرّ ع ﺑﮭﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ؛ ﻗد ﯾﻐﻠب ﻓﻘط ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ
آﺧر ﺳواء ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗّﺷرﯾﻊ أو ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أو ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗّﻧﻔﯾذ أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى ،ﻓﯾﻛون اﻷﺧﯾر
ﻣﻌﺗﻣدا ﺑﺻﻔﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺔ  ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻛون اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻷوّ ل اﻟﻣﺻطﻔﻰ ھـو اﻷﺳﺎس .
ﺛﺎﻧﯾﺎ ـ أھ ّم ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎزﯾر :ﺗﻧوّ ع ﺟراﺋم اﻟﺗّﻌزﯾر واﺧﺗﻼف طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ  ،ھﻣﺎ
اﻟﺳّﺑب اﻟرّ ﺋﯾﺳﻲ ﻟﺗﻌدّد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟزاء ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺳم اﻟﺗّﻔوﯾﺿﻲ ﻣن اﻟﺗّﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ؛ ﻓﺎﻟﻣﻌﺎﺻﻲ
ﺑﺿروﺑﮭﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،واﻟ ّﺗﻌﺎزﯾر اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ،وﻛذا اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت،ﻻ ﺗﺟﻣﻌﮭﺎ طﺑﯾﻌﺔ واﺣدة
ﺑﺣﯾث ﯾﺻﻠﺢ ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر ﻓرﯾد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﻠّﮭﺎ ﺗﺗﺣﻘّق ﺑﮫ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻛ ّل ﺟزاء .
وﺣﺗّﻰ ﯾﺗﯾﺳّر إدراك ﻛﯾﻔﯾّﺔ إﻋﻣﺎل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺛّﻼﺛﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﺗّﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗّﻌﺎزﯾر  ،ﻧﺳﻠك ذات اﻟﻣﺳﻠك اﻟّذي اﻋﺗﻣدﻧﺎه ﻓﻲ ﺑﯾﺎن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟزاء ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘدّرة  ،وذﻟك ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ
إﺳﻘﺎط ﻛ ّل ﻣﻌﯾﺎر ﻣﻧﮭﺎ )(2ﻋﻠﻰ ﻛ ّل ﻗﺳم ﻣن أﻗﺳﺎم اﻟﺗّﻌزﯾر ﻛﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ :
أ  -ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ  :اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ ﻓﻲ اﻟﺷّقّ اﻟﺗّﻔوﯾﺿﻲ ﻣن اﻟﺗّﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺗﻧوّ ﻋﺔ  ،وﻗد ﻗﺳّﻣﮭﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻛﻣﺎ ﺑﯾﻧﺎ ﺳﻠﻔﺎ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ھﻲ ):(3
أ-1ﻧوع ﺷُرع ﻓﻲ ﺟﻧﺳﮫ ﺣدّ ،وﻟﻛن ﻻ ﺣ ّد ﻓﯾﮫ .
أ-2ﻧوع ﺷُرع ﻓﯾﮫ اﻟﺣ ّد واﻗﺗرن ﺑﺷﺑﮭﺔ .
أ-3وﻧوع ﻟم ﯾﺷرع ﻓﯾﮫ وﻻ ﻓﻲ ﺟﻧﺳﮫ ﺣ ّد .
ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻔﺗرض ﺗﻐﻠﯾﺑﮫ ﻓﻲ اﻧﺗﻘﺎء اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛ ّل ﻧوع ﻣن ھذه اﻷﻧواع
اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﺣﻛﯾم ﻣﻧﮭﺎ  .ﻓﺎﻷﺻل أنّ ﺟراﺋم اﻟﻧّوع اﻷوّ ل واﻟﺛّﺎﻧﻲ ﻣﻘدّرة اﻟﻌﻘوﺑﺔ
ﺑﺎﻟﻧّصّ  ،ﻏﯾر أنّ اﻗﺗراﻧﮭﺎ ﺑﺑﻌض اﻟﺣﯾﺛﯾﺎت ﺟﻌل اﻟﺗّطﺑﯾق اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻧّﺻوص اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﻘﺑّل ،ﻟﻌدم
ﺣﺻول اﻟﺗّطﺎﺑق اﻟﻣطﻠق ﺑﯾن اﻟﻧّﻣوذج اﻟﻣﺟرّ م ﻧﺻّﺎ ﺑﺄرﻛﺎﻧﮫ اﻟﺛّﻼﺛﺔ،وﺷروطﮫ اﻟﺧﺎﺻّﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﻣﻘدّر

)(1ﯾﻧظر ،ﻋﺑد اﻟ ّرﺣﯾم ﺻدﻗﻲ  ،اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،ص.207
)  (2ﯾﻧظر ،اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،اﻟﻔﺻل اﻷوّ ل  ،اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ص 265و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
)  (3ﯾﻧظر  ،ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋودة  ،اﻟﺗّﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ج. 133-132 / 1
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اﻟﺟزاء ﻣن اﻟﺗّﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻣﻊ ھذه اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺣﺎدﺛﺔ؛إﻻّ أنّ ﺗﻌذّر ﺣﺻول ھذا اﻟﺗطﺎﺑق ﻻ ﯾﺣول دون
اﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟّذي اﻋﺗﻣده اﻟﻌﻠﯾم اﻟﺧﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻘرﯾره ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘدّرة .
أﻣّﺎ اﻟﻧّوع اﻟﺛّﺎﻟث  ،ﻓرﻏم ﻏﯾﺎب ﺻور ﺟراﺋﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﻣﻘدّر اﻟﺟزاء ﻣن اﻟﺷّﺎرع اﻟﺣﻛﯾم ،
وﺑﺎﻟﺗّﺎﻟﻲ ﺗﻌذّر اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎل  ،إﻻ ّ أنّ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻔﺗرض اﻋﺗﻣﺎده أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر أﻧﺳب
اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻟﺟراﺋﻣﮫ ﻟﯾس ﺑﺎﻷﻣر اﻟﻣﺳﺗﻌﺻﻲ  ،ذﻟك أنّ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣَ ريّ ﺑﮫ ﻋـرضُ ﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة  ،ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺛّﻼﺛﺔ :ﻣﻌﯾﺎر آﺛﺎر اﻟﺟرﯾﻣﺔ ،ﻣﻌﯾﺎر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ،ﺛ ّم ﻣﻌﯾﺎر ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺟرم؛ وﻣن ﺛ ّم ﯾُﻛﯾّف
اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﺗوﺻّل إﻟﯾﮫ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ.وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ أﻛﺛر وﺑﺈﯾﺟﺎز ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺣدود واﻟﻘﺻﺎص ﺟراﺋم ﻣﻘدّرة اﻟﺟزاء ﺑﺎﻟﻧّصّ اﻟﻣﻘدّس  ،واﻟﺷّرع اﻟﺣﻛﯾم ﻟﻣّﺎ وﺿﻊ
ﻋﻘوﺑﺎﺗﮭﺎ  ،اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر آﺛﺎر اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدود ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾّﺔ  ،وﻣﻌﯾﺎر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم
اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺑدان –اﻟﻧّﻔس وﻣﺎ دوﻧﮭﺎ –؛ وﻗد ﺳﺑق ﻟﻧﺎ اﻟﺗّﻧوﯾﮫ ﺑﺿرورة ﺗﻘﺻّﻲ ﻣﻧﮭﺞ اﻟﻌﻠﯾم اﻟﺧﺑﯾر ﻓﻲ
ﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاءات اﻟﺗﻔوﯾﺿﯾّﺔ ؛ ﻟذا ﻧرى أﻧّﮫ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻣن اﻟﺣدود اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﺷﺑﮭﺔ  ،أو
ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﻣﻠﺔ اﻟﺷروط  ،ﯾﻠزم اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻌﯾﺎر آﺛﺎر اﻟﺟرﯾﻣﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ،ﺑل وﯾﻔﺗرض
ﺗﻘرﯾب اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗّﻌزﯾرﯾّﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣ ّدﯾّﺔ ﻛﻠّﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺷّﺑﮭﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ أو ﻛﺎن اﻟﺷّرط اﻟﻧّﺎﻗص
ﺷﻛﻠﯾّﺎ .
ھذا  ،وﻗد رﺟّ ﺢ اﻟﺑﻌض أن ﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘرّ رة ﻟﻣﺎ ﺷُرع ﻓﻲ ﺟﻧﺳﮫ اﻟﺣ ّد وﻻ ﺣ ﱠد ﻓﯾﮫ  ،ﺑدﻧﯾّﺔ
ﻟﻔﺎﻋﻠﯾّﺔ ھذه اﻟﺟزاءات ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺣﺳم ﻣﺎدّة اﻟﻔﺳﺎد) .(1وإﻧّﺎ ﻟﻧرى اﻟﺟﻠد أﻧﺳب اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺑدﻧ ّﯾﺔ
ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ھذا اﻟﻧّوع ﻣن اﻟﺟراﺋم  ،وﯾﺑﻘﻰ ﻋدد اﻷﺳواط رھن ﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣّﻧﮫ ﻣن ظروف ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ
وظروف ﻓﺎﻋﻠﮭﺎ واﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ .
أﺳﺎس ﺗﻐﻠﯾب ﻣﻌﯾﺎر آﺛﺎر اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻧّوع ﻣن اﻟﺟراﺋم أﻧّﮭﺎ اﻋﺗداءات ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﮫ
ﺑﺣﻘوق ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ  ،واﻟﻌوارض اﻟطﺎرﺋﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ  ،رﻏم ﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﺣ ّد اﻟﻣﻘدّر ﻣن
اﻟﺑﺎري ﻋزّ وﺟ ّل  ،إﻻّ أنّ أﺛرھﺎ ھذا ﻻ ﯾﻧﺻرف إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣقّ اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﯾﮫ).(2
وإذا ﻛﺎﻧت اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻣن ﺟراﺋم اﻟﻘﺻﺎص اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﺷﺑﮭﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭﺎ  ،ﻓﺎﻷﺻل ﺗﻐﻠﯾب
اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻌﯾﺎر طﺑﯾﻌﺔ ا ﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر وﺗﻘدﯾر اﻟﺗّﻌزﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳب  ،ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﻛون ﻓﯾﮫ ﺑﺗر وﻻ ﺟذع وﻻ
إھﻼك ؛ وﻻ ﺑﺄس ﺑﺎﻟﻘطﻊ واﻟﺻّﻠب ﺗﻌزﯾرا ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ،وإن ﻛﻧّﺎ ﻧﻔﺿّل ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺟﻠد ﻋﻧﮭﻣﺎ ﻟﻛﻔﺎﯾﺗﮭﺎ
ﻓﻲ إﺷﻔﺎء ﻏﯾظ اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ وردع اﻟﺟﺎﻧﻲ .

)  (1ﯾﻧظر ،اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ ﺟﺎد ،اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺑدﻧﯾّﺔ  ،ص.185
)  (2ﯾﻧظر ،أﺑو اﻟﻣﻌﺎطﻲ أﺑو اﻟﻔﺗوح ،اﻟﻧّظﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ص. 496
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وأﺳﺎس ﺗﻐﻠﯾب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻧّوع ﻣن اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ أﻧّﮭﺎ اﻋﺗداءات ﻣﺎﺳّﺔ ﺑﺄﻓراد ﻓﻲ أﺑداﻧﮭم،
ﺑدﻧﻲ،ﻓﺗﺻوّ رﻧﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ
ًّ
واﻟﺟزاء ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎل ﯾﻔﺗرض اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﺟﻧس اﻻﻋﺗداء؛وﺑﻣﺎ أنّ ھذا اﻷﺧﯾر
اﻟﺗّﻌزﯾر أن ﯾﻛون ﺑدﻧﯾّﺎ ھو اﻵﺧر ﺣﺗّﻰ ﺗﺿﻣن ﻋداﻟﺗﮫ .
وﺣﺗّﻰ ﻣﻊ ﺣﺻول ﻋﻔو اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ ،ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗّﻌزﯾرﯾّﺔ؛واﻟﻣﻔروض أن ﺗﻛون ﻣن
طﺑﯾﻌﺔ اﻻﻋﺗداء اﻟﺣﺎﺻل وﻟو ﻣﻊ ﺻﯾرورﺗﮫ اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺣقّ ﻋﺎ ّم وﯾﺳﻣّﻰ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ":ﺣقّ
اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم واﻟﺗﮭذﯾب") (1؛ﻓﺎﻟﻧّظر ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻻ ﺑ ّد أن ﯾﻧﺻرف إﻟﻰ أﺻل طﺑﯾﻌﺔ
اﻻﻋﺗداء،وھو ﻓﻲ ھذا اﻟﻧّوع ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺣقّ ﻓرديّ ﻓﻲ اﻷﺻل  ،واﻋﺗﻣﺎد اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺑدﻧﯾّﺔ
ھﻧﺎ ﻣرﺟّ ﺢ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﻣﺑدأ اﻟﻣﻼءﻣﺔ  ،أو ﺑﻌﺑﺎرة أدقّ  ،اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ .
أﻣّﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ اﻟﺗّﻲ ﻟم ﯾﺷرع ﻓﯾﮭﺎ وﻻ ﻓﻲ ﺟﻧﺳﮭﺎ ﺣ ّدً ،ﻓﺎﻷﺻل ﺗﺣﻛﯾم ﻣﻌﯾﺎر ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺟرم
أﺳﺎﺳﺎ،ﻟذا ﯾﻔﺗرض ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻣﺣﯾص اﻟﻧّظر ﻓﻲ ظروف اﻟﺟﺎﻧﻲ اﻟﺧﺎﺻّﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣّﻧﮫ ﻣن ﺳﻧّﮫ ،
ووﺿﻌﯾّﺗﮫ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ،وأﺳﺑﺎب ارﺗﻛﺎﺑﮫ اﻟﻣﻌﺻﯾّﺔ  ،ﺛ ّم اﻟﻧّظر ﺑﻌد ذﻟك ﻓﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗّﺑﺔ ﻋن ﺟرﯾﻣﺗﮫ ،
وﻛذا طﺑﯾﻌﺔ ھذه اﻟﺟرﯾﻣﺔ .
وأﺳﺎس ﺗﻐﻠﯾب ﻣﻌﯾﺎر ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺟرم ﻓﻲ ھذا اﻟﻧّوع ﻣن اﻟﺟراﺋم أﻧّﮭﺎ ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ ﻧﻣوذج ﻋﻘﺎﺑﻲ
ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ،ﯾﻣﻛن اﻟﻘﯾﺎس ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﺗّﻌزﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﺎﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر اﻟﺗّرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺷﺧص
اﻟﺟﺎﻧﻲ وﻋرض ﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة؛ ﻟذا ﻓﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗّﻌزﯾرﯾﺔ ،ﻧﺟدھﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻛﻣّﺎ وﻧوﻋﺎ ﺑﺣﺳب اﻟﺣﺎﻻت
ﻣﺣ ّل اﻟﻧّظر ﺣﺗّﻰ ﻣﻊ ﺣﺻول اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟواﺣدة ﻣن ﻋدّة أﺷﺧﺎص أي اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .
ب  -ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎزﯾر اﻟﻣﻘرّ رة ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ:إنّ ﻣﻧﺎط ﻓرض ھذه اﻟﺗّﻌزﯾرات
ھو اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ؛ ذﻟك أنّ اﻷﻓﻌﺎل واﻟﺣﺎﻻت اﻟدّاﺧﻠﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺳم  ،ﻟم ﺗﺟرّ م ﻟذاﺗﮭﺎ ﻟﻛوﻧﮭﺎ ﻟﯾﺳت
ﻣﻌﺎﺻﻲ ﺧﺎﻟﺻﺔ  ،ﺑل ﺟُ رّ ﻣت ﺑﺳﺑب وﺻف طرأ ﻋﻠﯾﮭﺎ  ،ﻓﺎﺳﺗوﺟﺑت اﻟﻌﻘﺎب ؛ ھذا واﻟوﺻف اﻟﻌﺎرض ھو
اﻹﺿرار ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ أو اﻟﻧّظﺎم اﻟﻌﺎ ّم).(2
واﻟﺟزاء اﻟﻣﻘرّ ر ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺳم،ﻻ ﺑ ّد أن ﯾدور واﻟﻌﻠّﺔ اﻟّﺗﻲ ﻣن أﺟﻠﮭﺎ ﻓرض؛ ﻟذا ،ﻓﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣدة
ﻓﯾﮫ ﻏﯾر ﺛﺎﺑﺗﺔ  ،وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدھﺎ ﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺣدﯾد أو ﺣﺻر اﻷﻓﻌﺎل واﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺎﺳّﺔ ﺑﺎﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎ ّم
،وﻣن ﺛ ّم ﺗﻌذّر ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﺑﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ أو ﺑﺣﺳب آﺛﺎرھﺎ أو ﺷﺧﺻﯾّﺔ ﻣرﺗﻛﺑﯾﮭﺎ .

)  (1أورد اﻹﻣﺎم اﻟﻣﺎوردي أﻧّﮫ  .." :ﻟو ﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﺗّﻌزﯾر ﺣقّ ﻵدﻣﻲ ﻛﺎﻟﺗّﻌزﯾر ﻓﻲ اﻟﺷّﺗم واﻟﻣواﺛﺑﺔ،ﻓﻔﯾﮫ ﺣقّ اﻟﻣﺷﺗوم
واﻟﻣﺿروب وﺣق اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻟﻠﺗﻘوﯾم واﻟﺗّﮭذﯾب ،ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻟواﻟﻲ اﻷﻣر أن ﯾﺳﻘط ﺑﻌﻔوه ﺣقّ اﻟﻣﺷﺗوم واﻟﻣﺿروب وﻋﻠﯾﮫ أن
ﯾﺳﺗوﻓﻲ ﻟﮫ ﺣﻘّﮫ ﻣن اﻟﺗّﻌزﯾر ". .اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺳّﻠطﺎﻧﯾﺔ،ص.388
)  (2ﯾﻧظر ،ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋودة  ،اﻟﺗّﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ج.150/1
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وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈﻧّﺎ ﻧرى اﻟﺗّرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻛب اﻟﻔﻌل ﺑﺎﻟدّرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺣﺗّﻰ ﯾﺗﯾﺳّر ﺿﺑط ﺣدود
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،وﻣن ﺛ ّم ﺗﻘرﯾر وﺗﻘدﯾر اﻟﺟزاء اﻟﻣﻧﺎﺳب  .وھذا ﯾﻌﻧﻲ أنّ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺗّﺧذ ﻣن ﻗﺑل
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟ ّﺗﻌزﯾر ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ھو ﻣﻌﯾﺎر ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺟرم  ،ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﺗﻐﺎﺿﻰ ﻋن اﻵﺛﺎر
اﻟﻣﺗرﺗّﺑﺔ ﻋن اﻟﻔﻌل ﻻ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘﻠّ ُﺔ أو اﻟﻛﺛرةُ ﻓﺣﺳب،ﺑل ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌ ُﺔ اﻷﺛر وﺧطورةُ اﺳﺗﻔﺣﺎﻟﮫ .
وأﺳﺎس ﺗﻐﻠﯾب ﻣﻌﯾﺎر ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺟرم ﻓﻲ اﻟﺗّﻌزﯾر ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ  ،أنّ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﻧدرﺟﺔ ﺗﺣت
ھذا اﻟﻘﺳم  ،ﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻣن ﻋدﯾﻣﻲ اﻷھﻠﯾّﺔ أو ﻧﺎﻗﺻﯾﮭﺎ ؛ وﻋﻠﯾﮫ  ،ﻓﺎﻟرّ ﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﻠﻔﻌل ﻏﯾر
ﻣﻛﺗﻣل  ،وھذا اﻟرّ ﻛن ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺷﺧص اﻟﻔﺎﻋل  .وﺣﺗّﻰ ﻣﻊ ارﺗﻛﺎب اﻟﻔﻌل ﻣن ﻣﺳؤول ﺟﻧﺎﺋﯾّﺎ أي ﻣﻛﺗﻣل
اﻷھﻠﯾّﺔ  ،ﻓﺎﻟﻐﺎﻟب أنّ اﻟﻘﺎﺿﻲ رأى ﺿرورة ﻓرض ﻋﻘﺎب ﺗﻌزﯾري ﻋﻠﯾﮫ  ،إﻣّﺎ ﻟﺗﻛراره ﻟﻠﻔﻌل ﺑﺣﯾث أنّ
ھذا اﻷﺧﯾر ﻟم ﯾﻛن ﻟﯾﺷﻛّل ﻣﺿرّ ة ﺑﺎﻟﻧّظﺎم اﻟﻌﺎ ّم ﻟوﻻ ﻣﻌﺎودة اﻗﺗراﻓﮫ  ،وإﻣّﺎ ﻟﺗﻌﻠّق اﻟﺷّﺑﮫ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋل ﺑﺣﯾث ﻏدا
ﻣن اﻟﻧّﺎس اﻟﻣﺷﺑوھﯾن  ،وﻛ ّل ھذه اﻻﻋﺗﺑﺎرات ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣذﻧب ؛ ﻓﻼ ﻣﻧﺎص إذن ﻣن ﺗﻐﻠﯾب ﻣﻌﯾﺎر
ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺟرم ﻋن اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾن اﻵﺧرﯾن .
ج– ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت  :ﺗﻘﺳّم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺷّرﻋﯾّﺔ ﺑﺣﺳب طرﯾﻘﺔ ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ  ،إﻟﻰ
أﻓﻌﺎل ﺳﻠﺑﯾّﺔ ﺗﺗﻣﺛّل ﻓﻲ ﺗرك اﻟﻣﻧدوﺑﺎت  ،وأﻓﻌﺎل إﯾﺟﺎﺑﯾّﺔ ﺗﺗﻣﺛّل ﻓﻲ ﻓﻌل اﻟﻣﻛروھﺎت)(1؛ وﯾﻣﻛن ﺿ ّم
اﻟﺗّﻣﺎطل ﻓﻲ أداء اﻟواﺟﺑﺎت إﻟﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺳّﻠﺑﯾّﺔ  ،وﻛذا ﺧرق اﻷواﻣر واﻟﻘرارات اﻟﺗّﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟّﺗﻲ ﯾﺻدرھﺎ
وﻟﻲ اﻷﻣر واﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷّؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ .
وﻟﻌ ّل اﻟﻧّﺎظر إﻟﻰ ھذه اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﯾرى ﻋدم اﻗﺗﺿﺎء ﻓرض ﻋﻘﺎب ﺗﻌزﯾري ﻋﻠﯾﮭﺎ ؛ ذﻟك أنّ ﺻﻔﺔ
اﻹﻟزام ﻣﻧﻔﻛّﺔ ﻋﻧﮭﺎ  ،ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺷّقّ اﻟﺳّﻠﺑﻲ ﻣﻧﮭﺎ أو اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ–ﺧﻼ ﻣﺎ ﺗﻌﻠّق ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟواﺟﺑﺎت  .-واﻟﺣقّ أنّ
ﻣﻧﺎط ﺗﻘرﯾر ﺟزاء ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب ھذه اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ھو اﻹﺻرار ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﻔرد أو اﻟﺗّﺿﺎﻓر ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ.وﻓﻲ ذﻟك ﯾﻘول اﻹﻣﺎم أﺑو زھرة  ..":ﻟذﻟك ﻻ ﺗﻛون ﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺗرك اﻟﻣﻧدوب إﻻّ إذا ﺗﻛﺎﺛر اﻟﺗّرك
وﺗﺿﺎﻓر ﺣﺗّﻰ ﺻﺎر ﺗرﻛﺎ ﺑﺎﻟﻛلّ ،وﻟﯾس ﺗرﻛﺎ ﺑﺎﻟﺟزء… وﻟذﻟك ﻗﺎﻟوا  :إنّ اﻟﻣﻛروه ھو ﺑﺎﻟﺟزء ﻻ ﻣؤاﺧذة
ﻓﯾﮫ  ،وﻟﻛن ﺑﺎﻟﻛ ّل ﻓﯾﮫ ﻣؤاﺧذة …" ).(2
وﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻔﺗرض اﻋﺗﻣﺎده ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر وﺗﻘدﯾر ﺟزاء اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ ﻋﻠّﺔ
ﺗﺟرﯾﻣﮭﺎ ؛ وﻗد ﻗﻠﻧﺎ  :إﻧّﮭﺎ اﻹﺻرار ﻋﻠﯾﮭﺎ  ،وﻋﻣوم ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ أو ﻣﺎ ﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﻌود ،وھو وﺻف
ﺧﺎصّ ﺑﻣرﺗﻛب اﻟﻔﻌل  ،ﺣﺗّﻰ وإن ﺗﻛﺎﺛر اﻗﺗراﻓﮫ ﻣن ﻋﺎﻣّﺔ اﻟﻧّﺎس إذ اﻷﺻل ﻓﻲ ﺗﺟرﯾﻣﮫ ھو اﻟﺗّﻛرار ؛ ﻟذا
ﻓﺎﻟرّ اﺟﺢ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻌﯾﺎر ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺟرم أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺗّﻌزﯾر ﻟﻠﻣﺧﺎﻟﻔﺎت .

)  (1ﯾﻧظر  ،ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋودة  ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،ج.155 /1
)  (2ﯾﻧظر ،أﺑو زھرة  ،اﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،ص 209و . 212
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وﻗﺑل اﻧﺗﻘﺎﻟﻧﺎ إﻟﻰ ﺑﯾﺎن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  ،ﻧذﻛّر ﺑﺄنّ ﺗﻐﻠﯾب
ﻣﻌﯾﺎر ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺟرم ﻓﻲ اﻟﺟزاءات اﻟﺗّﻌزﯾرﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ إﻗﺻﺎء ﻣﻌﯾﺎري آﺛﺎر وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ،
ﺑدﻟﯾل ﺗرﺟﯾﺢ اﻋﺗﻣﺎدھﻣﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺗّﻌزﯾر ﻋﻠﻰ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ .
إنّ ھذا اﻟﻌرض ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟزاء ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﺗّﻔوﯾﺿﻲ ﻣن اﻟﺗّﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﯾﻣﺛّل إﻻ ّ
اﺟﺗﮭﺎدا ﺷﺧﺻﯾّﺎ  ،ﻣﺳﺗﻧده ﺷروﺣﺎت ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺷّرﯾﻌﺔ وﻋﻠﻣﺎؤھﺎ  ،ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻧﮭم اﻟﻣﺣدﺛﯾن أﺛﻧﺎء ﻋرﺿﮭم
ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺷّرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ  ،وھو اﺟﺗﮭﺎد ﯾﺣﺗﻣل اﻟﺧطﺄ .

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :
ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون.
ﺑﻌض ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺳﺗﻣد ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ واﻟّﺗﻲ أﻓﺿﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ)،(1
ﺑل ھﻲ ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ إﺳﻘﺎط ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﻓﺎرق ﻛﯾﻔﯾّﺔ
إﻋﻣﺎﻟﮭﺎ أو ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻻت ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺣﺎﻟﺔ .و ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻧﺗﻧﺎول ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
1ـ ﻣﻌﯾﺎر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ :ﯾﺑﺣث ﻓﻲ اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﺑﻌﻧﺻرﯾﮫ :اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ

و

اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ،و ﯾﺑﻘﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾّﺔ ﻓﯾﺑﺣﺛﮫ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺻدد ﺗﻧﻘﯾﺑﮫ ﻋن ﻣدى ﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ
اﻟﻔﺎﻋل ﻋن ذﻟك اﻟﺳﻠوك ﺑﺎﻟذات ﻣﻌﺗﻣدا ﻓﻲ ﺗﻘدﯾره ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر آﺧر ھو ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ؛ و ﯾﻣﻛن
ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺿﻣون ﻣﻌﯾﺎر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ و ﺑﻌض ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
أ ـ ﻣﺿﻣون ﻣﻌﯾﺎر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ:إﻟﺗزاﻣﺎ ﻣﻧﮫ ﺑﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ ﯾﺳﺗﻧد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ أﺛﻧﺎء ﻧظره
ﻟﻠدﻋﺎوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻣﺎﻣﮫ إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﻣرﺗﻛب و اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮫ ،ﻷنّ ﺳﻠطﺗﮫ ﻓﻲ ﺗﻛﯾﯾف
اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻗﺑل ﺗﻘدﯾر اﻟﺟزاء اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﮭﺎ ﻣﻘﯾّدة ﺑﺎﻟﻧّص اﻟﺷرﻋﻲ .ﺛ ّم إنّ ﺑﺣﺛﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﯾﻧطوي
ﻋﻠﻰ إﺣﺎطﺗﮫ اﻟدﻗﯾﻘﺔ و اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛ ّل ﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟواﻗﻌﺔ ﺑظروﻓﮭﺎ اﻟﻣﺎدﯾّﺔ و ﻣﻛﺎﻧﮭﺎ و زﻣﺎﻧﮭﺎ  ،ﺗﻠك اﻟﻣﻼﺑﺳﺎت
اﻟّﺗﻲ ﯾﺗﻌذّر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرّ ع اﻹﻟﻣﺎم ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻟﻛﺛرﺗﮭﺎ و ﺗﺑﺎﯾﻧﮭﺎ .أﻣّﺎ وﻗوﻓﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ
ﻓﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺿﺑطﮫ ﻵﺛﺎرھﺎ اﻟﻣﺎدﯾّﺔ و اﻟﻣﻌﻧوﯾّﺔ ﺑﻧﻔﺳﮫ أو ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻷﺟﮭزة اﻟﻔﻧﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ  .و ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈنّ
ﻣﺿﻣون ﻣﻌﯾﺎر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ و ﻛﯾﻔﯾّﺔ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﻣرھون ﺑﻘدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺎطﺔ
ﺑﻌﻧﺻري اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﮭﺎ أي اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ اﻟﻣرﺗﻛب و اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ  ،و ﺑﯾﺎﻧﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ھذا
اﻟﻧّﺳق ﯾﻛون ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

) (1ﯾﻧظر  ،اﻟﻔﺻل اﻷوّ ل ﻣن ھذا اﻟﺑﺎب  ،ص  274و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
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أ 1ـ اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ :ﻣﮭﻣﺎ ﺗﻌددت ﺻور اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲّ و ﻣﮭﻣﺎ ﺗﺑﺎﯾﻧت  ،ﻓﺈنّ ﺿﺑط ﻧوﻋﮭﺎ
و ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ  ،و اﻷﻣر ﻣﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺑﺳﺎت ﻛ ّل واﻗﻌﺔ
ﺳواء ﺗﺟﺳد اﻟﺳﻠوك ﻓﻲ ﺻورة إﯾﺟﺎﺑﯾّﺔ أو ﺳﻠﺑﯾّﺔ.و اﻟﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟّﺗﻲ ﯾﻔﺗرض ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﮭﺎ ﺗﺗﻌﻠّق
ﺑداﯾﺔ ﺑﻣﺣل اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟّذي ﻗد ﯾﻛون ﻣﺎﻻ ﻟﻠﻐﯾر وﻗد ﯾﻛون ﺷﺧﺻﺎ و ﻗد ﯾﻛون ﻣرﻓﻘﺎ  ..ﺛ ّم إنّ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻛﺎن و
زﻣﺎن ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻟﮫ وزﻧﮫ ﻓﻲ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻔرق ﺑﯾن واﻗﻌﺔ ارﺗﻛﺑت ﻓﻲ ﻣﻛﺎن أو ﻣرﻓق ﻋﺎم و
أﺧرى ﻓﻲ ﻣﺳﻛن أو ﻣرﻓق ﺧﺎصّ و ﻓرق أﯾﺿﺎ ﺑﯾن واﻗﻌﺔ ارﺗﻛﺑت ﻧﮭﺎرا و أﺧرى ﻟﯾﻼ..و ﺗﺑﻘﻰ اﻟوﺳﯾﻠﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ و ﻛذا أﺳﻠوب اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮫ أﺣد أھم اﻟﻛواﺷف اﻟﻣﻔﺗرض اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻟﺗﻘدﯾر ﻣدى ﺧطورة اﻟﺳﻠوك اﻟﻣرﺗﻛب و ﻣدى ﻣﺳﺎﺳﮫ ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺣ ّل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ.
و ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻧّﻣوذج اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠواﻗﻌﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ و ﻣن ﺛ ّم ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻛﯾﯾف
اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﮭﺎ ﻣن أﺟل ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،ﻻ ﺗﺗوﻗف ﻓﺣﺳب ﻋﻠﻰ إﺣﺎطﺗﮫ ﺑﺗﻠك اﻟﻣﻼﺑﺳﺎت ﺑل ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ذﻟك ﺗﺣدﯾد ﻣﻘدار اﻟﺿرر اﻟﻧّﺎﺷﺊ ﻋﻧﮭﺎ أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣّﻰ ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ.
أ 2ـ اﻟﻧّﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ :ﺛﺎﻧﻲ ﻋﻧﺻر ﻓﻲ اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺣرص اﻟﺷدﯾد ﻋﻠﻰ
ﺿﺑطﮫ ھو اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ؛ و ﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺗواﻓق
ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣق اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﺟﮭﺔ و ﻣﻘدار اﻻﻋﺗداء ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى.
و ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺔ ھذا اﻷﺛر ﺳواء ﻛﺎن ﺿررا ﻣﺎدﯾّﺎ ظﺎھرا و ﻣﻠﻣوﺳﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾﺎ ﻣﺣﺳوﺳﺎ واﻗﻌﺎ
أو ﻣﺗوﻗﻌﺎ ) ،(1ﯾﻔﺗرض ﺗﻘدﯾره ﺗﻘدﯾرا ﻣﺣﻛﻣﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻧﯾﺎت و آﻟﯾﺎت ﻗد ﺗﻛون ﺣﺳﺎﺑﯾّﺔ ﻣﺿﺑوطﺔ و
ﻗد ﺗﻛون ﻧﺳﺑﯾّﺔ .و ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﯾﺳﺗﻌﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ
ﺗﺣﺗﺎج ﺧﺑرة ﺧﺎﺻّﺔ ﺳواء ﺗﻘﻧﯾّﺔ أو طﺑﯾّﺔ إﻟﻰ اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟدى اﻟﻘﺿﺎء،و ﻗد أﻛّدﻧﺎ ﺳﻠﻔﺎ
ﺿرورﺗﮭﺎ و أھﻣﯾّﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم.
ب ـ ﺑﻌض ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻣﻌﯾﺎر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ :ھﻲ أﻣﺛﻠﺔ ﻧﺟدھﺎ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻟﻠدول
و ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ  ،ﺗﺑﯾّن ﻣدى ﺿرورة اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺷرّ ع ذاﺗﮫ و ﻣن ﺑﻌده اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﯾﺎر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻔرﯾده ﻟﻠﻌﻘﺎب ؛ﻓـ :
ب1ـ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ :ﻣﯾّزت اﻟﻘواﻧﯾن ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﺳرﻗﺔ و
ﻣﺎ ﯾﻌد اﺧﺗﻼﺳﺎ ﻟﻠﻣﺎل اﻟﻌﺎم ؛ ﻓﻔﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣﺛﻼ ،اﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣﺷرّ ع ﻣﺻطﻠﺢ "اﻻﺧﺗﻼس"
) (1ﯾﻧظر  ،ﻋﻣر اﻟﺳﻌﯾد رﻣﺿﺎن  ،ﻓﻛرة اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت  ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون و اﻻﻗﺗﺻﺎد  ،اﻟﻌدد اﻷوّ ل  ،اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﺣﺎدﯾﺔ و اﻟﻌﺷرون ،ﻣﺎرس  ،1961ص .106
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :
)(1

ﻓﯾﮭﻣﺎ ﻣﻌﺎ

اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

 ،وﻻ ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك أنّ اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ اﻟﻣﺟﺳّد ﻟﮭﻣﺎ واﺣد إذ ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس ﯾﻔﺗرض

وﺟود ﺣﯾﺎزة ﻟﻠﺟﺎﻧﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻠﺣظﺔ ارﺗﻛﺎب اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺟرّ م و ﺗﻛون اﻟﺣﯾﺎزة ﻧﺎﻗﺻﺔ ،و ﺗﻘوم
اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﻘﯾﺎم اﻟﻣؤﺗﻣن ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﺣﯾﺎزة اﻟوﻗﺗﯾّﺔ إﻟﻰ ﺣﯾﺎزة داﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻛﻠﯾّﺎ ﻛﻣﺎ ﻟوﻛﺎن
ﻣﺎﻟﻛﺎ.أﻣّﺎ اﻻﺧﺗﻼس ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺳرﻗﺔ ﻓﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﯾن أﺣدھﻣﺎ ﻣﺎدي ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ
اﻟﺣﯾﺎزة و آﺧر ﻣﻌﻧوي ﯾﺗطﻠب اﻧﺗﻔﺎء رﺿﺎ ﻣﺎﻟك اﻟﺷﯾﺊ) .(2و ﻣﮭﻣّﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺛﺑّت ﻣن
ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺗﺟﺳّد ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ﻟﺿﺑط ﺗﻛﯾﯾﻔﮫ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳرﻗﺔ أو اﺧﺗﻼس ﺑداﯾﺔ و ﻟن ﯾﺗﺄﺗّﻰ
ذﻟك إﻻّ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟﺟرﯾﻣﺔ و اﻟظروف اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ ﻻرﺗﻛﺎﺑﮭﺎ ﺛ ّم ﺑﻌد ذﻟك ﯾﺗ ّم ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘﺎب
اﻟﻣﻧﺎﺳب.
و ﻣﯾّزت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت أﯾﺿﺎ ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف دﻓﺎﻋﺎ ﺷرﻋﯾّﺎ و ﻣﺎ ﯾﻌد ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗﺄھﻠﺔ
ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف؛ﻓﻔﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣﺛﻼ وﺻف اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻟﻠدﻓﺎع اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت و اﺷﺗرط ارﺗﻛﺎﺑﮫ ﻟﯾﻼ ،و ﻧﺟد ذات اﻟوﺻف ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻧﺻوص
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص ﻏﯾر أنّ ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ ﯾﻛون ﻧﮭﺎرا

)(3

 .و اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻣﻧﺎﺳب طﺑﻘﺎ

ﻟﻠوﺻف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺳﻠوك ھو اﻟﻘﺎﺿﻲ  ،اﻟذي ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺗﺣ ّﻘق ﻣن ﺷروط ﻛ ّل ﺻورة ﻣن ﺻور اﻟﺳﻠوك
اﻹﺟراﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻼﺑﺳﺎﺗﮭﺎ و ھﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن واﻗﻌﺔ إﻟﻰ أﺧرى ؛ و ﺗوﻓﯾق اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺿﺑط طﺑﯾﻌﺔ
اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣرھون ﺑﺈﺣﺎطﺗﮫ اﻟﻛﻠﯾّﺔ ﺑﮭذه اﻟﻣﻼﺑﺳﺎت ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺑﺳﯾطﺔ.
و اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻛﺛﯾرة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺄﺛر ﺗﺣدﯾد ﻧوع و طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻠوك ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾﯾف و اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ،و ﺳﺗﺗﺑﯾّن ﺑﺟﻼء ﻋﻧد ﻋرض اﻵﻟﯾّﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ .
ب 2ـ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ:ﺟﻌﻠت اﻟﻘواﻧﯾن ﻣن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﺿﺎﺑطﺎ ﯾﻌﺗﻣده اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺳواء ﺗﺣﻘﻘت ﻓﻌﻼ ﻛﻣﺎ وﺻﻔﮭﺎ اﻟﻣﺷرّ ع ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻷﻏﻠب اﻟﺟراﺋم أو ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ
ﺗﺣﻘﻘﮭﺎ ـ ﻛﺣﻣل اﻟﺳﻼح دون ﺗرﺧﯾص ...ـ  .و أوﺿﺢ اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﻣﻛن إﻋطﺎؤھﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ :اﻟﺟراﺋم و
اﻻﻋﺗداءات اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص ﻛﺎﻟﺿرب ﺑﺿروﺑﮫ و اﻟﺟرح ﺑﻣﻘﺎدﯾره و اﻟﻘﺗل ﺑوﺳﺎﺋﻠﮫ و أﺳﺎﻟﯾﺑﮫ
) (1ﯾﻧظر  ،اﻟﻣواد357،350 :ﻣن اﻷﻣر  66ـ 156اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم ؛ اﻟﻣﺎدﺗﯾن 41،29:ﻣن
اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  06ـ  01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  23ﻓﯾﻔري  2006اﻟﻣﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد و ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﮫ و اﻟﻣﺎدة  29ﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة 2
ﻣن ﻗﺎﻧون رﻗم  11ـ  15اﻟﻣؤرّخ ﻓﻲ 02أوت . .2011
)  (2ﯾﻧظر  ،أﺣﺳن ﺑو ﺳﻘﯾﻌﺔ  ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﺧﺎصّ ،اﻟﺟراﺋم اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال،دط)،اﻟﺟزاﺋر:دار ھوﻣﺔ
ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧّﺷر،(2003،ص.252
)  (3ﯾﻧظر  ،اﻟﻣﺎدة  40و278ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري،و ﯾﻧظر ،أﺣﺳن ﺑوﺳﻘﯾﻌﺔ  ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ
اﻟﻌﺎ ّم،ط)،3اﻟﺟزاﺋر:دار ھوﻣﺔ ،(2006،ص 142ـ.287،148
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و...ﻓﺎﻟﻔروق ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺟﻠﯾّﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻓﻔرق ﺑﯾن اﻟﻌﺟز اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ
اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ و اﻟﻌﺟز اﻟﺟزﺋﻲ و ﻓرق ﺑﯾن ﺑﺗر اﻷﺻﺑﻊ و ﻓﻘﺊ اﻟﻌﯾن و ھﻛذا )،(1

و ﻟﻛن اﻟﺗﻘدﯾر

اﻟدﻗﯾق ﻟﮭﺎ ﻣطﻠوب ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺗﻔرﯾده ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ،و ﻟﮭذا أﻛدﻧﺎ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﺗﻘدﯾر ﻣﻘدار اﻟﺿرر اﻟﻧّﺎﺷﺊ
ﻋن اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺿرورة اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷﺟﮭزة اﻟﻔﻧﯾّﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻّﺻﺔ .
ھذا ،وﯾﺑﻘﻰ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ھو اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺿﻣﺎن ﺗﻔرﯾده
ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ،و ﻟﮭذا ﻣن اﻟﺿروري ﻛﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺎﻟﯾّﺔ أن ﯾﻌوّ ل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر آﺧر ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻻ ﻣن
ﺣﯾث ﻣدى ﻣﺳؤوﻟﯾّﺗﮭﺎ ﺑل ﻗﺑل ذﻟك ﻣدى ﺧطورﺗﮭﺎ  ،و ﯾﻣﻛن ﺑﯾﺎن ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 2ـ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾﺔ :إنّ اﻟﻣﺷرّ ع ﯾﻌﻣد وﺿﻊ ﺧطوط ﻋرﯾﺿﺔ ﯾرﺳم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ ﺳﯾﺎﺳﺗﮫ
اﻟﺗﺟرﯾﻣﯾّﺔ و اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ  ،و ﯾﺗرك ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻣﮭﻣّﺔ ﺗﻛﯾﯾف اﻟوﻗﺎﺋﻊ و ﺿﺑط ﻣﻘﺎدﯾر اﻟﺟزاءات ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ ﻋدة
ﻋواﻣل ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ  .و ﯾﺑدأ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﮭذه اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ
ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺿر اﻟﻣﻧﺟزة ﻣن أﺟﮭزة اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺛ ّم ﺑﻣﺛوﻟﮭﺎ أﻣﺎﻣﮫ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻘﺿﺎء و ﻣن ﺑﻌد ﺑﺗﻘﺎرﯾر
ك ﻓﻲ وﺟود ﺧطورة إﺟراﻣﯾّﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﺗﻛون ﺟﺳﺎﻣﺔ اﻻﻋﺗداء و
اﻟﺧﺑراء ﻋﻧﮭﺎ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ،ﺧﺎﺻّﺔ ﻋﻧد اﻟﺷ ّ
ﺟﺳﺎﻣﺔ اﻷﺿرار اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮫ ﻗرﯾﻧﺔ أوﻟﻰ داﻟﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ .و ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ،ﺑﺎت ﻣن اﻟﺿروري اﻋﺗﻣﺎد
اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻣﻌﯾﺎرا ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ) ،(2و ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺿﻣون ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر و ﻋرض ﺑﻌض
ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮫ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟ ّﺗﺎﻟﻲ :
أ ـ ﻣﺿﻣون ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣ ّﯾﺔ :ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻣﻧﺎط اﻟﻣﺳؤوﻟ ّﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ،و
ﻓﺣﺻﮭﺎ ﻣن ﻛ ّل ﺟواﻧﺑﮭﺎ ھو اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣدى ﺧطورﺗﮭﺎ ؛ و اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﯾﺄﺧذ ﺑﻧظر
اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﺣص ﻗﺑل اﺧﺗﯾﺎره و ﺗﻘدﯾره ﻟﻠﺟزاء اﻟﻣﻧﺎﺳب وإن ﻛﺎن ﯾﻣﻠك ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻷدﻟﺔ و اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻣﺎﻣﮫ ﺣﺗّﻰ و إن ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺟزة ﻋن طرﯾق اﻟﺧﺑرة). (3
ھذا  ،و ﻧرى أنّ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻرﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن :أﺣدھﻣﺎ ﻣﺎدي

و

اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻌﻧوي ؛ و رﻏم ﺗﺑﯾﺎﻧﻧﺎ ﻟﺑﻌض ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر اﻷوّ ل ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ  ،و ﻟﻧﺎ ﺣول ﻣﺎ
)  (1ﯾﻧظر  ،ﺳﻣﯾر اﻟﺟﻧزوري  ،اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾّﺔ  ،اﻟﻌدد اﻷوّ ل
 ،ﻣﺎرس  ،1968ص .183
)  (2ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻧﻣور ،دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻓﻘﮫ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ط )،1ﻋﻣﺎن  :ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ،(2004،
ص.38
) (3ﯾﻧظر ،ﻣﺑﺎرك ﻏﺎزي اﻟذﻧﯾﺑﺎت  ،اﻟﺧﺑرة اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﻲ إﺛﺑﺎت اﻟﺗزوﯾر،ط)،1ﻋﻣﺎن:داراﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر و
اﻟﺗوزﯾﻊ،(2005،ص282؛ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﻓودة ،ﺣﺟﯾّﺔ اﻟدﻟﯾل اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ و اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،دط)،اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ:دار اﻟﻔﻛر
اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ،(1999،ص.26
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ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎل ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ  ،إﻻ ّ أنّ ﺗرﻛﯾزﻧﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻘﺎم ﺳﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد
أھﻣﯾّﺔ ﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ و دور ﻓﺣص اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣﻌﯾﺎرا
ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﮫ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟزاﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻔرﯾده ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ:
أ 1ـ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺎدي:ﯾﺳﺗﺷﻔﮫ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة ﻣن ﻣﺎدﯾّﺎت اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ و ﻣﺎ ﺗرﺗب
ﻋﻧﮭﺎ ﻣن آﺛﺎر) .(1ﻓﻔﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻣﺟرم ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﺟرﯾﻣﺗﮫ ﯾوﻣﺊ ﺑﺧطورﺗﮫ
اﻟﻛﺑﯾرة .وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺗﻛون وﺳﯾﻠﺔ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺣ ّد ذاﺗﮭﺎ ھﻲ اﻟﻛﺎﺷﻔﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺧطورة.و ﻓﻲ
اﻟﻐﺎﻟب ﺗﻛون ﺟﺳﺎﻣﺔ اﻷﺿرار اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟدﻟﯾل اﻟﻘﺎطﻊ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره
ﺧطرا؛ ﻣ ّﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﻘف وﻗﻔﺔ ﻣﺳﺗﻔﯾﺿﺔ ﻣﺗﻣﻌّﻧﺎ و ﻣﻣﺣّ ﺻﺎ ﻛ ّل ھذه اﻟﻣﺳﺎﺋل ﻷﺧذھﺎ ﺑﻧظر اﻻﻋﺗﺑﺎر
ﻋﻧد ﺗﻘدﯾره ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ .
أ 2ـ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻌﻧوي :ﯾظﮭر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻔﺎﻋل وﻛ ّل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺻﺣﺗﮫ اﻟﻧّﻔﺳﯾﺔ
و ظروﻓﮫ اﻟﺑﯾﺋﯾّﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ و ﺑواﻋﺛﮫ و دواﻓﻌﮫ ﻟﻺﺟرام وﻏﯾر ذﻟك ﻣﻣّﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﻧﺳﺎق ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ
إﻟﻰ ﺗﺷدﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو ﺗﺧﻔﯾﻔﮭﺎ أو اﻻﻧﺻراف ﺑﺎﻟﻧّظر ﻻﻗﺗﻧﺎﻋﮫ اﻟﺷﺧﺻﻲّ إﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎرات أﺧرى ﺗﻔرﯾدا ﻣﻧﮫ
ﻟﻠﺟزاء.
و ﻗد ر ّد اﻟﺑﻌض ﺗﺣدﯾد اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ إﻟﻰ ﻣدى اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟظروف اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋل :ظروف ﯾﺗﺣﻘق ﺑﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺳﻣّﻰ ﺑﺎﻟداﻓﻊ ﻻرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ و أﺧرى ﯾﺗﺣﻘق ﺑﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺳﻣّﻰ
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ؛ و ھذه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗؤﺛّر ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ّﯾﺔ و اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ
اﻟﺷﺧص .ﻓﺈذا ﺗرﺗﺑت زﯾﺎدة ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﻓﻲ اﻟداﻓﻊ و ﻧﻘص ﻣﻌﯾّن ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ أو ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻷﻣرﯾن اﺣﺗﻣﺎل
ارﺗﻛﺎب ﺟرﯾﻣﺔ ﺟﺎز ﺗﺻوّ ر اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻟدى ذﻟك اﻟﺷﺧص).(2
أﻣّﺎ ﻋن ﻣدى ﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ  ،ﻓﺎﻟﺗﻘدﯾر ﻣرھون ﺑﺎﻟﻘوة أواﻟﺿﻌف ﻓﻲ طرﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﻣﺑﯾّﻧﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ أي ﺑﯾن اﻟداﻓﻊ و اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ؛ و ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻵﺗﯾﺔ):(3
داﻓﻊ ﻗوي  +ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺑﺳﯾطﺔ =ﺧطورة ﺟﺳﯾﻣﺔ
) (1ﯾﻧظر ،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺧﺿر ،اﻷوﺟﮫ اﻹﺟراﺋﯾّﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،ص  248ـ .252
) (2ﯾﻧظر ،أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور  ،ﻧظرﯾﺔ اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ،ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون و اﻻﻗﺗﺻﺎد ،اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﺳﻧﺔ
) 34اﻟﻘﺎھرة:ﯾوﻧﯾو ،( 1964ص  516ـ 517؛ أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور ،اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ "دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ"،ط)،2اﻟﻘﺎھرة:دون دار ﻟﻠﻧﺷر،(1968،ص.209
)  (3أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور  ،ﻧظرﯾﺔ اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ،اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق،ص  518؛ أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور،اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
،ص.209
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اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

داﻓﻊ ﻗوي  +ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻌﺗدﻟﺔ =ﺧطورة ﻏﯾر ﺟﺳﯾﻣﺔ
داﻓﻊ ﻗوي ﻣﺳﺗﻣر +ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻗوﯾّﺔ ﻣﺳﺗﻣرة = ﺧطورة ﺑﺳﯾطﺔ
و ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻔطن ﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ إﻻّ ﺣﺳﺎب ﺣﺎﺻل ﻗﺳﻣﺔ اﻟداﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﯾﺣدد ﻣﻘدار
اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ؛ و اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﺑﻘﻰ ﻏﯾر ﻣﺣﺳوﻣﺔ ﺑﻣﺟرد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻛﺑﯾرا ،إذ ﻻ
ﯾﻣﻛن اﻟﺟزم ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺿرورة إﺧﺿﺎع اﻟﺟﺎﻧﻲ اﻟﺧطر ﻟﺗداﺑﯾر اﻷﻣن اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ﺣﺗّﻰ ﻣﻊ ﺳﺑق ارﺗﻛﺎﺑﮫ
ﻟﺟراﺋم أﺧرى  ،و ﻟﮭذا ﻣن اﻟﺿروري ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻣﺛل ھذه اﻟﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺧﺑراء ﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﺳﻼﻣﺔ
اﻟﻧّﻔﺳﯾّﺔ و اﻟﻌﻘﻠﯾّﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧﻲ ﺣﺗّﻰ ﯾﺗم اﻟﺗﺛ ّﺑت ﻣن أھﻠﯾّﺗﮫ ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ  ،ﻓﺎﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻌﯾﺎر ﺛﺎﻟث ﻗﺑل اﺧﺗﯾﺎره اﻟﺟزاء اﻟﻣﻧﺎﺳب و ھو ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ.
ب ـ ﺑﻌض ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ:ﺗﺟﻧّﺑﺎ ﻟﻠﺗﻛرار ﻧﻛﺗﻔﻲ ﺑﻌرض أﻣﺛﻠﺔ ﺗوﺿﯾﺣﯾّﺔ
ﺑﻌﺿﮭﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺎدي ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺧطورة و اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻌﻧوي:

ب 1ـ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻧﺻر اﻟﻣﺎدي :ﯾﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺧطورة اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل:
أﺳﻠوب ﺗﻧﻔﯾذ

)(1

اﻟﺟرﯾﻣﺔ إﻣّﺎ ﻟﻛوﻧﮫ ﻣﺷﺑّﻌﺎ ﺑﺎﻟﻌﻧف ﺧﺎﺻّﺔ إن ﻛﺎن ﺟﺳد ّﯾﺎ أو ﻟﻛوﻧﮫ ﻓﯾﮫ ﻣن اﻟﺑرودة

و ﺿﻌف اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺷﻔﻘﺔ و اﻟرﺣﻣﺔ إزاء اﻟﺿﺣﯾّﺔ ﻣﺎ ﺗﺗزﻋزع ﻟﮫ اﻟﻧّﻔوس ،ﻛﺟراﺋم اﻟﻘﺗل أو اﻟﺟرح
اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﺗﻌذﯾب ،و أﻓﻌﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ إزاء ﺿﺣﺎﯾﺎ ﺿﻌﻔﺎء ﻛﺎﻟﻘﺻر،و ﻏﯾرھﺎ.
)(2

أو ﻣن ﺧﻼل وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ

ﻓﻘد ﺗﻛون اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﺣدة ﺳرﻗﺔ ﻣﺛﻼ أو إزھﺎق روح وﻟﻛن اﻟوﺳﺎﺋل

اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻛل وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻗرﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﮭﺎ؛ ﻓﺎﻟﺳرﻗﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻼح
اﻷﺑﯾض ﺗﻧم ﻋن ﺧطورة اﻟﻔﺎﻋل و ھﻲ ﻻ ﺗﺗﺳﺎوى ﻣﻊ اﻟﺳرﻗﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ؛ و إزھﺎق اﻟروح ﺑﺎﻟﺳ ّم أو ﺑﺎﻟﺳﻼح
ﯾوﻣﺊ ﺑﺧطورة اﻟﻔﺎﻋل ﺑل إنّ ﻧوع اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﻣّﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮭﺎ وﻧوع اﻟﺳﻼح ﯾﻛﺷف ﻋن ﻣﻘدار ھذه
اﻟﺧطورة و ھﻲ ﻻ ﺗﺗﺳﺎوى ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻊ اﻟﺿرب اﻟﻣﻔﺿﻲ إﻟﻰ اﻟوﻓﺎة.
اﻷﺿرار اﻟّﺗﻲ ﻛﻣﺎ ﺑﯾّﻧﺎ ﺗﺑﻘﻰ أھ ّم ﻗرﯾﻧﺔ ﻣﺎدﯾّﺔ ﺗﻛﺷف ﻋن ﺧطورة اﻟﻔﺎﻋل
إﻟﯾﮭﺎ) (3و أﻛّدﻧﺎ دور اﻷﺟﮭزة اﻟﻌﻠﻣﯾّﺔ ﻓﻲ ﺿﺑط ﻣﻘﺎدﯾر اﻷﺿرار.

) (1ﯾﻧظر  ،اﻟﻣواد  366 ، 262، 261:ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري.
) (2ﯾﻧظر  ،اﻟﻣﺎدة  351ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري.
) (3ﯾﻧظر  ،اﻟﻣواد 264:ـ 289ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت.
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أو ﻣن ﺧﻼل ﺟﺳﺎﻣﺔ
و اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻛﺛﯾرة ﺣوﻟﮭﺎ أﺷرﻧﺎ

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

ب  2ـ ﺑﺎﻟ ّﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻧﺻر اﻟﻣﻌﻧوي :ﻗد ﺗﻛون اﻟﺑواﻋث)(1اﻟّﺗﻲ دﻓﻌت اﻟﻔﺎﻋل ﻻرﺗﻛﺎب ﺟرﯾﻣﺗﮫ أھ ّم
ﻗرﯾﻧﺔ ﻣﻌﻧوﯾّﺔ ﯾﺗﺛﺑّت ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﺗﺣﻘق أو اﻧﺗﻔﺎء ﺧطورﺗﮫ اﻹﺟراﻣ ّﯾﺔ ؛ ﻓدﻧﺎءة اﻟﺑﺎﻋث ﺗﻛﺷف
ﻋن اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﺷرﯾرة ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧﻲ و اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﻛﺛﯾرة ﻓﺎﻟﻘﺗل ﻗد ﯾﻛون ﻟﻣﺟرد اﻟطﻣﻊ ﻓﻲ ﻣﺎل
اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ  ،و ﻗد ﯾﻛون اﻧﺗﻘﺎﻣﺎ أو ﺣﺳدا ﻣﻧﮫ و ﻗد ﯾﻛون اﺳﺗﻣﺗﺎﻋﺎ و ﻟذّة ﺑﺎﻟﺗﻧﻛﯾل ﺑﮫ ...و دور اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ
ﯾﻘف ﻋﻧد ﺣ ّد ﻣﻌرﻓﺔ ھذه اﻟﺑواﻋث ﺑل ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﻘدر ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺷ ّدة و اﻟﺿﻌف ﻷنّ ھذا اﻟﺗﻔﺎوت ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه
ﺗﺗﻔﺎوت درﺟﺔ اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ  ،و اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻟﯾﺳت ﺣﺳﺎﺑ ّﯾﺔ ﺳﮭﻠﺔ اﻟﺣ ّل ﻷﻧّﮭﺎ ﺗﺷﻣل اﻋﺗﺑﺎرات إﻧﺳﺎﻧ ّﯾﺔ
ﻧﺳﺑﯾّﺔ ﻻ رﯾﺎﺿﯾّﺔ دﻗﯾﻘﺔ و ﻣﺣﺳوﻣﺔ.
و ﺛﺑوت اﻟﺧطورة ﺳواء ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد ﻟﺳواﺑق اﻟﺟﺎﻧﻲ أو ﻟﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻣن طرﻓﮫ أو ﺣﺗّﻰ
ﻟدﻧﺎءة ﺑواﻋﺛﮫ ﻗد ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﺿﻣﺎن ﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ،ذﻟك أنّ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﺛﺑّت ﻣن ﻣدى
ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ ،و ﻟﮭذا ﯾﺳﺗﻧد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ ﺣﺗّﻰ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن إﺻدار ﺣﻛﻣﮫ.
 3ـ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟ ّﯾﺔ :ﯾﺳﺗﻣد ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣن اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ  ،و ﯾﺑﺣث اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻣن ﺣﯾث ﺛﺑوت ﻗﺻده اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ أو اﻧﺗﻔﺎﺋﮫ ﻣن ﺟﮭﺔ  ،وﺗﻘدﯾر ﻣدى ﻣﺳؤوﻟﯾّﺗﮫ
ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن  .ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎه ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷﺧﺻﻲّ اﻟذي ﯾﻌﺗﻣده اﻟﻣﺷرّ ع ﺗﻔرﯾدا ﻣﻧﮫ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ)،(2
ﯾﻌوّ ل اﻟﻘﺎﺿﻲ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻟﯾﺿﻣن ﺑﮫ ﺗﻔرﯾدا ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ ﻟﮭﺎ ،ﻏﺎﯾﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣر أنّ اﻷﺳﻠوب
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﺑﮫ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻻ ﺗﻌرض أﻣﺎم اﻟﻣﺷرّ ع وﻻ ﯾﻣﺗﺛل اﻷﺷﺧﺎص أﻣﺎﻣﮫ .وﻋﻠﯾﮫ
ﯾﻣﻛن ﺑﯾﺎن ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ  ،ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
أ ـ ﻣﺿﻣون ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ :اﻷﻣر ﺑﺎﻟ ّﻧﺳﺑﺔ ﻟﮭذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺳوم إن ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋل ﻣﺣﺻّﻧﺎ ﺑﻣﺎﻧﻊ
ﻣن ﻣواﻧﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﻷنّ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻓﺻﻠت ﻓﯾﮫ و ﻻ ﺳﻠطﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ إﻻّ ﺗطﺑﯾق اﻟ ّﻧﺻوص
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ؛أﻣّﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ذﻟك ﻓﻘد ﺗﻛون ھﻧﺎك ﻣﺷﻘﺔ ﺗﺿﻧﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟدﻟﯾل ﻓﺣﺳب ﺑل ﻓﻲ
ﺗﻘدﯾر أدﻟّﺔ اﻹﺛﺑﺎت اﻟّﺗﻲ ﺗرﺟﺢ ارﺗﻛﺎب اﻟﻔﻌل ﻋن ﻗﺻد أم ﺧطﺄ و ﻛذا ﺗﻘدﯾر درﺟﺔ ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲّ و
درﺟﺔ اﻹدراك و ﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻟدى اﻟﺟﺎﻧﻲ).(3

)  (1اﻟﺑﺎﻋث ھو  ":اﻟﻘوّ ة اﻟﻣﺣرّﻛﺔ ﻟﻺرادة أو ھو اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻧّﻔﺳﻲ اﻟذّي ﯾدﻋو إﻟﻰ اﻟﺗّﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ".ﻣﺣﻣود ﻣﺻطﻔﻰ،
ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت "اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم " ،ص.397
)  (2ﯾﻧظر  ،اﻟﻔﺻل اﻷوّ ل ﻣن ھذا اﻟﺑﺎب  ،ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ،ص  268و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ .
) (3ﯾﻧظر  ،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺧﺿر ،اﻷوﺟﮫ اﻹﺟراﺋﯾّﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ،ص 252ـ.253
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

ب ـ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  :ﻣﻣّﺎ ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺿﻣون ،ﻧﺟد أنّ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ
ﺑﺎﻟﻣﻧظور اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻرﯾن :أﺣدھﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑدرﺟﺔ ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻘﺻد أودرﺟﺔ اﻟﺧطﺄ،و اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗﻌﻠّق
ﺑدرﺟﺔ اﻹدراك و ﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ،و ﺑﯾﺎﻧﮭﻣﺎ ﺑﮭذا اﻟﺗرﺗﯾب ﯾﻛون ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
ب 1ـ درﺟﺔ ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻘﺻد ودرﺟﺔ اﻟﺧطﺄ :إنّ اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺻورﺗﮫ ﻟن ﯾﺛﺑت ﻣن
اﻟﻧّﺎﺣﯾّﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ إﻻ ّ ﺑﺗواﻓر ﻋﻧﺻرﯾﮫ وھﻣﺎ :اﻹرادة و اﻟﻌﻠم) ، (1و اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻠزم ﺑﻘﯾﺎس درﺟﺔ اﻹرادة ﻟﯾﺣدد
ﻣﻘدار اﻹﺛم اﻟذي ﯾﻧطوي ﺗﺣﺗﮭﺎ ﻷنّ ﻣﻘدار اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻻ ﺑد أن ﯾﺗواﻓق و ﻣﻘدار اﻹرادة اﻵﺛﻣﺔ .

و ﻣﺳﺄﻟﺔ

ﻗﯾﺎس ﻣﻘدار اﻹرادة اﻵﺛﻣﺔ ﻣرھون ﺑﻣدى اﻧﺻراف ﻧﯾّﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻗﺗراف ﺳﻠوﻛﮫ اﻟﻌدواﻧﻲ رﻏم ﻋﻠﻣﮫ
ﺑﺗﺟرﯾﻣﮫ و وﺗزداد درﺟﺔ اﻹرادة اﻵﺛﻣﺔ ﺟﺳﺎﻣﺔ ﻛﻠّﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻣدرﻛﺎ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﺳﻠوﻛﮫ ؛ و
اﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ إن ﺛﺑت أنّ درﺟﺔ اﻹرادة اﻵﺛﻣﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻓﺎﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﯾﺻﺑﺢ ﺿﻌﯾﻔﺎ ،ﻓﺈن ﺛﺑت أﻧّﮭﺎ
ﻣﻧﻌدﻣﺔ اﻧﺗﻔﻰ اﻟﻘﺻد واﻋﺗﺑر اﻟﻔﻌل ﻣرﺗﻛﺑﺎ ﺧطﺄ ﻓﻼ ﺑد إذن ﻣن اﻟﺑﺣث ﻋن درﺟﺔ اﻹھﻣﺎل وﻧﺳﺑﺔ اﻟرﻋوﻧﺔ
أو ﺳوء اﻟﺗﻘدﯾر وﻗد ﯾﺳﺗﻌﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻘﺎم أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﺧﺑرة .
ب 2ـ درﺟﺔ اﻹدراك و ﺣرﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر:اﻹدراك ﻣرﺗﺑط ﻓﻲ اﻷﺻل ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾّﺔ اﻟﺗّﻲ ﯾﻛون
اﻟﺷﺧص ﻗد وﺻل إﻟﯾﮭﺎ وھو ﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس درﺟﺎت) ،(2و ﯾﻔﺗرض أن ﺗﺗواﻓق ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﺷﺧص
ﺑﺎﻟﻧّظر ﻟﮭذه اﻟدرﺟﺎت  .و اﻟﺣقّ أنّ درﺟﺔ اﻟﻧّﺿﺞ اﻟﻌﻘﻠﻲّ ـ ﺣﺗﻰ ﻣﻊ اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺎﻟﺳن اﻟﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ
اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ـ ﺗﺗﻔﺎوت ﻣن ﺷﺧص إﻟﻰ آﺧر ﻻﻋﺗﺑﺎرات إﻧﺳﺎﻧﯾّﺔ ﻣﺗﻌددة ﻗد ﺗﺗدﺧل ﻓﯾﮭﺎ ﻋدة ﻋواﻣل ﺑﯾﺋﯾّﺔ أو
إﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ أو....و ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺣﯾط ﺑﮭﺎ ﻟﻌﻠّﮫ ﯾﻘف ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺑﺎب اﻟّﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون دﻓﻌت
اﻟﺟﺎﻧﻲ إﻟﻰ ارﺗﻛﺎب ﺟرﯾﻣﺗﮫ .وھو ﻓﻲ ﺑﺣﺛﮫ ھذا ﻻ ﯾﻔﺗرض أن ﯾﺳﺗﮭدف ﺗﺑرﯾر ﺳﻠوك اﻟﺟﺎﻧﻲ و إﻧّﻣﺎ ﺗﻘدﯾر
ﻣدى إدراﻛﮫ ﻷﻓﻌﺎﻟﮫ و ﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻧﮭﺎ ﻣن ﻵﺛﺎر.
أﻣّﺎ ﺣرﯾّﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب ﺟرﻣﮫ ،ﻓﺛﻣﺔ اﻟﻘراﺋن اﻟّﺗﻲ ﺗﺣدد درﺟﺗﮭﺎ و ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺔ
ﺗﻘدﯾرﯾّﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﻧﺎع ﺑﮭﺎ ) ،(3وﻟﮫ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗﻧﺎﻋﮫ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.

)  (1ﯾﻧظر  ،ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣود ﻣﺻطﻔﻰ ،ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم  ،ص  427وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
)  (2ﯾﻧظر  ،اﻟﻔﺻل اﻷوّ ل ﻣن ھذا اﻟﺑﺎب ،ص  274و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ .
)  (3ﯾﻧظر ،ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻣﻧﺻور ،ﻣﺑﺎدئ اﻹﺛﺑﺎت و طرﻗﮫ،دط)،اﻹﺳﻛﻧدرﯾّﺔ :دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧّﺷر،(1998،ص164
ـ165؛ﯾﻧظر أﯾﺿﺎ  ،اﻟﻣﺎدة  212ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ اﻟﺟزاﺋري ؛ و ھو ﻣﺎ أﻛدﺗﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻗرارھﺎ
 ":ﻟﻘﺿﺎة اﻟﻣوﺿوع أن ﯾﺳﺗﻧﺑطوا ﻣن اﻟوﻗﺎﺋﻊ و اﻟﻘراﺋن ﻣﺎ ﯾرون أﻧﮫ ﺳﺎﺋﻎ ﻣﻧطﻘﯾﺎ و ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ و أﻧّﮫ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ
اﻧﺗﮭوا إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطوق ﻗرارھم ﺑﻛ ّل وﺿوح و دون ﺗﻧﺎﻗض" .ﻗرار ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 1985/05/01 :ﻣن اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ 01
 ،ﻓﻲ اﻟطﻌن رﻗم ، 37941و اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  1985/05/27:ﻣن ﻣﻐرﻓﺔ اﻟﺟﻧﺢ و اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ اﻟطﻌن
رﻗم ،216211:ﺟﯾﻼﻟﻲ ﺑﻐدادي ،اﻻﺟﺗﮭﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ  ،دط ) ،اﻟﺟزاﺋر:دون دار ﻟﻠﻧﺷر،دت( ج.218/1
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اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

ھذا و ﺳﺗظﮭر ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ و دوره ﻓﻲ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﺗﺷدﯾدا و ﺗﺧﻔﯾﻔﺎ أو
إﻋﻔﺎء ﻋﻧد ﺑﯾﺎن اﻵﻟﯾّﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ و ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﻣواﻟﻲ؛و ﻟﻧﺎ ﻗﺑل
اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧﮫ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أنّ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺛﻼﺛﺔ ﯾﻔﺗرض اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﺎدﻟﺔ.

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث :
آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ و دوره ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ .
ﯾﻌوّ ل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ و ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺑﯾّﻧﺎھﺎ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل ﻗﺿﺎﺋﯾّﺔ ﺗﻣﻛّﻧﮫ ﻣن إﻋﻣﺎل
ﻛ ّل ﻣﻌﯾﺎر ﺑﺷﻛل ﻣﺣﻛم و ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﮫ؛ھذه اﻟوﺳﺎﺋل ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﻟﯾّﺎت ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻟﮫ
اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻹﺟراﺋﯾّﺔ و اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﮭﺎ ﻟﮫ اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ ،ﺑﮭﻣﺎ ﻣﻌﺎ ﺗﺗﺟﺳد ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ
ﻋﻣﻠﯾّﺎ ﺳﻌﯾﺎ ﻣﻧﮫ و ﻣن اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﮫ ﻹدراك اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺷودة .
ﻓرﻋﺎن ﺳﯾﻣﯾّزان ھذا اﻟﻣطﻠب ﻧﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ اﻷوّ ل آﻟﯾّﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘرّ رة ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ
و اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺷﻘﯾﮭﺎ اﻹﺟراﺋﻲ و اﻟﻣوﺿوﻋﻲ  ،ﺛ ّم ﻧﺟري ﺗﻘﯾﯾﻣﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎن دور اﻟﺗﻔرﯾد
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾره و آﻟﯾﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ و ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ.

اﻷول:
اﻟﻔرع ّ
آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون.
وﺿﻊ اﻟﻣﺷرّ ع أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ ﺗﺳﮭّل ﻋﻠﯾﮫ إﺻدار ﺣﻛﻣﮫ
ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺿﻣوﻧﮫ؛ و ھذه اﻵﻟﯾّﺎت ﻣﻘرّ رة ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ أو اﻟﻘواﻧﯾن
اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ﻣﻊ ﻓروق ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾّﺔ اﻟﺗطﺑﯾق وﻣﺟﺎﻟﮫ ﺑﺷﻛل ﺧﺎصّ  .و ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ ھذا اﻟﻔرع ﺑﯾن
ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻵﻟﯾﺎت ﯾﻌﺗﻣدھﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ  :اﻷوﻟﻰ آﻟﯾﺎت إﺟراﺋﯾّﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ و اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ آﻟﯾّﺎت ﻣوﺿوﻋﯾّﺔ
ﺗﺎﻟﯾّﺔ ،ﺑﯾﺎﻧﮭﻣﺎ ﺑﮭذا اﻟﺗرﺗﯾب ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾن:
ّأوﻻ ـ اﻵﻟﯾﺎت اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ:ﺗرﻛﯾزﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن ھذه اﻵﻟﯾّﺎت ﺳﯾﻧﺻبّ ﻋﻠﻰ أﺣدث ﻣﺎ
وﺻﻠت إﻟﯾﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة  ،و اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻐرّ اء ﻛﺎﻧت اﻷﺳﺑق ﻓﻲ ﺗﻘرﯾره ﺑﺎﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم و
اﻟﺷرع اﻟﺣﻛﯾم و ھﻲ " ﻓﻛرة اﻟرﺿﺎﺋﯾّﺔ " ؛ و ﻋﻠﯾﮫ ﻋرﺿﻧﺎ ﻟﮭذه اﻵﻟﯾّﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻔﻛرة ﺳﯾﺗ ّم
ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺻوّ ر اﻟﺷرﯾﻌﻲّ ﺛ ّم اﻟوﺿﻌﻲّ :
 1ـ اﻵﻟﯾّﺎت اﻹﺟراﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻘرّ رة ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ :أھﻣّﮭﺎ اﻟﻌﻔو ﻣن ﺟﮭﺔ و اﻟﺻﻠﺢ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى و
ﺑﯾﺎﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧّﺳق ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾن:
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اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

أ ـ اﻟﻌﻔو :ﺗﻛﺎد ﻓﻛرة اﻟرﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﺳﺗﻐرق ﻛﺎﻓﺔ أﻧواع اﻟﺟراﺋم :ﺣدود،ﻗﺻﺎص و ﺗﻌﺎزﯾر،و ﻗد ﻓﺻّل
ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻓﻲ إﺟراءات ﺗﺟﺳﯾد اﻟﻔﻛرة ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻛ ّل ﻧوع ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
أ1ـ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﺟراﺋم اﻟﺣدود و اﻟﻘﺻﺎص :إنّ ﺛﺑوت ﺟراﺋم اﻟﺣدود واﻟﻘﺻﺎص ﺑﺟﻣﯾﻊ أرﻛﺎﻧﮭﺎ
وﺷروطﮭﺎ ،ﯾﻠزم اﻟﻘﺿﺎة ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘدّرة ﻟﮭﺎ ﺷرﻋﺎ،ﻣن ﻏﯾر ﺗﻛﯾﯾف ﻟﻠﺟزاء اﻟﻣﺣدّد ﻟﮭﺎ ،إﻵ ّ أن ﯾﻘﺗرن
ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﻲ إرﺟﺎء اﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻟﻰ ﺣﯾن زوال ﺳﺑﺑﮫ؛وﻣﺎ ﺧﻼ ذﻟك ،ﻓﻼ ﻣﺟﺎل ﻟﻼﺟﺗﮭﺎد ﻓﯾﮫ ﺳواء ﺑﻘﺑول
اﻟﺷﻔﺎﻋﺔ أو اﻟﻌﻔو أو اﻟﺻﻠﺢ إﻻّ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣوال؛ وﯾﻣﻛن ﺑﯾﺎن ھذه اﻷﺣﻛﺎم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻌـﻔو ﻓﻲ اﻟﺣدود  :اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدود أﻧّﮭﺎ ﻟﯾﺳت ﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻌﻔو  ،ﻷﻧّﮭﺎ ﺗﻣسّﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣّﺔ؛ واﺳﺗـﺛﻧﻰ اﻟﺷرع ﻣن ھذه اﻟﻘـﺎﻋدة ﺣﺎﻟﺔ ﯾﺟوز ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻌﻔو ﻓﻲ اﻟﺣـ ّد ،
وﯾﻛون ذﻟك إذا ﻟم ﯾُرﻓﻊ اﻷﻣر إﻟﻰ اﻹﻣـﺎم  .وﯾﺳﺗﻧد ھذا اﻻﺳﺗﺛـﻧﺎء إﻟﻰ دﻟﯾﻠﯾن :

أﺣ دھﻣﺎ ﻋ ﺎ ّم ﻣﺳ ﺗوﺣَ ﻰ ﻣ ن ﻗوﻟ ﮫ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ :ﺧ ــﺬ اﻟﻌﻔ ــﻮ واﻣ ــﺮ ﺑ ــﺎﻟﻌﺮف وأﻋ ــﺮض ﻋ ــﻦ اﻟﺠ ــﺎﻫﻠﻴﻦ
اﻷﻋراف ،199/واﻟﺛّﺎﻧﻲ ﺧﺎصّ ﺛﺎﺑت ﺑﺎﻷﺛر اﻟﻧّﺑوي اﻟﺷرﯾف ؛ ﻓﻌن ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﻣرو ﺑن اﻟﻌ ﺎص رﺿ ﻲ
ﷲ ﻋﻧﮭﻣﺎ أنّ رﺳول ﷲ ﻗﺎل:ﺗﻌﺎﻓﻮا اﻟﺤﺪود ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻨﻜﻢ  ،ﻓﻤﺎ ﺑﻠﻐﻨﻲ ﻣﻦ ﺣﺪّ ﻓﻘﺪ وﺟﺐ.(1) 
وﺛﻣّﺔ رواﯾﺎت أﺧرى ﺗﻌﺿّد ھذا اﻷﺛر  ،ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﺛﺑت ﻋن ﺻﻔوان ﺑن أﻣﯾّﺔ إذ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ  :أﻧّﻪ إن ﻟﻢ
ﻳﻬﺎﺟﺮ ﻫﻠﻚ ؛ ﻓﻘﺪم ﺻﻔﻮان ﺑﻦ أﻣﻴّﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ  ،ﻓﻨﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺴـﺠﺪ و ﺗﻮﺳّـﺪ رداءﻩ  ،ﻓﺠﺎء ﺳـﺎرق ﻓـﺄﺧﺬ رداءﻩ ؛ ﻓـﺄﺧﺬ
ﺻﻔﻮان اﻟﺴّﺎرق ﻓﺠﺎء ﺑﻪ إﻟﻰ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﻓـﺄﻣﺮ ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪأن ﺗﻘﻄﻊ ﻳﺪﻩ،ﻓﻘـﺎل ﻟﻪ ﺻﻔـﻮان  :إﻧّﻲ ﻟﻢ أرد ﻫﺬا ﻳﺎ
رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ  ،ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺪﻗﺔ ؛ﻓﻘـﺎل رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ  : ﻓﻬﻼّ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺄﺗﻴﻨﻲ ﺑﻪ ؟. (2)
و ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺎﻟﻌﻔو ﻋن اﻟﺣدود ﻣﺗوﻗّف ﻋﻠﻰ ﺑﻠوﻏﮭ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻘﺿ ﺎء ؛ و ھ ذا ﻣظﮭ ر ﻣ ن ﻣظ ﺎھر اﻟرّ ﺣﻣ ﺔ
اﻹﻟﮭﯾّﺔ ﺑﻌﺑﺎده  ،ووﺟ ٌﮫ ﻣن وﺟوه اﻟﺗّﺧﻔﯾف ﻋﻧﮭم ﺑﺈﺷ ﺎﻋﺔ ﺳ ﻠوك اﻟﺗّﺳ ﺎﻣﺢ ﻓﯾﻣ ﺎ ﺑﯾ ﻧﮭم  ،ووﺳ ﯾﻠﺔ ﻣ ن وﺳ ﺎﺋل
اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ .وﺑﻠوغ اﻟﺣ ّد اﻹﻣﺎم ﯾوﺟب ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘرّ رة ﻟﮫ ﻛﻣﺎ ﺛﺑـت ﻓﻲ ﺣدﯾث ﺻﻔـوان ﺑن أﻣ ّﯾ ﺔ
 ،وﻗد اﺧﺗﻠف اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﺣدّي اﻟﻘذف واﻟﺳّرﻗﺔ :

)  (1أﺧرﺟﮫ ،اﻟﻧّﺳﺎﺋﻲ  ،ﻛﺗﺎب ﻗطﻊ اﻟﺳّﺎرق  ،ﺑﺎب ﻣﺎ ﯾﻛون ﺣرزا وﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ،ﺣدﯾث رﻗم ،4803- 4802:واﻟﻠﻔظ ﻟﮫ؛أﺑو
داود ،ﻛﺗﺎب اﻟﺣدود  ،ﺑﺎب اﻟﻌﻔو ﻋن اﻟﺣدود ﻣﺎ ﻟم ﺗﺑﻠﻎ اﻟﺳﻠطﺎن  ،ﺣدﯾث رﻗم .4804:
) (2أﺧرﺟﮫ ،اﻟﻧّﺳﺎﺋﻲ  ،ﻛﺗﺎب ﻗطﻊ اﻟﺳّﺎرق  ،ﺑﺎب اﻟرّﺟل ﯾﺗﺟﺎوز ﻟﻠﺳّﺎرق ﻋن ﺳرﻗﺔ ﺑﻌد أن ﯾﺄﺗﻲ ﺑﮫ ،رﻗم - 4795:
 4796؛أﺑو داود  ،ﻛﺗﺎب اﻟﺣدود  ،ﺑﺎب ﻣن ﺳرق ﻣن ﺣرز  ،ﺣدﯾث رﻗم . 3819 :
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اﻷول –ﺣ ّد اﻟﻘذف -أﺟﺎز اﻟﺷﺎﻓﻌﯾّﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠ ﺔ )(1اﻟﻌﻔ و ﻓﯾ ﮫ ﺳ واء ﺑﻠ ﻎ اﻹﻣ ﺎم أم ﻻ  ،ﻟﺗﻌﻠّﻘ ﮫ ﺑﺣ قّ
ﻓﻔﻲ ّ
اﻟﻌﺑد  ،وﻣـﻧﻊ اﻟﻣﺎﻟﻛﯾّﺔ واﻟﺣﻧﻔﯾّﺔ) (2ذﻟك  ،ﻻﻋﺗﺑﺎرھم اﻟﻘ ذف ﻣ ن اﻟﺣﻘ وق اﻟﻣﺧﺗﻠط ﺔ واﻟﻐﺎﻟ ب ﻓﯾﮭ ﺎ ﺣ قّ ﷲ ،
وھـو اﻟـرّ اﺟﺢ ﻟﻣﺎ ﻓﯾﮫ ﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ وﻣن درء ﻟﻠﻣﻔﺎﺳد .
أﻣّﺎ اﻟﺛّﺎﻧﻲ –ﺣ ّد اﻟﺳرﻗﺔ-ﻓﺎﻟرّ أي ﺟواز اﻟﻌﻔو ﻓﯾﮫ إذا ﻟم ﯾﺑﻠﻎ اﻹﻣﺎم ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﻲ ﺣدﯾث ﺻﻔوان؛أﻣّﺎ
)(4

إذا ﺑﻠﻎ اﻹﻣﺎم ﻓﻘد ذھب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ وﻣﺎﻟك)(3إﻟﻰ ﻣﻧﻊ اﻟﻌﻔو ﻓﯾﮫ،واﺷﺗرط أﺑو ﺣﻧﯾﻔﺔ

اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳروق

ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣ ّد ؛ ﻓﺈن وُ ھب أو ُﻣﻠّك ﻟﻠﺳّﺎرق ،أ ُﺳﻘط ﻋﻧﮫ ﻟﺷﺑﮭﺔ اﻟﻣﻠك اﻟدارﺋﺔ ﻟﻠﺣ ّد ﻋﻧدھم .
واﻟﻣﺧﺗﺎر اﻟﻣذھب اﻷوّ ل،ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻓراد،وﺳﻌﯾﺎ ﻹذاﻋﺔ اﻻﺳﺗﻘرار واﻷﻣن اﻟﻌﺎ ّم ،وﻷﻧّﮭﺎ ﺗظ ّل دوﻣﺎ
ﷲ اﻟّﺗﻲ ﻧﮭﻰ أن ﻧﺗﻌدّاھﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ.. :ﺗﻠﻚ ﺣﺪود اﷲ ﻓـﻼ ﺗﻘﺮﺑﻮﻫﺎ…اﻟﺑﻘرة . 187 /
ﺣدود ّ
ـ اﻟﻌﻔو ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺎص  :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟراﺋم اﻟدم اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻟﻠﻘﺻﺎص أﺟﺎز اﻟﺷرع اﻟﺣﻛﯾم اﻟﻌﻔو

و

ﻲ  ﻓﻲ ﺷﻲء ﻓﻴﻪ ﻗﺼـﺎص إﻻّأﻣـﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ (5) ؛وھذا
رﻏّﺑت اﻟ ّﺳﻧّﺔ ﻓﯾﮫ،ﻓﻌن أﻧس ﺑن ﻣـﺎﻟك ﻗﺎل:ﻣﺎ أوﺗﻲ اﻟﻨّﺒ ّ
اﻟﺗّرﻏﯾب ﻟﯾس ﻓﯾﮫ إﻟزام  ،ﻓﺎﻟﺣقّ ﺑﺎق ﻟﻠﻌﺑد ﺧﺎﻟﺻﺎ ؛ ﺑل ﻗد ﯾﺳﻘط ﺣٌق اﻟﻌﻔو ﻓﻲ ھذا اﻟﻧّوع ﻣن اﻟﺟراﺋم
ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ إن ﻋُرف اﻟﻔﺎﻋل ﺑﺎﻟﻔﺳﺎد واﻋﺗﺎدَ ﻋﻠﻰ اﻹﺟرام .
أ 2ـ اﻟﻌﻔو ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎزﯾر :ﻻ ﺧ ﻼف ﺑ ﯾن اﻟﻔﻘﮭ ﺎء)(6ﺣ ول ﺣﻛ م إﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت اﻟﺗﻌزﯾر ّﯾ ﺔ  ،إذا
ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺣﻘوق اﻷﻓراد؛إذ ﻟﮭؤﻻء أن ﯾﺗرﻓّﻌوا ﻋن إﻗﺎﻣ ﺔ اﻟ دﻋوى ﺑ ﺎﻟﻌﻔو ﻋ ن اﻟﺟﻧ ﺎة واﻟﺻ ﻔﺢ ﻋ ﻧﮭم أو
اﻟﻌﻛ س .وﻟ ﯾس ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ ﺳ ﻠطﺎن ﻋﻠ ﻰ أﺻ ﺣﺎب اﻟﺣﻘ وق،ﻻ ﺑﺟﺑ رھم ﻋﻠ ﻰ رﻓ ﻊ اﻟﺧﺻ وﻣﺔ أﻣ ﺎم اﻟﮭﯾﺋ ﺔ
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﻻ ﺑﻣﻧﻌﮭم ﻣن اﻟرّ ﻓﻊ،وﻻ ﺳﻠطﺎن ﻟﮫ ﺣﺗّﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﺎة ﺑﺈﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ اﻟﺗّﻌزﯾر ّﯾ ﺔ ﻋﻠ ﯾﮭم ﻣ ن ﻏﯾ ر
دﻋوى أو اﻟﻌﻔو ﻋﻧﮭم ﻣﻊ ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣﺟﻧﻲّ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺣﻘوﻗﮫ .ﻓﺈذا ﺗﻌﻠّق اﻟﺟرم ﺑﺣقّ ﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ  ،وھ و ﺣ قّ ﻏﯾ ر
ﻣﻧﻔك ﻋن ﺣقّ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  ،ﻓﺛ ّم ﯾﻛﻣن اﻟﺧﻼف؛وﺑﯾﺎﻧﮫ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻷول:اﻟﺟﻣﮭور)،(7ﻏﯾر اﻟﺷﺎﻓﻌﯾّﺔ  ،ﯾرون وﺟوب إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗّﻌزﯾرﯾّﺔ ،وﻻ ﺧﯾﺎر أﻣﺎم
اﻟرّ أي ّ
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻌدول ﻋﻧﮭﺎ ،إﻻّ أن ﯾﻛون اﻟﻌﻔو ﺧﯾرا ،وھو ﻻ ﯾﻛون ﻛذﻟك إﻻ إذا اﻗﺗﺿﺎه اﻟﺻّﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎ ّم.
واﺧﺗﻠف أﺻﺣﺎب ھذا اﻟرّ أي ﺣول اﻟﺿّﺎﺑط اﻟّذي ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮫ ﯾﺟب إﻗﺎﻣﺔ ھذا اﻟﻧّوع ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت ؛
) (1ﯾﻧظر ،اﻟﺷﯾرازي ،اﻟﻣﮭذّب ،ج274/2؛ اﺑن ﻗداﻣﺔ ،اﻟﻣﻐﻧﻲ ،ج 205/10؛اﻟﻣﺎوردي ،اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺳﻠطﺎﻧﯾّﺔ ،ص.198
)  (2ﯾﻧظر  ،اﻟدﺳوﻗﻲ  ،ﺣﺎﺷﯾّﺗﮫ  ،ج231/4؛اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن  ،ﺣﺎﺷﯾﺔ ر ّد اﻟﻣﺣﺗﺎر ،ج.53/4
)(3ﯾﻧظر  ،اﻟﺷﯾرازي،اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ ،ج 283/2؛ اﺑن رﺷد  ،ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﮭد وﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﺻد  ،ج.443-442/2
)  (4ﯾﻧظر  ،اﻟزﯾﻠﻌﻲ  ،ﺗﺑﯾﯾن اﻟﺣﻘﺎﺋق  ،ج.229/3
) (5أﺧرﺟﮫ،اﻟﻧّﺳﺎﺋﻲ،ﻛﺗﺎب اﻟﻘﺳﺎﻣﺔ،ﺑﺎب اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻌﻔو ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺎص،ﺣدﯾث رﻗم،4702:واﻟﻠّﻔظ ﻟﮫ؛أﺑو داود،ﻛﺗﺎب اﻟدﯾّﺎت،ﺑﺎب
اﻹﻣﺎم ﯾﺄﻣر ﺑﺎﻟﻌﻔو ﻓﻲ اﻟدم،ﺣدﯾث رﻗم 3899:؛اﺑن ﻣﺎﺟﺔ،ﻛﺗﺎب اﻟدﯾّﺎت،ﺑﺎب اﻟﻌﻔو ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺎص،ﺣدﯾث رﻗم.2682:
)  (6ﯾﻧظر  ،اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن  ،ﺣﺎﺷﯾﺗﮫ  ،ج 65 / 4؛ اﺑن ﻗداﻣﺔ  ،اﻟﻣﻐﻧﻲ  ،ج 349 / 10؛ اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ  ،ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻣﺣﺗﺎج  ،ج4
193/؛ اﻟﺣطّﺎب  ،ﻣواھب اﻟﺟﻠﯾل  ،ج. 320 /6
) (7ﯾﻧظر،اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ ،ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ،ج64-63/7؛ اﺑن ﻗداﻣﺔ،اﻟﻣﻐﻧﻲ،ج348/10؛اﻟﺣطّﺎب ،ﻣواھب اﻟﺟﻠﯾل،ج. 320 /6
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :
)(1

ﻓﺎﻟﺣﻧﻔﯾّﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ

اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

ﯾرون وﺟوب ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻌزﯾرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ أي اﻟﺣدود

واﻟﻘﺻﺎص ﻓﻲ ﺣﺎل اﻗﺗراﻓﮭﺎ ﺑﺷﺑﮭﺔ دارﺋﺔ ﻟﻠﺟزاء اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻣﻘرّ ر ﻟﮭﺎ  ،وﻣﺎ ﻋداھﺎ ﻓﺎﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ،إن
ﺷﺎء أﻣﺿﺎھﺎ وإن ﺷﺎء ﺻﻔﺢ وﻋﻔﺎ،وﺿﺎﺑطﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﺧﯾﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟرّ اﺟﺣﺔ .أﻣّﺎ اﻟﻣﺎﻟﻛﯾّﺔ  ،ﻓﯾرون أنّ
اﻟﺿّﺎﺑط ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗّﻔوﯾﺿﯾّﺔ ھو ﺗﯾﻘّن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﻓﻌّﺎﻟﯾّﺗﮭﺎ ﻛرادع أو ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﺎ دوﻧﮭﺎ ؛ ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ
اﻟﻔروق .. " :إن ﻛﺎن ﻟﺣقّ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺟب ﻛﺎﻟﺣدود ،إﻻ ّ أن ﯾﻐﻠب ﻋﻠﻰ ظنّ اﻹﻣﺎم أنّ ﻏﯾر اﻟﺿرب
ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن اﻟﻣﻼﻣﺔ واﻟﻛﻼم ،(2)"..وظﺎھر أنّ ﺣﺎل اﻟﺟﺎﻧﻲ ھﻲ اﻟﻘرﯾﻧﺔ اﻟّﺗﻲ ﺑﮭﺎ ﺗﺗﺣدّد ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،وھﻲ
اﻟﺿّﺎﺑط ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺗﮭﺎ أوﻋدم ذﻟك .
اﻟرّ أي اﻟﺛّﺎﻧﻲ  :ﺧﺎﻟف اﻟﻣذھب اﻟﺷ ﺎﻓﻌﻲ)(3اﻟﺟﻣﮭور،وذﻟ ك ﺑﺟﻌﻠ ﮫ اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ اﻟﺗّﻔوﯾﺿ ﯾّﺔ ﺣ ّﻘ ﺎ ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ
ﯾﺟوز ﻟﮫ إﻗﺎﻣﺗﮫ أو ﺗرﻛﮫ؛ ﻓﮭو ﻟﯾس واﺟﺑﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻣطﻠﻘﺎ .
واﻟرّ أي ﻋﻧدﻧﺎ وﺟ وب إﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ اﻟﺗﻌزﯾرﯾ ﺔ إذا ﺗﻌﻠ ق اﻟﺣ ق ﺑ ﺎﻷﻓراد وط ﺎﻟﺑوا ﺑ ﮫ؛أﻣﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل
اﻟﻌﻔو،ﻓﺎﻟﺧﯾﺎر ﺑﯾد اﻟﻘﺎﺿﻲ و ﺿ ﺎﺑطﮫ اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎ ّﻣ ﺔ،و ﻛﻣ ﺎ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻷﺣﻛ ﺎم اﻟﺳ ﻠطﺎﻧﯾّﺔ… " :ﻓ ﺈن ﻋﻔ ﺎ
اﻟﻣﺿروب واﻟﻣﺷﺗوم  ،ﻛ ﺎن ﻟ وﻟﻲّ اﻷﻣ ر ﺑﻌ د ﻋﻔوھﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺧﯾ ﺎره ﻓ ﻲ ﻓﻌ ل اﻷﺻ ﻠﺢ ﻣ ن اﻟﺗّﻌزﯾ ر ﺗﻘوﯾﻣ ﺎ
واﻟﺻﻔﺢ ﻋﻧﮫ ﻋﻔوا "). (4
و ﺗرﺟﯾﺢ وﺟوب إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗّﻔوﯾﺿﯾّﺔ ﻻ ﯾﺳﻠب اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣقّ اﻟﻌﻔو )(5ﻛﯾف ﻻ واﻟﺣقّ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ ﯾﻘول ﻓﻲ ﻣﺣﻛم اﻟﺗﻧزﯾل :وأن ﺗﻌﻔﻮ أﻗﺮب ﻟﻠﺘﻘـﻮى  اﻟﺑﻘرة ،237/ﺑل ھو ﺛﺎﺑت ﻟﮫ و اﻷﻣر ﻣرھ ون
ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ؛ ﻓﺎﻟﻣﻔوّ ض ﺑﺗﻘرﯾر وإﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت  ،ﻟ ﮫ ﻋﻧ د اﻻﻗﺗﺿ ﺎء اﻟﺻ ﻔﺢ ﻋ ن اﻟﺟ ﺎﻧﻲ
ﻛﻠ ّﯾ ﺎ ﺑﺈﺳ ﻘﺎط اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ ﻋﻧ ﮫ ﻣطﻠﻘ ﺎ  ،أو ﺟزﺋﯾ ﺎ ﺑﺗﺧﻔﯾﻔﮭ ﺎ ﺑﺈﺣ دى وﺳ ﺎﺋل اﻟﺗّﺧﻔﯾ ف اﻟّﺗ ﻲ ﺳ ﻧﺑﯾّﻧﮭﺎ ﻓ ﻲ اﻵﻟﯾ ﺎت
اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ  .وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ھﻧﺎ إﻟﻰ أنّ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟ ّﺗﺧﻔﯾف ﻗد ﺗﺻل إﻟﻰ اﻟﻌﻔ و اﻟﺷ ﺎﻣل
وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺷﺧص اﻟﺟﺎﻧﻲ أو ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ .
ب -اﻟﺷﻔﺎﻋﺔ واﻟﺻﻠﺢ :ﺗﺳﺗﮭدف اﻟﺷﻔﺎﻋﺔ ﻋﺎدة اﻹﺻﻼح ﺑﯾن اﻟﺧﺻوم درء ﻟﻠﻌﻘﺎب،ﻓـ :
ب1ـ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣدود و اﻟﻘﺻﺎص:ﯾﻧطﺑق ﻣﺎ ﺳﺑق ﻋرﺿﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻔو ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻔﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدود ،
ن اﻟﺰّﺑﻴﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﻮّام ﻟﻘﻲ رﺟـﻼ ﻗﺪ أﺧﺬ ﺳـﺎرﻗـﺎ وﻫـﻮ ﻳﺮﻳـﺪ أن
ﻓﻘﺑل ﺑﻠوﻏﮭﺎ اﻹﻣﺎم ﺗﺟوز؛ ﻓﻘد روى اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك:أ ّ
ﻳﺬﻫﺐ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎن  ،ﻓﺸـﻔﻊ ﻟﻪ اﻟﺰّﺑﻴﺮ ﻟﻴﺮﺳـﻠﻪ  ،ﻓﻘـﺎل :ﻻ ﺣﺘّﻰ أﺑﻠﻎ ﺑﻪ اﻟﺴـﻠﻄﺎن ؛ ﻓﻘـﺎل اﻟﺰّﺑﻴﺮ :إذا ﺑﻠﻐﺖ ﺑﻪ
)  (1ﯾﻧظر  ،اﺑن اﻟﮭﻣﺎم  ،ﺷرح ﻓﺗﺢ اﻟﻘدﯾر  ،ج 345 /5؛ اﺑن ﻗداﻣﺔ  ،اﻟﻣﻐﻧﻲ  ،ج.349 ،348 /10
) (2اﻟﻘراﻓﻲ  ،اﻟﻔروق  ،ج 179/4؛ وﯾﻧظر أﯾﺿﺎ  ،اﺑن ﻓرﺣون  ،ﺗﺑﺻرة اﻟﺣﻛّﺎم  ،ج. 207 /2
) (3ﯾﻧظر  ،اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ  ،ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻣﺣﺗﺎج ،ج193 / 4؛ اﻟرّﻣﻠﻲ ،ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﺎج ،ج23 / 8؛ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻷم  ،ج. 171/6
)  (4اﻟﻣﺎوردي  ،اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺳﻠطﺎﻧﯾﺔ  ،ص. 388
) (5ﯾﻧظر،ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺎﻣر ،اﻟﺗّﻌزﯾر ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،ص527-510؛ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋودة ،اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
،ج.777 /1
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اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

اﻟﺴﻠﻄـﺎن  ،ﻓـﻠﻌﻦ اﻟﻠّﻪ اﻟﺸﺎﻓﻊ واﻟﻤﺸﻔّﻊ(1) ؛وھذا دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻊ اﻟﺷﻔﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدود ﺑﻌد ﺑﻠوﻏﮭﺎ اﻹﻣﺎم .
وﻓﻲ
اﻟﻘﺻﺎص أﯾﺿﺎ ﺗﺟوز اﻟﺷﻔﺎﻋﺔ ﺳواء ﺑﻠﻎ اﻷﻣر اﻹﻣﺎم أم ﻻ ؛ وﺣﺗّﻰ اﻟﺻﻠﺢ ﯾﻣﻛن ﻓﻲ ھذا اﻟﻧّوع ﻣن
اﻟﺟراﺋم ﻟﺟواز اﻟﻌدول ﻋﻧﮫ ﻧـظﯾر ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾّﺔ ﯾﺗﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺗﺧﺎﺻﻣون .واﻷﻣر ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣـدود
 ،ﻓﻼ ﯾﺟوز اﻟﺻﻠﺢ ﻓﯾﮭﺎ  ،ﻟﺗﻌﻠّﻘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻌﺎﻣّﺔ  ،وﻟﻣﺳﺎﺳﮭﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﻛﯾﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ؛ ﻛﻣﺎ أنّ
ﻗﺑول اﻟﺻﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺣدود ﻓﯾـﮫ ﺗﻌطﯾل ﻟﻣﺎ أوﺟﺑﮫ اﻟﻠّـﮫ.
ب -2ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎزﯾر :ﯾﻣﻛن ﺗﺻوّ ر اﻟﺻﻠﺢ أﯾﺿﺎ ﻣﻊ وﺟوب إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻌزﯾرﯾّﺔ ،ﻋﻠﻰ أن
ﺗﻌﯾّن ﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺿﺎء ھﯾﺋﺎت ﺗﺣﻛﯾم ﯾﺳﻧد إﻟﯾﮭﺎ ﻧظر اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠ ّﺗﺻﺎﻟﺢ  ،ﻗﺑل ﻋرﺿﮭﺎ رﺳﻣ ّﯾﺎ أﻣﺎم
اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ ؛ وھذه اﻟﮭﯾﺋﺎت ﯾﻔﺗرض أن ﯾﻣﺛّﻠﮭﺎ ﺷﯾوخ اﻟﺑﻠدة ﻣن أوﻟﺋك اﻟّذﯾن ﯾﺣﺿون ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺧﺎﺻّﺔ  ،واﻟﻣطّﻠﻌﯾن ﻋﻠﻰ أﺣوال اﻟﻧّﺎس وأﻋراﻓﮭم  ،واﻟﻣﻠﻣّﯾن ﺑﺄﺻول اﻟﺷرﯾﻌﺔ وﻣﻘﺎﺻدھﺎ .ﻓﯾﺧوّ ل ﻟﮭﺎ
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻠﺢ ﺑﯾن اﻟﻧّﺎس ﻋﻧد اﻟﻧّزاع،وﯾﻔﺗﺢ أﻣﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎب اﻟﺷﻔﺎﻋﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭم .
ﺷﻔﺎﻋﺔ ھذه اﻟﮭﯾﺋﺎت ﻻ ﺗﻛون إﻻّ ﻟﻣن ﻏﻠب ﻋﻠﻰ ظن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮫ ﻟﮭﺎ ،دﻓﻌ ﺎ ﻹﻗﺎﻣ ﺔ
اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗّﻌزﯾرﯾّﺔ  ،أو ﻓﻲ ﺣﺎل اﻗﺗﺿﺎء اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻗﺑول ﺗﻠك اﻟﺷﻔﺎﻋﺔ  .ﺛ ّم إنّ آﺛﺎر ﻗﺑول اﻟﺻ ﻠﺢ ﻣ ن
طرف اﻟﻘﺿﺎء ھ ﻲ ﻓ ﻲ ﺣ ّد ذاﺗﮭ ﺎ آﺛ ﺎر اﻟﻌﻔ و ؛ ﻓﺈ ّﻣ ﺎ أن ﺗﺳ ﻘط اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ اﻟﺗّﻌزﯾر ّﯾ ﺔ ﻣطﻠﻘ ﺎ  ،وإ ّﻣ ﺎ أن ﺗﺧ ّﻔ ف
ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ .
 2ـ اﻵﻟﯾّﺎت اﻹﺟراﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻘرّ رة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون :ﻟﻘد اﺳﺗﺣدﺛت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ آﻟﯾّﺎت إﺟراﺋﯾّﺔ
ﺗﺗﺟﺳّد ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ ﻓﻛرة اﻟرﺿﺎﺋﯾّﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟّذي ﻗد ﯾﺗﺣﻘق ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن
ﺑﻌدم إﺻدار ﺣﻛم ﯾﺗﺿﻣّن ﻋﻘوﺑﺔ؛ و ﻟﻌ ّل أھﻣّﮭﺎ ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ اﻟﺻﻠﺢ أو اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ و ﻛذا اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ،
ﺑﯾﺎﻧﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧّﺣو ﯾﻛون ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
أ ـ اﻟﺻﻠﺢ:و ﯾﺗﻣﺛّل ﻓﻲ" ﺗﻧﺎزل اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ ﻋن ﺣﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺣدّدة
ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺟﻌل اﻟّذي ﯾﻘدﻣﮫ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻟّﺗﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﺑذﻟك").(2

و

ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻟﻠﺻﻠﺢ ) ،(3ﻓﺈﻧّﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻣﺷروط ﺑﺷروط و ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ آﺛﺎر ﻟﮭﺎ
وزﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ؛ و ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺣﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :

)  (1أﺧرﺟﮫ ،ﻣﺎﻟك  ،اﻟﻣوطﺄ  ،ﻛﺗﺎب اﻟﺣدود  ،ﺑﺎب ﺗرك اﻟﺷﻔﺎﻋﺔ ﻟﻠﺳّﺎرق إذا ﺑﻠﻎ اﻟﺳﻠطﺎن  ،ﺣدﯾث رﻗم . 1317:
) (2ﯾﻧظر ،طﮫ أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم،اﻟﺻﻠﺢ ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ،ط)،2اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻧّﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،(2009،ص .13
)  (3ﻟﻘد اﺧﺗﻠﻔت اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻔﻘﮭﯾّﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻟﻠﺻﻠﺢ  ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻋﻘدا ﺑﯾن طرﻓﯾن أو ﻧظﺎﻣﺎ إﺟراﺋﯾّﺎ إرادﯾﺎ
ﯾﺗطﻠّب ﺗواﻓق إرادﺗﯾن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ اﻧﻘﺿﺎء ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب ..ﯾﻧظر ﺣول ھذا اﻟﺧﻼف  ،اﻟﺳﻧﮭوري ﻋﺑد اﻟرزاق
383

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.
)(1

أ 1ـ ﺷروط اﻟﺻﻠﺢ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ:ﺗﻔرض اﻟﻘواﻧﯾن ﺷروط ﻣﻌﯾّﻧﺔ

ﺗﺧﺗﻠف ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﺗﻧظم

ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ أﺣﻛﺎم اﻟﺻﻠﺢ؛ﺑﻌﺿﮭﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﻣﺿﻣوﻧﮫ ﺑﺣﯾث ﺣددت أطراﻓﮫ و ھﻣﺎ اﻟﻣﺗّﮭم ﻣن ﺟﮭﺔ و اﻟﺟﮭﺔ
اﻹدارﯾﺔ أو اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ،و ﺣﺻرت أﻧوع اﻟﺟراﺋم اﻟّﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳري ﻋﻠﯾﮭﺎ أﺣﻛﺎﻣﮫ و ھﻲ
ﺟراﺋم ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ذات ﺻﺑﻐﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻟﺟراﺋم اﻟﺟﻣرﻛﯾّﺔ و ﺑﻌض ﺟراﺋم اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻرف

و

ﺣرﻛﺔ رؤوس اﻷﻣوال) ،(2و ﺑﻌﺿﮭﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺈﺟراءاﺗﮫ ﺑﺣﯾث ﺗ ّم ﺗﺣدﯾد اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺑﮫ ﺑﺣﺳب ﻧوع
اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺟﮭﺔ إدارﯾّﺔ أو ﻟﺟﺎن ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺈﺟراء اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ و ﺗ ّم ﺿﺑط ﻛﯾﻔﯾّﺔ دﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺻﻠﺢ
أو اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﮭم و ھﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺗﺷرﯾﻊ إﻟﻰ آﺧر).(3
أ 2ـ آﺛﺎر اﻟﺻﻠﺢ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ:أھ ّم أﺛر ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻠﺢ ھو اﻧﻘﺿﺎء اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾّﺔ،ﻓﺈن ﻛﺎﻧت
اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﯾد اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ أﻣرت ﺑﺣﻔظﮭﺎ و إن ﻛﺎﻧت ﺑﯾد ﺟﮭﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق أﺻدرت أﻣرا ﺑﺎﻧﺗﻔﺎء وﺟﮫ اﻟدﻋوى ،

و

ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺻدر ﺣﻛﻣﺎ ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ھذه اﻟدﻋوى ﺑﺎﻟﺻﻠﺢ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.ھذا ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ أﺛر آﺧر ﻣﺧﺗﻠف ﺣوﻟﮫ ﯾﺗﻣﺛّل ﻓﻲ ﺗﺛﺑﯾت اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻘرر اﻟﺻﻠﺢ ﻟﻛ ّل ﻣن اﻹدارة و
اﻟﻣﺧﺎﻟف"ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺻﻠﺢ أو اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ" )(4؛ و اﻟﺗﻲ ﻧرى ﻓﯾﮭﺎ ﻓﻛرة ﺟﺑر اﻟﺿرر.

،اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ،ط) ،2ﺑﯾروت  :دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ،(1970،ج630 /5؛ ﻣﺣﻣود طﮫ ﺟﻼل ،
أﺻول اﻟﺗﺟرﯾم و اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة  ،ص395ـ397؛ أﺣﺳن ﺑو ﺳﻘﯾﻌﺔ  ،اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ
ﺑوﺟﮫ ﻋﺎم و اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﻣرﻛﯾّﺔ ﺑوﺟﮫ ﺧﺎص ،ط )،1اﻟﺟزاﺋر  :اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﺗرﺑوﯾﺔ،(2001 ،ص215ـ.216
)  (1ﯾﻧظر  ،ﺣول ﺑﯾﺎن اﻟﺷروط اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ و اﻹﺟراﺋﯾّﺔ ﻟﻠﺻﻠﺢ  ،أﺣﺳن ﺑوﺳﻘﯾﻌﺔ  ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﺧﺎص
"ﺟراﺋم اﻟﻣﺎل و اﻷﻋﻣﺎل ،ﺟراﺋم اﻟﺗزوﯾر ،ط (، 13اﻟﺟزاﺋر :دار ھوﻣﺔ ،(2015 ،ج.351/ 2
)  (2ﯾﻧظر  ،ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣﺛﻼ :اﻟﻣﺎدة  265ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 98ـ 10اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  1998/08/22اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم
ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗم  07/79:اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  1979/07/21اﻟﻣﺗﺿﻣّن ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﺎرك  ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾّﺔ اﻟﻌدد 61:اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ
 ،1998/08/24اﻟﻣﺎدة 09ﻣﻛرر ﻣن اﻷﻣر رﻗم 10ـ 03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  26أوت  ، 2010اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌدد 50اﻟﻣؤرﺧﺔ
ﻓﻲ  01ﺳﺑﺗﻣﺑر  2010اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم ﻟﻸﻣر رﻗم 96ـ 22اﻟﻣﺗﺿﻣّن ﻗﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻊ و اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺧﺎﺻّﯾن
ﺑﺎﻟﺻرف و ﺣرﻛﺔ رؤوس اﻷﻣوال ﻣن و إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج.
) (3ﯾﻧظر  ،ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري،اﻟﻣﺎدة  09اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر و اﻟﻣﺎدة  03ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 11ـ 35اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 29
ﯾﻧﺎﯾر  2011اﻟﻣﺗﺿﻣّن ﺗﺣدﯾد ﺷروط و ﻛﯾﻔﯾﺎت إﺟراء اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ و اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺧﺎﺻﯾن ﺑﺎﻟﺻرف
و ﺣرﻛﺔ رؤوس اﻷﻣوال ﻣن و إ ﻟﻰ اﻟﺧﺎرج و ﻛذا ﺗﻧظﯾم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ و اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻓﯾﮭﺎ ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،
اﻟﻌدد 08اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  06ﻓﺑراﯾر .2011
)  (4ﯾﻧظر ،أﺣﺳن ﺑوﺳﻘﯾﻌﺔ  ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﺧﺎص ،ص  ،357طﺎرق ﻛور ،آﻟﯾﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟرﯾﻣﺔ
اﻟﺻرف"ﻋﻠﻰ ﺿوء أﺣدث اﻟﺗﻌدﯾﻼت و اﻻﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ "،دط)،اﻟﺟزاﺋر:دار ھوﻣﺔ ،(2013،ص158؛ﻣﺣﻣود طﮫ ﺟﻼل ،
أﺻول اﻟﺗﺟرﯾم و اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ص.399
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

ب ـ اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ " :إﺟراء ﺗﻣﻠﻛﮫ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ اﺑﺗداء ﺑﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣن ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﺗﺻرّ ف ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،و ذﻟك ﺑﺻدد ﻧزاع ﻣطروح أﻣﺎﻣﮭﺎ  ،و ﺑﮭدف إﻧﮭﺎء ھذا اﻟﻧّزاع ﻋﻠﻰ ﻧﺣو
ﯾؤدي إﻟﻰ إﺻﻼح اﻷﺿرار اﻟﻧّﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺟرﯾﻣﺔ  ،و ذﻟك ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ أطراف اﻟﻧّزاع ﻋﻠﻰ ھذا
اﻹﺟراء"

)(1

 .و ﯾظﮭر ﻣن ھذا اﻟﺗﻌرﯾف أنّ اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺗﺳﺗﮭدف اﺳﺗﺑﻌﺎد أﯾّﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺟزاﺋﯾّﺔ ﯾﻣﻛن

اﺗﺧﺎذھﺎ إزاء اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺣﺗّﻰ و إن ﺗﻣّت ﻋن طرﯾق اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟزاﺋﻲ.
ب 1ـ أرﻛﺎن اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ:ﻟﻘد ﻧظﻣت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ أﺣﻛﺎم اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ و ﺑﯾّﻧت
اﻷرﻛﺎن اﻟّﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ وھﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﺳﺗﺷﻔﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾف ّ ،أوﻟﮭﺎ :وﺟود ﻧزاع أو ﺧﺻوﻣﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ
و اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣﻼﺋﻣﺔ إﺟرء اﻟوﺳﺎطﺔ ﻣن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص ـ و أﺧﯾرا ﻣواﻓﻘﺔ أطراف
اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ ھذا اﻹﺟراء  .وﯾﻧدرج ﺿﻣن ھذه اﻷرﻛﺎن ﺷروط ﯾﺟب ﺗواﻓرھﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟوﺳﺎطﺔ أھﻣّﮭﺎ :أن
ﯾﺗ ّم ﻋرﺿﮭﺎ ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ ﻣن أطراف اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻗﺑل ﺗﺣرﯾﻛﮭﺎ ھذا ﻣن ﺟﮭﺔ  ،وإﻗرار اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﺎرﺗﻛﺎب
اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺗواﻣﮫ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻌوﯾض). (2
ب 2ـ آﺛﺎر اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ):(3ﯾﻛﻔﻲ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أنّ اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ إذا ﺗﻣّت وﻓق ﺷروطﮭﺎ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ و ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب أطراﻓﮭﺎ ﺗﺿﻊ ﺣدا ﻟﻠدﻋوى و ذﻟك ﺑﺣﻔظﮭﺎ ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﻋﺎدة ﺗﺣرﯾﻛﮭﺎ ﻣن
ﺟدﯾد،و ﻣﺎ داﻣت ﺑﻣﻘﺎﺑل ﻓﺎﻟﻐﺎﻟب أنّ اﻟﺿرر اﻟﻣﺗرﺗب ﺟرّ اء اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﯾﻛون ﻣﺟﺑور ﺑرﺿﺎ اﻟطرﻓﯾن.
ﻓﻲ ﻛ ّل اﻷﺣوال ﻓﺈنّ اﻟﮭدف ﻣن ﺗﻘرﯾر اﻟﺻﻠﺢ أو اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ واﺣد ھو ﺗﺑﺳﯾط إﺟراءات ﻓضّ
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت و ﺗﺳرﯾﻌﮭﺎ و ﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق ﻣظﮭر ﻣن ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ.وھﻲ آﻟﯾّﺎت إﺟراﺋﯾّﺔ ارﺗﻘت
ﻟﺗﻛوّ ن ﻧظرﯾّﺔ ﯾﺟري اﻟﺳﻌﻲ ﺣﺛﯾﺛﺎ إﻟﻰ ﺗﻛرﯾﺳﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟدول اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ،ﺑﺄﺻوﻟﮭﺎ وﻣﺑﺎدﺋﮭﺎ وﻗواﻋدھﺎ
وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ و...ﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑـ ":ﻧظرﯾّﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣوﺟزة ").(4

) (1ﻣﺣﻣود طﮫ ﺟﻼل  ،أﺻول اﻟﺗﺟرﯾم و اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة  ،ص 431؛ و ﯾﻧظر ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل أﺣﻛﺎم
اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ  ،ﯾﺎﺳر ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﺑﺎﺑﺻﯾل ،اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﻣﻌﺎﺻرة" دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ" ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ
اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻣﻧﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻗﺳم اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ،ﻧوﻗﺷت ﻓﻲ ،2011وﻧﺷرت
ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ www .nauss.edu.sa^ m_cj_2011_07:
) (2ﯾﻧظر  ،ﯾﺎﺳر ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﺑﺎﺑﺻﯾل،اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ص  113و ﻣﺎ ﻣﻌدھﺎ؛ﻣﺣﻣود طﮫ ﺟﻼل ،
أﺻول اﻟﺗﺟرﯾم و اﻟﻌﻘﺎب  ،ص 431ـ.434
)  (3ﯾﻧظر  ،ﻣﺣﻣود طﮫ ﺟﻼل  ،اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ،ص .432
) (4ﯾﻧظر  ،ﻣﺣﻣود طﮫ ﺟﻼل  ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،ص 367و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

ﺛﺎﻧﯾﺎ ـ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ :ﺗﺷﻐل ھذه اﻵﻟﯾّﺎت ﺣﯾّزا واﺳﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ

و

ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻌﺿﮭﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ و اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﺣﻛم ﺑﮭﺎ  ،و ﯾﻣﻛن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
ھذه اﻵﻟﯾّﺎت ﻓﻲ ﻋﻧﺻرﯾن ھﻣﺎ:
 1ـ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺔ :ﯾﻣﻠك اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺔ
ﺗﺿﯾق و ﺗﺗﺳﻊ،ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﯾرﺳﻣﮫ اﻟﻣﺷرّ ع ﻣن ﺣدود و ﻣﺎ ﺗﺻﺑو إﻟﯾﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣن ﺗوﺟﮫ
ﻧﺣو ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻌداﻟﺗﮭﺎ،و ھذا اﻟﺗﻛﯾﯾف ﯾﺗﺟﺳد ﻋﻣﻠﯾّﺎ ﻋن طرﯾق آﻟﯾّﺎت ﻣﻧﮭﺎ:
أـ اﻟﺗدرج اﻟﻛﻣّﻲ و اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟ ّﻧوﻋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ:رﻏم اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎد ھذه
اﻵﻟﯾّﺔ إﻻ ّ أﻧّﮭﻣﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ و ﻛﯾﻔﯾّﺔ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ،و ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ 1ـ اﻟﺗدرّ ج اﻟﻛﻣﻲ و اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧوﻋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺷ رﯾﻌﺔ :ﻻ ﺗط ّﺑ ق ھ ذه اﻵﻟ ّﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺳ ﺗوى
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘدّرة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﯾس ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﯾﮭﺎ ﺳﻠطﺔ ﺑﺎﻟزﯾﺎدة أو اﻟﻧﻘﺻﺎن ﻣﺎداﻣت ﺷروطﮭﺎ ﻣﺗﺣﻘﻘﺔ و
ﻻ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻧوع آﺧر ﻣ ن اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت ﻏﯾرھ ﺎ .و ﻟﻛ ّﻧ ﺎ ﻧﺟ د ﻣﺟ ﺎل ﺗطﺑﯾ ق ﻧظ ﺎم اﻟﺗ درّ ج اﻟﻛﻣ ﻲّ و اﻻﺧﺗﯾ ﺎر
اﻟ ّﻧوﻋﻲّ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎزﯾر ﺣﯾث ﯾﺷﺑّﮭﮫ ﺑﻌض اﻟﻔﻘﮭ ﺎء ﺑﺎﻟﺗ درّ ج ﻓ ﻲ دﻓ ﻊ اﻟﺻ ﺎﺋل ﺑﻘ وﻟﮭم ":وﻋﻠ ﻰ اﻹﻣ ﺎم ﻣراﻋ ﺎة
اﻟﺗرﺗﯾب واﻟﺗدرّ ج اﻟﻼّﺋق ﺑﺎﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻘدر واﻟﻧّوع  ،ﻛﻣﺎ ﯾراﻋﯾﮫ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﺻﺎﺋل ،ﻓﻼ ﯾرﻗﻰ إﻟﻰ ﻣرﺗﺑﺔ وھو
ﯾرى ﻣﺎ دوﻧﮭﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻣؤﺛّرا"

)(1

.

ھذا اﻟﺗدرّ ج ﯾﻘﺗﺿﯾﮫ ﺗﻔﺎوت اﻟﺟراﺋم ﻓﻲ درﺟﺔ ﺟﺳﺎﻣﺗﮭﺎ وﻣدى ﺧطورة ﻣرﺗﻛﺑﮭﺎ  ،ﻓﺿﻼ ﻋن
ﺗﻛرارھﺎ؛ ﻟذا ﯾﻔﺗرض ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﻻ ّ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻷﺷ ّد إﻻ ّ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء،ﺑل ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺑدء ﺑﻔرض أﺧفّ
ﺻﺔ إذا ﺗﻌﻠّق اﻷﻣر ﺑﺎﻟزﻻّت ﻷﻧّﮭﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﺑﺳﯾطﺔ ،ﻻ ﺗﻛﺷف ﻋن ﺧطورة ﻣرﺗﻛﺑﮭﺎ .
ﺗﻌزﯾر ﺧﺎ ّ
و ﯾﺗطﻠّب اﻟﺗدرّ ج ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺗّﻌزﯾري ﺗﻧوّ ع اﻟﻌﻘوﺑﺎت ؛ ﻓﻧﺟد ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻧﻔﺳﯾّﺎ ﻛﺎﻟﺗّوﺑﯾﺦ  ،وﻧﺟد
ﺑﻌﺿﮭﺎ ﺑدﻧﯾّﺎ ﻛﺎﻟﺿّرب  ،واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻣﺎﻟﯾّﺎ ﻛﺎﻟﺗّﻐرﯾم ﺑﺎﻟﻣﺎل ،وإن ﻛ ّﻧﺎ ﻧرﺟّ ﺢ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺑدﻧﻲ
ﻛﺎﻟﺟﻠد ﻷنّ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻔرﯾده ﻣن اﻟﻧّﺎﺣﯾﺗﯾن اﻹﺟراﺋﯾّﺔ و اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ ﺗﻛون أﻛﺛر ﺳواء ﻣن ﺣﯾث
ﻋدد اﻟﺟﻠدات أو ﻗوّ ة اﻟﺿرب أو وﺳﯾﻠﺗﮫ ،و ھو اﻷﻗدر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟﻌﻘﺎب اﻟّﺗﻲ ﯾﺟبّ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﺳﺗﺣﺿﺎرھﺎ ﻗﺑل ﺿﺑط اﻟﻌﻘوﺑﺔ و ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣﻼﺋﻣﺔ .
أ 2ـ اﻟﺗدرّ ج اﻟﻛﻣﻲ و اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧوﻋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون :ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ و اﻟﻐراﻣﺎت ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﮭﺎ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ،و ﻟﻛﻲ ﯾﺗﻣ ّﻛن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن
ﺗﻛﯾﯾﻔﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻣﻼﺋﻣﺗﮭﺎ ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻌﻠت اﻟﻧّﺻوص اﻟﻣﻘرّ رة ﻟﮭﺎ ﻣرﻧﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب
ﻣﺗراوﺣﺔ ﺑﯾن ﺣدﯾن ،ﻛﻣﺎ ﺧوّ ل ﻟﮫ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن أﻛﺛر ﻣن ﻋﻘوﺑﺔ .

)  (1اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ  ،ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻣﺣﺗﺎج  ،ج. 192/ 4
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و ﺗﺗﻔق اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺑدأ اﻟﺗدرّ ج اﻟﻛﻣﻲّ ﺑﺟﻌل اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﺣﺻورة ﺑﯾن ﺣدﯾن،
و ﻟﻛﻧّﮭﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾّﺔ ﺗطﺑﯾﻘﮫ ،إذ اﺧﺗﺎر اﻟﺑﻌض ﻧظﺎم اﻟﺗدرّ ج اﻟﻛﻣﻲّ اﻟﺛﺎﺑت ﺑﺣﯾث ﯾﻛون اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ و
ﺻﯾن أو ﻋﺎﻣّﯾن أو أﺣدھﻣﺎ ﺧﺎص و اﻵﺧر ﻋﺎم)(1؛ ﻓﻲ ﺣﯾن اﺧﺗﺎر
اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﺛﺎﺑت ﺳواء ﻛﺎﻧﺎ ﺧﺎ ّ
اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻧظﺎم اﻟﺗدرّ ج اﻟﻛﻣﻲّ اﻟﻧّﺳﺑﻲّ و ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ،ﺑﺣﯾث ﯾﺣدد اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻧﺳﺑﺔ
أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣّﻰ ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾّﺔ)،(2و ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺔ اﻟﺗدرج ﻓﻲ ﺿﺑط ﻣﻘدارھﺎ ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧّظر ﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻣﺎل ﻣﺣ ّل اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو ﺑﺷﻛل ﺷﺧﺻﻲّ ﺑﺎﻟﻧّظر ﻟﻠدﺧل اﻟﯾوﻣﻲّ ﻟﻠﻣﺟرم).(3
إنّ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻘدار اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ﺗﺗطﻠّب ﺑﻌض اﻟﺿواﺑط ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن
ﯾدرﻛﮭﺎ وﯾﺗﺣرّ ى ﻋﻧﮭﺎ أﺛﻧﺎء ﻧظره ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ؛ ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻛﻘﯾﻣﺔ اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋﻧﮭﺎ وﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ
ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻣﺟرم ﻛﺣﺎﻟﺗﮫ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾّﺔ ،وﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﻘدارھﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ھدﻓﮭﺎ ﻛﻌﻘوﺑﺔ.
أﻣّﺎ ﻋن اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧوﻋﻲ ﻓﺎﻟﻣﺷرّ ع ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ
ﻟﻠﺣرﯾّﺔ و اﻟﻐراﻣﺔ ،و إذا ﻗرّ رت اﻟﻐراﻣﺔ ﻓﻘط و ﺗﻌذّر ﺗﺳدﯾدھﺎ ﺗﺳﺗﺑدل ﻋﻘوﺑﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣّﻰ
ﺑﺎﻹﻛراه اﻟﺑدﻧﻲ) . (4و ﻟن ﻧﻔﺻّل ﻛﺛﯾرا ﺣول ھذا اﻟﻧّظﺎم ﻷنّ ◌ّ ﻧﺎ ﻧرى اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﯾّدت اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻟزاﻣﮫ ﺑﮭﺎ

)  (1ﯾﻛون اﻟﺣدان اﻷدﻧﻰ و اﻷﻗﺻﻰ اﻟﺛﺎﺑﺗﯾن ﺧﺎﺻﯾن إذا ﺗﻌﻠّق اﻷﻣر ﺑﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﺑذاﺗﮭﺎ،و ﯾﻛون اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻋﺎم و
اﻷﻗﺻﻰ ﺧﺎص ﺛﺎﺑﺗﯾن إذا ﺣدد اﻟﻣﺷرّع ﺣدا أﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ و ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب أﻗل ﻣن اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺎم ،و ﯾﻛون اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﺧﺎص و اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺎم ﺛﺎﺑﺗﯾن إذا ﺣدد اﻟﻣﺷرّع ﺣدا أدﻧﻰ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻛﺗﻔﯾﺎ ﺑﺎﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻌﺎم  ،و
ﯾﻛون اﻟﺣدان اﻷدﻧﻰ و اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣّﯾن ﺛﺎﺑﺗﯾن إذا ﻋﯾّن اﻟﻣﺷرّع اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ و اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣّﺔ و ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون
ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت  .ﯾﻧظر  ،أﻛرم ﻧﺷﺄت  ،اﻟﺣدود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ
اﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،ص 66و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ
) (2ﻧﺻّت ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﺑﺻورة اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾّﺔ وﻓﻲ ﺟراﺋم ﺧﺎﺻّﺔ ،ﻣﻧﮭﺎ :ق.ع.اﻟﻔرﻧﺳﻲ وق.ع.اﻹﯾطﺎﻟﻲ ،وﻛذا
ق.ع .اﻟﻣﺻري واﻟﺟزاﺋري .ﯾﻧظر  ،ﻋﻠﻲ راﺷد ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،اﻟﻣدﺧل وأﺻول اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ص 590-589؛
ﯾﻧظر أﯾﺿﺎ ،اﻟﻣواد 426-425 ، 375 -374 :ق.ع.ج ؛
G. Stéfani, Levasseur , Criminologie & Science Pénitentiaire , P 292 ; Merle -Vitu , Traité
de Droit Criminel , P 873 .
)(3ﯾﻧظر  ،أﻛرم ﻧﺷﺄت  ،اﻟﺣدود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،ص 96و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ؛ ؛ﻋﺑد
اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺧﺿر،اﻷوﺟﮫ اﻹﺟراﺋﯾّﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،ص  274ـ 276؛ ﯾﻧظر  ،ﻣﺣﻣد ﻣﺧﺗﺎر ﻋﺑد ﷲ " ،ﺑﺣث ﻓﻲ
اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ وﺳﺑﯾل ﺗﻧﻔﯾذھﺎ "  ،ﻣﺟﻠّﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﺗﺻدرھﺎ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن اﻷھﻠﯾّﺔ ) ،ﻣﺻر  :اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻌﺻرﯾّﺔ (  ،ع، 8
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﺷرة 1929م ،ص652؛
Samir El Ganzoury, L Amende Pénale, Etude Comparée, Nature Juridique & Valeur
Pénitentiaire, Résumé de la Thèse de Doctorat présentée à la Faculté de Droit, Université du
 ،Caireاﻟﻣﺟﻠّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻘوﻣﯾّﺔ  ،ع 2ﯾوﻟﯾو 1968م  ،ﻣﺞ. 405-402/11
) (4ﯾﻧظر  ،ﻣﺄﻣون ﺳﻼﻣﺔ ،ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت )اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم( ،ص667؛ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور،اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت  ،ص.668
387

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

و ﻻ ﯾوﺟد ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ أي ﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﮫ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳﻠطﺗﮫ ﻓﻲ ﺗﻔرﯾدھﺎ ﺑﺣﺳب ﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ
ﺗﻌرض أﻣﺎﻣﮫ  ،و ﻟﻧﺎ ﺣول ھذه اﻟﻣﺳﺎﻟﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻣطﻠب.
ب ـ ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺔ و ﺗﺷدﯾدھﺎ :ﻟﻌ ّل ھذه اﻵﻟﯾّﺔ ذات اﻟﺑﻌد اﻟﻣزدوج اﻷﻛﺛر إﺟﻼء ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻓﻲ ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،ﻓﺎﻟواﻗﻊ أﺛﺑت أﻧّﮫ ﺛﻣّﺔ ظروف ﻗد ﯾﺳﺗﺷﻔﮭﺎ ﺗﺟﻌﻠﮫ ﯾدرك ﻣدى درﺟﺔ اﻹذﻧﺎب
ﻋﻧد اﻟﻣﺟرم ﻓﯾﻛون ﻣﯾزان ﻋداﻟﺗﮫ ھو ھذه اﻟظروف؛ ﻓﺈن ﺗرﺟﺣت اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺧﻔﯾف ﺣﻛم ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﻣﺧﻔّﻔﺔ
وإن أﺛﻘﻠت أﻣﺎرات اﻟﺟﺳﺎﻣﺔ واﻟﺧطورة ﻛﻔّﺔ اﻟﻣﯾزان اﻧﺳﺎق اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧﺣو ﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻘوﺑﺔ ﻣﺷددة .ﻧظﺎﻣﺎن
ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺎن ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺿﻣون و اﻵﺛﺎر و ﻣﺗﻛﺎﻣﻼن ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻷھداف اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣﻧﮭﻣﺎ ،و ﺗطﺑﯾﻘﮭﻣﺎ و إن
ﻟم ﯾﺗوﺻّل ﺑﻌد إﻟﻰ وﺿﻊ ﻧظرﯾّﺔ ﻋﺎﻣّﺔ ﺗﺣﻛﻣﮭﻣﺎ ﻧﻠﻣﺳﮫ ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ أو
اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌﯾّﺔ  ،و ﯾﻣﻛن ﺑﯾﺎن ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ب 1ـ اﻟظروف اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﻔّﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون :ھﻲ":ﺗﻠك اﻟظّروف واﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟّﺗﻲ
ﺗدﻋو إﻟﻰ أﺧذ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟرأﻓﺔ وﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺎﻟﺔ اﻗﺗراﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ")،(1و ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﯾﮭﺎ
واﺳﻌﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗﺣدﯾدھﺎ أو أﺛرھﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،و ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﯾﻛون ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ـ اﻟظروف اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﻔّﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ :اﺳﺗﻘراء أﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺷرﻋﯾّﺔ  ،ﯾُظﮭر أنّ اﻟﺗّﺷرﯾﻊ
اﻹﺳﻼﻣﻲ أﺧذ ﺑﻧظﺎم اﻟﺗّﺧﻔﯾف ﻣن ﺑﺎب اﻟرأﻓﺔ واﻟرّ ﺣﻣﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧﻲ ﺧﺎﺻّﺔ ﻓﻲ اﻟﺗّﻌزﯾرات ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣﺧوّ ﻟﺔ
ﻟﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﺿﺎة؛ورﻏم أنّ اﻟﺳّﻣﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ أﻧّﮭﺎ ﻋﻣوﻣﺎ أﺧفّ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻧّﺻﯾّﺔ ،ﻣﻊ ذﻟك ﺗﺟوز
اﻟزّ ﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗّﺧﻔﯾف ﻋن اﻟﺟﻧﺎة ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﺑﻌﺿﮭﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻛﺿﺂﻟﺔ اﻟﺿّرر اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋﻧﮭﺎ ،وﻛﺛﯾر
ﻣﻧﮭﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺷﺧص اﻟﺟﺎﻧﻲ .وﻣن ذﻟك اﻟﺗّﺧﻔﯾف ﻋﻠﻰ ذوي اﻟﮭﯾﺋﺎت ،وﻛذﻟك ﻣن ﺻدرت ﻣﻧﮭم اﻟزﻻّت
ﻟﻠﻣرّ ة اﻷوﻟﻰ ،ﻓﻘد روي أنّ رﺳول ﷲ  ﻗﺎل:أﻗﻴﻠﻮا ذوي اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻋﺜﺮاﺗﻬﻢ إﻻّ اﻟﺤﺪود ،(2)وﻻ ﯾﻛون ذﻟك
إﻻّ ﻓﻲ اﻟﻌﺛرة وھﻲ اﻟزﻟّﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﻣّدة أو ﻟﻠﻣرّ ة اﻷوﻟﻰ؛أﻣّﺎ إذا ﺗﻛرّ رت ﻓﺎﻟﻣﻔﺗرض اﻟﺗّﻌزﯾر
واﻟﺗّﺷدﯾد ﻓﯾﮫ ﺳﯾﺎﺳﺔ).(3
ـ اﻟظروف اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﻔّﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون :وﻗد ﻓﺿّﻠت اﻟﺗّﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻋدم اﻟﻧّصّ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ
ﺻﻠب ﻗواﻧﯾﻧﮭﺎ،ﻟﻛﺛرﺗﮭﺎ وﺗﻌذّر ﺣﺻرھﺎ ﺳﻠﻔﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ،وﻣن ﺟﮭ ٍﺔ أﺧرى ﻻﺧﺗﻼﻓﮭﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻻﺧﺗﻼف اﻟوﻗﺎﺋﻊ و
اﻷﺷﺧﺎص ﻣﺣ ّل اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ؛ وﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗوﺳّﻌت ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎة اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻓﯾﮭﺎ ،ﺣﯾث أﺟﺎز ﻟﮭم
اﻟﻘﺎﻧون ﺗﺣدﯾد اﻟظّرف اﻟﻣﺧﻔّف وﺗرﺗﯾب أﺛره ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك،دون إﻟزاﻣﮭم ﺑﺗﺑرﯾر أﺣﻛﺎﻣﮭم اﻟﻣﺧﻔّﻔﺔ ،ﻷﻧّﮭﺎ ﺗﻌود
)(1ﺳﯾّد ﺣﺳن اﻟﺑﻐّﺎل  ،اﻟظّروف اﻟﻣﺷدّدة واﻟﻣﺧﻔّﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت  ،ص.112
)(2أﺧرﺟﮫ،أﺑو داود،ﻛﺗﺎب اﻟﺣدود،ﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﺣ ّد ﯾﺷﻔﻊ ﻓﯾﮫ،ﺣدﯾث رﻗم3803:؛أﺣﻣد،ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺳﻧد اﻷﻧﺻﺎر،ﺣدﯾﺛرﻗم.24300:
)(3ﯾﻧظر،اﺑن ﻓرﺣون،ﺗﺑﺻرة اﻟﺣﻛّﺎم،ج370/2؛ﻧﺎﺻر اﻟﺧﻠﯾﻔﻲ،اﻟظّروف اﻟﻣﺷدّدة واﻟﻣﺧﻔّﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺗّﻌزﯾر،ص.95-94
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اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻻﻗﺗﻧﺎﻋﺎﺗﮭم اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﻔﺗرض ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻌداﻟﺔ.
ﻣﻊ ھذا اﻟﺗّﻔوﯾض ﻟﻠﻘﺿﺎء ،وﺿﻌت ﺑﻌض اﻟﺗّﺷرﯾﻌﺎت) (1ﺧطوطﺎ ﯾﺳﺗرﺷد ﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ
ﺗﻘدﯾرا ﻣﺧ ّﻔﻔﺎ ﻟﻛﻧّﮫ ﻋﺎدﻻ ﺑوﺿﻊ ﺣدود اﻟﺗﺧﻔﯾف ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻷﺻﻠﯾّﺔ اﻟﻣﻘرّ رة ﻟﻠﻔﻌل ،ﻛﺎﻟﺗﺷرﯾﻊ
اﻟﺟزاﺋري و اﻟﻣﺻري ﺣﯾث ﯾﺟوز ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن اﻟﻧّزول ﻋن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ).(2
ھذا،وإﻧّﻧﺎ ﻻ ﻧرى ﺿررا ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺗوﺳﯾﻊ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎة ﻓﻲ اﻟﺗّﺧﻔﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟرﻣﯾن اﻟﻣﺑﺗدﺋﯾن؛
ﯾﺳﺗﺣبّ ﻓﻘط ﺗﺳﺑﯾب أﺣﻛﺎم اﻟرأﻓﺔ ھذه أﯾّﺎ ﻛﺎﻧت،ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟرﺿﺎ اﻟﺷﻌور اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ .
ب2ـ اﻟظروف اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺷدّ دة ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون:ھﻲ ﺣﺎﻻت و أﺳﺑﺎب ﺗوﻣﺊ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب
ﺑﺧطورة اﻟﻔﻌل أو ﺧطورة اﻟﻔﺎﻋل ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺗﺷدﯾد ،و ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺗﻔﺎوت ﺑﺣﺳب اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻘرّ ر
ﻟﮭﺎ ،و ﺑﯾﺎن ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﺛ ّم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ـ اﻟظروف اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺷدّدة ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ:رﻏم ﺗﺣدﯾد ﻋﻘوﺑﺎت اﻟﺣدود و اﻟﻘﺻﺎص ﺗﺣدﯾدا ﺛﺎﺑﺗﺎ
وﺷدﯾدا ،إﻻ ّ أﻧﮫ ﻗد ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻷﻣر زﯾﺎد ًة ﻓﻲ اﻟﺷدّة ﺳﯾﺎﺳﺔً ،ﺣﺳﻣﺎ ﻟﻣﺎدة اﻟﻔﺳﺎد) (3؛وﻟﯾس ﻓﻲ ھذه اﻟزﯾﺎدة
ﺗﺟﺎوز ﻟﻣﺎ ﻗدّره اﻟﺑﺎري ﻋزّ وﺟ ّل ،ذﻟك أنّ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻷﺻﻠﯾّﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﺗطﺑّق ﻛﻣﺎ ﻧصّ ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﻏﺎﯾﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ
اﻷﻣر أﻧّﮫ ﻗد ﺗُﺿَ ّم إﻟﯾﮭﺎ ﻋﻘوﺑﺎت أﺧرى ﺑﺻﻔﺔ ﺗﻌزﯾرﯾﺔ ،ﯾﺻطﻔﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ ﻋدّة اﻋﺗﺑﺎرات
ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺷﺧص اﻟﺟﺎﻧﻲ ،ﻣﻧﮭﺎ :
ﺗﺷدﯾد ﺣدّ اﻟزﻧﺎ  :إذا ﺣﺻل اﻟﺟرم ﺑداﻓﻊ دﻧﻲء ﻣن اﻟﺟﺎﻧﻲ ،ﻛﺄن ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ذات ﻣﺣرم؛ اﻟﻌﻘوﺑﺔﺗﺷدّد إﻟﻰ اﻟﻘﺗل ﻋﻠﻰ اﻟراﺟﺢ

) (4

ﺑﺻرف اﻟﻧّظر ﻋن ﺣﺎل اﻟﺟﺎﻧﻲ ،ﻟﻣﺎ روي ﻋن ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﺑّﺎس رﺿﻲ

ﷲ ﻋﻧﮭﻣﺎ أنّ رﺳول ﷲ ﻗﺎل ﴿:ﻣﻦ وﻗﻊ ﻋﻠﻰ ذات ﻣﺤﺮم ﻓـﺎﻗﺘﻠﻮﻩ﴾)(5؛ وھو اﻷﻧﺳب ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ ﻟﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
) (1ﯾﻧظر ﺣول اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ ﺿﺑط ﺣدود اﻟﺗﺧﻔﯾف  ،أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم ،اﻟﺣدود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ
ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،ص  164و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ؛ﻓﮭﻣﻲ اﻟﺟوھري  ،ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ص  60ـ  68؛ﻣﺣﻣد ﻋﺑد
اﻟﻌزﯾز ﻗﻧﺎوي ﻣﺣﻣد  ،ﻧظرﯾّﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ"دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ" ،ص  124ـ129؛
) (2ﯾﻧظر  ،اﻟﻣﺎدة  53ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري؛أﺣﺳن ﺑوﺳﻘﯾﻌﺔ ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﻌﺎم،ص  292ـ
301؛و ﯾﻧظر أﯾﺿﺎ ،ﻣﺄﻣون ﺳﻼﻣﺔ،ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت)اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم( ،ص563-551؛ رﻣﺳﯾس ﺑﮭﻧﺎم،اﻟﻧّظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﻣﺟرم
واﻟﺟزاء ،ص.169
)(3ﯾﻧظر،اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن ،ﻣﺣﻣّد أﻣﯾن ،ﺣﺎﺷﯾﺔ ر ّد اﻟﻣﺣﺗﺎر ﻋﻠﻰ اﻟد ّر اﻟﻣﺧﺗﺎر،ج15/4؛ ﻧﺎﺻر ﻋﻠﻲّ ﻧﺎﺻر اﻟﺧﻠﯾﻔﻲ،اﻟظّروف
اﻟﻣﺷدّدة واﻟﻣﺧﻔّﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺗّﻌزﯾر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ط) ،1ﻣﺻر:ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻣدﻧﻲ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ1412،ھـ-
1992م( ،ص. 215
)

4

( ﯾﻧظر،أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺑﮭﻧﺳﻲ ،ﻧظرﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ،ط)،4اﻟﻘﺎھرة،ﺑﯾروت:دار

اﻟﺷروق 1406،ھـ – 1986م(،ص166؛ ﻋﺑّود اﻟﺳ ّراج،اﻟّﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﻘﺎرن  ،ج.427/1
) (5أﺧرﺟﮫ اﺑن ﻣﺎﺟﮫ  ،ﻛﺗﺎب اﻟﺣدود،ﺑﺎب ﻣن أﺗﻰ ذات ﻣﺣرم و ﻣن أﺗﻰ ﺑﮭﯾﻣﺔ،ﺣدﯾث رﻗم.2554:
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

ﻣن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻧواﻣﯾس اﻟطﺑﯾﻌﺔ .
ﺗﺷدﯾد اﻟﺣدّ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋد :ﻓﺎﻟﺳّﺎرق ﻓﻲ اﻟﻣذھب اﻟﺣﻧﻔﻲ)،(1إذا ﺗﻛرّ ر ﻓﻌﻠﮫ ﺟﺎز ﻟﻺﻣﺎم ﻗﺗﻠﮫ ﺳﯾﺎﺳﺔ؛ﻛﻣﺎأنّ ﻣُدﻣنَ ﺷرب اﻟﺧﻣر ﯾُﻘﺗل ﻋﻧد أھل اﻟظﺎھر ﻟﻣﺎ روي ﻋن اﻟﻧّﺑﻲّ



أﻧّﮫ ﻗﺎل:ﻣﻦ ﺷﺮب اﻟﺨﻤﺮ ﻓـﺎﺟﻠﺪوﻩ ،ﺛﻢّ

إن ﺷﺮب ﻓـﺎﺟﻠﺪوﻩّ ،ﺛﻢ إن ﺷﺮب ﻓـﺎﺟﻠﺪوﻩّ ،ﺛﻢ إن ﺷﺮب ﻓـﺎﻗﺘﻠﻮﻩ.(2) وﻋﻣّم اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ)(3اﻟﺣﻛم ﺑﺗﻘرﯾرھم ﺗﺷدﯾد
اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣن ﺗﻛرّ ر ﻓﺳﺎ ُده و ﻟم ﺗردﻋﮫ اﻟﺣدو ُد اﻟﻣﻘدّرة ﺑﻘﺗﻠﮫ ﺳﯾﺎﺳﺔ.

-

ﺗﺷدﯾد اﻟﺣدّ ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﻣن اﻟﻧّﺎس  :ﻣن ذﻟك ﻧﺳﺎء اﻟرّ ﺳول اﻟﻛرﯾم ،ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﷲ  :ﻳﺎ
ﻦ ﺑﻔـﺎﺣﺸﺔ ﻣﺒﻴّﻨﺔ ﻳﻀﻌﻒ ﻟﻬﺎ اﻟﻌﺬاب ﺿﻌﻔﻴﻦ  ،و ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﷲ ﻳﺴﻴﺮا
ﻧﺴﺎء اﻟﻨّﺒﻲء ﻣﻦ ﻳﺎت ﻣﻨﻜ ّ
اﻷﺣزاب . 30/و ﻗد ذﻛر اﻹﻣﺎم اﻟﻘرطﺑﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﮫ أﻧّﮫ  " :ﯾﺿﺎﻋف ﻟﮭﺎ اﻟﻌذاب ﺿﻌﻔﯾن  ،ﻟﺷرف
ﻣﻧزﻟﺗﮭنّ و ﻓﺿل درﺟﺗﮭنّ و ﺗﻘدّﻣﮭنّ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋر اﻟﻧّﺳﺎء أﺟﻣﻊ  . .و أﻧّﮫ ﻛﻠّﻣﺎ ﺗﺿﺎﻋﻔت اﻟﺣرﻣـﺎت ﻓﮭﺗّﻛت
ﺗﺿﺎﻋﻔت اﻟﻌﻘوﺑﺎت … " ).(4
أﻣّﺎ اﻟﺗّﻌزﯾرات ﻓﺗﻌ ّد ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ ،ﺑل ذھب اﻟﺑﻌض إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄنّ  ":اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ

و

اﻟﺗّﻌزﯾر ﻣﺗرادﻓﺎن ؛ ﻟذا ﻋطﻔوا أﺣدھﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧرى ﻟﺑﯾﺎن اﻟﺗّﻔﺳﯾر.(5) "..و ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺷدﯾد اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ ﺟراﺋم
اﻟﺗّﻌزﯾر ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋ ّﯾﺔ ،و ھو ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ،ﻓﻛﻠّﻣﺎ ﺗطﻠّﺑت ھذه اﻷﺧﯾرة
ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻛﺛر ﺟﺎز ﻟﻺﻣﺎم زﯾﺎدةُ اﻟﺗﻧﻛﯾل .و أﺳﺑﺎب ھذه اﻟزﯾﺎدة أو اﻟﺗّﺷدﯾد ﻗد ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺄﺣد طرﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ،
وﻗد ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺣ ّد ذاﺗﮭﺎ  ،و ﯾﻣﻛن ﺑﯾﺎن ذﻟك ﻣوﺟزا ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ): (6
اﻟﺗّﺷدﯾد ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ طرﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ :إنّ ﺧطورة اﻟﺟﺎﻧﻲ أھ ّم داع ﻟﺗﺷدﯾد اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﯾﮫ ،ﻷﻧّﮫ ﻣنأھل اﻟﻔﺳﺎد،و ﻓﻲ ذﻟك ﻗﺎل اﺑن ﺳﮭل رﺣﻣﮫ ﷲ ":و ﯾﺟب اﻹﻏﻼظ ﻋﻠﻰ أھل اﻟﺷرّ واﻟﻘﻣﻊ ﻟﮭم  ،واﻷﺧذ
ﻋﻠﻰ أﯾدﯾﮭم ﻓﺈنّ ذﻟك ﻣﻣّﺎ ﯾُﺻﻠﺢ ﷲ ﺑﮫ اﻟﻌﺑﺎد و اﻟﺑﻼد .(7) " ..وﻗد ﺑ ّﯾن اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك ،رﺣﻣﮫ ﷲ  ،ﻛﯾﻔﯾّﺔ
اﻟﺗﻧﻛﯾل ﺑﮭذه اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﺟرﻣﯾن ﻓﻘﺎل":إنّ اﻟﺿّرب ﻣﺎ ﯾﻧﻛﻠﮭم ،وﻟﻛن أرى أن ﯾﺣﺑﺳﮭم اﻟﺳﻠطﺎن ﻓﻲ
)( 1ﯾﻧظر  ،اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن ،ﺣﺎﺷﯾﺔ ر ّد اﻟﻣﺣﺗﺎر ﻋﻠﻰ اﻟدّر اﻟﻣﺧﺗﺎر  ،ج.15/4
)( 2ﯾﻧظر  ،اﺑن ﺣزم  ،اﻟﻣﺣﻠّﻰ  ،ج.326 /11و اﻟﺣدﯾث أﺧرﺟﮫ ،اﻟﻧّﺳﺎﺋﻲ،ﻛﺗﺎب اﻷﺷرﺑﺔ،ﺑﺎب ذﻛر اﻟرواﯾﺎت اﻟﻣﻐﻠّظﺎت ﻓﻲ
ﺷرب اﻟﺧﻣر،ﺣدﯾث رﻗم.5567:
) ( 3ﯾﻧظر،اﻟﺑﺎھوﺗﻲ،ﻣﻧﺻور ﺑن ﯾوﻧس،ﻛﺷّﺎف اﻟﻘﻧﺎع ﻋن ﻣﺗن اﻹﻗﻧﺎع،دط)،ﺑﯾروت:داراﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ1982،م(،ج.124/6
)(4اﻟﻘرطﺑﻲ  ،اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن  ،ج.174/14
)(5اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن،اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ،ج.15/4
)(6ﯾﻧظر،ﻧﺎﺻر اﻟﺧﻠﯾﻔﻲ،اﻟظّروف اﻟﻣﺷدّدة و اﻟﻣﺧﻔّﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺗّﻌزﯾر،ص.247-231
)(7اﺑن ﻓرﺣون ،ﺗﺑﺻرة اﻟﺣﻛّﺎم ﻓﻲ أﺻول اﻷﻗﺿﯾﺔ وﻣﻧﺎھﺞ اﻷﺣﻛﺎم،ﻣطﺑوع ﻋﻠﻰ ھﺎﻣش ﻓﺗﺢ اﻟﻌﻠﻲّ اﻟﻣﺎﻟك ﻓﻲ اﻟﻔﺗوى ﻟﻣﺣﻣّد
ﻋﻠّﯾش  ،ط ) ،1ﻣﺻر:اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻛﺑرى اﻟﻣﯾرﯾﺔ1301،ھـ(  ،ج. 121 /2
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اﻟﺳّﺟون،وﯾﺛﻘّﻠﮭم ﺑﺎﻟﺣدﯾد،وﻻ ﯾُﺧرﺟﮭم ﻣﻧﮭﺎ أﺑدا،ﻓذﻟك ﺧﯾر ﻟﮭم وﻷھﻠﯾﮭم وﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن ،ﺣﺗّﻰ ﺗظﮭر ﺗوﺑﺔ
أﺣدھم وﺗﺛﺑت ﻋﻧد اﻟﺳﻠطﺎن؛ﻓﺈذا ﺻﻠﺢ وظﮭرت ﺗوﺑﺗﮫ أطﻠﻘﮫ").(1و ﺧطورة اﻟﻣﺟرم ﻗد ﺗﻛون ﺑدﻋوﺗﮫ
ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ أو ﺑﺎﻹﺻرارﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌود،وﻛ ّل ذﻟك ﻣوﺟبٌ ﻟﻠﺗّﺷدﯾد،ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧّﺎس .
أﻣّﺎ اﻟﺗّﺷدﯾد ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ،ﻓﺻورﺗﮫ أن ﯾﻘﻊ اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ذوي اﻟﮭﯾﺋﺎت ﻣن أھل
اﻟﺻﻼح أو ﻣن أھل اﻟﻌﻠم وﻛ ّل ﻣن ﻋرف ﺑرﻓﻌﺔ اﻟﻣﻘﺎم ﺑﯾن اﻟﻧّﺎس؛ ﻓﮭذه ﻓﺋﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﺣﺎﺟﺗﮭﺎ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ أﺷ ّد ،
أو أن ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻر اﻷﺑرﯾﺎء اﻟّذﯾن ﻻ ﯾدرﻛون ﻣن ﻋﺎﻟم اﻟﻔﺳﺎد ﺷﯾﺋﺎ .
 اﻟﺗّﺷدﯾد ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ اﻟﺟرﯾﻣﺔ:ﻗد ﯾﻛون ﺑﺳﺑب ﺟﺳﺎﻣﺗﮭﺎ واﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗّب ﻋﻠﯾﮭﺎ ،أو ﺑﺳﺑب زﻣﺎنوﻣﻛﺎن وﻗوﻋﮭﺎ،إذا ﻛﺎﻧت ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﺧطﯾرة اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺣ ّد أو اﻟﻘﺻﺎص،ﻏﯾر أنّ ﺗﻌﻠّق اﻟﺷّﺑـﮭﺔ ﺑﮭﺎ –
ﻟﻌدم اﻛﺗﻣﺎل ﺷروط إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻘوﺑﺎﺗﮭﺎ اﻷﺻﻠﯾّﺔ  ،-درأ ﻋﻧﮭﺎ اﻟﺟزاء اﻷﺻﻠﻲ و ﻧﺎﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗّﺷدﯾد
ﺳﯾﺎﺳﺔ.

واﻟﺗّﺷدﯾد ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗّﻔوﯾﺿﯾﺔ

)(2

ﻗد ﯾﻛون ﺑﺎﻟﺿّرب اﻟﻣﺗﻔﺎوت ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘوّ ة أو

اﻟﻌدد أو اﻟوﺳﯾﻠﺔ ،وﻗد ﯾﻛون ﺑﺎﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن أﻛﺛر ﻣن ﺗﻌزﯾر ،ﺑل ذھب اﻟﺑﻌض إﻟﻰ أﻋظم ﻣن ذﻟك ﻓﺄﺟﺎزوا
اﻟﺗّﺷدﯾد ﻓﻲ ھذا اﻟﻧّوع ﻣن اﻟﺟراﺋم إﻟﻰ اﻟﻘﺗل ﺳﯾﺎﺳﺔ اﺳﺗﺋﺻﺎﻻ ﻟﻣﺎدّة اﻟﻔﺳﺎد،وھو رأي ﺳدﯾد إن دﻋت
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ إﻟﯾﮫ.
ـ اﻟظروف اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺷدّدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون:ﻟﻘد ﺳﺑق ﻋرض اﻟظروف اﻟﻣﺷدّدة ﺑﺄﻧواﻋﮭﺎ ﺿﻣن
آﻟﯾّﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أنّ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﺗﻌﻣد إﺳﻧﺎد اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻠﻣﺷرّع
ﻧظرا ﻟﺧطورة أﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣّﺔ و اﻟﺣرﯾّﺎت اﻟﻔردﯾّﺔ.و ﻟﯾس ﻟﻧﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻘﺎم ﺗﻛرار ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ ؛
إﻻّ أنّ ﺗﺄﻛﯾدﻧﺎ ﺳﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣدى ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﯾﮭﺎ .
و اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻟﻠدول ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧطﺎق ھذه اﻟﺳﻠطﺔ )(3؛ ﻓﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺣدّد اﻟظروف
اﻟﻣﺷ ّددة ﺗﺣدﯾدا ﻗﺎﻧوﻧ ّﯾﺎ ﺣﺻرﯾّﺎ و ﯾﺟﻌل ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺷدﯾد ﺟوازﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﻣﻊ ﻣﻧﺣﮫ
ﺳﻠطﺔ ﺗﻛﯾﯾف ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﺑﺄﻧّﮭﺎ ظروف ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺗﺷدﯾد،وﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺔ وﺟوﺑﯾّﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض
اﻷﺣوال و ﺟوازﯾّﺔ ﻓﻲ أﺣوال أﺧرى ﻣﻊ إﻟزام اﻟﻘﺎﺿﻲ داﺋﻣﺎ ﺑﻣﺎ ھو ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻣن اﻟظروف.و ﻣن
ﺛ ّم ،ﻓﺈنّ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷدﯾد ﺗﻛون ﻣرھوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧّص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲّ اﻟﻣﻘرّ ر ﻟﮭﺎ؛ و ﻟﻌ ّل

)(1اﺑن ﻓرﺣون  ،ﺗﺑﺻرة اﻟﺣﻛّﺎم،ج.121/2
)(2ﯾﻧظر ،ﻧﺎﺻر اﻟﺧﻠﯾﻔﻲ ،اﻟظّروف اﻟﻣﺷدّدة و اﻟﻣﺧﻔّﻔﺔ ﻓﻔﻲ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺗّﻌزﯾر ،ص .251-247
) (3ﯾﻧظر ھذه اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ،ھﺷﺎم أﺑو اﻟﻔﺗوح ،اﻟﻧّظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠظروف اﻟﻣﺷدّدة ،ص 238و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ؛ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺧﺿر،
اﻷوﺟﮫ اﻹﺟراﺋﯾّﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ،ص 292ـ 294؛ و اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري أﺟﺎز ﺗﺟﺎوز اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘرر ﻗﺎﻧوﻧﺎ
ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻛﺎﻟﻌود  ،ﻛﺗﻠك اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺑﯾّﻧﺎھﺎ ﻓﻲ آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ.
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اﻟﺑﻌض

)(1

اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

ﯾﻔﺳّر ﺗﻣﺳّك اﻟﻣﺷرّ ع ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﺑﺿرورة اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋ ّﯾﺔ،أﻣّﺎ ﺗﻔوﯾض

أﻣر ﺗرﺗﯾب أﺛر اﻗﺗران ھذه اﻟظروف ﺑﺎﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ و ﺟﻌﻠﮭﺎ ﺟوازﯾّﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻓﮭو
ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ.
ﯾﻛﻔﻲ ﻓﻲ ﺧﺗﺎم ھذا اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أنّ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲّ ﯾﺟﻌل اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻧﮭﺎ
اﻟﺗﻌزﯾرﯾّﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﺗﻧﺎﺳﺑﺎ طرد ّﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ؛ﻓﺈن اﻗﺗﺿت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗّﺧﻔﯾف ُﺧﻔّﻔت اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،وإن اﻗﺗﺿت
ﺷدّدت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أنّ اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺎدﯾّﺔ و اﻟﻣﻌﻧوﯾّﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺷﺧص اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺗدﺧل ﺿﻣن أھ ّم
اﻟﺗّﺷدﯾد ُ
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻔﺗرض اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺟزاء اﻟﻣﻼﺋم ـ ﻛﻣﺎ ﺑﯾّﻧﺎ ـ و اﻟﮭدف ﻣن أﺧذھﺎ ﺑﻧظر
اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺿﻣﺎن ﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻠﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.
أﻣّﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺎﻧون ﻓﺎﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ﻣﺎزاﻟت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ،و ﻟم ﺗﺻل
ﺑﻌد إﻟﻰ وﺿﻊ ﻧظرﯾّﺔ ﻋﺎﻣّﺔ ﻣوﺣّ دة ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﻧظﺎم ﺗﺧﻔﯾف أو ﺗﺷدﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ و إن ﻛﺎﻧت ﻗد وﺿﻌت ﺿواﺑط
ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﺗﺷدﯾد ﻟﮭﺎ وزﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ و ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌداﻟﺔ.
 2ـ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ:وُ ﺿﻌت ﻋدة آﻟﯾﺎت ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﺣﻛم
ﺑﮭﺎ ،ﺑﻌﺿﮭﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻧظﺎﻣﺎ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﺑذاﺗﮫ ﻟﮫ ﻗواﻋد ﺗﺣﻛﻣﮫ و أﺳﺎﻟﯾب ﯾﻧﻔّذ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ،و ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻎ اﻷھﻣﯾّﺔ ﻓﻲ ﺗﻔرﯾد
اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﯾد اﻟﻘﺿﺎء ﺣﺗﻰ و إن ﻛﺎﻧت ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﯾﮫ ﻣﺣدودة؛ و اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻣﺷروطﺎ
ﺑﺷروط و ﯾﺟري اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗرﻗﯾﺗﮫ ﻟﯾﻛوّ ن ﻧظﺎﻣﺎ ﻣﺣﻛم اﻟﻘواﻋد ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻛﺎﻟﺗوﺑﯾﺦ ،
اﻟﻌﻔو اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ـ و ﻧرى ﺗﻛﯾﯾﻔﮭﻣﺎ ﻛﺗداﺑﯾر ﺗﮭذﯾﺑﯾّﺔ ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ اﻟﮭدف اﻟﻣﺑﺗﻐﻰ ﻣﻧﮭﻣﺎـ  ،و ﻛذا اﻻﺧﺗﺑﺎر
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾﻛون ﻣﻘﺗرﻧﺎ ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﮭو ﺗدﺑﯾر اﺣﺗرازي ھدﻓﮫ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻧﺗﻔﺎء اﻟﺧطورة
اﻹﺟراﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ و اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗﺄھﯾﻠﮫ و إدﻣﺎﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣﺑﺳﮫ

و

ھو ﯾﺷﺑﮫ ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ اﻟوﺿﻊ ﺗﺣت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.
وﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس ﺳﻧرﻛز ﻓﺣﺳب ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎن أھ ّم ھذه اﻵﻟﯾّﺎت و ھﻲ :ﺗﺄﺟﯾل اﻟ ّﻧطق ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ووﻗف
ﺗﻧﻔﯾذھﺎ.
أ ـ ﺗﺄﺟﯾل اﻟ ّﻧطق ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ :ھﻲ آﻟﯾّﺔ ﯾﻣﺎرس ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺗﮫ ﻓﻲ إرﺟﺎء اﻟﻧّطق ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ
رﻏم ﺛﺑوت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋل ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﮫ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗوﺑﺗﮫ و ﻋدوﻟﮫ ﻋن ﺳﻠوﻛﮫ
اﻹﺟراﻣﻲ أو ﺑدوّ ﺻﻼﺣﮫ و اﺳﺗﻌداده ﻟﻼﻧدﻣﺎج ﻣن ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؛ و ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗﺄﺟﯾل ھذه ﻧﺟدھﺎ ﻓﻲ
اﻟﺷرﯾﻌﺔ و ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗرﺗﯾب ﯾﻛون ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ 1ـ ﺗﺄﺟﯾل اﻟ ّﻧطق ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ:ﺗﺗﻌﻠّق ھذه اﻵﻟﯾّﺔ ﺑﺗوﺑﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ وأﺛرھﺎ ﯾﺧﺗﻠف ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ
ﻧوع اﻟﺟرﯾﻣﺔ  ،و ﯾﻣﻛن ﺑﯾﺎن ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
) (1ﯾﻧظر ،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺧﺿر ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  ،ص .294
392

اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

ـ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣدود و اﻟﻘﺻﺎص  :ﻣن اﻟﻣﺗّﻔق ﻋﻠﯾﮫ ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﻘﮭﺎء أنّ ﺣ ّد اﻟﺣراﺑﺔ ﯾﺳﻘط إذا ﺗﺎب
اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻗﺑل اﻟﻘدرة ﻋﻠﯾﮫ ﻟﻘوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ:إﻧّﻤﺎ ﺟﺰاؤا اﻟّﺬﻳﻦ ﻳﺤﺎرﺑﻮن اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ وﻳﺴﻌﻮن ﻓﻲ اﻻرض ﻓﺴﺎدا أن ﻳﻘّﺘﻠﻮا أو ﻳﺼﻠّﺒﻮا

أو ﺗﻘﻄّﻊ أﻳﺪﻳﻬﻢ وأرﺟﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻠﻒ أو ﻳﻨﻔﻮا ﻣﻦ اﻻرض  ،ذﻟﻚ ﻟﻬﻢ ﺧﺰي ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ و ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة ﻋﺬاب ﻋﻈﻴﻢ .إﻻّ اﻟّﺬﻳﻦ
ن اﻟﻠّﻪ ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢ اﻟﻤﺎﺋﺪة .34،33/وﺗﻠك رﺣﻣﺔ اﻟرّ ﺣﻣن ﺑﻌﺑـﺎده
ﺗﺎﺑﻮا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻘﺪروا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓـﺎﻋﻠﻤﻮا أ ّ
ﺗﺗﺟﻠّﻰ ﻛوﺳﯾـﻠﺔ ﻟدﻓﻊ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻹﺟـرام واﻣﺗﮭﺎﻧﮫ و ھﻲ آﻟﯾّﺔ ﯾﻣﺎرس ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺗﮫ ﻓﻲ
اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ؛ وﻟﻌ ّل اﻟ ّﺳﺑب ﻓﻲ اﺷﺗراط ﺣﺻول اﻟﺗوﺑﺔ ﻗﺑل اﻟﻘدرة دﻓـﻊ ﺗﮭﻣﺔ اﻟﻛذب ﻋن اﻟﺗّﺎﺋب ؛ ﻓﻲ
ذﻟك  ،ﯾﻘول اﻹﻣﺎم اﻟﻘرطﺑﻲ " :ﻷﻧّﮫ ﻟﻣّﺎ ﻗدر ﻋﻠﯾﮫ ﺻﺎر ﺑﻣﻌرض ﻷن ﯾﻧﻛل ﺑﮫ اﻹﻣﺎم،ﻓﻠم ﺗﻘﺑل ﺗوﺑﺗﮫ
ﻛﺎﻟﻣﺗﻠﺑّس ﺑﺎﻟﻌذاب ﻓﻲ اﻷﻣم اﻟﺳّﺎﺑﻘﺔ،أوﻣن ﺻﺎر إﻟﻰ ﺣﺎل اﻟﻐرﻏرة ﺛ ّم ﻣﺎت  ،ﻓﺄﻣّﺎ إذا ﺗﻘدّﻣت ﺗوﺑﺗﮭم اﻟﻘدرة
)(1

ﻓﻼ ﺗﮭﻣﺔ وھﻲ ﻧﺎﻓﻌﺔ "

.

أﻣّﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺣدود  ،ﻓﻘد اﺧﺗﻠف اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺣول أﺛر اﻟﺗوﺑﺔ ﻓﻲ إﺳﻘﺎطﮭﺎ ؛ ﻓرأى اﻟﺷﺎﻓﻌﯾّﺔ) (2ﻗﺑوﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺻﺣﯾﺢ وإﺳﻘﺎط اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣطﻠﻘﺎ ﺳواء ﺑﻠﻎ اﻷﻣر اﻟﻘﺿﺎء أم ﻻ ؛ ورأى اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ )(3ﻓﻲ إﺣدى رواﯾﺗﯾن
)(4

إﺳﻘﺎطﮭﺎ ﻗﺑل اﻟرﻓﻊ ﻻ ﺑﻌده ؛ أﻣّﺎ اﻟﺟﻣﮭور

ﻓﻠم ﯾﺟﯾز إﺳﻘﺎط اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘرّ رة ﻟﺟراﺋم اﻟﺣدود ﻣطﻠﻘﺎ.وﻗد

رﺟﺢ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟرأي اﻷﺧﯾر) (5وھو اﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﺣدود وﻣﺎ ﯾﺗرﺗّب ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻣن ﻣﺻﺎﻟﺢ
ﻟﻸﻣّﺔ  .وإﻧّﺎ ﻟﻧرى ﻣن ﺷروط ﻗﺑول اﻟﺗوﺑﺔ اﻟﺳﻌﻲ ﻟﻐﺳل اﻟﺧطﯾﺋﺔ وﯾﻛون ذﻟك ﺑﺎﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘرّ رة
ﻟﮭﺎ ،ﻣﺻداﻗﺎ ﻟﻘوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺣﻛم ﺗﻧزﯾﻠﮫ..:إﻻّ اﻟّﺬﻳﻦ ﺗﺎﺑﻮا وأﺻﻠﺤﻮا وﺑﻴّﻨﻮا ﻓـﺄوﻟـﺌﻚ أﺗﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وأﻧﺎ اﻟﺘﻮاب

اﻟﺮﺣﻴﻢاﻟﺑﻘرة .160/
واﻟﻘﺻﺎص أﯾﺿﺎ ﻻ ﯾﺳﻘط ﺑﺎﻟﺗوﺑ ﺔ،إﻻّ أن ﯾﻌﻔ و ﺻ ﺎﺣب اﻟﺣ قّ أو ﯾﺣ دث اﻟﺻ ﻠﺢ ﺑ ﯾن اﻟﻣﺗﺧﺎﺻ ﻣﯾن
ﻟﻘوﻟﮫ ﻋزّ و ﺟ ّل  ..:ﻓﻤـﻦ ﻋﻔﻲ ﻟﻪ ﻣﻦ أﺧﻴﻪ ﺷﻲء ﻓـﺎﺗّﺒــﺎع ﺑـﺎﻟﻤﻌﺮوف وأداء اﻟﻴـﻪ ﺑﺈﺣﺴ ــﺎن  ،ذﻟـﻚ ﺗﺨﻔﻴ ــﻒ ﻣـﻦ
رّﺑﻜﻢ ورﺣﻤﺔ  ،ﻓﻤﻦ اﻋﺘﺪى ﺑﻌﺪذﻟﻚ ﻓـﻠﻪ ﻋﺬاب أﻟﻴﻢ اﻟﺑﻘرة. 178/

)  (1اﻟﻘرطـﺑﻲ  ،اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن  ،ج 158 / 6؛ اﺑن ﻗداﻣﮫ  ،اﻟـﻣﻐﻧﻲ  ،ج.315/ 10
)  (2ﯾﻧظر ،اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ  ،ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻣﺣﺗﺎج  ،ج 184/4؛ اﻟﺷﯾرازي  ،اﻟﻣﮭذّب  ،ج. 285/22
)  (3ﯾﻧظر  ،اﺑن ﻗداﻣﺔ  ،اﻟﻣﻐﻧﻲ  ،ج. 316/10
) (4ﯾﻧظر  ،اﺑن رﺷد  ،ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﮭد ،ج 444، 443/2؛ اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن ،ﺣﺎﺷﯾﺔ ر ّد اﻟﻣﺣﺗﺎر،ج116 /4؛ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ،
اﻷم،ج 140/6؛ اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ  ،ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻣﺣﺗﺎج ،ج 184/4؛ اﺑن ﺣزم  ،اﻟﻣﺣﻠّﻰ  ،ج.129/11
) (5ﯾﻧظر  ،اﺑن اﻟﻘﯾّم اﻟﺟوزﯾﺔ  ،أﻋﻼم اﻟﻣوﻗﻌﯾن ﻋن ربّ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن  ،ج 65-64/ 2؛ أﺑو زھرة  ،اﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،ص. 401
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

ـ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎزﯾر :اﻟﺗوﺑﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻌزﯾرﯾﺔ  ،ﺣﺗّﻰ ﻣ ﻊ ﺗ رﺟﯾﺢ وﺟ وب إﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت
اﻟﺗﻌزﯾرﯾّﺔ ؛ ذﻟك أنّ اﻟﺗّﺎﺋب ﯾﻔﺗرض أن ﺗﺗﺣﻘق ﻓﻲ ﺗوﺑﺗﮫ ﺷروط ﻣﻧﮭﺎ):(1اﻟﻧّدم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌ ل اﻟﻣرﺗﻛ ب واﻟﻌ زم
ﻋﻠﻰ اﻹﻗﻼع ﻋﻧﮫ و ﺛﺑوت ﻋدم ﺗﻛراره ﻟﮫ.
وﺗﺳري ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻛب اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌزﯾرﯾّﺔ اﻟﺗﺎﺋب ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﻣﺳﺎﺋﻠﺗﮫ أﺣﻛﺎم اﻟﺣدود و اﻟﻘﺻﺎص
ﺳواء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺑﻠوغ اﻷﻣر ﻟﻠﻘﺿﺎء أم ﻻ ،ﻓﺈن ﺗ ّم ﺗﺑﻠﯾﻐﮭﺎ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻓﻼ ﻣﻧﺎص ﻓﻲ اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾرﺟﺢ
ﻓﯾﮫ ﺣق اﻟﻌﺑد ﺑﺣﯾث ﻟﮫ اﻟﻌﻔو أو ﻗﺑول اﻟﺻﻠﺢ ،وإن رﺟﺢ ﻓﯾﮫ ﺣقّ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻔرﯾد أي
اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أو ﺣﻔظ ﻣﻠف اﻟﻘﺿﯾّﺔ أو ﺗﺄﺟﯾل اﻟﻧطق ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ .
أ 2ـ ﺗﺄﺟﯾل اﻟ ّﻧطق ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون :ﯾﺷﺑﻪ أﺣﻛﺎم اﻟﺗوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ،و ﺗﻧطوي ﻫذﻩ اﻵﻟﯾّﺔ
ﻋﻠﻰ إرﺟﺎء اﻟﻧّطق ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗّﻬم اﻟﻣدان ﻟﻣدة ﺗﺟرﺑﺔ ﻣﺣدّدة ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺗﺷرﯾﻊ إﻟﻰ آﺧر ،ﻓﺈذا اﻧﺗﻬت
ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة وظﻬر اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﻘواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺿﺑط و ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺣﻔظ أوراق اﻟﻘﺿﯾﺔ،أﻣّﺎ إذا
أﺧ ّل ﺑﻬﺎ أﻟﻐﻲ ﻗرار ﺗﺄﺟﯾل اﻟﻧّطق ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ و ﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣﻘرر ﻟﺟرﯾﻣﺗﻪ).(2
و ﻟﮭذه اﻵﻟﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﺗﮭﺎ ﺷروط ﻗﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ  ،أھﻣّﮭﺎ):(3
ـ اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ اﻟﻣﺎدﯾّﺔ:ﺣﯾث ﯾﻣﻠك اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺳﻠطﺔ ﻣﺣددة ﻓﻲ ﺗﺄﺟﯾل اﻟ ّﻧطق ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ
ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻧوع ﻣﻌﯾّن ﻣن اﻟﺟراﺋم و ھﻲ اﻟﺟﻧﺢ و ﻛذا اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﺗّﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ذﻟك وﺿﻌت ﺣدودا ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘرّ رة أﺻﻼ ﻟﮭذه اﻟﺟراﺋم ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺿﺑط ﺗﻠك اﻟﺣدود ﺣﺗّﻰ
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﺄﺟﯾل.
ـ اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾّﺔ:و ﺗﺗﻌﻠّق ﺑوﺟوب ﺗﺣﻘق اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﻋدم ﺧطورة اﻟﻣﺟرم ﻹﻣﻛﺎن
اﺳﺗﻔﺎدﺗﮫ ﻣن اﻟﺗﺄﺟﯾل  ،و ﯾﺗ ّم ذﻟك ﺑﻌد ﻓﺣﺻﮫ ؛ ﺧﺎﺻّﺔ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﻣن ﺳﻌﯾﮫ
ﻹﺻﻼح اﻷﺿرار اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟرﯾﻣﺗﮫ ﻗرﯾﻧﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄھﯾﻠﮫ ﻛﺎﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ.

) (1ﯾﻧظر ،أﺑو زھرة  ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص249؛ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋودة ،اﻟﺗّﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ،ج355-352/1؛ ﻋﺑد
اﻟﻌزﯾز ﻋﺎﻣر  ،اﻟﺗّﻌزﯾر ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ  ،ص. 521-516
) (2ﯾﻧظر ،أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ"دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ"،ط)،1ﻋﻣّﺎن اﻷردن:دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر و
اﻟﺗوزﯾﻊ،(2008،ص150ـ152؛ ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣود ﻣﺻطﻔﻰ  ،ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم  ،ص.658
) (3ﯾﻧظر ،أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور  ،اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،ص 43وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ؛ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻗﻧﺎوي ﻣﺣﻣد ،ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ،ص 224و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ؛ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺧﺿر ،اﻷوﺟﮫ اﻹﺟراﺋﯾّﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ،ص 312ـ315؛
Roger Merle_André Vitu,Traité de droit criminel ,T1 ,P947 et sui
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و اﻟﺣقّ أنّ ھذه اﻵﻟﯾّﺔ ﻟﮭﺎ وزﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻊ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻛﺗظﺎظ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ و اﺧﺗﻼط اﻟﻣﺳﺎﺟﯾن و ﺛﺑوت ﻣﺳﺎوئ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ ﻗﺻﯾرة اﻟﻣدة).(1
ب ـ وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ:أي ﺗﻌﻠﯾق ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻹداﻧﺔ،و أﺛره إن ﺗﺣﻘﻘت ﺷروطﮫ إﺳﻘﺎط
اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،و ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮫ وإن ﻛﺎﻧت ﻣﺣدودة ﻧﻠﻣﺳﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ و ﺑﺷﻛل أوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون:
ب 1ـ وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ:إنّ اﺳﺗﻘراء أﺣﻛﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﻛﺷف رﻏم
اﺗﮭﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻘﺳوة و اﻟﺷدة ﻗﻣّﺔ اﻟرﺣﻣﺔ و اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،ﺑﺎﺷﺗراطﮫ ﺷروط ﺻﺎرﻣﺔ ﯾﺟب
ﺗﺣﻘﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﻛ ّل ﺟرﯾﻣﺔ ﺑﻼ أدﻧﻰ ﺷﺑﮭﺔ،و ﺑﺄﺧذه أﺣوال اﻟﺟﻧﺎة ﺑﻧظر اﻻﻋﺗﺑﺎر ﯾﻣﻛن ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ إﯾﻘﺎف ﺗﻧﻔﯾذ
اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺣﺗﻰ ﻣﻊ ﺛﺑوت اﻹداﻧﺔ ﻣن ذﻟك :
ﻣﺎ ﺛﺑت ﻋن ﻋﻣر اﻟﻔﺎروق رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ ﻣن إﯾﻘﺎف ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻘطﻊ ﻋن اﻟﺳﺎرق ﻓﻲ أﯾّﺎم
اﻟﻣﺟﺎﻋﺔ و اﻟﻔﻘر ؛ و ﻗد ﻋﻣّم اﻟﻔﻘﮭﺎء ھذا اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻛ ّل ﺳرﻗﺔ ﺗﻣّت ﺑداﻓﻊ اﻟﺟوع و اﻟﻣﺧﻣﺻﺔ أو اﻟﺣﺎﺟﺔ
اﻟﻣﺎﺳّﺔ أو ﺑداﻓﻊ اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﺷدﯾد أو اﻟﺿرورة).(2و ﻓﺳّر اﻟﺑﻌض ﻣوﻗف ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب ﺗﻛرﯾﺳﺎ ﻟﻣﺑدأ
اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻧظرا ﻟﻣراﻋﺎﺗﮫ ﺣﺎل اﻟﺟﺎﻧﻲ وﻗت ارﺗﻛﺎﺑﮫ ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺳرﻗﺔ ) ،(3و ھو اﻟرأي ﻋﻧدﻧﺎ .
وﻋﻠﯾﮫ ﯾﻔﺗرض ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻣراﻋﺎة أﺣوال اﻟﺟﻧﺎة ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﺛﺑت
ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ اﻟﻣﻘﻧﻌﺔ ﻟﮫ و ﻟﻠﻐﯾر ،و ﻗراره وإن ﺗﺿﻣّن إداﻧﺔ ﻣﻊ وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺳﯾرﺿﻲ ﻻ
ﻣﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﻌور اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ.ھذا،وإن ﻛﻧّﺎ ﻟم ﻧﻘف ﻣن اﺳﺗﻘراﺋﻧﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ
ﺷروط ﺧﺎﺻّﺔ ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﻧظﺎم وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ،إﻻ ّ أ ّﻧﮫ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﮭﺎ ﻣن ﻣﺿﻣون ﺗﻠك
اﻷﺣﻛﺎم؛وھﻲ:

) (1ﯾﻧظر  ،ﺣﺳن طﺎﻟب  ،ﻋﻠم اﻹﺟرام " ،اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻌﻘوﺑﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺻﻼﺣﯾّﺔ " ،دط ) ،ﺑﯾروت :ﻟﺑﻧﺎن  ،دار اﻟﻔﻧون
ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧّﺷر 1997 ،م –1417ھـ ( ،ص133/؛ ﺑدر اﻟدﯾن ﻋﻠﻲ  ،ﻣﺷﻛﻠﺔ ازدﺣﺎم اﻟﺳّﺟون  ،ﻣﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ
اﻟﻘوﻣﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد ، 4ع  3ﻧوﻓﻣﺑر 1961م  ،ص  471وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ؛ اﻟﺳﯾد اﻟﻠواء ﻋﺑﺎس ﻗطب  ،اﻟﺗّداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ وأﺛرھﺎ
ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎزﻧﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ  ،ﻣﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ  ، ،ﻋدد ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ واﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ  ،اﻟﻣﺟﻠد11
.08، 07/
) (2ﯾﻧظر ،اﺑن ﻗداﻣﺔ  ،اﻟﻣﻐﻧﻲ  ،ج288/10ـ289؛اﻟﺷﯾرازي ،اﻟﻣﮭذّب،ج361/2؛اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،اﻟﻣﺑﺳوط،ج140/9؛اﺑن اﻟﻘﯾّم ،
أﻋﻼم اﻟﻣوﻗﻌﯾن،ج23/3؛ ﯾﻧظر أﯾﺿﺎ ،ﻓﺗﺣﻲ ﺑﮭﻧﺳﻲ ،ﻧظرﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ص  170ـ .171
) (3ﯾﻧظر  ،اﺑراھﯾم رﻣﺿﺎن ﻋطﺎﯾﺎ ،ﻓردﯾﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ و أﺛرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ص .141
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ـ ﺷروط ﻣوﺿوﻋﯾّﺔ :ﺗﺗﻌﻠّق ﺑوﺟود ﺷﺑﮭﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ ﯾﻧﺗﻔﻲ ﺷرط أو ﻋﻧﺻر ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن
ﻧوﻋﮭﺎ)،(1و ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾرھﺎ و ﺗرﺗﯾب أﺛرھﺎ ﻣرھوﻧﺔ ﺑﻘوّ ة و ﻣﺣ ّل اﻟﺷﺑﮭﺔ .
ـ ﺷروط ﺷﺧﺻﯾّﺔ :ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻔﺎﻋل و أﺣواﻟﮫ ودواﻓﻌﮫ ﻻرﺗﻛﺎب ﺟرﯾﻣﺗﮫ و ﺳواﺑﻘﮫ ..و ﯾﺑﻘﻰ دور
اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻌّﺎل ﻋﻧد اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻷﻧﺳب و اﻷﻛﺛر
ﻣﻼﺋﻣﺔ و ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ.
ب 2ـ وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون:ﯾرى اﻟﺑﻌض أنّ ھذا اﻟﻧّظﺎم ﯾﻌﺗﺑر "أﺣد أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ اﻟّﺗﻲ ﻗرّ رھﺎ اﻟﻣﺷرّ ع ﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم و ھو ﻣﺎ ﯾﺳﻣّﻰ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ
اﻟّﺗﻲ ﺗطﺑق ﻓﻲ وﺳط ﺣر أي ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺳﺟون").(2
و ﻧرى أﻧّﮫ أﺣد آﻟﯾّﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲّ ـ ﻻ اﻹﺟراﺋﻲ ـ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ و ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ وﻗف
ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻷﺻﻠﯾّﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﻣراﻋﺎة ﻟظروف اﻟﺟﺎﻧﻲ؛ ذﻟك أﻧّﮫ ﺟرى اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺻطﻠﺢ "أﺳﺎﻟﯾب
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑ ّﯾﺔ" ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧّظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ و اﻟّﺗﻲ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﮭﺎ
اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ وﺗﺳﮭر ﻋﻠﯾﮫ أﺟﮭزة أﺧرى ﻏﯾر ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع.

ھذا و ﻗد اﺧﺗﻠﻔت اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗواﻓرھﺎ)(3ﺣﺗّﻰ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ
ﺳﻠطﺗﮫ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻹﺻدار ﺣﻛﻣﮫ اﻟﻣﺗﺿﻣّن ﻋﻘوﺑﺔ ﻣﻊ وﻗف ﺗﻧﻔﯾذھﺎ،و ھﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم:
ـ ﺷروط ﻣوﺿوﻋﯾّﺔ :ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﻧوع اﻟﺟرﯾﻣﺔ و اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘرّ رة ﻟﮭﺎ ﺣﯾث ﺗﺳري أﺣﻛﺎم وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﺢ و اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻛﺄﺻل و ﺑﻌض اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑظروف اﻟﺗﺧﻔﯾف و اﻟّﺗﻲ ﺗﻛون ﻋﻘوﺑﺗﮭﺎ
اﻟﺣﺑس أواﻟﻐراﻣﺔ؛ و ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﯾﮭﺎ ﺟ ّد ﺿﯾّﻘﺔ.
ـ ﺷروط ﺷﺧﺻﯾّﺔ :ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﺣﯾث ﯾﺟب أن ﻻ ﯾﻛون ﻟﮫ ﺳواﺑق ﻋدﻟﯾّﺔ ﻓﻲ ﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ و
أن ﯾﻛون ﺣﺳن اﻟﺳﻠوك ﺧﻼل ﻓﺗرة وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ .و ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إطﺎر ھذه اﻟﺷروط واﺳﻌﺔ

و

) (1ﯾﻧظر  ،اﻟﻔﺻل اﻷوّ ل ﻣن ھذا اﻟﺑﺎب  ،ص 286و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
) (2ﻓﮭﻣﻲ اﻟﺟوھري  ،ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ،ص .73
) (3ﯾﻧظر  ،ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣود ﻣﺻطﻔﻰ  ،ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم  ،ص 659و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ؛ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻗﻧﺎوي ،
ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ،ص  172و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ؛ اﺣﺳن ﺑوﺳﻘﯾﻌﺔ  ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﻌﺎم ،ص 325
ـ330؛Roger Merle_André Vitu,Traité de droit criminel ,T1 ,P949_950 .
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

ﻟﮭذا ﻧرى ﺿرورة اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻠف ﻓﺣص اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻹﺻدار اﻟﻘرار اﻷﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧﻲ
و ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت اﻷﻛﺛر ﻋداﻟﺔ ﻷنّ ﻓﻌﻠﮫ ﯾﺑﻘﻰ اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﻌﯾّﻧﺔ اﻟﻐﯾر.
و ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺿﻣون ھذه اﻟﺷروط ﻓﺈنّ أﺛرھﺎ)(1ﯾﻧﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﯾﺗ ّم وﻗف ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﻛﻠﯾّﺎ أو
ﺟزﺋﯾّﺎ ﺑﺣﺳب اﻻﻗﺗﺿﺎء ﻣﻊ ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﺳواﺑق اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ ﺣﺗّﻰ ﻣﺎ إذا ارﺗﻛب اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺧﻼل
ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺟرﯾﻣﺔ أﺧرى ﯾﺗم إﻟﻐﺎء وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ و ﯾﺧﺿﻊ ﺑﺎﻟﺗّﺎﻟﻲ ﻟﻛ ّل اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘرّ رة ﺑﺷﺄﻧﮫ.
ھذا،و ﺗﻘرّ ر ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت

)(2

إﻣﻛﺎﻧﯾّﺔ ﺗطﺑﯾق آﻟﯾّﺔ وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻧﻔردة و ﯾﺳﻣّﻰ":وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ

اﻟﺑﺳﯾط" ،أو ﻣﻊ وﺿﻊ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺣت اﻻﺧﺗﺑﺎر و ﯾﺳﻣّﻰ "اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ" أو ﻣﻊ إﻟزاﻣﮫ ﺑﺄداء ﻋﻣل
ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ .و رﻏم ﺗﻘرﯾر ھذه اﻵﻟﯾﺎت ﻛﺻور ﻹﯾﻘﺎف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﻧﯾن إﻻ ّ أﻧﻧﺎ ﻧرى
ﺗﻛﯾﯾﻔﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻧّﮭﺎ ﺗداﺑﯾر اﻟﮭدف ﻣن ﻓرﺿﮭﺎ اﻟﺗﺛﺑّت ﻣن ﻋدم ﺧطورة اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﺟﮭﺔ

و ﻣﺣﺎوﻟﺔ

إدﻣﺎﺟﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ و ﺗﻔﺎدي ﻣﺳﺎوئ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى .

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :
دور اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .
ﯾظﮭر دور اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺗﮫ
وﻣدى ﺗﺄﺛرھﺎ ﺑﺄھداف اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ رﻏم ﺗﻌددھﺎ ﺗﺻبّ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺻبّ ﻓرﯾد ھو ﺑﻠوغ اﻟﻌداﻟﺔ
اﻟﺣﻘﯾﻘﯾّﺔ ،ھذا ﻣن ﺟﮭﺔ ؛ وﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﻧﺟد أنّ ﺗﺟﺳّد ھذا اﻟدور ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣﻘﻘﮫ ﻣﻌﺎﯾﯾر
و آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻔرﯾد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣﻧﺷودة.و ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻵﺗﯾﺗﯾن:
ّأوﻻ ـ دور اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ :إنّ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻣرھوﻧﺔ ﺑﺈﺣﺎطﺗﮫ ﺑﺎﻟظروف اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ؛وﺑﻘدر ﻣﺎ
اﺟﺗﮭد اﻟﻘﺎﺿﻲ و ﺗوﺻّل ﺑﻧﻔﺳﮫ أو ﺑﻣﺳﺎﻋدة أﺟﮭزة أﺧرى ﻓﻲ اﺳﺗﯾﻌﺎبُ ﺗﻠك اﻟظروف ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﯾﺳّر ﻟﮫ
ﺿﺑط اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧوﻋﺎ وﻗدرا ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﮫ ﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ  ،وﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻔرﺿﮫ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ  ،وﺑﺎﻟﻘدر اﻟّذي
) (1ﯾﻧظر  ،ﻓﮭﻣﻲ اﻟﺟوھري  ،ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ص 75ـ8 9؛ و ﯾﻧظر أﯾﺿﺎ،ﻣراﺟﻊ اﻟﮭﺎﻣش اﻟﺳﺎﺑق .
) (2ﻛﺎﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ  ،ﯾﻧظر  ،ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻗﻧﺎوي  ،ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ،ص  194و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ؛ أﺣﺳن
ﺑوﺳﻘﯾﻌﺔ،اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ ،ص332ـ334؛
Roger Merle_André Vitu,Traité de droit criminel ,T1 ,P957_967
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

ﯾﻛﻔﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.و ﻛﻣﺎ وﺿّﺣﻧﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻓﺈنّ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘـﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲ ﺗﺿﯾـق و ﺗﺗﺳﻊ ﺑﺣﺳب
اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻘرر ﻟﮭﺎ ،و ﺗﺄﺛرّ ھﺎ ﺑﺄھداف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﯾﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻋن اﻟﻘﺎﻧون،

و ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﯾﻛون

ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 -1دور اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ:رأﯾﻧﺎ أنّ ﺳﻠطﺔ
اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺗﺗﺳﻊ ﺑﺷﻛل ﺧﺎصّ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎزﯾر ،و اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻔوّ ﺿﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻌزﯾرﯾّﺔ ﺗؤ ّﻛ ُد ﺿرور َة
اﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻷھداﻓﮭﺎ ﻗﺑل اﻟﻧطق ﺑﺄﯾّﺔ ﻋﻘوﺑﺔ  .و ﺗرك أﻣر اﺧﺗﯾﺎر وﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﻣن اﻟﻣﺷرّ ع ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﯾﻌﻧﻲ ﻣن ﺟﮭﺔ ﺗﻛرﯾس ﻓﻛرة اﻟﺗّﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟ ّﻧظر إﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾّﺔ
اﻟﺟﺎﻧﻲ  ،وﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى اﻧﺗﻘﺎء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﮫ  ،واﻟﺗﻲ ُﯾﻔْﺿﻲ ﺗوﻗﯾﻌُﮭﺎ إﻟﻰ ردﻋﮫ وﻓﻲ ذات
اﻟوﻗت اﺳﺗﺻﻼﺣﮫ دون إھدار ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ ﻷنّ اﻟﻌداﻟﺔ ﺗﺗطﻠب إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك إرﺿﺎء اﻟﺷﻌور اﻟﻌﺎم
 ،و اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺑﻘﻰ اﻋﺗداء واﻗﻌﺎ ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ؛ و ﻓﻲ ذﻟك ﯾﻘول اﻹﻣﺎم اﻟﻣﺎوردي أنّ اﻟﺗﻌزﯾر" :
ح وزﺟ ٌر "
ﺗﺄدﯾبٌ واﺳﺗﺻﻼ ٌ

)(1

 .ﻓﺈن ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻻ ﺗﺣﻘق ھذه اﻷھداف  ،ﻓﻠﯾس ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ

ﺗﻘرﯾرُھﺎ أﺳﺎﺳﺎ .
وﻟﻘ د أ ّﻛ د ﻓﻘﮭ ﺎء اﻟﺷ رﯾﻌﺔ ﺿ رورة أﺧ ذ أھ داف اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ ﺑﻧظ ر اﻻﻋﺗﺑ ﺎر أﺛﻧ ﺎء ﻣﻣﺎرﺳ ﺔ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ
)(2

ﻟﺳﻠطﺗﮫ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺑوﺿﻌﮭم ﺿواﺑطَ ﯾﺳﺗرﺷ ُد ﺑﮭﺎ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻌزﯾر اﻟﻣﻼﺋم  ،وﻣن ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﺿواﺑط :

ط أﻓﺿﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧﮫ ﻋﻧد ﻋرض ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﻘوﺑﺔ،وﺗؤدّي ﻣراﻋﺎ ُﺗﮫ إﻟﻰ
ـ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ :وھﻲ ﺿﺎﺑ ٌ
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ،وھﻲ إﺣدى اﻷھداف اﻷﺳﺎﺳﯾّﺔ اﻟﻣﺑﺗﻐﺎة ﻣن أﯾّﺔ ﻋﻘوﺑﺔ و ﻟو ﻛﺎﻧت ﺗوﺑﯾﺧﺎ.
ـ ﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘّق أھداف اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗّﻌزﯾرﯾﺔ  :اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟردعَ واﻹﺻﻼ َح ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﺣﺳم ﻣﺎدّة
اﻟﻔﺳﺎد ﺟذرﯾّﺎ  ،وھﻲ أھدافٌ ﺷﺎﻗّﺔ اﻟﺗﺣﻘّق ؛ ﻟﻛنّ اﻟﻘﺎﺿﻲَ ﯾﺄﺧذھﺎ ﺑﺎﻟﺣﺳﺑﺎن ﻟﯾﺗﻣﻛّن ﻣن اﻟﺗﺻدي ﻷﺻﻧﺎف
اﻟﻣﺟرﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﺧطورﺗﮭم وإﺻرارھم وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌدل اﻟﻣطﻠوب .
 -2دور اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ:اﺧﺗﻠﻔت اﻟﻣدارس
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺣول ھذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻻﺧﺗﻼف ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ؛ﻓﺄﻧﻛرت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ ھذا اﻟدور ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أنّ
اﻟﮭدف ﻣن ﺗﻘرﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ھو اﻟرّ دع اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘّﻘﮫ إﻻ ّ ﺑﺗﺣدﯾدھﺎ ﻛﻣّﺎ وﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﻣﺷرّع و
ﻟﯾس ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﻣﺎرس ﻓﯾﮭﺎ أ ّﯾﺔ ﺳﻠط ٍﺔ  ،ﺳوا ٌء ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ أو ﻓﻲ ﺗﻛﯾﯾﻔﮭﺎ ﺑﺣَ ﺳَب اﻟﺣﺎﻻت
اﻟﺗﻲ ﺗﻌرضُ ﻋﻠﯾﮫ ؛ ﻓﺈن ﻛﺎن ﻻ ﺑ ّد ﻣن اﻟﻧظر إﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻓﯾﺗ ّم ذﻟك ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ  ،ﺣﯾث ﯾﺗ ّم

)  (1اﻟﻣﺎوردي  ،اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺳﻠطﺎﻧﯾﺔ  ،ص . 386
)  (2ﯾﻧظر  ،اﻟﻠّﮭﯾﺑﻲ ،ﻣطﯾﻊ ﷲ  ،اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗّﻔوﯾﺿﯾّﺔ  ،ص 157-153؛ ﻧﺎﺻر اﻟﺧﻠﯾﻔﻲ  ،اﻟظّروف اﻟﻣﺷدّدة واﻟﻣﺧﻔّﻔﺔ ﻓﻲ
ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺗّﻌزﯾر  ،ص. 282-261
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

ﺗﻔرﯾ ُد اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻻ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ؛ ﻛ ّل ھذا ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﮭدف اﻟرّ دﻋﻲّ اﻟّذي ﻣن
أﺟﻠﮫ ﺳُنّ اﻟﻌﻘﺎب وﺷُرعَ ).(1
و أﺛﺑﺗت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ﺗﺄﺛرَ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﺑﺄھداف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ورأت ﺿرورة إطﻼق
ﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺔ ،ﺑﻌدم ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺳﻠﻔﺎ ﻣن اﻟﻣﺷرّ ع وﺗرك اﻷﻣر ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﯾﺗوﻟّﻰ اﺧﺗﯾﺎر وﺗﻘدﯾر اﻟﺟزاء و ْﻓقَ
ﻣﺎ ﯾراه ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻹﺻﻼح اﻟﺟﺎﻧﻲ ،ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو آﺛﺎرھﺎ؛ وﻟﮫ ﺑﺣﻛم اﻟﺳﻠطﺔ
اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﮫ ﺗﻐﯾﯾ ُر اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺗّﻐﯾّرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ).(2
ھذا ورﺟّ ﺢ ﺑﻌضُ ﺷـرّ اح اﻟﻘﺎﻧون) (3اﻟﻔﺻ َل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ وأﻏراض اﻟﻌﻘـوﺑﺔ و
ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ؛ ذﻟك أنّ ھذه اﻟﺳﻠطﺔ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟردع واﻟزّ ﺟر  ،ﺑل
إ ّﻧﮭﺎ ﻗد ﺗﺗﻌﺎرض ﺣﺗّﻰ ﻣﻊ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ ﯾدﻋو إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻛر اﻟدّ ﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲّ  .واﺣ ُﺗ ّﺞ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟرّ أي
ﺑﺄنّ " رﺑط اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺎﻷھداف اﻟّﺗﻲ ﯾﺣدّدھﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾُؤدّي إﻟﻰ ﺗﻐﺎﯾر ﻓﻲ اﻷﺛر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺎﻟ ّﻧﺳﺑﺔ ﻟذات
ﻗﺎض إﻟﻰ آﺧرَ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن إﺧﻼلٍ ﺑﻣوازﯾن اﻟﻌداﻟﺔ،وﻣدﻋﺎة إﻟﻰ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة أﻣﺎم
اﻟواﻗﻌﺔ ،ﻣن ٍ
اﻟﻘﺎﻧون"). (4
ي ﻋﻧدﻧﺎ أﻧّﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ أن ﯾﺳﺗﺣﺿر أھداف اﻟﻌﻘوﺑﺔ أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳﻠطﺗﮫ
واﻟرّ أ ُ
اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ و ﻣﻧﮭﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ،ﻷنّ ذﻟك ﻣﺳﻌًﻰ ﻣﻧﮫ ﻟﺑﻠوغ ﺗﻠك اﻷھداف ،ﺧﺎﺻّﺔ أﻧّﮫ ﯾﻌﺗﺑر آﻟﯾّﺔ
اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﺑﮭ َﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾّﺔ ﻟﻸﺷﻛﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻣﺗﺟدّدة ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ .وﯾﺑﻘﻰ ﻣدى اﻟﺗﺄﺛ ُر ﺑﺄھداف اﻟﻌﻘوﺑﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟّﺗﻲ ﺗﺗّﺳﻊُ ﻓﯾﮭﺎ ﺳﻠط ُﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻣرھون ﺑﻣﻠﻛﺗﮫ اﻻﺟﺗﮭﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻧطوﯾّﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗواﻓر
ﻣﺎ ﺳﻣّﯾﻧﺎه ﺑـ":ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ".
ﺛﺎﻧﯾﺎ ـ ﻓﻌﺎﻟﯾّﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ و آﻟﯾﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ :ھﻲ اﻷﺳس اﻟّﺗﻲ ﯾﻘوم
ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ،و ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻷﺳس ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘت اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ
اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ؛و ﻋرﺿﻧﺎ ﻟﮭﺎ وﻓق اﻟﺗﺻوّ رﯾن اﻟﺷرﻋﻲ و اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻛﻔﯾل ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻠوغ ذﻟك
اﻟﮭدف ،و ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ھذه اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 1ـ ﻓﻌﺎﻟﯾّﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ :ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻧﺎ ﻟﮭذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
اﻟﻣﻔﺗرض اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺗﺄﻛّد ﻟدﯾﻧﺎ ﺑﺄﻧّﮭﺎ ﺗﺳﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻣن ﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣﺷرّع ﻓﻲ اﻟﺗﻔرﯾد
)  (1ﯾﻧظر  ،ﻓﺗوح اﻟﺷﺎذﻟﻲ  ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ص  51-45؛ رؤوف ﻋﺑﯾد ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب  ،ص 69-64؛
أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣد  ،ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ص  106؛

J. Pradel, Droit Pénal , P 113

)  (2ﯾﻧظر ،أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣد ،ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ص 126؛
Merle-Vitu, Traité de Doit Criminel,T1, P126-127
)  (3ﯾﻧظر  ،ﻣﺄﻣون ﺳﻼﻣﺔ  ،ﺣدود ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون  ،ص .101-100
)  (4ﻣﺄﻣون ﺳﻼﻣﺔ  ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  ،ص . 101
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اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ) ،(1و ﻓ ّﻌﺎﻟﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻣرھون ﺑﺣﺳن ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﺧﺗص
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ أو ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌﯾّﺔ .
أـ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ:ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ اﻟﻣرﺟﻌﯾّﺔ اﻟﻣﻘدﺳﺔ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟزاء
ﺑﺷﻛل ﻋﺎم اﻟﻣﺳﺗﻣدة أﺻﻼ ﻣن اﻟﻘرآن و اﻟﺳﻧّﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ﯾﺟد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺳﻧدا ﻣﺣﻛم
اﻷﺻول ﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﯾﺿﻣن ﺑﮫ ﺑﻠوغ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻗد ﺷرّ ع ﻓﻲ
ﺟﻧﺳﮭﺎ ﺣد ﻣن اﻟﺣدود اﻟﻣﻘدرة اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧّص اﻟﻘرآﻧﻲ  ،أو ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻛون أﺻﻼ ﻣن اﻟﺣدود أو اﻟﻘﺻﺎص
و ﻟﻛﻧّﮭﺎ ﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﺷﺑﮭﺔ ؛ ﺣﯾث أنّ اﻟﺗﻌوﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر آﺛﺎر اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ ﺑﺣﺳب اﻻﻗﺗﺿﺎء ﯾﺿﻣن
ﺑﻼ رﯾب اﻟﺣﻛم ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ  ،و اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻗد ﺗﺗﺣﻘق:
أ1ـ إﻣّﺎ ﺑﺎﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾّﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﻌل و رد اﻟﻔﻌل ﺣﺗّﻰ و إن ﻛﺎﻧت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺗﻌزﯾرﯾّﺔ ،إذا ﻛﺎﻧت ﻣن
ﺟراﺋم اﻟد ّم ﻏﯾر اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﻘﺻﺎص؛ﻓﯾﻧﺳﺎق اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻟﻰ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻌﯾﺎر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻠﻌداﻟﺔ.
ﻓﺎﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻷﻟم اﻟﻣطﻠوب إﻟﺣﺎﻗﮫ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧﻲ ﺗﺷﻔﻲ ﻏﯾظ اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺗﺷﻌره و ﻏﯾره ﺑﻌداﻟﺔ اﻟﺣﻛم
اﻟﻣﻘﺿﻲ ﺑﮫ؛و ﻟﻌﻠﮭﺎ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﻔﺗرض اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻟﺗﻘﻠﯾص ﻧﺳﺑﺔ ﺟراﺋم اﻟﺿرب و اﻟﺟرح اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﺑﺷﻛل
ﻓﺿﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﯾوم ﺑﻼ ﺧوف و ﻻ ھﯾﺑﺔ ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣّﻧﺔ ﺳﻠﺑﺎ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ .
أ 2ـ و إﻣّﺎ ﺑﺎﻟﺗﺷدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺣﺗّﻰ و ﻟو ﺑﻠﻎ اﻷﻣر إﻋداﻣﮫ أو ﻗطﻌﮫ إن اﻗﺗﺿت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﺷرﻋﯾّﺔ ذﻟك اﺳﺗﺋﺻﺎﻻ ﻟﻔﺳﺎده ﻓﻲ اﻟﺑﻼد أو ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎد ،ﻧظرا ﻟﺟﺳﺎﻣﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟرﯾﻣﺗﮫ

و

ﺧطورﺗﮭﺎ؛ﻓﺎﻟﺣزم و اﻟﺷدة ﻟﺣﺳم ﻣﺎدة اﻟﻔﺳﺎد ﺗﻘﺗﺿﯾﮭﺎ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺣﺗﻰ و إن اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺗﻌزﯾرﯾّﺔ.
و ﻟﻌ ّل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﯾﺻﺑﺢ أﻛﺛر ﺣرﺻﺎ ﻋﻠﻰ إﺻدار ﺣﻛم ﯾﺗﺿﻣّن ﻋﻘوﺑﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﯾﺿﻣن ﺑﮭﺎ
ﺑﻠوغ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﮫ ﺗﻛرﯾﺳﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾّﺎ  ،ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق اﻷﻣر ﺑﺟراﺋم ﯾرى ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ
اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻏﯾر أنّ ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺟرم ﺗﺣﺗﺎج ﻣﻧﮫ ﻧظرة و ﺗﻣﺣﯾﺻﺎ و دراﺳﺔ ﻣﺗﻣﻌﻧﺔ ،ﺗﺟﻌﻠﮫ ﻗﺑل أن ﯾﻘرر
ﻋﻘوﺑﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﯾﺗرﯾّث و ﯾطﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣوال ﻣﻣن ﯾؤھّﻠﮭم اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻣﺳﺎﻧدﺗﮫ و اﻟﺳﻌﻲ ﻣﻌﮫ
ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ؛ و ھﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﯾظﮭر دور اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺳﺎﻋدة.
و ﻧرى أنّ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺟراﺋم اﻟﺗﻌزﯾر و اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ
اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻗد أﻓﺎﺿت ﻓﻲ ﺑﯾﺎن ﻛﯾﻔﯾّﺔ ﻓﺣص اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﮭذه اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ و ﺗﻘدﯾر درﺟﺔ ﺧطورﺗﮭﺎ ﻛﻣﺎ
ﺳﯾﺗوﺿّﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣواﻟﻲ و اﻟﮭدف واﺣد ھو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ:

) (1ﯾﻧظر  ،اﻟﻔﺻل اﻷوّ ل ﻣن ھذا اﻟﺑﺎب ،ص  324و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ .
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ب ـ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون :ھﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ إﺳﻘﺎطﺎت ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﯾد
اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﺎﺋﯾّﺔ ﻣرھوﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛﮫ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن وﺳﺎﺋل
ﺗﻛﻔل ﻟﮫ ﺑﻠوغ اﻟﮭدف؛و ﻟﻌﻠّﻧﺎ أﻓﺿﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﺗرﺿﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،ذﻟك:
ب 1ـ ﻣﻌﯾﺎر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ إن أﺣﺳن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﮫ،
و ﻟن ﯾﺗﺣﻘق ذﻟك إﻻّ إن ﻛﺎن ﻣﺗﺧﺻﺻﺎ و ﻣؤھﻼ ﻧظرﯾﺎ و ﻋﻣﻠﯾّﺎ  .و ﻟﮭذا ﻻ ﯾﻔﺗرض ﺗﻌﯾﯾن ﻗﺿﺎة ﻣﺑﺗدﺋﯾن
ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎم اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﻧظرا ﻟﺧطورة اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﯾﮭﺎ و ﻟﻛوﻧﮭﺎ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻓرض
ﺟزاءات ﻣوﺳوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺑﺎﻟﺷدة و ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺳﺎﺳﺎ ﻣﺑﺎﺷرا ﺑﺎﻟﺣﻘوق و اﻟﺣرﯾّﺎت.
ب 2ـ و ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻠﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ إن ﺗ ّم اﻋﺗﻣﺎده ﺑﻧزاھﺔ
ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ﻷنّ اﺧﺗﯾﺎر و ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﻧّظر ﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺟرم و ﻣدى ﺧطورﺗﮫ ﻻ ﯾﻔﺗرض أن
ﯾﻛون وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﺑﻔرض ﺗداﺑﯾر ﻋﻼﺟﯾّﺔ أو إﺻﻼﺣﯾّﺔ ﻻ ﻋﻘﺎﺑﯾّﺔ زﺟرﯾّﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال
.ﻓﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺑﻘﻰ ﻋدوان ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﻌﯾّﻧﺔ و اﻟﻌداﻟﺔ ﻗد ﺗطﻠّب إن ﺛﺑﺗت اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﺗدﺑﯾر
إﺻﻼﺣﻲ أو ﻋﻼﺟﻲ ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﺗطﻠّب أﺣﯾﺎﻧﺎ اﺧﺗﯾﺎر ﻋﻘوﺑﺔ ﻣﺷددة .
ب 3ـ أﻣّﺎ ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ ﻓﻣﺎ ھو إﻻ ّ ﺗﺣﺻﯾل ﺣﺎﺻل اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻌﯾﺎر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ

و

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ ،و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮫ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻣرھوﻧﺔ ﺑﺣﺳن ﺗﻘدﯾره
ﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ ﻣرﺗﻛب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ ﺑﻛ ّل ﻣﻘوّ ﻣﺎﺗﮭﺎ و اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى .

و ﻓﻲ

ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﻻ ﺑد أن ﺗﻛون ﻛﻔﺗﺎ اﻟﻣﯾزان ﻓﻲ ﺗوازن ﻓﻌﻠﻲّ ﺣﺗّﻰ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﯾﻘﯾن
ﻹﺻدار ﺣﻛم ﯾﺿﻣن ﺑﮫ إرﺿﺎء اﻟﺷﻌور اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺿﻣوﻧﮫ ﻋﻘوﺑﺔ ﻣﺧﻔﻔﺔ أو ﻣﺷ ّددة أو ﺣﺗّﻰ
ﺑراءة ﻣﻊ ﺛﺑوت ﻣﺳؤوﻟ ّﯾﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ .و اﻟﯾﻘﯾن ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ّ اﻟﺗوﺻّل إﻟﯾﮫ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ وزﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .
 2ـ ﻓﻌّﺎﻟﯾّﺔ آﻟﯾّﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ :ﺑﻌﺿﮭﺎ إﺟراﺋﻲّ ﻣﻛرّ س ﺑﺷﻛل
ﺟديّ و ﻓﻌّﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ و ﯾﺟري اﻟﺳﻌﻲ ﺣﺛﯾﺛﺎ ﻟﺗﻛرﯾﺳﮫ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣدﯾﺛﺔ؛ و
اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻣوﺿوﻋﻲ  ،و ﺑﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾّﺔ ھذه اﻵﻟﯾﺎت ﯾﻛون ﻛﺎﻵﺗﻲ:
أ ـ ﻓﻌﺎﻟﯾّﺔ اﻵﻟﯾّﺎت اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون :ﺗدور ھذه اﻵﻟﯾّﺎت ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﺑﯾﺎن ﺣول ﻓﻛرة
اﻟرﺿﺎﺋﯾّﺔ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون،و إنّ ﻟﮭﺎ ﻟدور ﻻ ﯾﺳﺗﮭﺎن ﺑﮫ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ،ذﻟك
أﻧّﮫ ﻓﻲ :
أ  1ـ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ:ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺻﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎزﯾر وﺳﯾﻠﺔ ﻓﻌّﺎﻟﺔ ﻟﻣﻧﻊ ﻋدوان اﻷﻓراد ﺑﻌﺿﮭم ﻋﻠﻰ
ﺑﻌض ،وﻓﯾﮫ ﯾﺗﺟﻠّﻰ ﺳﻌﻲ أھل اﻟﺛﻘﺔ و اﻟﺗﻘدﯾر و اﻟﮭﯾﺑﺔ و اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟراﻗﯾّﺔ ﻟﻧﺷر ﻓﺿﯾﻠﺔ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ
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ﺑﯾن اﻟﻧّﺎس وﻛظم اﻟﻐﯾظ و ﺣﻘن اﻟدﻣﺎء  ،ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻷﺧﻼق إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﯾﺛﺎر و ذﻟك ﺑﺗوﺛﯾق رواﺑط
اﻷﺧوة واﻟﺗّﺿﺎﻣن  ،ﺑدﻻ ﻣن إﻗدام اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﻟﺛﺄر و اﻻﻧﺗﻘﺎم  .وﻷنّ اﻟﺻﻠﺢ ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺟﺑر اﻟﺿرر اﻟﻣﺎديّ
أو اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻓﺈنّ اﻟﺷﻌور اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ ﯾﺗﺣﻘق ﺑﻼ رﯾب.
و ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗوﺑﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ إن ﺗﺣﻘﻘت ﺿواﺑطﮭﺎ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ و اﻟﺻﻠﺢ و اﻟﻌﻔو أﺣﻛﺎم ﻗررﺗﮭﺎ اﻟﺷرﯾﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ ﻟﺗواﻓﻘﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺻدھﺎ و روﺣﮭﺎ و إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌدل أﺣد ھذه اﻟﻣﻘﺎﺻد ﻷنّ ﺑﮫ ﯾﺣﻔظ اﻟدﯾن ﺑﯾن اﻟﻧّﺎس
و ﺗﺣﻔظ اﻟ ّﻧﻔوس و اﻟﻌﻘول ﻓﻼ ﺗﮭدر اﻟدﻣﺎء و ﻻ ﺗﺿﯾﻊ اﻟﻌﻘول و ﺗﺻﺎن اﻷﻋراض و اﻷﻣوال .ھذا ،و ﻓﻲ
ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﺎزﯾر ﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﻣروﻧﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وھﻲ ﻣروﻧﺔ ﺗﻌﻛس ﻋداﻟﺔ ھذا اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻣم ﻟﻧظﺎم
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘ ّدرة ،وﻣﻛوّ ن ﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺟزاﺋﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل ﺑﮫ ﺗﺗﺣﻘق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﻼ ﺷك.وھﻲ ﻗرﯾﻧﺔ أﺧرى
داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﯾﺗﮫ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻓﻲ ﻛ ّل اﻟﻌﺻور و اﻷزﻣﺎن.
أ 2ـ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون :ﯾﻌ ّد اﻟﺻﻠﺢ و ﻛذا اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾﺔ ﻣن أھ ّم اﻵﻟﯾﺎت اﻹﺟراﺋﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣﻘرّ رة
ﻟﺗﻛرﯾس ﻧظرﯾّﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣوﺟزة اﻟّﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻣﺻﺎدرة ﺣق اﻟﺧﺻوم ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻣﺻﯾر
اﻟﻧزاع ﺑﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﻣواﺟﮭﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن اﻟﺧﺻوم و ﻣﻧﺢ ﻓرﺻﺔ ﺻﻔﺢ اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﻋن اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺗﺿﻔﻲ
ﻋﻠﻰ أطراف اﻟدﻋوى ﺷﻌورا ﺑﺎﻟرﺿﺎ ﺑﻧظﺎم اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ). (1
ﺻﺔ ﻣﻊ ﺟﺑر اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن
ﻓﺑﺎﻟﻌﻔو أو اﻟﺻﻠﺢ أو اﻟوﺳﺎطﺔ ﺗدﻋم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ّﯾﺔ ﺧﺎ ّ
اﻟﺟرﯾﻣﺔ  .و ﻟﻌ ّل ﺳﺑب اﻷزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﮭﺎ أﺟﮭزة اﻟﻌداﻟﺔ ﻛﺛرة اﻟدﻋﺎوى اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ ﻣن
اﻟﻣﻣﻛن ﺣﻠّﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗراﺿﻲ ﺑﯾن اﻟﺧﺻوم ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ أو اﻟوﺳﺎطﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ أو
ﻋن طرﯾﻘﮭﺎ و ﻟﻛن ﺑﺈﺟراءات ﺳرﯾﻌﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﻻ ﻣﻛﻠّﻔﺔ و ﻻ ﻣرھﻘﺔ و ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﻋﺎدﻟﺔ؛ و ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺟﺳﯾد
ﻟﻣظﮭر آﺧر ﻣن ﻣظﺎھر اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ .
ب ـ ﻓﻌﺎﻟﯾّﺔ اﻵﻟﯾّﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ :ﻣرھوﻧﺔ ھﻲ ﺑﻣدى ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻷﺧذ ﺑﮭﺎ ﻣن
ﺟﮭﺔ و ﺑﺄﻧواع اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘرّ رة ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى؛ و اﻟﻣوازﻧﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻘﺎم
ﺻﻌﺑﺔ ﻷﻧّﮭﺎ واﻗﻌﺔ ﺑﯾن ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺣرﻛﯾّﺗﮫ و ﻣروﻧﺗﮫ و ﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ ﺑﻘﯾوده و ﻧﺻوﺻﮫ و ﻟﻛﻧّﺎ
ﻧراھﺎ ﻣﻣﻛﻧﺔ،ﺑﺿواﺑط و ﺑرﻗﺎﺑﺔ ﻟﻛن ﯾﻣﻛن ﺑﮭﺎ ﯾﺗﺣﻘق اﻟﺗوازن و ﻧﺻل إﻟﻰ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
ب 1ـ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺔ  :ﻧرى ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﺿرورة ﺗوﺳﯾﻊ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ
ﻹﻣﻛﺎن ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ و ﻣن ﺛ ّم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﺗﻔوﯾﺿﯾّﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوﺿﻌﯾّﺔ  ،و ذﻟك ﺑـ :
ـ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗدرّ ج اﻟﻛﻣّﻲ و اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧّوﻋﻲ  :وﺿﻊ ﺿواﺑط ﺷرﻋﯾّﺔ ﯾﻠﺗزم ﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ
ﻓﻲ ﺿﺑط ﻣﻘﺎدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺗﻛون ﻣوﺣّ دة ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘﺿﺎة و ﺗﺧﺿﻊ ﻷﺻول ﻋﻠﻣﯾّﺔ ﻣوﺿوﻋﯾّﺔ .
)  (1ﯾﺎﺳر ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﺑﺎﺑﺻﯾل ،اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻧّظم اﻟﻣﻌﺎﺻرة" دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ"،ص48ـ . 49
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وﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎل ﺑﯾن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ و اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﻘررﯾن ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺣددة ﺑﺣدﯾن) (1ﺣﺗّﻰ ﯾﺟد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣرﯾّﺔ
ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﯾﻣﻛن ﺑﮭﺎ اﺳﺗﯾﻌﺎب أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﻔﺎوت ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺳﺎﻣﺔ أو
اﻟﺧطورة و ﻣﮭﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت أﺣوال اﻟﺟﻧﺎة ﻣﺎ داﻣت ﺛﻣّﺔ أﺟﮭزة ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج
اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻘﻧﻲ أو اﻟﻔﻧّﻲ.
ھذا و ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﺣﻘّق إﻻّ أن ﯾزﯾد اﻟﻣﺷرّ ع ﻓﻲ ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت أﻛﺛر و ﯾﺳﻠّم ﺑﻌدم
ﺣﺗﻣﯾّﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ أو اﻟﻐراﻣﺔ ؛ ﻷﻧّﮫ ﺛﻣّﺔ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺑدﻧﯾّﺔ ﻛﺎﻟﺟﻠد و اﻟﺿرب و اﻟﻘطﻊ و ..ﻣﺎ
ﯾﻣﻛن ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ ﺑل و اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﻔس أو ﻣﺎ دوﻧﮭﺎ.
ـ ﺑﺎﻟ ّﻧﺳﺑﺔ ﻟظروف اﻟﺗﺧﻔﯾف واﻟﺗﺷدﯾد :ﺗﺣدﯾد أﺳﺑﺎب اﻟﺗﺧﻔﯾف و اﻟﺗﺷدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷرّ ع ﺑﺎﻟﻧّص و
ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣرﻧﺔ ﻓﺿﻔﺎﺿﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺣﻼ ﻣﻧﺳﺑﺎ ﻟﺗﻔﺎدي ﺗوﺳّﻊ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ أﺧذ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟرأﻓﺔ أو
اﻟرﺣﻣﺔ اﻟزاﺋدة ﻋن اﻟﺣد ،أو اﻟﺣزم و اﻟﻘﺳﺎوة ﻣﻌﮫ  ،و اﻟّﺗﻲ ﻗد ﺗؤدي ﺑﮫ إﻟﻰ اﻟﺧروج ﻋن ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت
اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .و ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺣدود ﻋﻧد ﺿﺑط ﻛﯾﻔﯾّﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾف أو اﻟﺗﺷدﯾد ﯾﻛون وﺳﯾﻠﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ
ﯾﻣﻛن ﺑﮭﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن اﺧﺗﯾﺎر أو ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ.
ب 2ـ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ :ﻧرى ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﺿرورة ﺗﻘﯾﯾد ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﯾﻣﺎ
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﺻدار اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ أو وﻗف ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻔوﯾﺿﯾّﺔ ،أو ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوﺿﻌﯾّﺔ؛ ﻷنّ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺗ ّم اﻻﻋﺗداء
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ و ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈنّ :
ـ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إرﺟﺎء اﻟﻧطق ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ أو ﻛﻣﺎ ھو ﻣﻘرر ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﺑﻘﺑول اﻟﺗوﺑﺔ
دون ﺿواﺑط ﺷرﻋﯾّﺔ ،ﻓﯾﮫ ﻣﺳﺎس ﺻﺎرخ ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ و ﻗد ﯾؤدّي إﻟﻰ اﺳﺗﮭﺗﺎر اﻷﺷﺧﺎص ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ،و
ﻗد ﯾﻔﺗﺢ ﺑﺎب اﻻدّﻋﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺻراﻋﯾﮫ ﻓﺗﺿﯾﻊ اﻟﺣﻘوق و ﺗﻧﺗﮭك اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ و ﯾﻌ ّم اﻟظﻠم.
ـ و ﻗد ﻻ ﯾﺗﺣﻘق اﻟﺷﻌور اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﻗﯾف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﺗﺿﻣّن ﻋﻘوﺑﺔ
ﻣﻌﯾّﻧﺔ دون ﻣﺑرّ ر ﻣﻘﻧﻊ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ و ﻟﻠﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ و ﻟﻠﻐﯾر ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت .
و ﺗﺑﻘﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣوﺿوﻋ ّﯾﺔ و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ

)(2

ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺗطﺑﯾق ھذه اﻵﻟﯾﺎت ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻛوﺳﺎﺋل ﺑﮭﺎ

ﯾﺿﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻔرﯾده ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ ﺿرورة ﺗﺗطﻠّﺑﮭﺎ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ رﻏم اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن
)(1ﯾﻧظر  ،أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم،اﻟﺣدود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،ص 202و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
)  (2اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ ﺗﻛون ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ اﻷﻋﻠﻰ درﺟﺔ  ،و اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﺗﻛون ﺑﺎﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﯾﻧصّ ﻋﻠﯾﮭﺎ
اﻟﻣﺷرّع ﻟﺗﻌزﯾز ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ و ﺿﻣﺎن ﻋداﻟﺗﮫ  ،و ﻣواﻗف اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت و اﻟﻔﻘﮫ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﻼف ﻛﺑﯾر
ﯾﻧظر ﺣوﻟﮭﺎ ،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺧﺿر ،اﻷوﺟﮫ اﻹﺟراﺋﯾّﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ  ،ص  337و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ؛ﻓﮭد ھﺎدي ﺣﺑﺗور،
اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ  ،ص  360و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ؛رﻣزي رﯾﺎض ﻋوض ،اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ و اﻟﺣل  ،ص
100ـ.121
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

ﺑﻌض اﻻﺗﺟﺎھﺎت .و ﯾﻛﺗﻣل ﺗﺟﺳد اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ إذا ﻣﺎ ﺗ ّم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل أﺟﮭزة
ﺻﺻﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻔرﯾد ﺗﻧﻔﯾذي ﻋﺎدل ﻟﮭﺎ،و ھذا ﻣﺎ ﺳﻧﻌﺎﻟﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﻣواﻟﻲ:
ﻣﺗﺧ ّ

.

ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻵﻟﯾّﺔ اﻟﻣﻌوّ ل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﺗﺟﺳﯾد ﻧظﺎم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ،ﻷنّ ﺗﻘرﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﺷرﻋﯾّﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾّﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ و ﻟﻠﻣﺟرم و ﻣن ﺛ ّم ﺗﻔرﯾدھﺎ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺎ أﻣر ﺗﺗطﻠّﺑﮫ ﺑﻼ ﺷك
اﻟﺷرﻋﯾّﺔ؛ إﻻّ أنّ اﻟﺣﻛم ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺗﻠك اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﺑذل اﻟﺟﮭد ﻟﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺣﺎﻻت ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺣﺎﻟﺔ ﺑﺗﻔرﯾدھﺎ
ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ ﺿرورة ﺗﻘﺗﺿﯾﮭﺎ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ ﯾﻛﺗﻣل ﺗﺣﻘﻘﮭﺎ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﺗﻧﻔﯾذا ﻋﻣﻠﯾّﺎ ﻣن ﻗﺑل
ﺳﻠطﺔ ﻣﺧﺗﺻّﺔ ووﻓق آﻟﯾّﺎت ﻟﮭﺎ وزﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻣن ﺟﮭﺔ و ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣﻘﯾق أھداف
اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺄﻧواﻋﮭﺎ و أﺷﻣﻠﮭﺎ إرﺿﺎء اﻟﺷﻌور اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ.
ﻟﻺﺣﺎطﺔ ﺑﺄھ ّم ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ  ،وﺟدﻧﺎ ﻣن اﻟﺿروري ﺿﺑط ﻣﻔﮭوم و ﺗﺣدﯾد
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺑﮫ ﺑداﯾﺔ  ،ﺛ ّم اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أھ ّم أﻟﯾﺎﺗﮫ و إن ﻛﺎﻧت ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون
ﻧظرا ﻟﺗﺑﺎﯾن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻛ ّل ﻣﻧﮭﻣﺎ ؛ھذا و اﺧﺗرﻧﺎ أن ﺗﺧﺗﺗم دراﺳﺔ ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻔرﯾد
اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺗﺻر ﺗﺗﺣدد ﺑﮫ أھﻣﯾّﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي و دوره ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  .ﻓﻘﺳم اﻟﻣﺑﺣث
إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣطﺎﻟب ھﺎﻣّﺔ ھﻲ :

اﻟﻣطﻠب اﻷول :ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي و اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﮫ.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ  :آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث :دور اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ .

ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧّﺳق ﯾﻛون ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﻣطﻠب اﻷول:
ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي و اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﮫ.
ﺿﺑط ﻣدﻟول اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﮫ أھﻣﯾّﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ  ،ﻷﻧّﮫ ﺳﯾﻛﺷف ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ ﻋن أھ ّم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟّﺗﻲ ﯾﻘوم
ﻋﻠﯾﮭﺎ و اﻟﺷروط اﻟﻣﻔﺗرض ﺗواﻓرھﺎ ﻟﺗﺣ ّﻘﻘﮫ ؛ ﻛﻣﺎ أنّ ﺗﺣدﯾد اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ھذا اﻟﻧّوع ﻣن
اﻟﺗﻔرﯾـد ﺿروري ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺣدود اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧوّ ﻟﺔ ﻟﮭﺎ و ﻛﯾﻔﯾّﺔ ﻣﻣـﺎرﺳﺗﮭﺎ ﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮭﺎ ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺗﻔرﯾـد
ﺗﻧﻔﯾـذي ﻋـﺎدل ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ .
ﻓرﻋﺎن ﺳﯾﻣﯾّزان ھذا اﻟﻣطﻠب ﻧﺣدد ﻓﻲ اﻷوّ ل ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي و ﻣﻔﺗرﺿﺎﺗﮫ  ،و ﻧﺑﯾّن ﻓﻲ
اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾﻘﮫ  ،ﻋرﺿﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧّﺳق ﯾﻛون ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :

اﻷول :
اﻟﻔرع ّ
ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ و ﻣﻔﺗرﺿﺎﺗﮫ.
ﺗﻌددت ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ،و ﻛﺛﯾر ﻣﻧﮭﺎ ﯾدﻣﺞ ﺑﯾﻧﮫ و ﺑﯾن ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،

و

رﻏم أنّ ﻟﮭﻣﺎ ﻣﻌﺎ اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ إﻻ ّ أﻧّﻧﺎ ﻧﺳﺗطﯾـﻊ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﺑﺈﻋطﺎء ﺑﻌض اﻟﺗﺣدﯾدات ﻟﻠﺗﻔرﯾد
اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺿﺑط ﻣدﻟوﻟﮫ و ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻋﻧﺎﺻره و أھ ّم ﻣﻔﺗرﺿﺎﺗﮫ ؛و ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ّأوﻻ ـ ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ و ﻋﻧﺎﺻره  :ﻧﻌرض ﺑداﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟّﺗﻲ أﻋطﯾت
ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي و ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻧﺎﺻره و ذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 1ـ ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ  :ﻟم ﻧﻘف ﻋﻠﻰ أيّ ﺗﻌرﯾف ﻗﺎﻧوﻧﻲّ ﺻرﯾﺢ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي،
ﻟﻛنّ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻟﻠدول أﻗرّ ﺗﮫ و ﺗﺑﻧّت ﻗواﻋده و آﻟﯾّﺎﺗﮫ  ،ﻣواﻛﺑﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻟﻛ ّل اﻟﺗطوّ رات اﻟّﺗﻲ ﺣﺻﻠت و
ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ؛ و إن ﻛﺎن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗد أرﺳﻰ اﻟﻛﺛﯾر
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ ﯾﺗﺣﻘّق ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﺣﺗّﻰ و إن ﻛﺎﻧت اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ و
ﺑﻌض آﻟﯾﺎت ﺗﺟﺳﯾده ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﯾﺗﺑﯾّن ﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟدراﺳﺔ .
و ﻋﻠﯾﮫ ،ﺳﻧﻌرض أھ ّم اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻔﻘﮭﯾّﺔ ﻟﮭذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻔرﯾد ﺑداﯾﺔ ﺛ ّم ﻧﺧﺗﺎر ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻧﺣﺳﺑﮫ
ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻌﻧﺎﺻره  ،و ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :
أ ـ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻔﻘﮭﻲ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي  :ﺗﻌدّدت ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘـوﺑﺔ ،ﻓوﺳم
ﺑﻌﺿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛﻠﯾّﺔ و اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﺑﺎﻟﻣوﺿـوﻋﯾّﺔ :
أ 1ـ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺷﻛﻠﻲّ  :رﻛّز ھذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي
ﻓﺣﺳب دون اﻟﺧوض ﻓﻲ ﺑﯾﺎن ﺟوھره و اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟّﺗﻲ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﯾﮭﺎ و اﻟﮭدف اﻟﻣﺑﺗﻐﻰ ﻣﻧﮫ؛ ﻓﻘﯾل أنّ :
ـ " اﻟﺗﻔرﯾـد اﻟﺗﻧﻔﯾذي أو اﻹداري ھو ذﻟك اﻟّذي ﺗﺗوﻻّه اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾّﺔ ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻣﺑـﺎدئ

و

اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣّﺔ اﻟّﺗﻲ ﯾﺣدّدھﺎ اﻟﻣﺷرّ ع...و ﺗﻘوم ﺑﮫ اﻹدارة اﻟﻌﻘـﺎﺑﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ دون أن ﺗرﺟﻊ
إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ .(1)"..
و ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ إنّ ﻟﮭذا اﻟﺗﻌرﯾف أھﻣﯾّﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ذﻟك أﻧّﮫ ﺣدد ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻔرﯾد
اﻟﺗﻧﻔﯾذي و اﻷﺳﺎس اﻟّذي ﺗﻣﺎرس ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺧوّ ﻟﺔ ﻟﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﺷرّ ع  ،ﺛ ّم أﻛّد ﺑﻌدھﺎ أنّ ﺗﻠك
اﻟﺻﻼﺣﯾّﺎت ﺗﻣﺎرﺳﮭﺎ اﻹدارة اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾّﺔ اﻟﺗﺎﻣّﺔ ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ أﺻدرت اﻟﺣﻛم
اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﻣﺗﺿﻣّن ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ  .و ﻓﻲ ھذا ﺗﺄﻛﯾد ﺿﻣﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻓق اﻟﻛﺎﻣل ﺑﯾن ﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ و ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل
ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت و ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺷﻘﮫ اﻟﺗﻧﻔﯾذي .
ﻓﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﺗﻣﺎرس اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮭﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻧّﺻوص اﻟﺷرﻋﯾّﺔ
اﻟّﺗﻲ ﺗﺳﻧد ﻟﮭﺎ ھذه اﻟﺻﻼﺣﯾّﺎت  ،و ﻟﯾس ﻟﮭﺎ ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق أن ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺣدود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ رﺳﻣﮭﺎ ﻟﮭﺎ
اﻟﻣﺷرّ ع  .و ﺗﺑرﯾر ذﻟك ظﺎھر إذ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم و ﻣﺎ ﺗﻌﻠّق ﻣﻧﮭﺎ ﺧﺎﺻّﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون و ﺗﻠك اﻟﺑدﻧﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎس اﻟﻣﺑﺎﺷر
ﺑﺎﻟﺣﻘوق و اﻟﺣرﯾّﺎت ﻓﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻌدم اﻟﺗﻌﺳّف ﻣﻊ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،وﺿﻌت ﻗواﻋد ﺷرﻋﯾّﺔ
ﺗﺣدد ﻟﻠﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﻛﯾﻔﯾّﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ .
و ﻷنّ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾّﺔ ھﻲ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ـ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻧوﺿّﺢ ﻓﻲ
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ـ  ،ﻓﺈﻧّﮭﺎ ﺗﻣﺎرس ﺻﻼﺣﯾّﺎﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ ﻣﺻدرة اﻟﺣﻛم اﻟﺟزاﺋﻲ
ﺗﻛرﯾﺳﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت .و ﻧظرا ﻟﻺﺷﻛﺎﻻت اﻟﻛﺛﯾرة اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ اﺳﺗﺣدﺛت
)  (1ﻣﺻطﻔﻰ ﻓﮭﻣﻲ اﻟﺟوھري ،ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ص 133؛ و ﯾﻧظر أﯾﺿﺎ
Raymand . Saleilles.L’ Individualisation de la Péne.P271.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :
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اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺟﮭﺔ ﻣزدوﺟﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾّﺔ ﺗﺳﮭر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي
ﻟﻠﻌﻘـوﺑﺎت اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻌداﻟﺗﮭﺎ .
ھذا  ،و ﻻ ﻧﺣﺑّذ ﺗﺳﻣﯾّﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﺑﺎﻟﺗﻔرﯾد اﻹداري ﺣﺗّﻰ و إن ﻛﺎﻧت اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾّﺔ ھﻲ
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ؛ ﻓﺣﻘﯾﻘﺔ أنّ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﺄﺟﮭزﺗﮭﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ـ اﻹدارﯾّﺔ ـ ھﻲ ﺻﺎﺣﺑﺔ
اﻟﺣقّ ﻓﻲ اﻗﺗﺿﺎء اﻟﻌﻘﺎب،و ﻟﻛن ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﻣن ﺑﯾن ھذه اﻷﺟﮭزة ھﻧـﺎك ﺟﮭﺎز اﻟﻘﺿـﺎء  ،و اﻟﺳﻠطﺔ
اﻟﻘﺿـﺎﺋﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘـﺎﺿﻲ اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﮭﺎ اﺧﺗﺻـﺎﺻﺎت إدار ّﯾـﺔ و ﻗﺿﺎﺋﯾّﺔ ﻓﻲ آن واﺣد ؛ و ﻟﮭذا ﻻ
ﯾﻔﺗرض ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﺑﺎﻟﺗﻔرﯾد اﻹداري ﻷﻧّﮭﺎ ﺗﺳﻣﯾّﺔ ﻻ ﺗﺗواﻓق وﻣﺿﻣوﻧﮫ أو ﺟوھره ﻛﻣﺎ ﻻ
ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ أﺣد أھ ّم ﻋﻧﺎﺻره و ھو اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟّذي ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻣل ﻗﺿﺎﺋﻲ و ھو ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ رﻛﯾزة اﻟﺗﻔرﯾد
اﻟﺗﻧﻔﯾذي .
و رﻏم أھﻣﯾّﺔ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣذﻛور ﯾﺑﻘﻰ ﻣوﺳوم ﺑﺎﻟﺷﻛﻠﯾّﺔ ﻷﻧّﮫ ﻟم ﯾﻛﺷف ﻟﻧﺎ ﻋن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟّﺗﻲ ﯾﻘوم
ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ و اﻟّﺗﻲ ﺗﻌﺑّر ﻋن ﺟوھره ،و ﻟﮭذا ﻋرض اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺑﻌض اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻷﺧرى
اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ ھﻲ :
أ 2ـ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣوﺿوﻋﻲّ  :رﻛّز ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﺿﻣون اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي و ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟّﺗﻲ
ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ  ،ﻓﻘﯾل أﻧّﮫ :
ـ " ...ﯾﻌﻧﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﻛﻠّﻔﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘﺎب ﺳﻠطﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﺟﻌل اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟظروف اﻟﻣﺟرم
اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ و أﺣواﻟﮫ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﯾﺑدو ﻣن ﺳﻠـوﻛﮫ و ﺗﺻرّ ﻓﺎﺗﮫ ﺧﻼل ﻣرﺣـل اﻟﺗﻧﻔﯾذ"

)(1

؛

و ظـﺎھر

ﺗﺄﻛﯾد اﻟﺗﻌرﯾف ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﻛﯾﯾف طرﯾﻘﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ وﻓق ﺷﺧﺻﯾّﺔ ﻛ ّل ﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ  ،و
وﻓق اﻟﺗطوّ رات اﻟّﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدث ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺳﻠوﻛـﺎﺗﮫ ﺑﻌد ﻗﺿﺎء ﺟزء ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرّ ﯾﺔ
اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ .
ـ ﻛﻣﺎ ﻋرّ ف ﺑﺷﻛل أدقّ ﺑﺄﻧّﮫ اﻟﺗﻔرﯾد ..." :اﻟّذي ﺗﻘوم ﺑﮫ اﻹدارة اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ
دون أن ﺗرﺟﻊ ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ  ،و ﻟﯾس ﻟﮭذا اﻟﺗﻔرﯾد ﻣن ھدف ﺳوى إﺻﻼح ﺣﺎل اﻟﻣﺣﻛوم
ﻋﻠﯾﮫ ،و ذﻟك ﺑﻔﺣص ﻛ ّل ﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ ﻓﺣﺻﺎ طﺑﯾّﺎ و ﻧﻔﺳﯾّﺎ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ

و إﺧﺿﺎﻋﮫ

ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ھذا اﻟﻔﺣص ﻟﻣﺎ ﯾﻼﺋﻣﮫ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻣن دون ﺗﻌوﯾل ﻋﻠﻰ
اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻛم ﺑﮭﺎ اﻟﻘﺿﺎء ").(2
) (1ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻗﻧﺎوي  ،ﻧظرﯾّﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ" ،ص.29
)  (2أﺣﻣد ﺷوﻗﻲ أﺑو ﺧطوة  ،اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ"دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ"،ص 131ھﺎﻣش267؛ ﻓﮭد ھﺎدي ﺣﺑﺗور ،اﻟﺗﻔرﯾد
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ  ،ص.51
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و ﻗد رﻛّز ھذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻓﺣص اﻟﻣﺣﻛـوم ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺑل اﺧﺗﯾـﺎر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑ ّﯾﺔ
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﮫ  ،و ھو ﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أنّ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﻟﮫ أ ّﺳس ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ و آﻟﯾّﺎت ﯾﺗ ّم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺻﺔ  ،و
ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن ﺑﻠوغ اﻟﮭدف اﻟﻣﺑﺗﻐﻰ ﻣﻧﮭﺎ  .و ﻟذا ﻛﺎن ﻻ ﺑد ﻣن أن ﯾﺳﻧد اﻷﻣر إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ﻣﺧﺗ ّ
ھﻲ ﺟﮭﺎت ﻣﺗﻌ ّددة ﺗوﺣد ﺟﮭودھﺎ ﻣن أﺟل إدراك اﻟﮭدف اﻟﻣﺑﺗﻐﻰ و ھو ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ إﺻﻼح
ﺣﺎل اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺣﺳب ﺑل أﯾﺿﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .
و ﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗﻌرﯾف ﺗﺄﻛﯾده ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﺗﻌوﯾل ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﻟّﺗﻲ ﺣﻛم ﺑﮭﺎ
اﻟﻘﺿﺎء  ،و ﻓﻲ ھذا ﺗﺟﺎوز و ﻣﺳﺎس ﻛﺑﯾر ﺑﻣﺻداﻗﯾّﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣّﻧﮫ ﻣن ﻋﻘوﺑﺎت ﻟم ﯾﺻل
اﻟﻘﺿﺎء إﻟﻰ ﺗﻘرﯾـرھﺎ إﻻ ّ ﺑﻌد أن اﺳﺗﻧﻔد ﻛ ّل اﻹﺟراءات اﻟﻼّزﻣﺔ ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر رﻛﯾزة وآﻟﯾّﺎت

)(1

ﻟﮭﺎ

وزﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟـﺎل ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻔرﯾد ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻋﺎدل ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ.و ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈنّ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ
اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘـﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أﻣر ﺗﻘﺗﺿﯾﮫ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ ؛و ﻧرى أنّ دور
ھذه اﻟﺟﮭﺔ ﻗد ﯾﻧﺻرف إﻟﻰ ﺟﻌل ﺗﻧﻔﯾـذ ﺗﻠك اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣﻼﺋﻣﺎ ﺑﺣﺳب ﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ و ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿـﺎء إﻋﺎدة ﺗﻛﯾﯾف
اﻟﻌﻘـوﺑﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾّﺎ ﺑﺂﻟﯾﺎت ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﺗﺿﻣن ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﮭدف اﻟﻣﻧﺷـود.
ب ـ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي :ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و ﻏﯾرھﺎ  ،ﺣوﻟﻧﺎ أن ﻧﺻل
إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﺗﻌرﯾف دﻗﯾق ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي و ھو أﻧّﮫ :
" ﻋﻣل ﺗﻣﺎرﺳﮫ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺷرﻋﯾّﺔ اﻟﻣﻘرّ رة ﻟﮭﺎ ،
ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﯾﺗ ّم ﻓﺣص ﻣﺿﻣون ھذه اﻷﺣﻛﺎم ﻣن اﻟﻌﻘـوﺑﺎت ،و ﻛذا ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣن أﺟل اﺧﺗﯾﺎر
اﻵﻟﯾّﺔ اﻟﻣﻧـﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺎﻟﻧّظر ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ و إﻋﺎدة ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ".
ﻓﮭذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﺷﻣل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي و ھﻲ ﺗﻣﺛّل ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ
ف ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﺛ ّم اﺧﺗﯾﺎرٍ ﻟﻶﻟﯾّﺔ
ﻓﺣص ﻟﻠﺣﻛم و ﻟﻠﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ و إﻋﺎدة ﺗﻛﯾﯾ ٍ
ٍ
ﺟوھره ﻣن
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ھذا ﻣن ﺟﮭﺔ ؛ و ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﻓﺎﻟﺗﻌرﯾف ﻓﯾﮫ ﺗﺣدﯾد ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻛﻠّﻔﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻔرﯾـد
اﻟﺗﻧﻔﯾذي ،ﺣﯾث ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﮭﺎ اﻻﺧﺗﺻﺎص و اﻟﺗﺧﺻّص ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت)،(2و ھﻲ ﺗﺳﺗﻧد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ اﻟّذي ﯾﺳري ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻋد اﻹﺟراﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺳﯾر اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾّﺔ  ،ﻛﻣﺎ ﯾﺳري
ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟرﯾم و اﻟﺟزاء و ﯾﺳري أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻛ ّل اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ
اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ.

)  (1ﯾﻧظر  ،اﻟﻣﺑﺣث اﻷوّ ل ﻣن ھذا اﻟﻔﺻل ،ص 365و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ378 ،وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
)  (2ﯾﻧظر  ،ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ  ،اﻟﺑﺎب اﻷوّ ل ،ص 34و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
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و ﯾﺑﻘﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﮭدف اﻟﻣﻔﺗرض اﺳﺗﺣﺿﺎره ﻋﻧد اﺧﺗﯾﺎر اﻵﻟﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ
اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﮭﺎ ،ﻷﻧّﮫ ھدف ﯾﺷﻣل ﻓﻲ طﯾّﺎﺗﮫ ﻛ ّل اﻷھداف اﻟردﻋﯾّﺔ و اﻹﺻﻼﺣﯾّﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﺑﻣﺎ
ﻓﯾﮭﺎ إرﺿﺎء اﻟﺷﻌور اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ ﺑﺈﻋطﺎء ﻣﺻداﻗﯾّﺔ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻛﻠّﻠﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻋﺎدل أو ﯾﻔﺗرض أن
ﯾﻛون ﻛذﻟك إن ﺗﺣﻘﻘت ﻣﻘﺗرﺿﺎﺗﮫ أو ﻣﺗطﻠّﺑﺎﺗﮫ .
 2ـ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ  :ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺧﺗﺎر ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻌﻧﺎﺻر
اﻟّﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ،و ھﻲ ﻣﺗراوﺣﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﺣص و اﻟﺗﻛﯾﯾف وﺻوﻻ إﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻵﻟﯾّﺔ
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾّﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ  ،و ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧّﺣو ﯾﻛون ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ ـ اﻟﻔﺣص  :و ﯾﺷﻣل اﻟﻔﺣص ﻛﺄوّ ل ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ أﻣران ﻟﮭﻣﺎ
وزﻧﮭﻣﺎ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻵﻟﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ  ،و ھﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ:
أ 1ـ ﻓﺣص ﻣﺿﻣون اﻟﺣﻛم اﻟﺟزاﺋﻲ  :إنّ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﻣﻠزﻣﺔ
ﺑﺎﻻطﻼع ﻓﻲ ﺗﻣﻌّن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم اﻟﺟزاﺋﻲ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺿﻣوﻧﮫ  .و ھذا اﻹﺟراء ﻻ ﯾﻔﺗرض أن ﯾﻛون ﺷﻛﻠﯾّﺎ
ﻓﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﻗد ﺗﺗﺿﻣّن ﻋﻘوﺑـﺎت أو ﺗداﺑﯾر ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ  ،و ھذا اﻻﺧﺗﻼف ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ
ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﺣﺗّﻰ و إن ﻛﺎﻧت ﻣن ذات اﻟﻧّوع ﻣﺛﻼ  :ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻘـﺎﻧون أو ﺑدﻧﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ ،
ﻓﺳﻠب اﻟﺣرﯾّﺔ ﻗد ﯾﺗﺟﺳّد ﺑﺎﻟﺣﺑس أو اﻟﺳﺟن و اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺑدﻧﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻗد ﺗﻛون ﺑﺎﻟﺟﻠد أو اﻟﻘطﻊ ﻓﺈن
ﻛﺎن ھذا اﻷﺧﯾر ﻓﻣﺎ ﻣﺣﻠﮫ ...
و ﺑﺎﻟﺗّﺎﻟﻲ ﯾﻔﺗرض أن ﯾﺗ ّم إدراك ھذا اﻟﺗﺑـﺎﯾن ﺣﺗّﻰ ﯾﺗﯾﺳر ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﺻرّ ف ﻓﻲ
ذﻟك اﻟﺣﻛم و اﺧﺗﯾـﺎر اﻵﻟﯾّﺔ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ؛ و ﻻ ﯾﺗﺄ ّﺗﻰ ذﻟك إﻻ ّ ﺑﺎﻟﻔﺣص
اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻣﺿﻣـون اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ  .و اﻟرأي أن ﯾﺗ ّم ھذا اﻹﺟراء ﻋن طرﯾق ﻟﺟﻧﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾّﺔ إدارﯾّﺔ
ﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺗﻛﻠﱢل ﻋﻣﻠﮭﺎ ﺑﺗﻘرﯾر دﻗﯾق ﯾﺗﺿﻣّن ﺑﯾﺎﻧﺎ ﻟﻧوع اﻟﻌﻘـوﺑﺔ و طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ و اﻵﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ھذه
اﻟﻌﻘوﺑـﺔ ﺑﺎﻟذات؛ ﺛ ّم ﯾﺣﺎل اﻟﺗﻘرﯾـر إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﺗﻧظر ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺗﻠك اﻵﻟﯾّﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ  .و ﯾﺄﺗﻲ اﻹﺟراء اﻟﻣواﻟﻲ و اﻟّذي ﯾﻧطوي ھو اﻵﺧر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺣص،و ﻟﻛن ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺣﺎﺳﻣﺔ
ھﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ و ﯾﺗ ّم ﺑﻔﺣص اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ.
أ 2ـ ﻓﺣص اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ  :ﻟﻘد أﻛّدﻧﺎ أھﻣﯾّﺔ ﻓﺣص اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻋﻧد ﻋرض ﻋﻧﺎﺻر
اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ ﻟﻠﻌﻘـوﺑﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣوال اﻟّﺗﻲ ﺗوﻣﺊ ﺑوﺟود ﺧطورة إﺟراﻣﯾّﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﻓﯾﮭﺎ

و

ذﻟك ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ ﺟﺳﺎﻣﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻧّظر ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو ﻻﻋﺗﺑﺎرات أﺧرى). (1
ﻓﺎﻟﻔﺣص ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ ﻟﮫ ﺿرورﺗﮫ ﻛﻣﺎ ذﻛرت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣوال  ،و اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﻘـوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
) (1ﯾﻧظر  ،اﻟﻣﺑﺣث اﻷوّ ل ﻣن ھذا اﻟﻔﺻل ،ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،ص  343و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ .
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻠف اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ ﻟﮫ وزﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ  ،ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﻣر دوره ﺣﺗّﻰ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ
اﻟﻌﻘـوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت.
و ﻟﻌ ّل ﻣن ﺑﯾن اﻷﺳﺑﺎب اﻟّﺗﻲ ﺗدﻓﻊ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗّﻧﻔﯾذ إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗرار إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ
إﻟﻰ اﻟﻔﺣص  ،ﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﺻﺣﯾّﺔ اﻟﻣﺗدھورة و اﻟﺑﺎدﯾّﺔ ﺑﺟﻼء ﻋﻠﯾﮫ أو دﺧوﻟﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ھﺳﺗﯾرﯾّﺔ ﻧﻔﺳﯾّﺔ ﺗوﻣﺊ
ﺑﺧطـورﺗﮫ أو  ،...وﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻗد ﻻ ﯾﻛون ﻣﻠ ّﻔﮫ اﻟ ُﻣﻌ ّد ﻣﺳﺑﻘﺎ ـ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ ـ ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﺿﺑط
وﺿﻌﯾّﺗﮫ اﻟﺟدﯾدة و أﺣواﻟﮫ ﺑﺷﻛل ﯾﺳﮭّل ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ.
ھذا ،و إنّ ﻗرار إﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﻟﻠﻔﺣص ﯾﺗﻌﻠّق ﻓﺣﺳب ﺑﺎﻟﻔﺣص اﻟطﺑﻲّ و اﻟﻧّﻔﺳﻲ ﻟذا
)(1

ﯾﺗ ّم ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺧﺗﺻّﯾن ﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻟدى اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ ؛ و رﻏم اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ و اﻟﻌﻣﻠﯾّﺔ

اﻟﺗﻲّ

ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌﺗرض ﻋﻣل ھؤﻻء اﻟﻣﺧﺗﺻّﯾن ﯾﺑﻘﻰ ﻟﻠﻔﺣص دوره ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧـﺎﺋ ّﯾﺔ ،إذ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
أھﻣﯾّﺗﮫ ﻓﻲ ﺗﺳﮭﯾل اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻌـﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ  ،ﻗد ﯾؤ ّدي إﻟﻰ ﺗﻘرﯾر ﺿرورة إﻋﺎدة
ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ.
ب ـ إﻋﺎدة اﻟﺗﻛﯾﯾف و اﺧﺗﯾﺎر اﻵﻟﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ:ھﻣﺎ ﻋﻧﺻران ﻣﺗﻼزﻣﺎن ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣوال
و ﻣﺳﺗﻘﻼن ﻋن ﺑﻌﺿﮭﻣﺎ اﻟﺑﻌض أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى ،و ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗّﺎﻟﻲ :
ب1ـ إﻋﺎدة اﻟﺗﻛﯾﯾف  :ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ ﻣﺿﻣون ﺗﻘﺎرﯾـر اﻟﻔﺣص اﻟﻣﻘ ّدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻّﯾن ﯾﻣﻛن أن
ﯾﺗطﻠّب اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي إﻋﺎدة اﻟﻧّظر ﻓﻲ اﻟﻌﻘـوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص ﻗﺑل اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﺑﺎﺳﺗﺑداﻟﮭﺎ ﺑﺄﺧرى أﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ أو ﺑﻌد ﻣدة ﻣن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ
أو اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘـﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻗد أﺧﺿﻊ ﻟﮭﺎ.
و اﻹﺟراءات اﻟﻣﻔﺗرض اﺗﺧﺎذھﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال  ،ذﻟك أنّ ﺗﻘدﯾر ﺿرورة إﻋﺎدة اﻟﻧّظر ﻓﻲ
اﻟﻌﻘـوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛـوم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص ﻗﺑل اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ  ،ﯾﺗطﻠّب إﻋﺎدة ﻣﺛول اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﺟدﯾد
أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع اﻟّذي ﻗد ﯾﻘدّر اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ذاﺗﮭﺎ ﻣﺳﺗﻧدا إﻟﻰ أﺳس ﻗﺎﻧوﻧﯾّﺔ أو ﺷرﻋﯾّﺔ ﺗﺗطﻠّﺑﮭﺎ
اﻟﻌداﻟﺔ  ،و ﻗد ﯾرى ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ اﺳﺗﺟد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺑداﻟﮭﺎ ﺑﺄﺧرى ﺑﺣﯾث ﯾﻛـون ﻓﻲ ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ
ﺿﻣﺎﻧﺎ أﻛﺑر ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ .
أﻣّﺎ ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﻣدة ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،ﻓﻘد ﯾﺗطﻠّب اﻟﺗﺣﺳّن اﻟظﺎھر ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟﻣﺣﻛوم
ﻋﻠﯾﮫ و اﻧﺿﺑﺎطﮫ إﻋﺎدة ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘـوﺑﺔ أو إﻋﺎدة ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ  .ﻓﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺔ
ﻣﺧﺗص ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ و ﻟﻛنّ ﺻﻔﺗﮫ ﻛﻘﺎض ﺗﺑﻘﻰ ﺿرورﯾّﺔ ؛
ٍ
ﻟﻘﺎض
ٍ
ﯾﻔﺗرض أن ﯾﺧوّ ل

و ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻹﻋﺎدة

ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﮭﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﺟدﯾدة أو اﻟﻣﺳﺗﺟدة اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ
)  (1ﯾﻧظر  ،ﻧور اﻟدﯾن ھﻧداوي  ،ﻣﻠف اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ ﻧﺣو ﻣﻔﮭوم ﻋﻠﻣ ّﻲ ﻟﺣﺳن ﺳﯾر اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ص 92ـ.94
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ﯾﻣﻛن أن ﯾﺧوّ ل ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻹدارة اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ أو أيّ ﻗﺎﺿﻲ
ﻣﺧﺗص ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﯾﺗﺿﺢ ﻻﺣﻘﺎ).(1
ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﻧﻛﺎر اﻟﺻﻌوﺑﺎت و اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟّﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣﺻل ﺟرّ اء إﻋﺎدة
اﻟﺗﻛﯾﯾف  ،ﺧﺎﺻّﺔ إن ﺗﻌﻠّق اﻷﻣر ﺑﻧوع اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ  ،ﻷنّ ﺛﻣّﺔ أﺣﻛﺎﻣﺎ ﻗﺿﺎﺋﯾّﺔ اﺳﺗﻐرﻗت ﺟﮭدا و
وﻗﺗﺎ ﺣﺗّﻰ ﺗﺻدر  ،و ﺛﻣّﺔ أﺟﮭزة ﻗﺿﺎﺋﯾّﺔ ﺑذﻟت و أﻧﻔﻘت ﻣﺎ ﻻ ُﯾﻔﺗرض ﺗﺟﺎھﻠﮫ ﻣن أﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﻘرﯾر
ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،و ﺛﻣّﺔ ﻋداﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن أزﻣﺔ ﻛﺛرة اﻟدﻋﺎوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ و ﺛﻣّﺔ أﺣﻛﺎﻣﺎ ﻗﺿﺎﺋﯾّﺔ ﻟﮭﺎ
ﺣﺟﯾّﺗﮭﺎ و ﻣﺻداﻗﯾّﺗﮭﺎ ﺗﺗﺟﻠّﻰ ﺑﺎﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﯾرﺿﻲ اﻟﺷﻌور اﻟﻌﺎم  .و اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن ھذه
اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﺟﻣﯾﻌﺎ ﯾﺗطﻠّب وﺿﻊ ﺿواﺑط ﺷرﻋﯾّﺔ و ﺗوزﯾﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﺑﯾن اﻟﮭﯾﺎﻛل اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ
ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣﻧﺷودة .
ب 2ـ اﺧﺗﯾﺎر اﻵﻟﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗّﻧﻔﯾذ :ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻔﺣص ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ اﺧﺗﯾﺎر
اﻵﻟﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ  .و رﻏم اﻻﺧﺗﻼف اﻟظﺎھر ﺑﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ و
اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ﺣول طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘرّ رة ﻓﻲ ﻛ ّل ﻣﻧﮭﻣﺎ ،إﻻّ أﻧّﮭﺎ ﺗﺗﻔق ﺣول ﺿرورة ﺗﻧﻔﯾذ ھذه
اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﻓق آﻟﯾّﺎت و ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳﺎﺋل ﺗﺿﻣن ﺗﻔرﯾدا ﺗﻧﻔﯾذﯾﺎ ﻟﮭﺎ ﺑﺣﺳب أﺣوال اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﻣن ﺟﮭﺔ ،
و ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق و ﻧوع اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى  .و ﺣﺗّﻰ إن ﻛﺎن ﺑﻌض اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑدﻧﻲ ﻟﮫ
ﺧﺻوﺻﯾّﺗﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﻛﯾﻔﯾّﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻛﺎﻟﺣدود و اﻟﻘﺻﺎص ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ و أﻏﻠﺑﮭﺎ ﺳﺎﻟب ﻟﻠﺣرﯾّﺔ ﻟﮫ أﺳﺎﻟﯾب
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻘﺎﺑﯾّﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﺑﮫ ﺗﺳﮭّل ﺗﻧﻔﯾذه ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  ،ﻓﺎﺧﺗﯾﺎر اﻵﻟﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺎﻟﻧّظر ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ و
ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻷھداف اﻟﻣﻧﺷودة ﯾﺑﻘﻰ أﺣد أھ ّم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم.
ھذه اﻟﻌﻧﺎﺻر ھﻲ اﻟّﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ  ،و ﺣﺗّﻰ ﺗﺗﺣﻘق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ
اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣﻧﮫُ ،ﯾﻔﺗرض ﺗواﻓر ﺷروط أو ﻣﻔﺗرﺿﺎت ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺑﯾﺎن أھﻣّﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﻣواﻟﯾّﺔ :
ﺛﺎﻧﯾﺎ ـ ﻣﻔﺗرﺿﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ  :ھﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت و ﺷروط ﯾﻔﺗرض ﺗواﻓرھﺎ ﺣﺗّﻰ ﯾﺗﺣ ّﻘق
اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻋﻣﻠﯾّﺎ ،ﯾﺗﻌﻠّق أﻏﻠﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ و اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﮭﺎ ،
و ھﻲ ﺗﺷﺑﮫ إﻟﻰ ﺣ ّد ﻛﺑﯾر ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ

)(2

ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻟﻛنّ ﺧﺻوﺻﯾﺗﮭﺎ ﺗﻧﺑﺛق ﻓﺣﺳب ﻣن

طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ّﯾﺔ ،و ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺣﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻧﺻرﯾن ھﻣﺎ:
 1ـ اﻟﺗﺧﺻّص و اﻟﺗﺄھﯾل  :ھﻣﺎ ﺷرطﺎن ﻣﺗﻛﺎﻣﻼن  ،ﯾﺗﻌﻠّﻘﺎن ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻛﻠّﻔﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم
اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ ؛ و ﯾﻣﻛن ﺑﯾﺎﻧﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
)  (1ﯾﻧظر  ،اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ھذا اﻟﻣطﻠب .
) (2ﯾﻧظر  ،ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ  ،اﻟﺑﺎب اﻷوّ ل ،اﻟﻔﺻل اﻷوّ ل  ،ص  34و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ .
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

أ ـ اﻟﺗﺧﺻّص  :إنّ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﻟﮭﺎ ﺧﺻوﺻﯾّﺗﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣدة أﺻﻼ ﻣن ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺷدّة ﻣن ﻧﺎﺣﯾّﺔ ﺑﺎﻟ ّﻧظر ﻟﻐﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺟزاءات و ﺑﺂﻟﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﻣﯾّزة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ،و ﻟﮭذا ﯾﻔﺗرض أن
ﯾوﻛل أﻣرھﺎ إﻟﻰ ﺟﮭﺎز ﻣﺗﺧﺻّص.
و ﻟﻌ ّل أھ ّم ﻣﺎ ﺗوﺻّﻠت إﻟﯾﮫ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﺿرورة إﺳﻧﺎدھﺎ
إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء  ،أي أنّ اﻹﺷراف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت أﺻﺑﺢ ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي .
ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺻورة اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ

)(1

و

ﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻷﻧّﮭم اﻷﻗدر ﻋﻠﻰ
 ،ﻓﺈﻧّﮫ ﯾﺗطﻠّب ﻣﺧﺗ ّ

اﺧﺗﯾﺎر آﻟﯾّﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ و اﻷﻛﺛر ﻛﻔﺎءة ﻋﻠﻰ ﺗﻛﯾﯾﻔﮭﺎ أو إﻋﺎدة ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘـوﺑﺔ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء
.
و ﻋﻠﯾﮫ  ،ﻓﺈنّ اﻟﺗﺧﺻّص اﻟﻣﻘﺻود ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻘﺎم ﯾﻧطﻠق ﻣن اﻟﺗﺧﺻّص ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﻣﺎ
ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻌﻠوم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠم اﻹﺟرام  ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب و اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ؛ ﻓﺑﮭذه اﻟﻌﻠوم ﯾﻣﻛن
اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺑﺎب اﻟّﺗﻲ دﻓﻌت اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ إﻟﻰ ارﺗﻛﺎب ﺟرﯾﻣﺗﮫ ﻓﯾﺳﮭل ﺗﺻﻧﯾﻔﮫ و ﯾﺗﯾﺳر اﺧﺗﯾﺎر آﻟﯾّﺔ
ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﺻﺣﯾّﺔ و اﻟنّ ◌ّ ﻓﺳﯾّﺔ ﺑل و اﻟﻣﮭﻧﯾّﺔ  .و ﻗد ﯾﺻل اﻷﻣر إﻟﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﺿرورة
اﻟﺗﺧﺻّص ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت و ذﻟك ﺑﺗﺑﻧﻲ ﻧظﺎم ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره " ﻗﺎﺿﻲ ﺟﻧﺎﺋﻲ"
ﻣﺗﺧﺻّص ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻟﮫ ﺻﻼﺣﯾّﺎت إدارﯾّﺔ و أﺧرى ﻗﺿـﺎﺋﯾّﺔ ﻣﻣﯾّزة ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻔرﯾد
اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘـوﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.
ب ـ اﻟﺗﺄھﯾل  :وﯾﺷﻣل ﻛ ّل اﻟﮭﯾﺎﻛل اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺳواء ﻛﺎﻧوا ﻗﺿﺎة أو إطﺎرات
ﺗﻣﺎرس ﻣﮭﺎم ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻌﻘـﺎﺑﯾّﺔ ؛ ﻓﺎﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻘـﺎﻋدي و اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺿروري
ﻟﺗﺳﮭﯾل ﺗطﺑﯾق اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ و ﻟﻣواﻛﺑﺔ ﻛ ّل اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺄھﯾـل و
إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى .
و ﻻ ﯾﺗﺄﺗّﻰ اﻟﺗﺄھﯾل إﻻ ّ ﻣن ﺧﻼل اﻟدورات اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾّﺔ و اﻟﺗدرﯾﺑﯾّﺔ ﻟﮭذه اﻟﮭﯾﺎﻛل ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﺗﺻﺎﻟﮭﺎ
اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم؛ و ﻟﮭذا ُﯾﻔﺗرض أن ﯾﺗ ّم ﺑداﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎء اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى
ﻣؤ ّﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﺎھرة ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ و ذﻟك و ﻓق ﺷروط و ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺗﻣﺣور ﺣول اﻟﺗﻛوﯾن
اﻟﻣﺗﺧﺻّص  ،ﺛ ّم إﺧﺿﺎع ھذه اﻹطﺎرات ﻟﻠﺗدرﯾب ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق آﻟﯾﺎت ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت

و ﺑراﻣﺞ

اﻟﺗﺄھﯾل اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج ھﻲ اﻷﺧرى ﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﯾﮭﺎ ﺣﺗّﻲ ﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق و أھداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ .
)  (1ﺳواء اﺗﺧذ ﺻورة إﺷراف ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺣﻛم ذاﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ أو إﺷراف ﻟﺟﺎن ﻗﺿﺎﺋﯾّﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ و ﺑﻌﺿوﯾﺔ ﺧﺑراء ﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ أو إﺷراف اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﺧﺗص ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق
اﻟﻌﻘوﺑﺎت .ﯾﻧظر  ،ﺣﺳن ﺣﺳن اﻟﺣﻣدوﻧﻲ ،ﺗﺧﺻص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ"،ص272ـ. 275
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اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

و رﻏم اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟّﺗﻲ ﺗواﺟﮫ اﻟدول ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺄھﯾل و ﺗدرﯾب إطـﺎراﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى
ﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﻘـﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ،ﺧﺎﺻّﺔ إذا ﺗﻌﻠّق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺗدرﯾب اﻟﻌﻣﻠﻲ أو اﻟﻣﯾداﻧﻲ ،إﻻ ّ
أﻧّﮫ ﯾﺑﻘﻰ ﺿرورة ﯾﺗطﻠّﺑﮭﺎ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺗطﻠّﺑﮭﺎ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﮭﺎ ﻷﻧّﮫ اﻟﺷقّ اﻟّذي ﺗﺗﺟﺳّد
ﺑﮫ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .
 2ـ اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺳﺎﻋدة  :ﯾﺗطﻠّب اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺑﮫ
ﺑﻘﺿﺎﺗﮭﺎ و إطﺎراﺗﮭﺎ اﻟﻣﺗﺧﺻّﺻﺔ  ،أﺟﮭزة ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﻌﺗﻣدة ﻟدى اﻟدوﻟﺔ أھﻣّﮭﺎ :
أ ـ اﻷﺟﮭزة اﻟﻔﻧﯾّﺔ :و ھﻲ أﺟﮭزة ﻣﺗﺧﺻّﺻﺔ ﻓﻲ ﻏﯾر اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ  ،ﻓﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺄھﯾل ﺗﺗﺿﻣّن
ﺟواﻧب ﻣﺗﻌددة ﻟﮭﺎ ﺻﺑﻐﺔ ﻣﮭﻧﯾّﺔ أو ﺗﻘﻧﯾّﺔ أو ﺣﺗّﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾّﺔ و ھﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺧﺗﺻّﯾن ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺟﺎﻻت ،
و ﻟذا ﯾﻔﺗرض أن ﺗﺳﺗﻌﯾن ﺑﮭم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻛﻠّﻔﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺣﺗّﻰ ﯾﺳﮭل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗطﺑﯾق ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺄھﯾل
ﺑﻛﻔﺎءة و ﺑﻔﻌّﺎﻟﯾّﺔ ؛و ﻣن ﺑﯾن ھؤﻻء اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن اﻟﺣرﻓﯾﯾن و اﻟﺗﻘﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﺑﺄطواره اﻟﻣﺗﻌدّدة ورﺟﺎل اﻟدّﯾن و...ﻏﯾرھم.
ﻏﯾر أنّ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺧﺑرة ھذه اﻷﺟﮭزة ﻻﺑد أن ﺗﻛون ﺗﺣت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ و وﻓق ﺿواﺑط

و

ﺑﺿﻣﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﺣﻣﺎﺋﯾّﺔ  ،ﻷنّ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺳﯾﻛون ﻣﻊ ﻓﺋﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ارﺗﻛﺑت ﺳﻠوﻛﺎت إﺟراﻣﯾّﺔ و
اﺣﺗﻣﺎل اﺟﺗراﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر ﻣرّ ة أﺧرى ﻣﻣﻛن ،و ﻗد ﺗﻛون اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻟدى ﺑﻌض اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم
ﺛـﺎﺑﺗﺔ  .ﻛﻣﺎ أﻧّﮫ ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ُﯾﻔﺗرض أن ﯾﻠﺗزم ھؤﻻء اﻟﺧﺑراء ﺑﺎﻟﺳرّ اﻟﻣﮭﻧﻲ و أن ﯾﻣـﺎرﺳوا ﻣﮭﺎﻣﮭم ﻓﻲ
اﻹطـﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﺧوّ ل ﻟﮭم دون ﺗﺟﺎوز.
ب ـ اﻷﺟﮭزة اﻟطﺑﯾّﺔ و أﺟﮭزة أﺧرى :إنّ أوّ ل ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘـوﺑﺔ أﻛّدﻧﺎ
ﻋﻠﻰ ﺿرورﺗﮫ ھو اﻟﻔﺣص  ،و ﻓﺣص اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﯾوﻟوﺟﯾّﺎ و ﻧﻔﺳﯾّﺎ إﺟراء ﯾﺗ ّم ﺑﻣﻌرﻓﺔ أﺟﮭزة طﺑﯾّﺔ و
ﻋﻠﻣﯾّﺔ ﻣﺗﺧﺻّﺻﺔ  .و ﯾﺑدأ ھذا اﻹﺟراء ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻠﺗﺛﺑّت ﻣن وﺿﻌﯾّﺗﮫ اﻟﺻﺣﯾّﺔ ﺑﻌد
إﺻدار ﺣﻛـم اﻹداﻧﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ و ﻟﺗﺳﮭﯾل اﺧﺗﯾـﺎر آﻟﯾّﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺣـﺎﻟﺗﮫ و ﻣؤھّﻼﺗﮫ إن وﺟدت  ،و
ﯾﺳﺗﻣر دور اﻷﺟﮭزة اﻟطﺑﯾّﺔ طﯾﻠﺔ ﻣدة اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺧﺎﺻّﺔ و أنّ اﻟﻌﻘـوﺑﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ أﻏﻠب
اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻟﻠدول ﺗﺳﺗﻐرق أﻣدا ﻗد ﯾطـول و ﻗد ﯾﻘﺻـر ،و ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ
إﻟﻰ ﻓﺣص دوري .
ھذا و ﺑﺎﻟ ّﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘرّ رة ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،و ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌﺿﮭﺎ ﺑدﻧﻲّ
)(1

ﺧﺎﻟص ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﻊ أو اﻟﺟﻠد أو اﻟﻘﺻﺎص ﻓﻲ اﻟﺟراح ﺧﺎﺻّﺔ  ،و ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻌدم اﻟﺳراﯾﺔ

)  (1ﯾﻧظر  ،اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ھذا اﻟﻣﺑﺣث  ،آﻟﯾّﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ،ص  426و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
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اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

ﻣﺣ ّل ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﯾﻘﺗﺿﻰ اﻷﻣر ﺗﺳﺧﯾر طﺎﻗم طﺑﻲّ ﻛﺎﻣل ﻣﺟﮭّز ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻼّزﻣﺔ و ﻣدﻋّم ﺑﺄطﺑﺎء
ﻣﺧﺗﺻّﯾن ﻓﻲ اﻟﺟراﺣﺔ ﺑﻣﺳﺎھﻣﺗﮭم ﯾﻛﺗﻣل ﺗﻧﻔﯾذ ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣطﻠﻘﺔ وﻋداﻟﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾّﺔ.
أﻣّﺎ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻸﺟﮭزة اﻷﺧرى اﻟّﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺑﻌض ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد
اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ  ،ﻓﻧﻘﺻد ﺑﮭﺎ ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳّﺳﺎت و اﻟﮭﯾﺂت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ أو اﻟﺧﺎﺻّﺔ اﻟّﺗﻲ ﯾﺗ ّم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗواھﺎ
ﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻌض ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺄھﯾل و إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻧظﺎم اﻟورﺷﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾّﺔ  ،أو ﺗﻠك اﻟّﺗﻲ ﯾﺗ ّم ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗواھﺎ ﺗطﺑﯾق ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻧّﻔﻊ اﻟﻌﺎم ) (1ﻛﺑدﯾل ﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ﻗﺻﯾر اﻟﻣدة .

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ:
ﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ .
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗ ّ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾّﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟزاءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم

و

أھﻣّﮭﺎ اﻟﻌﻘـوﺑﺎت؛ﻏﯾر أنّ اﻟﺗطوّ ر اﻟّذي ﺷﮭدﺗﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺄھداف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺟﻌل
اﻟﺗدﺧّ ل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺿرورة ﺗﺣﺗّﻣﮭﺎ ﺧﺻوﺻﯾّﺔ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ و ھﻲ
ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﺟزاﺋﻲ .
و ﻋﻠﯾﮫ  ،ﺗ ّم ﺗوزﯾﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﯾن ﺳﻠطﺗﯾن إﺣداھﻣﺎ إدارﯾّﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳّﺳﺎت
اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﺑﮭﯾﺎﻛﻠﮭﺎ و إطﺎراﺗﮭﺎ و اﻷﺧرى ﻗﺿﺎﺋﯾّﺔ ﯾﺗرأﺳﮭﺎ ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت؛ و ﯾﺑﻘﻰ ھدﻓﮭﻣﺎ ﻣﺷﺗرﻛﺎ
ھو ﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﺑﻛ ّل اﻵﻟﯾّﺎت اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻛ ّل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗواه.
ّأوﻻ ـ اﻟﻣؤﺳّ ﺳﺎت اﻟﻌﻘـﺎﺑﯾّﺔ :إنّ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ّﯾﺔ اﻟﻣﺧوّ ل ﻟﮭﺎ أﻣر اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺗﺗﻣ ّﺛل ﻓﻲ إدارة
اﻟﻣؤﺳّﺳﺎت و اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ،إذ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﺗﺻﺎﻟﮭﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﯾؤول إﻟﯾﮭﺎ اﺧﺗﺻﺎص
اﻟﺳﮭر ﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﺟزااﺋﻲ اﻟﺻﺎدر ﺿده .و ﻗد ﺗﺟد ھذه اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﻟم ﺗﻌد
ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠظروف اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟدة ﺑﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ،ﺧﺎﺻّﺔ ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﻣدة ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ

)  (1ﻋ ّرف اﻟﻣﺷرّع اﻟﺟزاﺋري ﻧظﺎم اﻟورﺷﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  100ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺟون ة إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺣﺑوﺳﯾن  ،ﺑﻘوﻟﮫ  ":ﯾﻘﺻد ﺑﻧظﺎم اﻟورﺷﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾّﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺣﺑوس اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻧﮭﺎﺋﯾّﺎ ﺑﻌﻣل ﺿﻣن ﻓرق
ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ  ،ﺗﺣت ﻣراﻗﺑﺔ إدارة اﻟﺳﺟون اﻟﮭﯾﺋﺎت و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾّﺔ .
ﯾﻣﻛن ﺗﺧﺻﯾص اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﺑوﺳﯾن ﺿﻣن ﻧﻔس اﻟﺷروط ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻّﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ
إﻧﺟﺎز ﻣﺷﺎرﯾﻊ ذات ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ " .اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  04/05اﻟﻣؤرّخ ﻓﻲ  06ﻓﺑراﯾر  2005اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺟون و
إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺣﺑوﺳﯾن  ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾّﺔ اﻟﻌدد 12اﻟﻣؤ ّرﺧﺔ ﻓﻲ  13ﻓﺑراﯾر .2005
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

اﻟﺣﻛم،ﻓﺧوﻟﮭﺎ اﻟﻣﺷرّ ع ﺻﻼﺣﯾّﺔ ﺗﻔرﯾـد ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ وﻓق ﻣﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﺗﺗﺣ ّﻘق ﻋداﻟﺗﮭﺎ و ﻣﻼﺋﻣﺗﮭﺎ ﻷﺣواﻟﮫ
اﻟﺟدﯾدة ).(1
و ﺗﺗﻧوّ ع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗ ّم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗواھﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾذ  ،ﻛﻣﺎ أﻧّﮭﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾرھﺎ ﻟﻘواﻋد
ﻣﺣدّدة ﺗﺗوزّ ع ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺻﻼﺣﯾّﺎت ﺑﯾن اﻹدارة و ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾّﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن إﻧﻛﺎر دورھﺎ
اﻟﻔﻌّﺎل ﻓﻲ ﺗﻛرﯾس ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد ؛ وﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ﺣريّ ﺑﻧﺎ ﻋرض أﻧواع ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و ﻛﯾﻔﯾّﺔ
ﺗﺳﯾﯾرھﺎ  ،و ﺗرﻛﯾزﻧﺎ ﺳﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻟﻧّﻣوذج اﻟﺟزاﺋري  ،ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻣواﻛﺑﺗﮫ ﻟﻛ ّل اﻟﺗطوّ رات
اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣدﺛﺗﮭﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة :
 1ـ أﻧواع اﻟﻣؤﺳّ ﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ :ﻧطرح ﻓﻲ ھذا اﻟﻌﻧﺻر ﻣﺎ ﻛﺎدت ﺗُﺟﻣﻊ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺗّﺷرﯾﻌﺎتُ
اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﯾن ﻣﯾّزت ﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن اﻟﺳّﺟون ﻻ ﯾُﻔرّ ق ﺑﯾﻧﮭﺎ ﺳوى درﺟ ُﺔ ﺗﺣﻔّظﮭﺎ أو ﻣدى
ﺳﻣﺎﺣﮭﺎ ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺑﺎﻻﺗّﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ؛ وھﻲ ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق  :ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻐﻠﻘﺔ  ،ﻣؤﺳﺳﺎت
ﺷﺑﮫ ﻣﻔﺗوﺣﺔ  ،وﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻔﺗوﺣﺔ  ،ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺑﯾﺎن ﻣﻣﯾّزات ﻛ ّل ﻧوع ﻣﻧﮭﺎ ﻣﻊ ﺗﺣدﯾدھﺎ وﻓق ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﮫ
وﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋريّ و ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
أ -اﻟﻣؤﺳّ ﺳﺎت اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ) :(2ھﻲ ﻣراﻛ ز ﯾ ودع ﻓﯾﮭ ﺎ اﻟﻣﺣﻛ وم ﻋﻠ ﯾﮭم ﺑﻌﻘوﺑ ﺔ ﺳ ﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرّ ّﯾ ﺔ ،ﺳ واء
ﻛﺎﻧت ﻣؤﺑّدة أو ﻣؤﻗّﺗﺔ ؛ وﻛﻣﺎ ﯾظﮭر ﻣن ﺗﺳﻣﯾﺗﮭﺎ  ،ﻓﮭﻲ أﻣﺎﻛن ﻣﻐﻠﻘﺔ  ،ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻣُودَ ﻋ ون ﻓﯾﮭ ﺎ ﻣ ن اﻻﺗّﺻ ﺎل
ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲّ ﻣﻧﻌﺎ ﺑﺎﺗّﺎ ،ﻓﻼ ﯾرﺧّ ص ﻟﮭم ﺑﺗﺟﺎوز أﺳوارھﺎ إﻟﻰ ﺣﯾن اﻧﺗﮭﺎء ﻣدّة ﻋﻘوﺑﺗﮭم .
ﻧذﻛر ﺑﻌض اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾّزة ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻧّﻘﺎط اﻟﺗّﺎﻟﯾﺔ :
أ -1ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﻣران  :إﻧّﮭﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺑﻧﻰ ﻓﻲ ﻋواﺻم اﻟدّول أو ﻓﻲ ﻣدﻧﮭﺎ اﻟﻛﺑرى  ،ﻟﻛن ﺧﺎرج
اﻷﻣ ﺎﻛن اﻵھﻠ ﺔ ﺑﺎﻟ ّﺳ ﻛّﺎن  ،وھ ﻲ ﺗﺗﻣ ّﯾ ز ﺑﺄﺳ وارھﺎ اﻟﻌﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌ ﺔ ﺟ دّا ﺣﯾ ث ﺗﺷ ﺑﮫ اﻟﺣﺻ ون اﻟﺣﺻ ﯾﻧﺔ
اﻟﻘدﯾﻣﺔ.
أ -2ﻣن ﺣﯾث ﻧظﺎﻣُﮭﺎ  :ﺗﺗّﺑﻊ إدارة اﻟﺳّﺟون اﻟﻣﻐﻠﻘ ﺔ  ،ﻓ ﻲ اﻟﺗّﺳ ﯾﯾر اﻟ دّاﺧﻠﻲ ﻟﮭ ﺎ  ،ﺳﯾﺎﺳ ﺔ اﻟﺗّﺷ دﯾد
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم  ،ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻻﻟﺗزا ُم ﺑﺎﻟﻠّواﺋﺢ اﻟدّاﺧﻠﯾّﺔ )ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠّق ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧّظﺎم اﻟﻌﺎ ّم( ﺑﺣﯾث

) (1ﯾﻧظر  ،ﻣﺻطﻔﻰ ﻓﮭﻣﻲ اﻟﺟوھري ،ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ،ص .133
)  (2ﯾﻧظر  ،ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﮭوﺟﻲ  ،ﻋﻠم اﻹﺟرام وﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ص 273-272؛ﻓوزﯾّﺔ ﻋﺑد اﻟ ّﺳﺗّﺎر  ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم
اﻹﺟرام وﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ص 327-326؛
. G.Stéfani &G. Levasseur, Criminologie & Science Pénitentiaire, P 466-539
أﺣﻣد اﻷﻟﻔﻲ،ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣؤسّ ◌ّ ﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ،ﻣﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻘوﻣﯾّﺔ ع ، 3ﻧوﻓﻣﺑر  1962م  ،ﻣﺞ  ، 5ص-374
. 392
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ﺗوﻗﻊ أﺷ ّد اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾّﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺧ ﺎﻟﻔﯾن ﻟﮭ ﺎ  ،أو ﻣ ن ﺣﯾ ث اﻟﺧﺿ وعُ ﻟﻠﺑ راﻣﺞ اﻟﺗّﮭذﯾﺑ ّﯾ ﺔ واﻹﺻ ﻼﺣﯾّﺔ
اﻟﻣﻘرّ رة ﻟﻠﻣﺳﺟوﻧﯾن ﺑﮭﺎ )اﻟّذﯾن ﯾﻣﺛّﻠون ﻓﺋﺔ اﻟﺧطرﯾن ﻏﺎﻟﺑﺎ ( .
أ ّﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺳ ﺗوى اﻟﺧ ﺎرﺟﻲ ،ﻓﺗُﻔ رض ﻋﻠ ﻰ ھ ذا اﻟ ّﻧ وع ﻣ ن اﻟﻣؤﺳّﺳ ﺎت ﺣراﺳ ٌﺔ ﻣﺷ دّدة ﻟﻣﻧ ﻊ
اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن ﻓﯾﮭﺎ ﻣن أيّ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﮭروب  ،ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟرّ ﻗﺎﺑﺔ اﻟدّاﺧﻠﯾّﺔ اﻟﺻّﺎرﻣﺔ .
ﺗﻌﺗﻣد أﻏﻠب اﻟدّول ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧّوع ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ اﻟﺟزاﺋر ؛ ﻓﻘد أﺧذ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم
اﻟﺳﺟون و إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺣﺑوﺳﯾن ﻟﻌﺎم  2005ﺑﻧظﺎم اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ،ﻓﻧصّ ﻓﻲ ﺑﺎب ﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣ ﺎﻋﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻣ ﺎدة  28ﻣﻧ ﮫ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﯾﻠ ﻲ ":ﺗﺻ ﻧذف ﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﺑﯾﺋ ﺔ اﻟﻣﻐﻠﻘ ﺔ إﻟ ﻰ ﻣؤﺳﺳ ﺎت و
ﻣراﻛز ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ:
أـ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت :
1ـ ﻣؤﺳﺳﺔ وﻗﺎﯾﺔ ﺑداﺋرة اﺧﺗﺻ ﺎص ﻛ ّل ﻣﺣﻛﻣ ﺔ ،و ھ ﻲ ﻣﺧﺗﺻ ﺔ ﻻﺳ ﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣﺣﺑوﺳ ﯾن ﻣؤﻗﺗ ﺎ و
اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ ﻣدة ﺗﺳﺎوي أو أﻗل ﻣن ﺳﻧﺗﯾن  ،و ﻣ ن ﺑﻘ ﻲ ﻣ ﻧﮭم ﻻﻧﻘﺿ ﺎء ﻣ دة
ﻋﻘوﺑﺗﮭم ﺳﻧﺗﺎن أو أﻗ ّل و اﻟﻣﺣﺑوﺳﯾن ﻹﻛراه ﺑدﻧﻲ.
 2ـ ﻣؤﺳﺳﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﺑداﺋرة ﻛ ّل ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎﺋﻲ،و ھﻲ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣﺣﺑوﺳﯾن
ﻣؤﻗّﺗﺎ ،و اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ ﺗﺳﺎوي أو ﺗﻘ ّل ﻋن ﺧﻣس ﺳﻧوات  ،و ﻣن ﺑﻘﻲ
ﻻﻧﻘﺿﺎء ﻋﻘوﺑﺗﮫ ﺧﻣس ﺳﻧوات أو أﻗ ّل اﻟﻣﺣﺑوﺳﯾن ﻹﻛراه ﺑدﻧﻲ.
3ـ ﻣؤﺳﺳﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﺄھﯾل  ،و ھﻲ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺣﺑس اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ﻟﻣدة
ﺗﻔوق ﺧﻣس ﺳﻧوات و ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن و اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﻣﻌﺗﺎدي اﻹﺟرام و اﻟﺧطرﯾن ﻣﮭﻣﺎ ﺗﻛن اﻟﻌﻘوﺑﺔ
اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﯾﮭم و اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺑﺎﻹﻋدام.
ﯾﻣﻛن أن ﺗﺧﺻص ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻﻧّﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺗﯾن2و3ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة أﺟﻧﺣﺔ ﻣدﻋّﻣﺔ أﻣﻧﯾﺎ
ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣﺣﺑوﺳﯾن اﻟﺧطرﯾن اﻟذﯾن ﻟم ﺗﺟد ﻣﻌﮭم طرق إﻋﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎدة ووﺳﺎﺋل اﻷﻣن اﻟﻌﺎدﯾّﺔ .
ب ـ اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ:
1ـ ﻣراﻛز ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻧّﺳﺎء  ،ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻧّﺳﺎء اﻟﻣﺣﺑوﺳﺎت ﻣؤﻗﺗﺎ و اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭنّ
ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﺗﻛن ﻣدﺗﮭﺎ و اﻟﻣﺣﺑوﺳﺎت ﻹﻛراه ﺑدﻧﻲ.
2ـ ﻣراﻛز ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻸﺣداث  ،ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل اﻷﺣداث اﻟذﯾن ﺗﻘ ّل أﻋﻣﺎرھم ﻋن ﺛﻣﺎﻧﻲ
ﻋﺷر ﺳﻧﺔ  ،اﻟﻣﺣﺑوﺳﯾن ﻣؤﻗﺗﺎ و اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﺗﻛن ﻣدﺗﮭﺎ").(1

) (1اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  05ـ  04اﻟﻣؤرّخ ﻓﻲ  27ذي اﻟﺣﺟﺔ ﻋﺎم  1425اﻟﻣواﻓق ﻟـ 6ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ  ، 2005اﻟﻣﺗﺿﻣّن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم
اﻟﺳﺟون و إﻋﺎدة اﻻدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺣﺑوﺳﯾن .
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

ﻛﻣﺎ ﻧوّ ع اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﻔرﻧﺳﻲ) (1أﯾﺿﺎ ﺳﺟوﻧﮫ اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ إﻟﻰ :
ﺻ ﺎدر
 ﺳﺟون ﻣرﻛزﯾّﺔ :ﺗﻧﻔّذ ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻘوﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷّﺎﻗّﺔ واﻟ ّﺳ ﺟن )ﻗﺑ ل إﻟﻐ ﺎء اﻷوﻟ ﻰ ﺑ ﺎﻷﻣر اﻟ ّﻓﻲ 1960 /06/04م ( ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﺛﻣّﺔ ﻋﻘوﺑﺔ واﺣدة ھﻲ اﻟﺳّﺟن ﻟﻠﺟﻧﺎﯾﺎت . La Réclusion
 دور اﻹﺻﻼح  :وﺗﻧﻔّذ ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳّﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرّ ﯾّﺔ . Les Maisons de Correction دار اﻟﺗّوﻗﯾف  :وھذه ﺗﻧﻔّذ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳّﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرّ ّﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻّﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت .ب  -اﻟﻣؤﺳّ ﺳﺎت ﺷﺑﮫ ﻣﻔﺗوﺣﺔ) :(2ھﻲ ﺳﺟون ﯾﺣﺟز ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺑﻌﻘوﺑﺎت ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرّ ﯾّﺔ
ﻣﻣّن ﯾﻛوﻧون أھﻼ ﻟﻠﺛّﻘﺔ ؛ وﺗﻌﺗﺑر وﺳﯾﻠﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑدأ اﻟﺗّﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ .
ھذا اﻟﻧّوع ﻣن اﻟﻣؤﺳّﺳﺎت ﻟﯾس ﻛﺳﺎﺑﻘﮫ  ،ﻓﺑﯾﺋﺗﮫ ﻟﯾﺳ ت ﻣﻐﻠﻘ ﺔ ﺗﻣﺎﻣ ﺎ  ،ﺑﺣﯾ ث ﯾُﺣ رم اﻟﻣ ودع ﻓﯾﮭ ﺎ
ﻣن ﺣرﯾﺗﮫ ﺣرﻣﺎﻧﺎ ﻣطﻠﻘﺎ  ،ﺑل ﺗﺧﻔّف ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﮫ ﺑﻌ د أن ﯾﺛﺑ ت اﺳ ﺗﺣﻘﺎﻗﮫ ﻟ ﺑﻌض اﻟﺣرّ ّﯾ ﺔ  .وﯾ ﺗ ّم ﺗﻘرﯾ ر ﻛﯾﻔ ّﯾ ﺔ
ﺻ ﺎﺋﯾّﯾن واﻟﻣﺗﺗﺑّﻌ ﯾن
ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳّﺟﯾن ﻟﮭذا اﻟﻘدر ﻣ ن اﻟﺣرّ ّﯾ ﺔ ﻣ ن ط رف إدارة اﻟ ّﺳ ﺟن  ،ﺑﻌ د اﺳﺗﺷ ﺎرة اﻷﺧ ّ
ﻷﺣوال اﻟﻣﺣﺑوﺳﯾن  .وﻟﻧذﻛر ﺑﻌض ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳّﺟون ﺷﺑﮫ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
ﺿ ل ﻛﺛﯾ ر ﻣ ن اﻟ دّول إﻗﺎﻣﺗﮭ ﺎ ﻛﻐﯾرھ ﺎ ﻣ ن اﻟ ّﺳ ﺟون ذات اﻟﺑﯾﺋ ﺔ
ب -1ﻓﻣ ن ﺣﯾ ث اﻟﻌﻣ ران  :ﺗﻔ ّ
ﺻ ﺔ وأﻧّﮭ ﺎ ﺗﺗطﻠّ ب ﻣﺳ ﺎﺣﺎت ﻓﺳ ﯾﺣﺔ ﻟﻠ ﺗﻣﻛّن ﻣ ن ﺗطﺑﯾ ق ﻧظﺎﻣﮭ ﺎ ؛
اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ،ﺑﻌﯾدا ﻋ ن اﻷﻣ ﺎﻛن اﻵھﻠ ﺔ  ،ﺧﺎ ّ
ﺻ ﻧﺎﻋﯾّﺔ وﺗﻛ ون ﺷ ﺑﯾﮭﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑ ﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎدﯾ ﺔ ؛ ﻓﺄﺳ وارھﺎ ﻣﺗو ّﺳ طﺔ
وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ُﺗ ْﺑﻧَﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟزّ راﻋﯾّﺔ أو اﻟ ّ
اﻟﻌﻠوّ وﺗﻣﺎﺛل اﻟﻣﻌﺳﻛرات ﻓﻲ طراز ﺑﻧﺎﺋﮭﺎ .
ب -2أﻣّﺎ ﻣن ﺣﯾث ﻧظﺎﻣﮭﺎ  :ﻓﺄﺳﺎس اﺻطﻔﺎء اﻟﻣﺣﺑوﺳﯾن ﻓﻲ ھذه اﻟﻣؤﺳّﺳﺎت ھو ﺗﻠك اﻟﻣؤھّﻼت
اﻟﺧﺎﺻّﺔ ﺑﻛ ّل واﺣد ﻣﻧﮭم؛ وأھﻣّﮭﺎ اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻺﻗﻼع ﻋن اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﻛذا اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺣﺳﻧﺔ ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﺗّﻘوﯾﻣﯾّﺔ
واﻹﺻ ﻼﺣﯾّﺔ داﺧ ل اﻟ ّﺳ ﺟن  ،ﻣ ّﻣ ﺎ ﯾﺟﻌ ل اﻹدارة اﻟﻣﺳ ؤوﻟﺔ ﺗﻣ ﻧﺢ ﻟﮭ م ﻗ درا ﻣ ن اﻟﺣرّ ّﯾ ﺔ  ،وذﻟ ك ﺑﺗﺷ ﻐﯾﻠﮭم
ﺻ ﺔ  ،ﺗﻣﮭﯾ دا ﻟﮭ م ﻟﻠﻌ ودة
ﺑﻌض اﻟوﻗت ﺧﺎرج اﻟﺳّﺟن ﺳواء ﻓﻲ ﻣؤﺳّﺳﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدّوﻟﺔ أو ﻓﻲ ﻣؤﺳّﺳ ﺎت ﺧﺎ ّ
إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺟدﯾد ﻛﺄﻋﺿﺎء ﻓﻌّﺎﻟﯾن ﻓﯾﮫ .

(1 )Roger Merle ,Traité de Droit Criminel, T1, P825-826- Robert Vouin & Jacques
Léaute,Droit Pénal & Procédure Pénale , Edition N° 30. 611 ( France : Imprimerie des
Presses Universitaires de France –Vendome , 1969) P 99-101.
)  (2ﯾﻧظر  ،ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﮭوﺟﻲ  ،ﻋﻠم اﻹﺟرام وﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ص 275-274؛ إدوار ﻏﺎﻟﻲ اﻟذھﺑﻲ ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم
اﻟﻌﻘﺎب  ،ط) ،1ﻟﯾﺑﯾﺎ  :اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﯾّﺔ  1975 ،م (  ،ص 113-112؛ اﺣﻣد اﻷﻟﻔﻲ  ،ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣؤﺳّﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ،
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ،ﻣﺞ  ،5ع، 3ص373-364؛
G.Stéfani &G. Levasseur , Criminologie & Science Pénitentiaire , T1 , P 540-562
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

وﻓﺿﻼ ﻋن اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن ﻓ ﻲ ھ ذا اﻟ ّﻧ وع ﻣ ن اﻟﻣؤﺳّﺳ ﺎت  ،ﻓ ﺈنّ اﻹدارة
ﺗﻘوم ﺑدﻓﻊ ﺟزء ﻣن اﻷﺟر ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻣﻠﮫ  ،ﺗﺷﺟﯾﻌﺎ ﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺳب اﻟﻣﺷروع .
ﻏﯾر أنّ أيّ ﺗﺟﺎوز ﯾﻘوم ﺑﮫ اﻟﺳّﺟﯾن ﺳواء أﺛﻧﺎء ﻓﺗ رة ﻋﻣﻠ ﮫ ﺧ ﺎرج اﻟﻣؤﺳّﺳ ﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑ ّﯾ ﺔ  ،أو ﺧ ﻼل
ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗّﮭذﯾﺑﯾّﺔ واﻹﺻﻼﺣﯾّﺔ  ،ﯾﻌرﺿﮫ ﻟﺟزاءات ﺗﺄدﯾﺑﯾّﺔ ﺻ ﺎرﻣﺔ  ،ﻓﺿ ﻼ ﻋ ن إﻣﻛ ﺎن ﺗﺣوﯾﻠ ﮫ إﻟ ﻰ
ﻣؤﺳّﺳﺔ أﺧرى ﺗطﺑّق اﻟﻧّظﺎم اﻟﻣﻐﻠق ؛ ھذا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟداﺧﻠﻲ ؛ أﻣّﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺧ ﺎرﺟﻲ  ،ﻓﺗﺧ ّﻔ ف
اﻟﺣراﺳ ﺔ ﻋﻠ ﯾﮭم  ،ﻟﻌ دم اﻟﺧﺷ ﯾﺔ ﻣ ن ھ روﺑﮭم  ،ﻟﻛ ن ﺑﺷ ﻲء ﻧﺳ ﺑﻲّ ؛ ﻓﺎﻟﺛّﻘ ﺔ اﻟﻣوﺿ وﻋﺔ ﻓ ﻲ ھ ذه اﻟﻔﺋ ﺔ ﻣ ن
اﻟﻣﺳﺎﺟﯾن ﻧﺳﺑﯾّﺔ  ،ﻓﻣﺎ زاﻟوا ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗّﮭذﯾب واﻹﺻﻼح .
ﻟﻘد ﻟﻘﯾت اﻟﻣؤﺳّﺳﺎت ﺷﺑﮫ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ اﻧﺗﺷﺎرا واﺳﻌﺎ ﺧﺎﺻّﺔ ﻓﻲ اﻟدّول ذات اﻟﻧّظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻣﺗﻘدّﻣﺔ
)(1

ﻛﺎﻟﺳّوﯾد واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗّﺣدة  ،ﺳوﯾﺳرا إﻧﺟﻠﺗرا ،ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ وﻓرﻧﺳﺎ وإﯾطﺎﻟﯾﺎ

 .وﻟﻌ ّل ﺗﺄﯾﯾد اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟدّوﻟﯾّﺔ

ﻟﮭﺎ –ﺧﺎﺻّﺔ ﻣؤﺗﻣر ﻻھﺎي اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺳﻧﺔ  1950م وﻣؤﺗﻣر اﻷﻣم اﻟﻣﺗّﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻣﺟرﻣﯾن اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﺟﻧﯾف ﺳﻧﺔ  1955م  ،وﻛذا ﺣﻠﻘﺔ دراﺳﺎت اﻟﺷّرق اﻷوﺳط ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ
وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺟون اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﻘﺎھرة ﺳﻧﺔ  1953م – ﺳﺎﻋدھﺎ أﻛﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺷﺎر ).(2
ج  -اﻟﻣؤﺳّ ﺳ ﺎت اﻟﻣﻔﺗوﺣ ﺔ

)(3

 :ﯾﻌﺗﺑ ر ھ ذا اﻟ ّﻧ وع ﻣ ن اﻟﻣؤﺳّﺳ ﺎت ﻣ ن أﺣ دث ﻣ ﺎ وﺻ ﻠت إﻟﯾ ﮫ

اﻷﻧظﻣ ﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑ ّﯾ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل ﺗﻧﻔﯾ ذ اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت اﻟ ّﺳ ﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرّ ّﯾ ﺔ و ﺗﻛرﯾﺳ ﺎ ﻟﻣﺑ دأ اﻟﺗﻔرﯾ د ؛ ذﻟ ك أ ّﻧﮭ ﺎ
ﺗﻧﺎزﻟت ﻋن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗّﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أﺳﺎﺳ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻛ راه  ،وﺷ رﻋت ﻓ ﻲ ﺗطﺑﯾ ق ﻣﻧ ﺎھﺞ ﺟدﯾ دة ﻣﺣورھ ﺎ
ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ  ،وھدﻓﮭﺎ إﺻﻼﺣﮫ وإﻋﺎدة ﺗﺄھﯾﻠﮫ ؛ ووﺳﯾﻠﺗﮭﺎ ﻓﻲ ذﻟك ھ ﻲ ﻣﻧﺣ ﮫ ﺣرّ ّﯾ ﺔ أﻛﺑ ر أﺛﻧ ﺎء
ﻓﺗرة ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟزاء ﻋﻠﯾﮫ ،ﻋﺳﻰ أن ﺗﻧﻣّﻲ اﻟﺛّﻘﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻓﯾﮫ اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ .
وﻟﻧﺳرد ﺑﻌض ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳّﺟون اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ج -1ﻓﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﻣران  :ﺗﺷﺑﮫ اﻟﻣﻌﺳﻛرات  ،ﺑل إﻧّﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﺻ ل ﻛﺎﻧ ت ﻋﺑ ﺎرة ﻋ ن ﻣﻌﺳ ﻛرات
ﻹﯾواء اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﻟﺟراﺋم اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ – ﻋﻘب اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾّﺔ اﻟﺛّﺎﻧﯾﺔ – ﻓﻣﺑﺎﻧﯾﮭﺎ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻌواﺋق اﻟﻣﺎ ّد ّﯾ ﺔ
)اﻷﺳ وار اﻟﻣرﺗﻔﻌ ﺔ  ،اﻟﻘﺿ ﺑﺎن  ،اﻷﺳ ﻼك اﻟ ّﺷ ﺎﺋﻛﺔ (  ،اﻟّﺗ ﻲ ﺗﺣ ول دون ھ روب اﻟ ّﺳ ﺟﻧﺎء ؛ ﻓﮭ ﻲ ﺗﻣﺎﺛ ل
اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎدﯾﺔ  ،ﻏﯾر أﻧّﮭﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﺎم ﻛﻐﯾرھ ﺎ )ﻛﺎﻟﻣؤﺳّﺳ ﺎت اﻟﻣﻐﻠﻘ ﺔ وﺷ ﺑﮫ اﻟﻣﻔﺗوﺣ ﺔ ( ﺧ ﺎرج اﻟﻣ دن ،
)  (1ﯾﻧظر  ،ﻣﺣﻣود ﻧﺟﯾب ﺣﺳﻧﻲ  ،اﻟﻣؤﺳّﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ  ،ﻣﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻘوﻣﯾّﺔ  ،ع ، 3ﻧوﻓﻣﺑر 1966
م  ،ﻣﺞ472/9؛ ﻓﺗوح اﻟﺷّﺎذﻟﻲ  ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ص 230-229؛
G.Stéfani &G. Levasseur, Ibid., P 562-608 .
)  (2ﯾﻧظر ،رﻣﺳﯾس ﺑﮭﻧﺎم  ،اﻟﻛﻔﺎح ﺿ ّد اﻹﺟرام  ،ص 173وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ،ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻌوﺟﻲ  ،دروس ﻓﻲ اﻟﻌﻠم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ط2
) ،ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن  :ﻣؤﺳّﺳﺔ ﻧوﻓل 1987 ،م (  ،ص 696وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ .
) (3ﯾﻧظر  ،ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﮭوﺟﻲ  ،ﻋﻠم اﻹﺟرام وﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ص 277-276؛ ﯾﻧظر  ،ﻣﺣﻣود ﻧﺟﯾب ﺣﺳﻧﻲ " ،
اﻟﻣؤﺳّﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ " ،اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق  ،ص 472-363؛ أﺣﻣد اﻷﻟﻔﻲ " ،ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣؤﺳّﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ " ،ﻣﻘﺎل ﻓﻲ
اﻟﻣﺟﻠّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻘوﻣﯾّﺔ ،ﻣﺞ ، 5ع ، 3ص . 563-351
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

وﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﺳﺗﻌﻣرة زراﻋ ّﯾ ﺔ أو ﺻ ﻧﺎﻋﯾّﺔ  ،ﺗﻧ ّﻔ ذ ﻓﯾﮭ ﺎ اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت اﻟ ّﺳ ﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرّ ّﯾ ﺔ ﻗﺻ ﯾرة اﻟﻣ دّة ﻓ ﻲ
أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن .
ج-2أﻣّﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧّظﺎم  :إنّ أﺳﺎس وﺿﻊ ﻓﺋﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﻓﻲ ھذه اﻟﻣؤﺳّﺳﺎت –
ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘول -ھﻲ :اﻟﺛّﻘﺔ ؛ ﻟﮭذا ﻧﺟدھﺎ ﺗﺳﯾر ﺑﺎﺗّﺑﺎع أﺣدث اﻟﻧّظرﯾّﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ﺳواء
ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺗﺻﻧﯾﻔﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎ أو ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ـ اﻟﻌﻣ ل ﺧ ﺎرج
اﻟﻣؤﺳّﺳﺔ،اﻟﺗّﻌﻠﯾم واﻟﺗّﮭذﯾب ..ـ ﺳﻌﯾﺎ إﻟﻰ اﻹﺻﻼح وإﻋﺎدة اﻟﺗّﺄھﯾل .
وﻗﺑل ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻹﺻﻼﺣﯾّﺔ اﻟﺧﺎﺻّﺔ ﺑﮭذا اﻟﻧّوع ﻣن اﻟﻣؤﺳّﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ  ،ﯾﻣرّ اﻟﻣﺣﻛ وم ﻋﻠﯾ ﮫ
ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرّ ﯾّﺔ ﺑداﯾﺔ ﺑﺄﺣد اﻟﺳّﺟون اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ،ﺛ ّم ﯾﻧﻘ ل ﻛﻣرﺣﻠ ﺔ ﺛﺎﻧﯾ ﺔ إﻟ ﻰ ﺳ ﺟن ﺷ ﺑﮫ ﻣﻔﺗ وح  ،ﺛ ّم إﻟ ﻰ
ﺳﺟن ﻣﻔﺗوح ؛ ﻓﮭذا اﻷﺧﯾر ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻟﺗّﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲّ .
و ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺑﯾن اﻟدّول اﻟ ّﺳ ﺎﺋرة ﻧﺣ و ﺗوﺳ ﯾﻊ اﻷﺧ ذ ﺑﻧظ ﺎم ھ ذه اﻟ ّﺳ ﺟون ﻓﻘ د ﻧ صّ ﻋﻠﯾ ﮫ
اﻟﻣﺷرّ ع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدّة 109ـ 111ق.ت.س .و ﻟﻧﺎ ﺣوﻟﮭﺎ ﻣﻘﺎل ﻋﻧ د ﻋ رض اﻟﺳ ﻠطﺔ اﻟﺛﺎﻧ ّﯾ ﺔ اﻟﻣﺧ وّ ل ﻟﮭ ﺎ ﺗﻔرﯾ د
اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ "ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت"  ،وﻛذﻟك ﻓرﻧﺳﺎ

)(1

.

 2ـ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ :إنّ اﻋﺗﻣﺎد ھذا اﻟﺗﻧوّ ع ﻓﻲ ﻣؤﺳّﺳﺎت ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﯾﻌﺗﺑر
ﻣظﮭرا ﻣن ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد و ﻟﻛنّ ﺿﻣﺎن ﺗﻛرﯾﺳﮫ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت و اﻟﻣﮭﺎم ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎت
ﺗﺳﮭر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺣﺳن ﻟﮭﺎ  .ﻓﻔﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﯾﺗوزّ ع اﻹﺷراف اﻹداري ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾﯾر ھذه
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﯾن اﻹدارة اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻣرﻛزﯾّﺔ و إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ،ﺣﯾث ﺗﺗوﻟّﻰ. :
أ ـ اﻹدارة اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻣرﻛز ّﯾﺔ  :وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر و ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ
ﺧﺎﺻّﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗﺣدﯾد ﺗﺧﺻّﺻﮭﺎ و ﺗﺻﻧﯾف ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﻓﻲ ﻛ ّل ﻣﻧﮭﺎ ،ﻛﻣﺎ أﻧّﮭﺎ ﺗﺳﮭر ﻋﻠﻰ
ﺗﻛوﯾن و ﺗﺄھﯾل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﮭﺎ). (2
ﻓﻔﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري  ،ﺗﺗﻣﺛّل اﻹدارة اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻣرﻛزﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾرﯾّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻹدارة اﻟﺳﺟون و
إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج )(3؛ وﺗﺗﻣﺣور ﺻﻼﺣﯾّﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﮭر ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﺑﻐرض إﺻﻼح
اﻟﻣﺣﺑوﺳﯾن و ذﻟك ﺑﺗوﻓﯾر اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺣﺑس ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق و ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻊ ﺿرورة وﺿﻊ
ﺑراﻣﺞ ﻋﻼﺟﯾّﺔ و ﺗﻌﻠﯾﻣﯾّﺔ وأﺧرى ﺑراﻣﺞ ﺗﻛوﯾن ﺳواء داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻓﻲ ورﺷﺎت ﺧﺎرﺟﯾّﺔ .و ﺿﻣﺎﻧﺎ

(1 ) Merle Vitu , Traité de Droit Criminel , T1, P850-851 .
)  (2ﯾﻧظر  ،ﯾﺳر أﻧور و آﻣﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺛﻣﺎن  ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب ،ج169/2وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ؛أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ
ﻣﺣﻣد ،ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ،ص 285و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
)  (3أﻧﺷﺋت اﻟﻣدﯾرﯾّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻹدارة اﻟﺳﺟون و إﻋﺎدة اﻻدﻣﺎج ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  04ـ 333اﻟﻣؤرّخ ﻓﻲ
 2004/10/24و ﯾﺗﺿﻣّن ﺗﻧظﯾم اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾّﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﻌدل.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

ﻟﻸﻣن داﺧل و ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﮭر ھذه اﻟﻣدﯾرﯾّﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻔظ اﻟﻧّظﺎم و اﻻﻧﺿﺑﺎط ﻣﻊ ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣرّ ة
ﻟﻛ ّل اﻟظروف اﻟﺻﺣﯾّﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺑوﺳﯾن.
و ﻗد ﺣُددت ھﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣدﯾرﯾّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣّﻧﮫ ﻣن ﻣدﯾرﯾّﺎت ﻓرﻋﯾّﺔ و ﻣﻔﺗﺷﯾّﺔ ﻋﺎﻣّﺔ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
اﻟﺳﺟون  ،و ﺗ ّم ﺗوزﯾﻊ اﻟﺻﻼﺣﯾّﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ و ﻛﻠّﮭﺎ ﺗدور ﺣول اﻟﺳﮭر ﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺄھﯾل
ﺳواء ﻣن ﻧّﺎﺣﯾﺔ ﺗوﻓﯾر اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾّﺔ و اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻟﺗﻠك اﻟﺑراﻣﺞ أو ﻣن
ﻧﺎﺣﯾّﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ أو ﻣن ﻧﺎﺣﯾّﺔ ﻣراﻗﺑﺔ ﻛﯾﻔﯾّﺔ ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺣﻛوم
ﻋﻠﯾﮭم و ﻧظﺎم اﻷﻣن ﺧﺎﺻّﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ).(1
ب ـ إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ :ﺗطﺑﯾق ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺄھﯾل و اﻹﺻﻼح أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ داﺧل
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ  .و ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗﺷﻛّل اﻟﮭﯾﻛل اﻹداري ﻟﻛ ّل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن  :ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ  ،ﻋدد ﻣن
ﻣﺳﺎﻋدﯾﮫ ﺑﺎﻟﻺﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﻧﯾﯾن ﻣﺧﺗﺻّﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻛذا اﻟﺣرّ اس ،

و ھذا

طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ أﻗرﺗﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗواﻋد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺎﺟﯾن ).(2
و ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺗ ّم ﺗﺣدﯾد ﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ و ﻛﯾﻔﯾّﺔ ﺳﯾرھﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق

و

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾّﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺳواء ﺑﺎﻟﺗﺻﻧﯾف و اﻟﺗوﺟﯾﮫ أو ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗطﺑﯾق ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺄھﯾل و إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ و ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ).(3
ج ـ اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾّﺔ  :ﯾﺗطﻠّب ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ إﺷراك ھﯾﺋﺎت إدارﯾّﺔ
ﻗﺿﺎﺋﯾّﺔ أﺧرى ذات طﺎﺑﻊ اﺳﺗﺷﺎري  ،و ھذه اﻟﮭﯾﺋﺎت ﻟﮭﺎ دور ﻓﻌّﺎل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﻋﺎدة ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﺑوﺳﯾن و
إﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﮭم اﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺎ ؛ و ﺗﺧﺗﻠف اﻟدول ﻓﻲ اﻷﺧذ ﺑﮭﺎ ﻟﻛنّ اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﺟزاﺋري اﻋﺗﻣدھﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم
اﻟﺳﺟون و ھﻲ

)(4

:اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوزارﯾّﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﺗﻧﺳﯾق ﻧﺷﺎطﺎت إﻋﺎدة ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﺑوﺳﯾن و إﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﮭم

إﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺎ  ،ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺎت و ﻟﺟﻧﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت .
)  (1ﯾﻧظر  ،اﻟﻣﺎدة  02ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  04ـ 393اﻟﻣؤرّخ ﻓﻲ  2004/12/04و ﯾﺗﺿﻣّن ﺗﻧظﯾم اﻟﻣدﯾرﯾّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ
ﻹدارة اﻟﺳﺟون و إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾّﺔ ﻋدد78اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ 5دﯾﺳﻣﺑر2004؛و اﻟﻣﺎدة  03ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي
رﻗم 06ـ  284اﻟﻣؤرّخ ﻓﻲ 2006/08/21و ﯾﺗﺿﻣّن ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻔﺗﺷﯾّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻣﺎﻟﺢ اﻟﺳﺟون و ﺳﯾرھﺎ و ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ ،اﻟﺟرﯾدة
اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋدد 53اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ و اﻷرﺑﻌﯾن اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ  03أوت.2006
)  (2اﻟﻣواد 46ـ48ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺎﺟﯾن ﻟﻌﺎم .1955
) (3ﯾﻧظر  ،اﻟﻣواد  02ـ 05ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  06ـ  109اﻟﻣؤرّخ ﻓﻲ  2006 /03/08ﯾﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ و ﺳﯾرھﺎ  ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌدد 15اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ و اﻷرﺑﻌون اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ 12ﻣﺎرس 2006؛ ﯾﻧظر اﯾﺿﺎ ،
اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  08ـ  167اﻟﻣؤرّخ ﻓﻲ  07ﺟوان  2008اﻟﻣﺗﺿﻣّن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن
ﻟﻸﺳﻼك اﻟﺧﺎﺻّﺔ ﺑﺈدارة اﻟﺳﺟون  ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾّﺔ ﻋدد 30اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ و اﻷرﺑﻌون اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ 11ﯾوﻧﯾو.2008
)  (4ﯾﻧظر اﻟﻣواد  143 ، 21 :و /24ف 1ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  05ـ  04اﻟﻣؤرّخ ﻓﻲ  27ذي اﻟﺣﺟﺔ ﻋﺎم  1425اﻟﻣواﻓق ﻟـ6
ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ  ، 2005اﻟﻣﺗﺿﻣّن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺟون و إﻋﺎدة اﻻدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺣﺑوﺳﯾن .
420

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

و ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣن أھ ّم ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﮭذا ﺧوّ ل ﻟﻠﺟﻧﺔ ﯾﺷﺗرط أن
ﯾﻛون رﺋﯾﺳﮭﺎ ﻗﺎﺿﯾﺎ ﻣن ﻗﺿﺎة اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻋﺿﺎء ﻣن ذوي اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ ﺳواء
ﻛﺎن ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ أو ﻏﯾره ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﺗﺳﯾر اﻟﺷؤون اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ)،(1ﻛﻣﺎ أﻧّﮫ
و ﻧظرا ﻟﺧﺻوﺻﯾّﺔ إﺟراءات ﺗطﺑﯾق اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﻓوّ ض أﻣرھﺎ إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت و اﻟﺗﻲ
ﯾﺷﺗرط أن ﯾﺗرأﺳﮭﺎ ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻏﯾره ﻣن اﻷﻋﺿﺎء ﻣن ذوي اﻟﻛﻔﺎءات اﻹدارﯾّﺔ
و اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ وﻣﻧﮭم ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ و ﺑﻌض اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ).(2
و ﻧظرا ﻟﻛون اﻹﺷراف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت أﺻﺑﺢ ﻣن أھ ّم اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ
ﻟﺗﻛرﯾس ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺷﻘﮫ اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻓﻘد ﺗ ّم اﻋﺗﻣﺎده ﻛﺳﻠطﺔ ﻣوازﯾّﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ؛ و رﻏم
اﺧﺗﻼف اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺣول ﺻور اﻟﺗدﺧّ ل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻻ ّ أنّ ﺗرﻛﯾزﻧﺎ ﺳﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎن اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ
اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري أي اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋن طرﯾق ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت.
ﺛﺎﻧﯾﺎ ـ ﻗــﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘــوﺑﺎت :ﯾﻌﺗﺑر اﻹﺷراف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﺳﯾﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﺗﺿﻣن ﺑﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟّﺗﻲ ﺗﺣﺗﻛر ﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻘﺎب ﺣﺳن ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾﺔ  ،ﻛﻣﺎ ﯾﻌد ﺿﻣﺎﻧﺔ ﺗﺣﻣﻰ ﺑﮭﺎ
ﺣﻘوق اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم؛ و اﻷھ ّم ﻣن ﻛ ّل ھذا ﺗﻣﻛﯾن ﻗﺎض ﻣﺧﺗص ھو ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣن اﻟﺗدﺧل
و اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾّﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ و ﻟﻣﺎ ﻻ إﻋﺎدة ﺗﻛﯾﯾﻔﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻷھداف
اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣﻧﮭﺎ .
 -1ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘﺎرن :ﻷﺧذ ﺻورة واﺿﺣﺔ ﻋن اﻟﺗدﺧل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﻌد
اﻟﻧطق ﺑﺎﻟﺣﻛم وﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺳﺄ َ◌ُ ﻋرض أوﻻ ﻧظﺎم ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت
ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾّﺔ ﺛ ّم اﻟﻌرﺑﯾّﺔ و ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :
أ -ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ :ﻟﻘد أﻗرت ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻧظﺎم
ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟزاء اﻟﺣﻧﺎﺋﻲ ،أھﻣّﮭﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن
اﻹﯾطﺎﻟﻲ واﻟﻔرﻧﺳﻲ:

)  (1ﯾﻧظر  ،اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  05ـ  181اﻟﻣؤرّخ ﻓﻲ  17ﻣﺎﯾو  2005اﻟﻣﺗﺿﻣّن ﺗﺣدﯾد ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺎت و
ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ و ﺳﯾرھﺎ  ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋدد  35اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ و اﻷرﺑﻌون اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ 18ﻣﺎي .2005
)  (2ﯾﻧظر  ،اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  05ـ  180اﻟﻣؤرّخ ﻓﻲ  17ﻣﺎﯾو  2005اﻟﻣﺗﺿﻣّن ﺗﺣدﯾد ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت
و ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺳﯾرھﺎ  ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،ﻋدد  35اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ و اﻷرﺑﻌون اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ 18ﻣﺎي .2005
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أ-1ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﯾطﺎﻟﻲ) :(1ﯾﻣﯾّز اﻟﻘﺎﻧون اﻹﯾطﺎﻟﻲ ﺑﯾن ﻗﺎﺿﻲ اﻹﺷراف
أواﻟﻣراﻗﺑﺔ و ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ  ،ﻓﺎﻟﺟﮭﺎز اﻷوّ ل ﺗﺳﻧد إﻟﯾﮫ ﺻﻼﺣﯾّﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾّﺔ
ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺿﺑط ﻣدﺗﮭﺎ وﺻوﻻ إﻟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧطرة ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ،و رﻏم أنّ ﻧﺷﺎطﮫ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﮫ
اﻟطﺎﺑﻊ اﻻداري إﻻّ أﻧّﮫ و ﻣراﻋﺎة ﻣﻧﮫ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﯾﺗوﺧﻰ ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذه ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ ﺗﺣﻘﯾق أھداﻓﮭﺎ
اﻹﺻﻼﺣ ّﯾﺔ و اﻟﺗﻘوﯾﻣﯾّﺔ و ذﻟك ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺈطﺎرات اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ.
وﯾﻌد ﺑذﻟك ﻗﺎﺿﻲ اﻹﺷراف اﻹﯾطﺎﻟﻲ اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗداﺑﯾراﻹﺣﺗرازﯾﺔ ﺑﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون،
ﺑﮭدف إﻋﺎدة إدﻣﺎج اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
وﻗد أﺿﯾف إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻹﺷراف اﻟﻔرد ،ﻗﺿﺎء ﻣﺷﻛل ﻣن أﻛﺛرﻣن ﻗﺎض ،وذﻟك ﻣﻧذ ﺻدور
اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  354ﻓﻲ  26ﯾوﻟﯾو ،1975ﺣﯾث أﻧﺷﺄ ﻗﺳم اﻹﺷراف ﯾﻣﺎرس اﺧﺗﺻﺎﺻﮫ ﻓﻲ داﺋرة ﻛل ﻣﺣﻛﻣﺔ
اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺔ ) ،(2إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ و ھو اﻟﺟﮭﺎز اﻟﺛﺎﻧﻲ و ﯾﻌﺗﺑر ﻗﺎﺿﻲ ﺣﻛم ﺣﯾث ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﮫ
ﻋﺑﺊ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ أﺣداث اﻟﺗﻧﻔﯾذ وإﺷﻛﺎﻻﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺎر ﻋﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻻ ﯾﺣﺗﻣل اﻟﺑت ﻓﯾﮭﺎ أي ﺗﺄﺧﯾر ،وﺑذﻟك
ﺗﺿﻣن أن ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ).(3
ھذا ﻛﻠّﮫ ﯾﺟﻌل ﻣن إﯾطﺎﻟﯾﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻧظﺎم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓرﯾد ،ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻏﯾرھﺎ ﻣن
اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺄﺗﻲ ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ.
أ -2ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ) :(4أوﺟد اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻧظﺎم ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت
ﻛﮭﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،ھدﻓﮭﺎ إﺻﻼح اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ وإﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وذﻟك ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣراﻗﺑﺔ ﺗطﺑﯾق
اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ،واﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﺗراه ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﺑﺷﺄن ﺣﺎﻟﺔ ﻛل ﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻋﻠﻰ ﺣده .ﻓﻘد أﺧذ ﺑﻧظﺎم ﻗﺎﺿﻲ
)(1

ﯾﻧظر ،ﺣﺳن ﺻﺎدق اﻟﻣرﺻﻔﺎوي ،ﻣﺣﻣد اﺑراھﯾم زﯾد ،دور اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ،دط،

)اﻟﻘﺎھرة ﻣﺻر ،(1970،ص41؛ ﻋﺻﺎم ﻋﻔﯾﻔﻲ ﻋﺑد اﻟﺑﺻﯾر ،ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت "ﻗﺿﺎء اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ
اﻟﺟﻧﺎﺋﻲّ ""ﻧﺣو ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺟدﯾدة" ،دط)،د ﺑﻠد اﻟﻧﺷر:دون دار ﻟﻠﻧّﺷر ،(2004:ص 48و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ .وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن
اﻟﻣﺷرع اﻹﯾطﺎﻟﻲ  ،ﯾﻌد أول ﻣن إﻋﺗرف ﻟﻠﻘﺿﺎء ﺑدورﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ﻗد ﺳﺑق اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ھذا ﻓﻲ
اﻟﺗﺄﺻﯾل ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة،ص 192و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
) (2ﺳﻌد ﻣرﻗس ،اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ،رﺳﺎﻟﺔ اﻟدﻛﺗوراه  ،ﻣﻧﺷورة)،اﻟﻘﺎھرة :ﻣطﺎﺑﻊ ﻣذﻛور وأوﻻده،
 ، (1972ص .165
) (3وزﯾر ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﻣرﺳﻲ ،دور اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟزاءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ" ،دط)،اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻧﮭﺿﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،(1978 ،ص.401
(4)Schemin (M) , le rôle du juge de l’application des peines en maisiond’arrêt, Revue
pénitentiaire et de droit pénal, 1967, p 34.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻧص اﻟﻣﺎدﺗﯾن  722 ،721ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ،ﻣوﺿﺣﺎ
اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ دون اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ
ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻘط وﻟﻔﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وھﻲ اﻷﺷﺧﺎص
اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﺗﺣت اﻻﺧﺗﺑﺎر واﻟﻣﻔرج ﻋﻧﮭم ﺷرطﯾﺎ وﻛذا اﻟﻣﻣﻧوﻋﯾن ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ.
ﻓﻘﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ ھو ﻗﺎض ﻣﻛﻠف ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻟﻛل اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم
اﻟﻣﺣﺑوﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ داﺋرة اﺧﺗﺻﺎﺻﮫ ﻓﮭو ﯾﺣدد ﻟﻛل واﺣد ﻣﻧﮭم اﻷﺳﺎﻟﯾب
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ ،ﻣﺛﻼ :اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣﻔﺗوح ،ﻧظﺎم اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ ،رﺧص
اﻟﺧروج...إﻟﺦ،ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺎﺑﻊ ھذا اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت ).(1
ب -ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ :إن أﻏﻠب اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟم ﺗﺄﺧذ ﺑﻧظﺎم
ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،رﻏم ﺑﻌض اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻣﺗواﺿﻌﺔ ﻟﻠﻣﺷرﻋﯾن اﻟﻌرب ﻣﺛل اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري،
وﻛذا اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ.
ب 1ـ ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري):(2ﻟم ﯾﺄﺧذ اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﻣﺻري ﺑﻣدأ ﻗﺎﺿﻲ
اﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻻ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺣداث ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  42ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  31ﻟﺳﻧﺔ  1974واﻟﺗﻲ ﺧوّ ﻟت اﻻﺧﺗﺻﺎص
ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت وإﺻدار اﻟﻘرارات واﻷوﻣر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣدث
إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﯾﺟري اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ داﺋرﺗﮭﺎ دون ﻏﯾرھﺎ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ
اﻹﺷﻛﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ.
وﻗد أدﺧل ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺻري ،ﻷول ﻣرة ﻧظﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣواد
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﺄﻛّدت اﻟﻣﺎدة  389ﻣﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﺿرورة أن ﯾﺟري ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻟﺗداﺑﯾر ﺗﺣت إﺷراف ﻗﺎض
ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ،ﯾﻧدب ﻓﻲ ﻣﻘر ﻛل ﻣﺣﻛﻣﺔ إﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن رؤﺳﺎء اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺑﮭﺎ ). (3
وﻗد ﻛﺎن ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣﺻري ﻣﺣل اﻧﺗﻘﺎد ﻛﺑﯾر ﻣن طرف اﻟﻔﻘﮭﺎء ،ﻟذا ﻓﺈنّ ﺧطﺔ
اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﻣﺎزاﻟت ﺑﻌﯾدة ﻋن أن ﺗﺻل إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻓﯾﮫ أﺣﻛﺎم اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ ).(4
G. levasseur, Allert ehavane, Jean Bernerd Bveuloc,Droit Pénale générale et procédure

)(1

pénale, 13eme édition,( Edition Sirey, 1999), p 341 ; Jaques Barricade ,Anne-maris sinon ,Droit
pénale et procédure pénale ,2éme édition, (éditions sirey,2000) ,p191.
) (2ﻋﺻﺎم ﻋﻔﯾﻔﻲ ﻋﺑد اﻟﺑﺻﯾر ،ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻗﺿﺎء اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ص .73
)(3ﯾﻧظر  ،وزﯾر ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﻣرﺳﻲ ،دور اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟزاءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ،ص  452ـ .421
) (4ﯾﻧظر ،وزﯾر ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﻣرﺳﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.771
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

ب 2ـ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ) :(1ﺳﻌﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺗﻌزﯾز ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدر
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  10ﻓﺑراﯾر  1956ﺑﺎﺳﺗﺣداث ﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت  ،واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌروﻓﺔ ﻣن ﻗﺑل
ﺑﺎﻟﻣﻐرب ،و ذﻟك ﻣن أﺟل ﺗﻘوﯾﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،واﺳﺗﺣﺿر اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻟﺣﻘوق
اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻛل ﺑﺎب ﻣن أﺑواﺑﮭﺎ ،وﺑﮭذا ﯾﻛون ﻗد ﺳﺎر ﻋﻠﻰ ھدى ﻣن ﺳﺑﻘﮫ ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ
اﻟﻔرﻧﺳﻲ.
 -2ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري :إن ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
اﻟﺟزاﺋري ﯾﻧدرج ﺿﻣن ﻣﺎ أطﻠق ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﻓﺎع اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑﺎب
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  04-05واﻟذي ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  22ﻣن ﻋﻠﻰ أﻧــﮫ » ﯾﻌﯾن ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣن وزﯾر
اﻟﻌدل ﺣﺎﻓظ اﻷﺧﺗﺎم ،ﻓﻲ داﺋرة اﺧﺗﺻﺎص ﻛل ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎﺋﻲ ،ﻗﺎض أو أﻛﺛر ،ﺗﺳﻧد إﻟﯾﮫ ﻣﮭﺎم ﻗﺎﺿﻲ
ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت.
ﯾﺧﺗﺎر ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣن ﺑﯾن اﻟﻘﺿﺎة اﻟﻣﺻﻧﻔﯾن ﻣن رﺗب اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗل،
ﻣﻣن ﯾوﻟون ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺟﺎل اﻟﺳﺟون«).(2
و اﻟرأي أن إدراج اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺿﻣن ﺑﺎب ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﻓﺎع
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﺗﺟﻌل ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑواﺳطﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻹدﻣﺎج اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻟﻠﻣﺣﺑوﺳﯾن ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﮭم ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺿﻣن ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻛراﻣﺗﮭم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﻛذا اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗواھم
اﻟﻔﻛري واﻟﻣﻌﻧوي  ،ﺑﺣﯾث ﯾرﺗﻛز ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ وﻓﻘﺎ ﻟوﺿﻌﯾﺗﮫ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ وﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ.
ﺻﺔ ﺑﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﻧﻔﯾذﯾّﺎ ﺳواء ﻛﺎﻧت
ھذا  ،و ﺗﺑﻘﻰ اﻵﻟ ّﯾﺎت اﻟّﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗ ّ
ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻘﺎﺑﯾّﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ھﻲ اﻟﻛﺎﺷﻔﺔ ﻋن ﻛﯾﻔﯾّﺔ ﺗﺣﻘﯾق ھذا اﻟﻧّوع ﻣن اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ؛
و ھو ﻣﺎ ﺳﻧﺗوﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﻣواﻟﻲ:

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :
آﻟ ّﯾﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون.
)(1

ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﺣﺳﻲ رﺣو ،ﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق

اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﻧﻔس اﻟﻣوﺿوع وﻣدى اﻧﻌﻛﺎس إﺣداﺛﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾل ﺑداﺋل اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ
ﻟﻠﺣرﯾﺔ" ،ط ) ،01اﻟرﺑﺎط اﻟﻣﻐرب :دار اﻟﻘﻠم ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،(2002 ،ص .65
)(2اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  04/05اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  06ﻓﺑراﯾر  2005اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺟون واﻋﺎدة اﻻدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻟﻠﻣﺣﺑوﺳﯾن ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،اﻟﻌدد  ،12اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  13ﻓﺑراﯾر .2005
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻵﻟﯾّﺎت
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﺳﺎﺋل ﯾﺗ ّم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص ﻣن اﻟﻧّﺎﺣﯾّﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ّﯾﺔ؛
ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻋرﺿﮭﺎ ﺗﻔﺻﯾﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﻓﻲ ﻓرﻋﯾن ﺛﻘﯾﻠﯾن  ،ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻷوّ ل اﻵﻟﯾّﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ
اﻟﺷرﯾﻌﺔ و ﻓﻲ اﻵﻟﯾّﺎت اﻟﻣﻌوّ ل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،و ذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﻔرع اﻷول:
آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾــﻌﺔ .
ﺗﺳﺗوﻓﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘدّرة ﻋﻣوﻣﺎ وﻓق ﻧظﺎم ﻣﻣﯾّز ،ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد ھﺎدﻓﺔ،ﻋﺎدﻟﺔ ورﺣﯾﻣﺔ ،
ﻧﺣﺎول ﻓﻲ ھذا اﻟﻔرع اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﮭﺎ وﺑﺄھ ّم ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﻛﯾﻔﯾّﺔ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ  ،وذﻟك ﻓﻲ ﻋﻧﺻرﯾن ھﻣﺎ:
ّأوﻻ ـ أھ ّم ﻗواﻋد ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘدّرة:ﯾﻔﺗرض ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﻹﻣﺎم أو ﻣن ﯾﻧوب ﻋﻧﮭﻣﺎ
ﻣراﻋﺎة أھم ھذه اﻟﻘواﻋد أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘ ّدرة واﻟﺗﻲ ﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎ :
 -1ﻋﻼﻧﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ:ﺗﻘﺎم اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻧﺎ أي ﻋﻠﻰ ﻣرأى وﻣﺳﻣﻊ ﻣن اﻟﻧّﺎس ،وﺗﺳﺗﺷف ھذه
اﻟﻘﺎﻋدة ﻣن ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :اﻟﺰاﻧﻴﺔ واﻟﺰاﻧﻲ ﻓـﺎﺟﻠﺪوا ﻛﻞّ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻠﺪة  ،وﻻ ﺗﺄﺧﺬﻛﻢ ﺑﻬﻤﺎ رأﻓﺔ ﻓﻲ دﻳﻦ
اﷲ إن ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻮﻣﻨﻮن ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ  ،وﻟﻴﺸﻬﺪ ﻋﺬاﺑﻬﻤﺎ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ﴾ اﻟﻧّور . 2/
ھذه اﻟﻘﺎﻋدة ﺗﻌ ّم ﻛ ّل اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘدّرة  ،وإن ﻛﺎن اﻟﻧصّ اﻟﻣﻘ رّ ر ﻟﮭ ﺎ ﻧ زل ﺑﺧﺻ وص ﺣ ّد اﻟزﻧ ﻰ ،
ﻓﺎﻟﻌﺑرة ﺑﻌﻣوم اﻟﻠّﻔظ ﻻ ﺑﺧﺻوص اﻟﺳﺑب؛وﻗد ﻋﻠّل اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺳﺑب ھذا اﻟﺗﻌﻣﯾم ﺑﺎﻟﮭدف اﻟّذي ﻣن أﺟﻠﮫ ﺷرﻋت
اﻟﻌﻘوﺑﺎت وھو ﺗﺣﻘﯾق اﻟ ردع؛ﻓﻣن ﯾ رى ﻛﯾﻔﯾ ﺔ ﺟﻠ د اﻟﺟ ﺎﻧﻲ أو ﻗطﻌ ﮫ،ﻟﯾس ﻛﻣ ن ﯾﺳ ﻣﻊ ﺑ ذﻟك  .وﻓ ﻲ ذﻟ ك ،
ﯾﻘول أﺣ د اﻟﻣﻔ ّﺳ رﯾن ":ﻗوﻟ ﮫ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﴿ :وﻟﻴﺸـﻬﺪ ﻋـﺬاﺑﻬﻤﺎ ﻃﺎﺋﻔـﺔ﴾،أﻣ ر وظ ﺎھره اﻟوﺟ وب،ﻟﻛن اﻟﻔﻘﮭ ﺎء ﻗ ﺎﻟوا
ﯾﺳﺗﺣب ﺣﺿور اﻟﺟﻣﻊ،واﻟﻣﻘﺻود إﻋ ﻼن إﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﺣ ّد ﻟﻣ ﺎ ﻓﯾ ﮫ ﻣ ن اﻟ ردع وﻟﻣ ﺎ ﻓﯾ ﮫ ﻣ ن رﻓ ﻊ اﻟﺗﮭﻣ ﺔ ﻋﻣ ن
ﯾﺟﻠد".

) (1
)(2

و اﺧﺗﻠف اﻟرأي ﺣول ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﻧﻰ اﻟطﺎﺋﻔﺔ

 ،ﻓذھب اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ)(3إﻟﻰ أنّ اﻟطﺎﺋﻔﺔ ﯾﻣﺛّﻠﮭﺎ

أرﺑﻌﺔ أﻓراد ﻋﻠﻰ أﻗل ﺗﻌداد ﻗﯾﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﺷﮭود  ،وذھب اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ)(4إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟواﺣد ﻓﻣﺎ ﻓوق طﺎﺋﻔﺔ.
وﺑﻌﯾدا ﻋن ھذا اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠطﺎﺋﻔﺔ ،ﻓﺈﻧّﻧﺎ ﻧﻘرّ ﺑﺿرورة ﺣﺿور اﻟﺟﻣﻊ ﻣن اﻟﻧّﺎس

)  (1اﻟﻔﺧر اﻟرازي ،اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻛﺑﯾر،ط)،3ﺑﯾروت:دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث،دت(  ،ج. 149/3
) (2اﻟطﺎﺋﻔﺔ ﻟﻐﺔ":ھﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وأﻗﻠّﮭﺎ ﺛﻼﺛﺔ ورﺑّﻣﺎ أطﻠﻘت ﻋﻠﻰ اﻟواﺣد واﻻﺛﻧﯾن"،اﻟﻔﯾّوﻣﻲ،اﻟﻣﺻﺑﺎح اﻟﻣﻧﯾر  ،ج. 250/2
)  (3ﯾﻧظر،اﻟﺣطّﺎب  ،ﻣواھب اﻟﺟﻠﯾل  ،ج 295/6؛ اﺑن رﺷد  ،ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﮭد  ،ج.438/2
)  (4ﯾﻧظر  ،اﺑن ﻗداﻣﺔ  ،اﻟﻣﻐﻧﻲ  ،ج. 137/10
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اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذ أيّ ﻋﻘوﺑﺔ ﻣﻘدّرة ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ھدﻓﮭﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛّل ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﺗﻠك اﻟﻣوﺳوﻣﺔ
ﺑﺎﻟﺧطورة اﻟﺷدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻛﯾﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .
 - 2ﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻧﻔﯾذ :ﻧﻣﯾّز ﻓﻲ ھذه اﻟﻘﺎﻋدة ﺑﯾن ﻋدّة ﺣﺎﻻت أھﻣّﮭﺎ:
ﺻ ل اﻟﻘ ول ﺣ ول ﺗرﺗﯾ ب ﺗﻧﻔﯾ ذ ﻋﻘوﺑ ﺎت
أ -ﺗﻌ دّ د اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﺟرﯾﻣ ﺔ اﻟواﺣ دة  :ﻗﺑ ل أن ﻧﻔ ّ
اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻧود ﺑﯾﺎن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ھذه اﻟﻘﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺣراﺑﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ،ﻟﺗﻌدد اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت
اﻟﻣﻘرّ رة ﻟﮭﺎ ،وﻗد أﺣﺻﯾت ﻓﻲ أرﺑﻊ:اﻟﻘﺗل،اﻟﺻﻠب،اﻟﻘطﻊ،واﻟﻧّﻔﻲ،ﻟﻘوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :إﻧّﻤﺎ ﺟﺰاء اﻟّـﺬﻳﻦ ﻳﺤـﺎرﺑﻮن اﷲ
ورﺳﻮﻟﻪ وﻳﺴﻌﻮن ﻓﻲ اﻻرض ﻓﺴﺎدا ،أن ﻳﻘﺘﻠﻮا أو ﻳﺼﻠّﺒﻮا أو ﺗﻘﻄّﻊ أﻳﺪﻳﻬﻢ وأرﺟﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼف أو ﻳﻨﻔﻮا ﻣﻦ اﻻرض ،
ذﻟﻚ ﻟﻬﻢ ﺧﺰي ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ  ،وﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة ﻋﺬاب ﻋﻈﻴﻢ﴾ اﻟﻣﺎﺋدة . 33/
اﺧﺗﻠف اﻟرأي ﺣول ﺗﻧﻔﯾذ ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺎت؛ھل ھو ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﻧوﯾﻊ أم أﻧّﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﺧﯾﯾر ؟
ﻓذھب اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ واﻟظﺎھرﯾﺔ)(1إﻟﻰ أﻧّﮭﺎ ﻋﻘوﺑﺎت اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ،إذ ﯾﺧوّ ل ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻧﺗﻘﺎء واﺣدة ﻓﻘط ﺑﺣﯾث
ﺗﻛون ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎرب  ،وﻟﯾس ﻣن اﻟﻼّزم ﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻘوﺑﺔ ﺑﻌﯾﻧﮭﺎ ﻣن ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،وﻻ ﻣن اﻟﻼّزم ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ
ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ وﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب اﻟوارد ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ،ذﻟك أنّ اﻟﻣﺣﺎرب ﻗد ﻻ ﯾﻘﺗل وﻣﻊ ذﻟك ﯾﻛون إﻓﺳﺎده أﻋظم وأﺧطر
ﻣﻣن ﯾﻘﺗل؛ ﻓﺧطورة اﻟﻣﺣﺎرب ھﻲ اﻟﺿﺎﺑط ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ .
وذھب اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ)(2إﻟﻰ أ ّﻧﮭﺎ ﻋﻘوﺑﺎت ﻣرﺗﺑﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺣﺎرب؛ﻓﺈن ﻗﺗل
ﻗﺗل،وإن ﺳرق ﻗطﻌت ﯾده ورﺟﻠﮫ ﻣن ﺧﻼف،وإن أﺧﺎف اﻟطرﯾق ﻧﻔﻲ،ﺛ ّم إن ﻗﺗل وﺳرق ﻗﺗل وﺻﻠب.
ﻓطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻔﻌل اﻟﻣرﺗﻛب ھﻲ اﻟﺿﺎﺑط ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،وﻻ دﺧل ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ھذا
اﻟﺗﺣدﯾد ﻷﻧّﻧﺎ ﻓﻲ ﺻدد ﺟرﯾﻣﺔ ﺣدﯾّﺔ .و ﻣﺣل اﻟﻧّزاع ﺑﯾن اﻟﻔﻘﮭﺎء ھو وظﯾﻔﺔ :أو" ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ،

و

اﻟرأي أﻧّﮭﺎ ذات وظﯾﻔﺔ ﻣزدوﺟﺔ  ،ﻓﮭﻲ ﻟﻠﺗﺧـﯾﯾر واﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻣﻌﺎ ؛ و ﺗرﺟﯾﺢ ﻣذھب اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﮭﮫ
ﻟﮭذا اﻟﺗﺧﯾﯾر ،أنّ اﻟﻣﺣﺎرب إذا ﻗﺗل ﻛﺎن اﻹﻣﺎم ﻣﺧﯾّرا ﺑﯾن ﻗﺗﻠﮫ وﺻﻠﺑﮫ..وﻛذا إذا ﻗﺗل وأﺧذ اﻟﻣﺎل ،وﻟﯾس ﻟﮫ
أن ﯾﻘطﻌﮫ أو ﯾﻧﻔﯾﮫ ؛ ﻓﺈن أﺧذ اﻟﻣﺎل وﻟم ﯾﻘﺗل،ﺧﯾّر ﺑﯾن ﻗﺗﻠﮫ وﺻﻠﺑﮫ وﻗطﻌﮫ ﻣن ﺧﻼف وﻟﯾس ﻟﮫ ﻧﻔﯾﮫ؛ أﻣّﺎ إن
أﺧﺎف اﻟﻧّﺎس ﻓﻘط ،ﻓﻠﻺﻣﺎم اﻟﺧﯾﺎر ﺑﯾن اﻟﻘﺗل واﻟﺻﻠب واﻟﻘطﻊ واﻟﻧّﻔﻲ ﺑﺣﺳب ﺣﺎل اﻟﺟﺎﻧﻲ .
وﺟﻠﻲّ ﻣن ھذا اﻟﺗوﺟﯾﮫ أﻧّﮫ ﺣﺗّﻰ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺗﺧﯾﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘدّرة ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺣراﺑﺔ ،ﺛ ّﻣ ﺔ
ﺗﻧوﯾﻊ أﯾﺿﺎ ؛ ﻟذا ﻓﺈنّ ﺗﺣدﯾد ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎرب ﻣرھون ﺑﺿﺎﺑطﯾن  :طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻔﻌل وﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻔﺎﻋل .
وﻧﻌود إﻟﻰ ﻗﺎﻋدة "ﺗرﺗﯾب ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت"ﻓﻘد ذھب أﺑو ﺣﻧﯾﻔﺔ وﻣﺎﻟ ك)(1إﻟ ﻰ أنّ اﻟﻣﺣ ﺎرب ﯾﺻ ﻠب
أوّ ﻻ ﺛ ّم ﯾﻘﺗل ﻷنّ اﻟﺻﻠب ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ وﻻ ﻧﺗﺻوّ ر ھذه اﻷﺧﯾ رة ﻓ ﻲ اﻟﻣ ّﯾ ت  ،ﻛﻣ ﺎ أنّ ھ ذا اﻟﺗرﺗﯾ ب أﺑﻠ ﻎ ﻓ ﻲ
)  (1ﯾﻧظر ،اﺑن رﺷد  ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳّﺎﺑق  ،ج 526/2؛ اﺑن ﺣزم  ،اﻟﻣﺣﻠّﻰ  ،ج. 317/11
)  (2ﯾﻧظر،اﻟزﯾﻠﻌﻲ  ،ﺗﺑﯾﯾن اﻟﺣﻘﺎﺋق ،ج235/3؛ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ، ،اﻷم ،ج 140-139/6؛ اﻟﻣر داوي  ،اﻹﻧﺻﺎف  ،ج/10
 294-292؛ اﺑن ﻗداﻣﺔ  ،اﻟﻣﻐﻧﻲ  ،ج. 302/10
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اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

اﻟردع؛ و رﻏم أنّ ﻏﯾرھم رأى ﺧﻼف ذﻟك إﻻّ أﻧﻧﺎ ﻧرﺟﺢ ھذا اﻟرأي ﻟﻛ ون اﻟﺻ ﻠب ﻋﻘوﺑ ﺔ ﻣﻐﻠّظ ﺔ ﻟﻠﺟ ﺎﻧﻲ
ورادﻋﺔ  ،ﻓﯾﻘدّم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺗل ﻟﯾﻛﺗﻣل ﺗﺣﻘق اﻷھداف اﻟّﺗﻲ ﻣن أﺟﻠﮭﺎ ﺷرع و أھﻣّﮭﺎ اﻟﻌداﻟﺔ .
ب -ﺗﻌدّ د اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻟﺟراﺋم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ :إنّ اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗوﺟب ﺗﻧﻔﯾذ ﻛ ّل ﻋﻘوﺑﺔ
ﯾﺣﻛم ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺣقّ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻣﮭﻣﺎ ﺗﻌدّدت ﺟراﺋﻣﮫ ﻣﺎ ﻟم ﺗﺗداﺧل أو ﯾﺟبّ ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر).(2
ھذا ،وﺻور ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌدّدة وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻋدة اﻟﺗرﺗﯾب ،ﻻ ﺗﺧرج ﻋن ﺛﻼث):(3
اﻷوﻟﻰ  :أن ﺗﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣدود وﺗﻛون ﺧﺎﻟﺻﺔ ﻟﺣقّ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ .
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  :أن ﺗﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣدود وﺗﻛون ﺧﺎﻟﺻﺔ ﻟﺣقّ آدﻣﻲ .
اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  :أن ﺗﺟﺗﻣﻊ ﺣدود ﷲ وﺣدود اﻵدﻣﯾﯾن .
ﻓﺎﻷﺻل ﺗطﺑﯾق ﻛ ّل اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺷرﻋﯾّﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﺗﻌدّدت،واﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ھو ﺣﺻول اﻟﺗداﺧل وﺟبّ ﺑﻌض
اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻟﻠﺑﻌض اﻵﺧر؛ووﺟوب ﺗﻧﻔﯾذ ﺣدود ﷲ وﺣدود اﻵدﻣﯾّﯾن ﯾﻔرض أن ﯾﺗ ّم –ھذا اﻟﺗﻧﻔﯾذ  ، -وﻓق
ﺗرﺗﯾب ﻣﻌﯾّن ﻧراه ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي  ،ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
أن ﺗراﻋﻰ ﺷدّة اﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،ﻓﯾﺑﺗدأ ﺑﺄﺧﻔّﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق.أن ﯾﻘدّم ﺣ ّد اﻵدﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺣ ّد ﷲ ﻟﻣﺎ ﻓﻲ اﻷوّ ل ﻣن أھداف،ﻛﺷﻔﺎء ﻏﯾظ اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾ ﮫ وﻣﻧﻌ ﮫ ﻣ ناﻟﺛﺄر ﻟﻧﻔﺳﮫ أو ﻟذوﯾﮫ،وﻟﺗﺻوّ ر ﻏﻔران اﻟﺑﺎري دون ﻏﯾره ﻣن ﺑﻧﻲ اﻟﺑﺷر .
أن ﯾراﻋﻰ ﺳﺑق ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣوال أو ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء . - 3ﺗﺄﺟﯾل اﻟﺗﻧﻔﯾذ  :ﺛﺑ وت اﻟﺟرﯾﻣ ﺔ ﺑﺟﻣﯾ ﻊ أﻧواﻋﮭ ﺎ ﯾوﺟ ب ﺗوﻗﯾ ﻊ اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ اﻟﻣﻘ رّ رة ﻟﮭ ﺎ ﻣ ن ﻏﯾ ر
ﺗﻣﺎطل أو ﺗﻌطﯾل أي ﻓور اﻟﻧطق ﺑﺎﻟﺣﻛم  ،ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻷھ داف اﻟﻌﻘ ﺎب ﻋﻣوﻣ ﺎ  ،وﻣﻧﻌ ﺎ ﻷيّ ﺗﮭ ﺎون ﻓ ﻲ ﺗطﺑﯾ ق
ﺻ ﺔ أ ّﻧ ﮫ ﯾﻌﺗﺑ ر
اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿ ﺎﺋﯾﺔ ،وﺣﻔﺎظ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ھﯾﺑ ﺔ ووﻗ ﺎر ﻗط ﺎع اﻟﻘﺿ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟوﺳ ط اﻻﺟﺗﻣ ﺎﻋﻲ  ،ﺧﺎ ّ
ﻗطﺎﻋﺎ ﺣﺳﺎﺳﺎ ﯾﻔﺗرض ﻓﯾﮫ اﻟﻌدل واﻟﺻراﻣﺔ واﻟﺣزم.

)  (1ﯾﻧظر ،اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،اﻟﻣﺑﺳوط  ،ج 196/9؛ اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ  ،ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ  ،ج 95/7؛ اﻟﺑﺎﺟﻲ  ،اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ  ،ج. 172/7
) (2اﻟﺗ داﺧل ﻻ ﯾﺗﺻ وّ ر إﻻّ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻟﺗﯾن اﻷوﻟ ﻰ  :إذا ﺗﻌ دّدت اﻟﺟ راﺋم وﻛﺎﻧ ت ﻣ ن ﻧ وع واﺣ د ؛اﻟﺛّﺎﻧﯾ ﺔ  :إذا ﺗﻌ دّدت اﻟﺟ راﺋم
وﻛﺎﻧت ﻣن أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻛﻧّﮭﺎ ﺗﺣﻣﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ واﺣدة؛أﻣّﺎ اﻟﺟبّ ﻓﻼ ﯾﺗﺻ وّ ر إﻻّ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺣﻛ م ﺑﻌﻘوﺑ ﺔ اﻟﻘﺗ ل)(2؛ﻓﺷ دّة ھ ذه
اﻷﺧﯾرة ﺗﻔﺗرض اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﮭﺎ  .ﯾﻧظر  ،ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋودة  ،اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧ ﺎﺋﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ  ،ج 749-747/1؛ ﻣﻧﺻ ور  ،ﻣﺣ ّﻣ د
ﺧﺎﻟد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز  ،اﻟﺗداﺧل وأﺛره ﻓﻲ اﻷﺣﻛ ﺎم اﻟﺷ رﻋﯾّﺔ ،رﺳ ﺎﻟﺔ دﻛﺗ وراه،ط )،1اﻷردن:دار اﻟﻧّﻔ ﺎﺋس1998 ،م ( ،ص-327
. 394
)  (3ﯾﻧظر  ،أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺑﮭﻧﺳﻲ  ،ﻧظرﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ص  135وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ؛ ﻣﺎﻟك  ،اﻟﻣدوﻧﺔ ،ج404/4؛
اﻟرّﻣﻠﻲ  ،ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﺎج  ،ج 9/8؛ اﺑن ﻗداﻣﺔ  ،اﻟﻣﻐﻧﻲ  ،ج .322/10ﻋﻠﯾش،ﻣﻧﺢ اﻟﺟﻠﯾل،ج541/4؛ اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن  ،ﺣﺎﺷﯾﺔ ر ّد
اﻟﻣﺣﺗﺎر  ،ج. 51/4
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ﻏﯾر أنّ ھذه اﻟﻘﺎﻋدة " ﻓورﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺔ " ﻟﯾﺳت ﻣطﻠﻘﺔ ؛ ﻓﺛﻣّﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﺗﺣول دون إﻣﻛﺎﻧﮭﺎ
ﻓﯾرﺟﺄ اﻟﺗﻧﻔﯾذ رﺣﻣﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧﻲ  ،وﻣﻧﻌﺎ ﻟﺳراﯾﺔ اﻷﻟم ﻟﻸﺑرﯾﺎء  ،إﻟ ﻰ ﺣ ﯾن زوال اﻟﻣ ﺎﻧﻊ  ،وﯾﻣﻛ ن ذﻛ ر ﺑﻌ ض
اﻷﺣوال اﻟّﺗﻲ ﯾﺗم أو ﯾﻘﺗرح ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﺄﺟﯾل  ،وھﻲ:
أ -اﻟﺗﺄﺟﯾل ﻟﻠﺣﻣل :اﺗﻔق اﻟﻔﻘﮭﺎء)(1ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﯾل ﺗﻧﻔﯾ ذ أي ﻋﻘوﺑ ﺔ ﻣﻘ دّرة ﺳ واء أﻛﺎﻧ ت ﻣ ن اﻟﺣ دود أو
اﻟﻘﺻﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻣل إﻟﻰ ﺣﯾن اﻟوﺿ ﻊ ﻣﺳ ﺗدﻟّﯾن ﻋﻠ ﻰ ھ ذا اﻻﺳ ﺗﺛﻧﺎء ﺑﺣ دﯾث اﻟﻐﺎﻣدﯾ ﺔ ﴿ :وﻫـﻲ اﻣـﺮأة ﻣـﻦ
ﻲ؛
ﻲ اﻟﻠّـﻪ  ،أﺻـﺒﺖ ﺣـﺪا ﻓـﺄﻗﻤـﻪ ﻋﻠـ ّ
ﻲ ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـﻠﻢ وﻫـﻲ ﺣﺒﻠـﻰ ﻣـﻦ اﻟﺰﻧـﻰ  ،ﻓﻘـﺎﻟـﺖ  :ﻳـﺎ ﻧﺒـ ّ
ﺟﻬﻴﻨﺔ أﺗﺖ اﻟﻨّﺒـ ّ
ﻲ اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻟﻴّﻬﺎ ﻓﻘـﺎل  :أﺣﺴﻦ إﻟﻴﻬﺎ  ،ﻓـﺈذا وﺿﻌﺖ  ،ﻓـﺄﺗﻨﻲ ﺑﻬﺎ  .ﻓﻔﻌﻞ  ،ﻓـﺄﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﻓﺸﻜّﺖ
ﻓﺪﻋﺎ ﻧﺒ ّ
أي ﺷﺪّت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻴﺎﺑﻬﺎ ؛ ﺛﻢّ أﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﻓﺮﺟﻤﺖ ؛ ﺛﻢّ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﴾

)(2

.

ب -اﻟﺗﺄﺟﯾ ل ﻟﻠﻣ رض  :ﻧﻌﺗ رف ﺑداﯾ ﺔ أنّ اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ اﻟﻣﮭﻠﻛ ﺔ أي اﻟّﺗ ﻲ ﺗ ؤول ﺑﺎﻟﺷ ﺧص إﻟ ﻰ اﻟﮭ ﻼك
واﻟﻣوت  ،ﻻ ﯾﻔﺗرض ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ اﻟﺗﺄﺟﯾل ﻻﻧﺗﻔﺎء اﻟداﻋﻲ ﻟذﻟك  ،ﺳواء ﻛﺎن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣرﯾﺿﺎ أو ﻣﻌﺎﻓﻰ
واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﮭﻠﻛﺔ ھﻲ  :اﻟرﺟم و اﻟﻘﺗل ﺣدا أو ﻗﺻﺎﺻﺎ .
واﻟﻣرض اﻟّذي ﯾؤﺟّ ل اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺳﺑﺑﮫ  ،ﻣﻧﮫ ﻣﺎ ﯾرﺟﻰ ﺑرؤه  ،وﻣﻧﮫ ﻣﺎ ﻻ ﯾرﺟﻰ ﺑرؤه؛وﻣﻧﮫ اﻟﻧّﻔ ﺎس
أﯾﺿﺎ  ،وﯾﻣﻛن ﺑﯾﺎن ﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ھذه اﻟﺣﺎﻻت ﺑﺈﯾﺟﺎز ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
ب-1اﻟﻣرض اﻟّ ذي ﯾرﺟ ﻰ ﺑ رؤه:ﯾ رى ﺟﻣﮭ ور اﻟﻔﻘﮭ ﺎء ﺗﺄﺟﯾ ل ﺗﻧﻔﯾ ذ اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣ رﯾض اﻟّ ذي
ﯾرﺟﻰ ﺑرؤه إﻟﻰ ﺣﯾن ﺷﻔﺎﺋﮫ؛واﺳﺗدﻟوا ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﻣﺎ روي ﻋن ﻋﻠﻲّ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ ﻓﻲ ﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻌﮭد ﺑﺎﻟﻧّﻔﺎس
ن أﻣﺔ ﻟﺮﺳـﻮل اﻟﻠّـﻪ ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـﻠﻢ زﻧـﺖ  ،ﻓــﺄﻣﺮﻧﻲ أن أﺟﻠـﺪﻫﺎ  ،ﻓــﺈذا ﻫـﻲ ﺣﺪﻳﺜـﺔ ﻋﻬـﺪ ﺑﻨﻔــﺎس،
أﻧّﮫ ﻗﺎل﴿ :ﻓـﺈ ّ
ﻓﺨﺸﻴﺖ إن أﻧﺎ ﺟﻠﺪﺗﻬﺎ أن أﻗﺘﻠﻬـﺎ ؛ ﻓـﺬﻛﺮت ذﻟـﻚ ﻟﺮﺳـﻮل اﻟﻠّـﻪ ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـﻠﻢ ﻓﻘــﺎل :أﺣﺴـﻨﺖ﴾

)(3

؛

و إنّ

ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺟﯾل ﻣﻧﻊ ﻟزﯾﺎدة اﻟﺿرّ وﺗﺄﺧﯾر ﺷﻔﺎء اﻟﻣﺣدود و ﺗﻔرﯾد ﻟﻠﺟزاء.
ب -2اﻟﻣ رض اﻟّ ذي ﻻ ﯾرﺟ ﻰ ﺑ رؤه  :ﻓ ﻲ ھ ذه اﻟﺣ ﺎل  ،ﻻ ﯾرﺟ ﺄ اﻟﺗﻧﻔﯾ ذ وﻟﻛ ن ﯾﻠﺟ ﺄ إﻟ ﻰ وﺳ ﯾﻠﺔ
أﺧرى ھﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣرﯾض ﺣﺎﻻ) (4واﻟﺗﻣ ﺎس اﻟﺗﺧﻔﯾ ف ﻓ ﻲ أﺛﻧ ﺎء ذﻟ ك ؛ وﻗ د اﺧﺗﻠ ف اﻟ رّ أي
ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﯾس ھذا ﻣﻘﺎم ﺑﯾﺎﻧﮫ.
) (1ﯾﻧظر  ،اﺑن ﻗداﻣﺔ  ،اﻟﻣﻐﻧﻲ  ،ج 139/10؛ اﻟزرﻗﺎﻧﻲ،ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ،ﺷرﺣﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﺻر ﺧﻠﯾل،دط )،ﺑﯾروت  :دار اﻟﻔﻛر
 ،دت ( ،ج 84/8؛ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ  ،اﻷم  ،ج122 /6؛ اﺑن اﻟﮭﻣﺎم  ،ﻓﺗﺢ اﻟﻘدﯾر  ،ج. 246-245 / 5
) (2أﺧرﺟﮫ،ﻣﺳﻠم،ﻛﺗﺎب اﻟﺣدود،ﺑﺎب ﻣن اﻋﺗرف ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﮫ ﺑﺎﻟزﻧﻰ،ﺣدﯾث رﻗم.3209 :
)  (3أﺧرﺟﮫ ﻣﺳﻠم ،ﻛﺗﺎب اﻟﺣدود ،ﺑﺎب ﺗﺄﺧﯾر اﻟﺣ ّد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔﺳﺎء ،ﺣدﯾث رﻗم  ،3217:و اﻟﻠّﻔظ ﻟﮫ؛ اﻟﺗرﻣذي،ﻛﺗﺎب اﻟﺣدود،
ﺑﺎب ﺗﺄﺧﯾر اﻟﺣ ّد ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﻔﺳﺎء،ﺣدﯾث رﻗم .1361 :
)  (4ﯾﻧظر  ،اﻟزﯾﻠﻌﻲ  ،ﺗﺑﯾﯾن اﻟﺣﻘﺎﺋق  ،ج 174/3؛ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ  ،اﻷم  ،ج 122/6؛ اﺑن ﻗداﻣﺔ  ،اﻟﻣﻐﻧﻲ  ،ج 142/10؛ اﺑن
ﺣزم اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ  ،ج 176/11؛ اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ  ،ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ  ،ج 99 /7؛ ﻣﺎﻟك  ،اﻟﻣدوّ ﻧﺔ  ،ج. 405/4
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

ب -3اﻟﻧّﻔﺎس  :ﻟﻘد اﺗّﻔق اﻟﻔﻘﮭـﺎء ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﺄﺟﯾـل اﻟﻌﻘـوﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻌﮭد ﺑﺎﻟﻧّﻔﺎس
ﻟﺿﻌﻔﮭﺎ وﻋدم ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣّل اﻷﻟم وﻛذا ﺧﺷﯾﺔ ھﻼﻛﮭﺎ ﻣن ﻏﯾر ﻣوﺟب ﻟذﻟك ؛ ﻓﺄﺻﺣﺎب اﻹﻣﺎم
أﺣﻣد) (1ﯾﻔﺿّﻠون ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻻ ﺗﺄﺟﯾﻠﮭﺎ ،ﻣﻧﻌﺎ ﻟﺗﻌطﯾل ﺣدود ﷲ ﻣن ﺟﮭﺔ وﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﯾﺿﺔ ﻣن
اﻟﮭﻼك ؛وھو رأي ﻣرﺟوح ﻋﻧدﻧﺎ ﻷنّ ﺣﺎل اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻻ ﺗﺣﺗﻣل أيّ ﻧوع ﻣن اﻹﯾﻼم ﺣﺗّﻰ وإن ﻛﺎن
ﺧﻔﯾﻔﺎ ؛ ﻓﻣن دواﻋﻲ اﻟرأﻓﺔ ﺑﮭﺎ اﻟﺗﺄﺟﯾل .
ھذا  ،و ھﻧﺎك ﻣن اﻟﻔﻘﮭﺎء)(2ﻣن ﯾرى ﺗﺄﺟﯾل ﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻌض اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت اﻟﻣﻘ دّرة إذا ﻛ ﺎن اﻟﺑ رد ﺷ دﯾدا أو
ﺻ ﺔ وأﻧّﻧ ﺎ ﻗﻠﻧ ﺎ  :إن اﻟﺗّﻧﻔﯾ ذ
اﻟﻌﻛس ﻋﻧد اﺷﺗداد اﻟﺣ رّ  ،ﻣﻧﻌ ﺎ ﻟﮭ ﻼك اﻟﻣﺣﻛ وم ﻋﻠﯾ ﮫ ؛ وھ و رأي ﺳ دﯾد  ،ﺧﺎ ّ
ﯾﻔﺗرض أن ﯾﻛون ﻋﻠﻧﯾﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻠردع اﻟﻌﺎم ؛ إﻻّ أن ﯾﻛ ون ﻣﻛ ﺎن اﻟﺗﻧﻔﯾ ذ ﯾﺳ ﻊ اﻟﺟﻣ ﻊ ﻣ ن اﻟ ّﻧ ﺎس ﻟﯾﺣﺿ روا
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،وﯾﻛون ﻣﻐﻠﻘﺎ  ،ﻓﻼ ﺿرورة ﻟﻠﺗﺄﺟﯾل .
ھذه أھ ّم اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ ،أﻣّﺎ ﻛﯾﻔﯾﺗﮫ  ،ﻓﻧوﺟزھﺎ ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﺗﺎﻟﻲ :
ﺛﺎﻧﯾﺎ ـ ﻛﯾﻔﯾـﺔ اﻟﺗـﻧﻔﯾـذ :ﻧﻘﺻد ﺑﺎﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ھﻧﺎ طرﯾق اﻻﺳﺗﯾﻔﺎء ووﺳﺎﺋﻠﮫ ؛ وھﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺣﺳب ﻧوع
اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ  ،وﺑﻣﺎ أنّ ﺟ ّل اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﯾّﺔ اﻟﻣﻘدّرة ﺑدﻧﯾﺔ  ،ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗﺧرج ﻋن إﺣدى
أرﺑﻊ:اﻹﻋدام  ،اﻟﻘطﻊ  ،اﻟﺟﻠد  ،اﻟﻧّﻔﻲ ﻧﻘدّﻣﮭﺎ ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﺑﻧود ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ھﻲ :
 -1ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻹﻋدام  :ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ إزھﺎق روح اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ  ،وﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﻣﻘدّرة ﻣظﺎھر ﺛﻼﺛﺔ  :اﻟرﺟم واﻟﺻﻠب واﻟﻘﺗل ﺣدا وﻗﺻﺎﺻﺎ؛ و ﺗﻧﻔّذ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
أ -اﻟرﺟم  :ﺛﺑت ﻓﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ أنّ اﻟﻧّﺑﻲّ رﺟم ﻣﺎﻋزا واﻟﻐﺎﻣدﯾﺔ ؛ وھذه اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﻧﻔّذ ﺑﺎﻟﺣﺟﺎرة،
)(3

وﻗد اﺧﺗﻠف ﺣول اﻟﺑﺎدئ ﺑﺎﻟرﺟم؛ ﻓذھب اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ

إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄنّ ﺛﺑوت اﻟﺣ ّد ﺑﺎﻟﺑﯾّﻧﺔ ﯾوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷﮭود

اﻟﺑدء،ﻓﺈن أﺑوا درء اﻟﺣ ّد ﻟﻠﺷﺑﮭﺔ؛أﻣّﺎ إن ﺛﺑت ﺑﺎﻹﻗرار ﻓﻌﻠﻰ اﻹﻣﺎم اﻟﺑدء .
)(4

ﻛﻣﺎ اﺧﺗﻠف اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ اﻟﺣﻔر ﻟﻠﻣرﺟوم؛ ﻓﻔرّ ق اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ

ﺑﯾن اﻟرﺟل واﻟﻣرأة ﺣﯾث أﺟﺎزوا اﻟﺣﻔر

ﻟﻠﻣرأة ﻟﺛﺑوت ﺣﻔر اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠّم ﻟﻠﻐﺎﻣد ّﯾﺔ وﻷﻧّﮫ اﻷﺳﺗر ﻟﮭﺎ؛أﻣّﺎ اﻟرﺟل ﻓﻼ ﺿرورة ﻟﻠﺣﻔر
ﻟﮫ ،وﺧﺎﻟﻔﮭم اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك).(5وﻣﯾز اﻟﺷﺎﻓﻌ ّﯾﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ)(6ﺑﯾن ﺛﺑوت اﻟﺣ ّد ﺑﺎﻟﺑﯾّﻧﺔ واﻹﻗرار ،ﻓﺄﺟﺎزوا اﻟﺣﻔر ﻓﻲ
ﻓﻲ اﻟﺣﺎل اﻷوﻟﻰ دون اﻟﺛّﺎﻧﯾﺔ،ﻻﻧﺗﻔﺎء اﻟداﻋﻲ ،ذﻟك أن ھروب اﻟﻣﻘر رﺟوع ﻋن إﻗراره وھﻲ ﺷﺑﮭﺔ ﺗدرأ
اﻟﺣ ّد .واﻟرأي  ،اﻟﺣﻔر ﻣطﻠﻘﺎ ﻟﻠرﺟل واﻟﻣرأة ﺳواء ﺛﺑت اﻟﺣ ّد ﺑﺎﻟﺑﯾّﻧﺔ أو ﺑﺎﻹﻗرار،ﻷنّ ھذه اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺿﻣن
)  (1ﯾﻧظر  ،اﺑن ﻗداﻣﺔ  ،اﻟﻣﻐﻧﻲ  ،ج.141 /10
)  (2ﯾﻧظر،ﻋﻠﯾش ﻣﺣﻣّد ،ﺷرح ﻣﻧﺢ اﻟﺟﻠﯾل،ج 500/4؛اﺑن رﺷد،ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﮭد،ج438/2؛اﻟﺷﯾرازي،اﻟﻣﮭذّب،ج270/2
)  (3ﯾﻧظر  ،اﺑن اﻟﮭﻣﺎم  ،ﺷرح ﻓﺗﺢ اﻟﻘدﯾر  ،ج. 122/4
)  (4ﯾﻧظر  ،اﺑن اﻟﮭﻣﺎم  ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  ،ج. 129/4
)  (5ﯾﻧظر ،اﺑن رﺷد  ،ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﮭد  ،ج. 437/2
) (6ﯾﻧظر،اﻟﺷﯾرازي ،اﻟﻣﮭذّب،ج 272 /2؛ اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ ،ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻣﺣﺗﺎج،ج154-153/4؛ اﺑن ﻗداﻣﺔ،اﻟﻣﻐﻧﻲ،ج.122/10
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

اﻟﺳﺗر ﻟﻠﻣﺣدود  ،ﻓﺿﻼ ﻋن ﺿﻣﺎﻧﮭﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﺗﺎم ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ  ،وھو داﻓﻊ ﯾﺑـﻌث ﺟﮭﺎز
اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ إﻟﻰ اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ إﺛﺑﺎت اﻟﺟرم ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾدع ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﺷك ؛ ﻓﻼ ﯾﺗردد اﻟﻣﻧﻔّذ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ
وﺗﺗﺣﻘق اﻟﻌﻼﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷروطﺔ ﻓﻲ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺔ.
وﺧﻼﺻ ﺔ اﻟﻘ ول ﻓ ﻲ ﻛﯾﻔﯾ ﺔ ﺗﻧﻔﯾ ذ اﻟ رﺟم  ،أن ﯾﺣﻔ ر ﻟﻠﻣرﺟ وم ﺑﺎﻟﻘ در اﻟّ ذي ﯾﺳ ﺗره –اﻟﻣ رأة إﻟ ﻰ
ﺻدرھﺎ ،واﻟرﺟل إﻟﻰ اﻟﺳرّ ة  ،-وﯾﺻفّ اﻟرﻣﺎة ﻛﺻﻔّﮭم ﻟﻠﺻﻼة ﻣﻧﻌﺎ ﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻌﺿﮭم ﺑﻌﺿﺎ  ،ﺛ ّم ﯾﺗواﻟ ون
اﻟرﻣﻲ ﺻﻔّﺎ ﺗﻠو اﻵﺧر ﺑﺣﺟﺎرة ﻣﻌﺗدﻟﺔ أو ﻣﺎ ﯾﻘوم ﻣﻘﺎﻣﮭﺎ إﻟﻰ أن ﯾﻣوت اﻟﻣﺣدود .
ب -اﻟﺻﻠب :ﺳﺑق ﺑﯾﺎن اﺧﺗﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺣول ﺗرﺗﯾب ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎرب إن ھو ﻗﺗل وأﺧذ
اﻟﻣﺎل ،وﻛﺎن ﺗرﺟﯾﺣﻧﺎ أن ﯾﺻﻠب أوّ ﻻ ﺛ ّم ﯾﻘﺗل ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻠردع ﺑﻧوﻋﯾﮫ و ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻠﻌداﻟﺔ  .واﻟﻘول ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ
اﻟﺻﻠب أن ﯾﺗ ّم ﺗﺛﺑﯾت ﺧﺷﺑﺗﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺻﻠﯾب ﺗرﺑط ﯾد اﻟﻣﺣدود ﻋرﺿﺎ ،وﯾوﺛق ﺟﻣﯾﻌﮫ ﺣول ﺟذع
اﻟﺻﻠﯾب،ھذا ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻔﻘﮭﺎء ،وﺣﺻل ﺧﻼف ﻓﻲ ﻣدّة اﻟﺻﻠب و ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻘﺗل.
ﻓذھب اﻟﺟﻣﮭور)(1إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄنّ ﺛﻼﺛﺔ أﯾّﺎم ﯾﺑﻘﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺻﻠوﺑﺎ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠردع ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻊ
اﻻﻟﺗزام ﺑﻘﺎﻋدة ﻋﻠﻧﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ؛ أﻣّﺎ ﻋن ﻛﯾﻔﯾ ﺔ اﻟﻘﺗ ل ،ﻓ ﺎﻟﺟﻣﮭور) (2ﯾ رى طﻌﻧ ﮫ ﺑ رﻣﺢ-ﺣرﺑ ﺔ-وھ و ﻣﺻ ﻠوب
ﺣﺗّﻰ ﯾﻣوت؛ واﻟرّ أي ﻋﻧ دﻧﺎ ،أن ﯾﺻ ﻠب اﻟﻣﺣ دود وﯾﺗ رك إﻟ ﻰ ﺣ ﯾن اﺷ ﺗﮭﺎر أﻣ ره ﺛ ّم ﯾطﻌ ن أو ﯾﻘﺗ ل ﺑﺄ ّﯾ ﺔ
وﺳﯾﻠﺔ ﺛ ّم ﯾﻧزل ﻓﯾﻐﺳّل وﯾﻛﻔّن وﯾدﻓن ﻛﺳﺎﺋر اﻷﻣوات .
ج -اﻟﻘﺗل  :ھ و اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ اﻟﻣﻘ رّ رة ﻟﺣ دي اﻟﺣراﺑ ﺔ إن ﻗﺗ ـل اﻟﻣﺣ ﺎرب دون أن ﯾﺄﺧ ذ اﻟﻣ ﺎل  ،وﻛ ذا
اﻟردّة واﻟﺑﻐﻲ ؛ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺎص إن ﺣﺻل اﻋﺗداء ﻋﻣ دي ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﺻ وم اﻟ دم ﺗر ّﺗ ب ﻋﻧ ﮫ
ﻣوت اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ  .وﺟﻠﻲّ أنّ ﺗﻧﻔﯾذ ھذا اﻟﺟزاء ﯾﻛون ﺑﺈزھﺎق روح اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑوﺳﯾﻠﺔ ﯾﻣﺗﻧ ﻊ ﺑﮭ ﺎ اﻟﺗﻌ ذﯾب أو
اﻟﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﻧﮭﻲ ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺣدﯾث اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠّم ﻓﯾﻣﺎ رواه ﻋﻧﮫ ﺷدّاد ﺑن أوس ﻗﺎل ﴿:ﻗــﺎل ﴿ :إذا
ﻗﺘﻠﺘﻢ ﻓـﺄﺣﺴﻨﻮا اﻟﻘﺘﻠﺔ  ،وإذا ذﺑﺤﺘﻢ ﻓـﺄﺣﺴﻨﻮا اﻟﺬﺑﺤﺔ ﴾﴾).(3
ﻏﯾر أنّ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺗل ﻗﺻﺎﺻﺎ  ،وﻣﺣ ّل ﻧزاﻋﮭم ھو وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ؛ ﻓذھب
)(4

اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ

إﻟﻰ إﯾﺟﺎب اﻻﺳﺗﯾﻔﺎء ﺑﺎﻟﺳﯾف ﺳواء ﻛﺎن ھو اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺎﯾﺔ أم ﻻ،

)  (1ﯾﻧظر،اﺑن ﻗداﻣﺔ  ،اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ،ج 308/10؛ اﺑن رﺷد  ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳّﺎﺑق،ج 454 /2؛ اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ،ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ،ج95/7
؛ اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ  ،ج. 182 / 4
)  (2ﯾﻧظر  ،اﻟﺣطّﺎب  ،ﻣواھب اﻟﺟﻠﯾل ،ج 315 /6؛ ﺷرح اﻟزرﻗﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﺻر ﺧﻠﯾل ،ج 110 /8؛ اﻟزﯾﻠﻌﻲ  ،ﺗﺑﯾﯾن
اﻟﺣﻘﺎﺋق  ،ج 237/3؛ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ  ،اﻷم  ،ج. 140 /6
)  (3أﺧرﺟﮫ ،ﻣﺳﻠم  ،ﻛﺗﺎب اﻟﺻﯾد واﻟذﺑﺎﺋﺢ وﻣﺎ ﯾؤﻛل ﻣن اﻟﺣﯾوان  ،ﺑﺎب اﻷﻣر ﺑﺈﺣﺳﺎن اﻟذﺑﺢ واﻟﻘﺗل وﺗﺣدﯾد اﻟﺷﻔرة ،ﺣدﯾث
رﻗم 3615 :؛اﻟﺗرﻣذي  ،ﻛﺗﺎب اﻟدﯾّﺎت ،ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻧّﮭﻲ ﻋن اﻟﻣﺛﻠﺔ،ﺣدﯾث رﻗم  ،1329واﻟﻠﻔظ ﻟﮫ.
)  (4ﯾﻧظر  ،اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ  ،ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ  ،ج 246/7؛ اﺑن ﻗداﻣﺔ  ،اﻟﻣﻐﻧﻲ  ،ج. 400 / 9
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :
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وﺣﺟّ ﺗﮭم ﻓﻲ ذﻟك ،ﻗول ﴿:ﻻ ﻗﻮد إﻻّ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﴾) .(1ورأى اﻟﻣﺎﻟﻛ ّﯾﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌ ّﯾﺔ)(2وﺟوب اﻻﺳﺗﯾﻔﺎء ﺑﺎﻟوﺳﯾﻠﺔ
اﻟّﺗﻲ ﺗ ّم ﺑﮭﺎ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻠﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﻣﺷروطﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺎص إﻻ ّ أن ﺗﻛون ھذه اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻣﺣرّﻣﺔ
ﻟذاﺗﮭﺎ،ﻓﯾﻧﺻرف اﻟﻣﻧﻔّذ إﻟﻰ ﻏﯾرھﺎ.
واﻟراﺟﺢ أنّ اﻵﻟﺔ اﻟﻣﻌﺗﺑرة ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﺗﯾﻔﺎء ھ ﻲ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾس ﻓ ﻲ اﺳ ﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﺗﻣﺛﯾ ل وﻻ ﺗﻌ ـذﯾب  ،وﺑﮭ ﺎ
ﺗزھق روح اﻟﺟﺎﻧﻲ  ،ﯾﺳﺗوي ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺣ ّد واﻟﻘﺻﺎص ؛ ﻓﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ وإن ﻛﺎن ﻟوﻟﻲّ اﻟﻣﺟﻧ ﻲ ﻋﻠﯾ ﮫ اﻟﺣ قّ ﻓ ﻲ
ﺗوﻟﻲ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ إﻻّ أنّ ﺿرورات اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺎم ﻷﺟﮭزة اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث  ،ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﯾﺎء أو
ﻣن ﯾﻧوب ﻋﻧﮭم ﻣن رﺟﺎل اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻧﻔﯾذھﺎ وﺑﺎﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻏﺎﻟﺑﺎ

)(3

.

 - 2ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻘطﻊ  :ﺗﺗﻣﺛّل ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺗر ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛ وم ﻋﻠﯾ ﮫ .وﯾظﮭ ر
اﻟﻘطﻊ ﻓﻲ اﻟﺣدود ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾوﻗّﻊ ﻗﺻﺎﺻﺎ ؛ وﻻ ﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾّﺔ ﺗﻧﻔﯾذه ﻗﺻﺎﺻﺎ،إذ ﯾﺷﺗرط
إﻣﻛﺎن اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﺣﺳب ؛ أﻣّﺎ ﻓﻲ اﻟﺣدود وﺑﺎﻟﺿﺑط ﻓﻲ ﺣ دي اﻟ ّﺳ رﻗﺔ واﻟﺣراﺑ ﺔ  ،ﻓﺛ ّﻣ ﺔ ﻣ واطن اﺧﺗﻠ ف ﻓﯾﮭ ﺎ
اﻟرأي اﻟﻔﻘﮭﻲ  ،ﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎ :
أ-ﻗطﻊ اﻟﯾد  :ﺗﻘطﻊ اﻟﯾد اﻟﯾﻣﻧﻰ ﻟﻠﺳّﺎرق ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺗ ﮫ اﻷوﻟ ﻰ ﺑﺎﺗّﻔ ﺎق ؛ وﻣﺣ ّل اﻟﻘط ﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻣ ذاھب
ﻷرﺑﻌﺔ وأﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻣذھب اﻟظﺎھري) (4ھو ﻣﻔﺻل اﻟزﻧد أو ﻣ ﺎ ﯾﺳ ﻣّﻰ ﺑ ﺎﻟﻛوع  ،وﺑﻌ د ﺗوﻗﯾ ﻊ ھ ذه اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ
ﯾﺣﺳم)(5ﻣوﺿ ﻊ اﻟﻘط ﻊ  ،ﻟﻣ ﺎ روي ﻋ ن أﺑ ﻲ ھرﯾ رة رﺿ ﻲ ﷲ ﻋﻧ ﮫ أنّ رﺳ ول ﷲ  ﴿:أﺗـﻲ ﺑﺴـﺎرق ،ﻓﻘــﺎل:
اذﻫﺒـﻮا ﺑــﻪ ﻓ ــﺎﻗﻄﻌﻮﻩ  ،ﺛّـﻢ اﺣﺴــﻤﻮﻩ  ،ﺛـﻢّ اﺋﺘــﻮﻧﻲ ﺑـﻪ  ،ﻓ ــﺄﺗﻲ ﺑــﻪ  ،ﻓﻘ ــﺎل  :ﺗـﺐ إﻟــﻰ اﻟﻠّــﻪ ﺗﻌــﺎﻟﻰ  ،ﻓﻘــﺎل  :ﺗﺒــﺖ إﻟــﻰ اﻟﻠّــﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ  ،ﻓﻘـﺎل  :ﺗﺎب اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻚ ﴾ ).(6

) (1أﺧرﺟﮫ،اﻟﺗرﻣذي،ﻛﺗﺎب اﻟدﯾّﺎت،ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﯾﻣن رﺿﺦ رأﺳﮫ ﺑﺻﺧرة،ﺣدﯾث رﻗم1314:؛اﺑن ﻣﺎﺟﺔ،ﻛﺗﺎب،اﻟدﯾّﺎت،ﺑﺎب ﻻ
ﻗود إﻻّ ﺑﺎﻟﺳﯾف،ﺣدﯾث رﻗم2657،2658:؛اﻟدار ﻗطﻧﻲ،ﻓﻲ ﺳﻧﻧﮫ،ﺣدﯾث رﻗم،20،22،82،83:ج.106-88،105-87/3
) (2ﯾﻧظر،اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك ،اﻟﻣدوّ ﻧﺔ  ،ج 496-495/4؛اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳّﺎﺑق ،ج.54/6
)  (3ﯾﻧظر  ،ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋودة  ،اﻟﺗّﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ج. 761 /1
) (4اﺑن ﻗداﻣﺔ ،اﻟﻣﻐﻧﻲ  ،ج 264/10؛ ﺷرح اﻟزرﻗﺎﻧﻲ،ج 93– 92/ 8؛اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ ،ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ،ج78/7؛اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ،ﻣﻐﻧﻲ
اﻟﻣﺣﺗﺎج ،ج 178/4؛ اﺑن ﺣزم  ،اﻟﻣﺣﻠّﻰ  ،ج. 357 / 11
)  (5ﯾﺣﺳم  :ﻣن اﻟﺣﺳم وھو ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ":اﻟﻘطﻊ  ،ﺣﺳﻣﮫ ﯾﺣﺳﻣﮫ ﺣﺳﻣﺎ ﻓﺎﻧﺣﺳم ﻗطﻌﮫ  ،وﺣﺳم اﻟﻌرق ﻗطﻌﮫ ﺛ ّم ﻛواه ﻟﺋﻼ
ﯾﺳﯾل دﻣﮫ "  .اﺑن ﻣﻧظور  ،ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب  ،ج 876 / 2؛ اﻟﻔﯾّوﻣﻲ  ،اﻟﻣﺻﺑﺎح اﻟﻣﻧﯾر  ،ج. 186 /1
واﻟﺣﺳم ﻓﻲ اﺻطﻼح اﻟﻔﻘﮭﺎء :ھو أن ﯾﻐﻠﻰ اﻟزﯾت ﻏﻠﯾﺎ ﺟﯾّدا  ،ﺛ ّم ﯾﻐﻣس ﻓﯾﮫ ﻣوﺿﻊ اﻟﻘطﻊ –اﻟﯾد أو اﻟرﺟل أو
اﻟﻌﺿو اﻟّذي ﻧﻔّذت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ،-ﻟﺗﻧﺣﺳم اﻟﻌروق  ،وﯾﻧﻘطﻊ اﻟدم .ﯾﻧظر  ،اﻟﺷﯾرازي  ،اﻟﻣﮭذّب  ،ج. 283/ 2
)(6أﺧرﺟﮫ ،اﻟﺑﯾﮭﻘﻲ ،اﻟﺳﻧن اﻟﻛﺑرى ،ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻹﻗرار ﺑﺎﻟﺳّرﻗﺔ واﻟرﺟوع ﻋﻧﮫ،ﺣدﯾث رﻗم،17032 :ج ،271/8و
ﺣدﯾث رﻗم،17052:ج275/ 8؛اﻟدار ﻗطﻧﻲ،ﻓﻲ ﺳﻧﻧﮫ،ﺣدﯾث رﻗم،72 ،31:ج.102،103/3
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ﻟﻌ ّل ﻓﻲ ھذا اﻟﺣﺳم رﺣﻣﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧﻲ وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﮫ ﻣ ن اﻟﮭ ﻼك و ھ و ﻣظﮭ ر آﺧ ر ﻟﻠﺗﻔرﯾ د؛ ﻓﺎﻟ ـﻘطﻊ ﻟ م
ﯾﺷرع ﻹھﻼك اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ  ،ﻓﻠﯾس ﻣن اﻟﻣﻌﻘول ﺗرﻛﮫ ﺑﻌد ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﯾﻧزف دﻣﺎ ،ﻟﻣﺎ ﯾﺗرﺗّب ﻋن ذﻟ ك
ﻣ ن ﻣﺿ ﺎﻋﻔﺎت ﻗ د ﺗ ودي ﺑﺣﯾﺎﺗ ﮫ ،ﻓﯾﺧﺗ ّل أﺣ د أھ ّم ﻣﺑ ﺎدئ اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ اﻟﺷ رﻋﯾّﺔ وھ و اﻟﺗﻧﺎﺳ ب اﻟﻔﻌﻠ ﻲ ﺑ ﯾن
اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﮭﺎ .
ب -ﻗط ﻊ اﻷط راف  :ﻗط ﻊ اﻷط راف ﻧﺟ ده ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻟﺗﯾن :اﻷوﻟـ ـﻰ اﻟﻌ ود إﻟ ﻰ اﻟ ّﺳ رﻗﺔ  ،واﻟﺛ ـﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺳّرﻗﺔ اﻟﻛﺑرى أو اﻟﺣراﺑﺔ .
ب -1اﻟﻌود إﻟﻰ اﻟﺳّ رﻗﺔ :ﺳﺑق ﺑﯾﺎن أنّ ﺗﻛرار اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﺳﺑﺑﺎ ﻣن أﺳ ﺑﺎب ﺗﺷ دﯾد اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ ،ﻓﻘ د
ﯾﺻل ھذا اﻟﺗﺷدﯾد ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻛرار اﻟﺳّرﻗﺔ إﻟﻰ ﺣ ّد اﻹﻋدام،وإن ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ھﻲ اﻟﻘطﻊ؛ وإﻧّﻧﺎ ﻓ ﻲ
ھذا اﻟﻣﻘﺎم ﻧورد ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺳّﺎرق اﻟﻌﺎﺋد وﺻوﻻ إﻟﻰ ﻗﺗﻠﮫ ﺳﯾﺎﺳﺔ .
ﻓﺎﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك واﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ورواﯾﺔ ﻋن اﻹﻣﺎم أﺣﻣد)،(1رﺟّ ﺣوا ﻗط ﻊ اﻷط راف اﻷرﺑﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺗ واﻟﻲ:
اﻟﯾد اﻟﯾﻣﻧ ﻰ ﻟﻠ ّﺳ رﻗﺔ اﻷوﻟ ﻰ  ،ﻓﺎﻟرﺟ ل اﻟﯾﺳ رى ﻓ ﻲ اﻟﺛّﺎﻧﯾ ﺔ  ،ﻓﺎﻟﯾ د اﻟﯾﺳ رى ﻓ ﻲ اﻟﺛّﺎﻟﺛ ﺔ  ،ﺛ ّم اﻟرﺟ ل اﻟﯾﻣﻧ ﻰ
ﻟﻠﺳّرﻗﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ،ﻓﺈن ﻋﺎد ﻓﻲ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ،ﻋزّ ر وﺣﺑس ﺣﺗّﻰ اﻟﻣوت أو ﺣﺗّﻰ ﺗظﮭر ﺗوﺑﺗﮫ.
ﻣﻊ ﺗرك اﻟرّ أي ﻟﻺﻣﺎم أو ﻣن ﯾﻧوﺑﮫ ـ ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌود ﻟﻠ ّﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟراﺑﻌﺔ وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ؛ﻓﺈن
ﻛﺎﻧت ﺣﺎل اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺗوﻣﺊ ﺑﺈﻣﻛﺎن ﺻﻼﺣﮫ ،اﻛﺗﻔﻲ ﺑﺗﻌزﯾره؛ أﻣّﺎ إن ظﮭر ﻟﮫ أﻧّﮫ ﻣن أھل اﻟﻔﺳﺎد ﺷدّد ﻋﻠﯾﮫ
إﻟﻰ اﻟﻘﺗل ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺣﺳﻣﺎ ﻟﻣﺎدة اﻟﻔﺳﺎد،و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻷھداف اﻟﻌﻘوﺑﺔ واﺳﺗﺋﺻﺎﻻ ﻟﻣظﺎھر اﻹﺟرام.
ب -2اﻟﺳّ رﻗﺔ اﻟﻛﺑرى أو اﻟﺣراﺑﺔ  :ﺳﺑق أن أوﺿﺣﻧﺎ اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت اﻷرﺑ ﻊ اﻟﻣﻘ رّ رة ﻟﻘ ّط ﺎع اﻟط رق،
ﻛﻣﺎ ﺷرﺣﻧﺎ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ؛ وﻓﻲ ھذا اﻟﻌﻧﺻر ﻧﺑﯾّن ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻘطﻊ ﻓﺣﺳب:
ﯾرى ﺟﻣﮭور اﻟﻔﻘﮭﺎء) (2وﺟوب ﻗطﻊ أﯾدي اﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن وأرﺟﻠﮭم ﻣن ﺧﻼف ﻓﻲ ﺣ ﺎل أﺧ ذھم اﻟﻣ ﺎل
دون اﻟﻘﺗل أو إﺧﺎﻓﺔ اﻟﺳﺑﯾل اﺳﺗﻧﺎدا ﻵﯾﺔ اﻟﺣراﺑﺔ؛أﻣّﺎ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك ) (3ﻓﯾرى ﺗرك اﻷﻣر ﻟﻠﺣﺎﻛم أو وﻟﻲّ اﻷﻣ ر
أو ﻣن ﯾﻧوﺑﮫ  ،ﻓﯾﺧﺗﺎر أﻧﺳب ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻣﺎﻣ ﮫ؛ ﻓ ﺈن رأى اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ أن ﺗﻘط ﻊ أﯾ دﯾﮭم
وأرﺟﻠﮭم ﻣن ﺧﻼف ﻓﻌل،وإن رأى اﻟﻘﺗل أو اﻟﺻﻠب أدﻓﻊ ﻟﻠﻔﺳ ﺎد ﻓﻌ ل  ،وإن ﺗ رﺟّ ﺢ ﻧﻔ ﯾﮭم أﯾﺿ ﺎ ﻟﻠﻣﺻ ﻠﺣﺔ
ﻛﺎن ﻟﮫ ذﻟك ﻋﻠﻰ أﻻّ ﯾﺧرج ﻋن ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺣدّدة ﻓﻲ اﻟﻧصّ اﻟﻘرآﻧﻲ .
واﻟراﺟﺢ ﻣﺎ ذھب إﻟﯾﮫ اﻟﺟﻣﮭور؛ ﻓﺎﻟﻘطﻊ ﯾﻧﺎﺳب ﻓﻌل اﻟﻣﺣﺎرب ﻓﻲ ھذه اﻟﺣ ﺎل  ،وﯾ ﺗ ّم ﺗﻧﻔﯾ ذه ﻛﻣ ﺎ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘطﻊ ﻟﻠﺳّرﻗﺔ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﯾدﯾن ؛ أﻣّﺎ اﻟرﺟﻠﯾن ﻓﯾﻛون ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ھو ﻣﻔﺻل اﻟﻛﻌ ب ﻋﻧ د ﺟﻣﮭ ور
اﻟﻔﻘﮭﺎء  ،وﯾﺣﺳم ﻣﻛﺎن اﻟﻘطﻊ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ أﯾﺿﺎ ﻣﻧﻌﺎ ﻟﮭﻼك اﻟﻣﺣدود .
) (1ﯾﻧظر  ،اﺑن رﺷد  ،ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﮭد  ،ج 453/ 2؛ ﺷرح اﻟزرﻗﺎﻧﻲ ،ج 93 ، 92 / 8؛ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ  ،اﻷم  ،ج138 / 6
؛ﻟﺷﯾرازي  ،اﻟﻣﮭذّب  ،ج 283/2؛ اﺑن ﻗداﻣﺔ  ،اﻟﻣﻐﻧﻲ  ،ج. 272-271 / 10
)  (2ﯾﻧظر ،اﺑن ﻗداﻣﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،ج 271/ 10؛ اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ ،ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ  ،ج 93/7؛اﻟزﯾﻠﻌﻲ ،ﺗﺑﯾﯾن اﻟﺣﻘﺎﺋق،
ج235/3؛ اﻟﺷﯾرازي  ،اﻟﻣﮭذّب  ،ج. 284 /2
)  (3ﯾﻧظر  ،ﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟدﺳوﻗﻲ  ،ج 349/4؛ اﺑن رﺷد  ،ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﮭد  ،ج. 456-455 / 2
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

 -3ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺟﻠد :ﺗﺗﻌﻠّق ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺑﺣدّي اﻟزﻧﻰ واﻟﻘذف وﺗﺗﻌ دى إﻟ ﻰ ﺷ رب اﻟﺧﻣ ر ؛ ﺛ ّم
إﻧّﮭﺎ ﺗﺗ ّم ﺑﺿرب اﻟﻣﺣﻛ وم ﻋﻠﯾ ﮫ ﺿ رﺑﺎ ﻣﺗوﺳ طﺎ ﺑﺳ وط ﻻ ﺛﻣ رة ﻓﯾ ﮫ)(1ﻏﺎﻟﺑ ﺎ ،وﺑﺎﻷﯾ دي واﻟﻧّﻌ ﺎل وأط راف
ﻲ ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺳــﻠﻢ ﺑﺮﺟــﻞ ﻗــﺪ ﺷــﺮب ،ﻗ ــﺎل:
اﻟﺛﯾ ﺎب ﻓ ﻲ ﺣ ّد اﻟﺷ رب  ،ﻓﻘ د روى أﺑ و ھرﯾ رة أ ّﻧ ﮫ﴿ :أﺗــﻲ اﻟﻨّﺒـ ّ
اﺿﺮﺑﻮﻩ ؛ ﻗـﺎل أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة ﴿ :ﻓﻤﻨـّﺎ اﻟﻀﺎرب ﺑﻴﺪﻩ  ،واﻟﻀﺎرب ﺑﻨﻌﻠﻪ  ،واﻟﻀﺎرب ﺑﺜﻮﺑﻪ … ﴾﴾).(2
وﯾﻔﺗ رض ﻓ ﻲ اﻟﺟ ﻼد أن ﯾﺿ رب اﻟﻣﺣ دود ﺿ رﺑﺎ ﻏﯾ ر ﻣﮭﻠك،وﻏﺎﻟﺑ ﺎ ﻣ ﺎ ﯾﻛ ون ﻣﺣﻠّ ﮫ اﻟظﮭ ر أو
اﻷﻋﺿ ﺎء اﻟﻘرﯾﺑ ﺔ ﻣﻧ ﮫ؛ وﯾﺗﻔ ﺎدى اﻷﻣ ﺎﻛن اﻟﺣﺳﺎﺳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺑ دن وﺗﻠ ك اﻟﺳ رﯾﻌﺔ اﻹﺗ ﻼف  ،اﻟﻌﺳ ﯾرة اﻟﺟﺑ ر
ﻛﺎﻟرأس واﻟوﺟﮫ ﺳواء ﻛﺎن اﻟﻣﺣدود رﺟﻼ أم اﻣرأة

)(3

.

ھذا وﻧؤﻛّد ﻋﻠﻰ أﻧّﮫ إذا ﻛﺎن اﻟﺣﺳم ﺗدﺑﯾرا ﺷرع ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘطوع ﻣن اﻟﮭﻼك ،ﻓﻧرى ﺿرورة
إﺳﻌﺎف اﻟﻣﺟﻠود أﯾﺿﺎ إذا ﻣﺎ ﺧﯾف ﻋﻠﯾﮫ اﻟﮭﻼك ﻷنّ اﻷﺻل ﻓﻲ اﻟﺟﻠد أﻧّﮫ ﻋﻘوﺑﺔ ﺑدﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﮭﻠﻛﺔ.
- 4ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻧﻔﻲ :اﺧﺗﻠف اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﻛﯾﻔ ّﯾ ﺔ ﺗﻧﻔﯾ ذ ھ ذه اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ اﻟﻣﻘ رّ رة ﻟﻘ ﺎطﻊ اﻟطرﯾ ق إذا أﺧ ﺎف
اﻟﻧّﺎس دون ﻗﺗل أو أﺧذ ﻷﻣواﻟﮭم ؛ وﺳﺑب اﻟﺧﻼف ھو ﺗﺑﺎﯾن ﺗﺣدﯾدات "اﻟﻧّﻔﻲ ".
ﻓﺎﻟﺣﻧﻔﯾﺔ

)(4

ذھﺑوا إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄنّ ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﺗ ّم ﺑﺣﺑس اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻷنّ ﺣﺑﺳﮫ ﻓﯾﮫ ﻣدﻟول اﻟﻧّﻔﻲ ﻣن

اﻷرض ﻛﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﻧ صّ اﻵﯾ ﺔ..﴿ :أو ﻳﻨﻔــﻮا ﻣـﻦ اﻻرض﴾ ..اﻟﻣﺎﺋ دة ،33/وﻋﻠّﻠ وا رأﯾﮭ م ھ ذا ﺑ ﺄنّ ﺗﻐرﯾ ب ﻗ ﺎطﻊ
اﻟطرﯾق ﻗد ﯾؤدّي إﻟﻰ ﺿرر أﻛﺑر ﺳواء ﺑﺎﻟﺑﻠد اﻟّذي ﯾﻐرّ ب إﻟﯾﮫ،أو ﺑﻧﻔﺳﮫ ودﯾﻧﮫ ﺧﺎﺻّﺔ إن ﻛﺎن ﻗد أﺑﻌ د إﻟ ﻰ
دار اﻟﺣرب،ﻓﺎﺣﺗﻣ ﺎل ردّﺗ ﮫ ﻛﺑﯾر؛واﻟﻣﺎﻟﻛﯾ ﺔ

)(5

ﯾ رون إﺧراﺟ ﮫ ﻣ ن اﻟﺑﻠ د اﻟّ ذي ﻧ ّﻔ ذ ﻓﯾ ﮫ ﺟرﯾﻣﺗ ﮫ إﻟ ﻰ آﺧ ر

،وﺳﺟﻧﮫ ھﻧﺎك ﺣﺗّﻰ ﺗظﮭر ﺗوﺑﺗﮫ .
وﻗد رﺟّ ﺢ اﻟﺑﻌض ﻣذھب اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك

) (6

 ،ﻓرأوا أن ﯾﺗ ّم ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻧّﻔﻲ ﺑﺣﺑس اﻟﻣذﻧب ﻓﻲ ﺑﻠ د

آﺧر ﻏﯾر اﻟّذي ارﺗﻛب ﻓﯾ ﮫ اﻋﺗداءاﺗ ﮫ إﻟ ﻰ ﺣ ﯾن ظﮭ ور ﺻ ﻼﺣﮫ وﺑ دوّ ﺗوﺑﺗ ﮫ ؛ ﻓﻣ دّة اﻟﺣ ﺑس ﻏﯾ ر ﻣﺣ دّدة
؛وھو اﻟرّ أي ﻋﻧدﻧﺎ  ،إﻟﻰ ﺣﯾن ﻗﯾﺎم اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وإﻣﻛﺎن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﺷرﯾد واﻟطرد ﻣن اﻷرض  ،وإﻟﻰ ﺣﯾن
إدراك ﻣدﻟول ﻣﺻطﻠﺢ "اﻟﻧّﻔﻲ"  ،اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﷲ اﻟﻌزﯾز.
وذھ ب اﻟﻌﻼّﻣ ﺔ ﻋﺑ د اﻟﻘ ﺎدر ﻋ ودة) (7إﻟ ﻰ اﻋﺗﺑ ﺎر اﻟﻧّﻔ ﻲ ﺑﮭ ذا اﻟﺗﺣدﯾ د اﻟ راﺟﺢ ﯾﻘﺎﺑ ل اﻹرﺳ ﺎل إﻟ ﻰ
اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﻋرف اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ  ،وھو أﺣدث ﻣﺎ وﺻﻠت إﻟﯾﮫ اﻟﻧّظرﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻘﺎب .
)  (1ﯾﻧظر  ،اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك  ،اﻟﻣدوّ ﻧﺔ  ،ج. 404/ 4
)  (2أﺧرﺟﮫ ،اﻟﺑﺧﺎري  ،ﻛﺗﺎب اﻟﺣدود،ﺑﺎب اﻟﺿرب ﺑﺎﻟﺟرد واﻟﻧّﻌﺎل  ،ﺣدﯾث رﻗم ، 6279:واﻟﻠّﻔظ ﻟﮫ.
)  (3ﯾﻧظر  ،اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ  ،ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻣﺣﺗﺎج  ،ج 154 /4؛ ﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟدﺳوﻗﻲ  ،ج.354 /4
)  (4ﯾﻧظر  ،اﻟﺳرﺧﺳﻲ  ،اﻟﻣﺑﺳوط  ،ج 135/9؛ اﻟزﯾﻠﻌﻲ  ،ﺗﺑﯾﯾن اﻟﺣﻘﺎﺋق  ،ج. 236/3
)  (5ﯾﻧظر  ،ﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟدﺳوﻗﻲ  ،ج 349/4؛ اﺑن رﺷد  ،ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﮭد  ،ج. 456/2
)  (6ﯾﻧظر  ،أﺑو زھرة  ،اﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،ص. 159
)  (7ﯾﻧظر  ،ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋودة  ،اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ،ج.661،660/1
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

وإﻧﺎ ﻧرى ھذه اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ،إن ﻛﺎﻧت ﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن ﻣن طﺑﯾﻌﺔ واﺣدة  ،إذ أنّ ﻛﻼھﻣﺎ ﻋﻘوﺑﺔ
ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرّ ﯾّﺔ وﻏﯾر ﻣﺣدّدة اﻟﻣدّة؛ إﻻّ أنّ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﻘرّ رة ﻟﮭﺎ ھﺎﺗﺎن اﻟﻌﻘوﺑﺗﺎن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛ﻓﺎﻹرﺳﺎل إﻟﻰ
اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ ﻻ ﯾطﺑّق ﻋﻠﻰ ﻗطّﺎع اﻟطرق اﻟّذﯾن أﺧﺎﻓوا اﻟﺳﺑﯾل دون ﻗﺗل أو ﺳﻠب  ،وإﻧّﻣﺎ ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ
اﻟﻣﺟرﻣﯾن اﻟﻌﺎﺋدﯾن إﻟﻰ اﻹﺟرام أو اﻟﻣﺟﺎﻧﯾن  ..؛ وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﯾﺳت ﻛﺎﻣﻠﺔ.
واﻟﺣقّ أنّ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘرّ رة ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﷲ ﻟم ﯾدرك أﺑﻌﺎدھﺎ ﺑﻌد اﻟﻔﻛر اﻟﺑﺷري اﻟﻘﺎﺻر ،وإﻟﻰ ﺣ ﯾن
ﺗﻣﺎم إدراﻛﮭﺎ  ،ﻓﺈﻧّﮭﺎ ﺗﻧﻔذ ﺑﺳﻠب ﺣرّ ﯾّﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺣﺗّﻰ ﺗظﮭر ﺗوﺑﺗﮫ أو ﯾﻣوت.

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ:
آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون .
ﺣرﺻت أﻏﻠب اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻟﻠدول ﻋﻠﻰ وﺿﻊ آﻟﯾﺎت ﻣﺗﻧوّ ﻋﺔ  ،ﻣواﻛﺑﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻷﺣدث ﻣﺎ
وﺻل إﻟﯾﮫ اﻟﻔﻛر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻔرﯾد اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم و اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ أھ ّم ﺻورة ﻟﮫ  .و ﻷنّ
رﻛﯾزة ھذه اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ھﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ ﻓﻘد ﻋﻣدت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎه ﻣن ﺗﻧوﯾﻊ
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ  ،وﺿﻊ آﻟﯾّﺎت ﯾطﺑّق ﻛﺛﯾر ﻣﻧﮭﺎ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺗطﻠّب اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي
ﺗطﺑﯾق ﺑﻌﺿﮭﺎ ﺧﺎج ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ؛ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻋرﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗرﺗﯾب ﻓﻲ ﻋﻧﺻرﯾن ھﻣﺎ :
ّأوﻻ ـ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ  :و ﺗﺳﻣّﻰ "أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ" ،
و ﺗﻣﺛّل ھذه اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﻧﻲّ ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳّﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرّ ﯾّﺔ ،ذﻟك أنّ ﻣﺣور اﻧﺷﻐﺎل
اﻟﺳّﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ أﺻﺑﺢ ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣذﻧب –اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ – اﻟّﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻛ ّل اﻟدول واﻟﻣﻧظّﻣﺎت
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾّﺔ واﻟدّوﻟﯾّﺔ إﻟﻰ ﺗﺄھﯾﻠﮭم ﻟﻠﻌودة ﻣن ﺟدﯾد إﻟﻰ ﻣﺟﺗﻣﻌﮭم ﻛﺄﻋﺿﺎء ﺻﺎﻟﺣﯾن دون ﺗﻣرّ د  .وﻟﺗﺣﻘﯾق ھذه
ظ ٍم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛ ّل ﻣؤﺳّﺳﺔ ﻋﻘﺎﺑﯾّﺔ ھﻲ ):(1
اﻷھداف اﻟﻧّﺑﯾﻠﺔ واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺳّﺎﻣﯾﺔ وﺿﻌت أرﺑﻌﺔ ُﻧ ُ
 1ـ ﻧظـﺎم اﻟـﺗّﺻﻧﯾف :ﯾﻧﺻرف ﻣدﻟوﻟﮫ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ﻟﯾﺷﻣل ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺛﻼﺛﺔ

)(2

:

أﺣدھﺎ  :ﯾﺗﻣﺣور ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ طواﺋف ﻣن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﻓﻲ ﻣؤﺳّﺳ ﺎت ﺗﺧﺻّﺻ ﯾّﺔ  ،ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس
اﻟﺳّنّ  ،واﻟﺟﻧس  ،وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌود  ،وﻛذا اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾّﺔ  ،ﺛ ّم ﺗﻘﺳﯾﻣﮭم داﺧل ﻛ ّل ﻣؤﺳّﺳﺔ .
ﺛﺎﻧﯾﮭ ﺎ  :ﯾ رﺟّ ﺢ اﺻ طﻼﺣﺎت "اﻟﺗّﺷ ﺧﯾص واﻟﺗّﻌرﯾ ف واﻟﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ " –
Traitement

Diagnostic , Orientation,

ﻟﻠدّﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﺗّﺻﻧﯾف .

) (1ﯾﻧظر  ،ﯾﺳر أﻧور ﻋﻠﻲ و آﻣﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺛﻣﺎن ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب،ج 200/2وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ؛ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد
اﻟﻣﻧﻌم ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ص 251و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ؛
Roger Merle & A. Vitu, Traité de Droit Criminel, T1,P840&SS.
) (2ﯾﻧظر  ،أﺣﻣد اﻷﻟﻔﻲ " ،ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣؤﺳّﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ " ،ﻣﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻘوﻣﯾّﺔ  ،ﻣﺞ، 5ع، 3ﻧوﻓﻣﺑر 1962
م  ،ص. 324-323
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

ﺛﺎﻟﺛﮭﺎ :ﯾد ّل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟذي ﺑﮫ ﯾﺗ ّم اﻟﺗّوﻓﯾق ﺑﯾن اﻟﺗّﺷﺧﯾص وﻛﯾﻔﯾّﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ
ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻔراد؛ وھو ﻣﻧﮭﺞ ﯾﻣﻛّن ﻣن اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧّزﻻء .

و ﻛﻠّﮭﺎ ﺗ دور ﺣ ول ﻣ دﻟول ﻓرﯾ د ﯾﻧط وي ﻋﻠ ﻰ  " :ﺗﻘﺳ ﯾم اﻟﻣﺣﻛ وم ﻋﻠ ﯾﮭم إﻟ ﻰ طواﺋ فَ ﺗﺗﺟ ﺎﻧس
أﻓرادھﺎ  ،ﺛ ّم إﯾداﻋُﮭم ﻣؤﺳّﺳﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وإﺧﺿﺎﻋُﮭم ﻓﯾﮭﺎ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄھﯾﻠﻲّ ﻣﻧﺎﺳب ").(1
)(2

أ -أﺳس ﻧظﺎم اﻟﺗّﺻﻧﯾف

 :اﻧﺗﮭﺟت اﻻﺗّﺟﺎھﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ﻣﻧﮭﺞ ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر

ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺑﻌﻘوﺑﺎت ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرّ ﯾّﺔ  ،ﺣﺗّﻰ ﯾﺗﯾﺳّر ﺗطﺑﯾق اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗّﺄھﯾﻠﯾّﺔ اﻹﺻﻼﺣﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﻟﻛ ّل طﺎﺋﻔﺔ ﻣﻧﮭم .وﻋﻣوﻣﺎ  ،ﯾﻣﻛن ﺣﺻر اﻷﺳس اﻟّﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻧظﺎم اﻟﺗّﺻﻧﯾف ﻓﻲ ﺧﻣﺳﺔ) (3ھﻲ:
أ -1ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺟﻧس :ﯾﻌﺗﺑر ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣن أﻗدم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻧّف ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ اﻟﻣﺣﻛوم
ﻋﻠﯾﮭم  ،وﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ اﻟﺗّﻔرﯾق ﺑﯾﻧﮭم ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺟﻧﺳﮭم ؛ وﻣﻘﺗﺿﻰ ذﻟك ،أن ﺗﺧﺻّص ﻣؤﺳّﺳﺎت ﻋﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻟﻠرّ ﺟﺎل،
وأﺧ رى ﻟﻠﻧّﺳ ﺎء  ،ﻣﻧﻔﺻ ﻠﺔ ﺗﻣﺎﻣ ﺎ  ،ﺑﺣﯾ ث ﻻ ﯾُﺳ ﻣﺢ ﺑ ﺄيّ اﺗّﺻ ﺎل ﺑ ﯾن اﻟﺟﻧﺳ ﯾن  ،درءا ﻟﻣ ﺎ ﻗ د ﯾ ﻧﺟم ﻋ ن
اﺧﺗﻼطﮭم ﻣن أﺿرار وﻣن ﻓﺳﺎد …).(4
أ -2ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺳّنّ  :ﯾﺗ ّم اﻟﻔﺻل وﻓق ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر  ،ﺑﯾن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺗﺑﻌ ﺎ ﻟﺳ ﻧّﮭم ؛ وﻧﻣ ّﯾ ز
ھﻧﺎ ﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ طواﺋف ھﻲ :طﺎﺋﻔﺔ اﻷﺣداث  ،طﺎﺋﻔﺔ اﻟ ّﺷﺑّﺎن  ،وأﺧﯾرا طﺎﺋﻔﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن). (5
واﻟﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺑﺣﺳب أﻋﻣﺎرھم  ،ﺗﺗﺟﻠّﻰ ﻓﻲ ﺗﯾﺳﯾر ﺗطﺑﯾق اﻟﺑراﻣﺞ
اﻟﺗّﺄھﯾﻠﯾّﺔ واﻹﺻﻼﺣﯾّﺔ  ،وﺿﻣﺎن ﻣرد ودﯾﺗﮭﺎ  .ھذا ﻓﺿﻼ ﻋن أن ﻛل طﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟطّواﺋف اﻟﺛّﻼث  ،ﺗﺗطﻠّب
ﺷﺑّﺎن ﻗد ﻻ ﯾؤﺛّر ﻓﻲ اﻟﻛﺑﺎر ،وذﻟك
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻّﺔ؛ ﻓﻣﺎ ﯾﺻﻠﺢ ﻟﺻﻐﺎر اﻟﺳّنّ ﻗد ﻻ ﯾﻧﻔﻊ اﻟ ّﺷﺑّﺎن  ،وﻣﺎ ﯾﻧﻔﻊ اﻟ ّ
أنّ اﺳﺗﻌدادات اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم وﻗﺎﺑﻠﯾّﺗﮭم ﻟﻺﺻﻼح ﺗﺗﻔﺎوت ﺗﺑﻌﺎ ﻷﻋﻣﺎرھم وﻧﺿﺟﮭم.
أ-3ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻘوﺑﺔ  :ﻟﮭذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺗﺻﻧﯾﻔﺎن):(1
أﺣدھﻣﺎ  :ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﻧوع ﺣﻛم اﻹداﻧﺔ  ،ﻓﯾﻘﺳّم اﻟﻣﺣﺑوﺳﯾن إﻟﻰ ﺛﻼث ﻓﺋﺎت :
أ-ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ .
)  (1ﺣﺳﻧﯾن إﺑراھﯾم ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑﯾد  ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺟرام وﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ص . 259
)  (2ﯾﻧظر  ،ﻓوزﯾّﺔ ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر  ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻹﺟرام وﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ص 358-356؛ ﺣﺳﻧﯾن إﺑراھﯾم ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑﯾد  ،اﻟﻣرﺟﻊ
اﻟﺳّﺎﺑق  ،ص. 266 -261
)  (3ھذه اﻷﺳس أو اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر أوردﺗﮭﺎ اﻟﻘﺎﻋدة رﻗم  8ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗواﻋد اﻟﺣ ّد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن ؛وھو ﻣﺎ ﻧﺻّت
ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎ ّدﺗﯾن  28ـ 29ﻣن ق.ت.س.ج.
)  (4ھذا ﻣﺎ أﻛّدﺗﮫ اﻟﻘﺎﻋدة  8ﻓﻘرة) أ( ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗواﻋد اﻟﺣ ّد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن .
)  (5ھذا اﻟﺗّﺻﻧﯾف أﻛّدﺗﮫ اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة )د( ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺛّﺎﻣﻧﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗواﻋد اﻟﺣ ّد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن ؛
ﯾﻧظر،رﻣﺳﯾس ﺑﮭﻧﺎم ،اﻟﻛﻔﺎح ﺿ ّد اﻹﺟرام ،ص. 74-73
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

ب-ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺣﺑوﺳﯾن اﺣﺗﯾﺎطﺎ .
ج-ﻓﺋﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻺﻛراه اﻟﺑدﻧﻲّ .
ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﺗﻘﺗﺿﻲ إداﻧﺗُﮭم اﻟﻧّﻘ ل إﻟ ﻰ ﻣؤﺳّﺳ ﺔ ﻣﻌﯾّﻧ ﺔ ﺑ ذاﺗﮭﺎ  ،ﺣ ّﺗ ﻰ ﯾ ﺗ ّم ﺗﻧﻔﯾ ذ اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ اﻟﻣﺣﻛ وم ﺑﮭ ﺎ
ﻋﻠﯾﮭم وإﺧﺿﺎﻋﮭم ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻧوع ﺟرﯾﻣﺗﮭم .
واﻟﺛّﺎﻧﯾﺔ ﺗﺗطﻠّب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻّﺔ  ،ﻟﻌدم ﺛﺑوت اﻟﺗّﮭﻣﺔ ﻋﻠﯾﮭم  ،ﻓﯾظﻠّوا أﺑرﯾﺎء وﯾﻌﺎﻣﻠوا ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺳﻧﺔ
إﻟﻰ أن ﺗﺛﺑت إداﻧﺗُﮭم  ،ﻓﯾﻧﻘﻠوا إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳّﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺈﺻﻼﺣﮭم .
أﻣّﺎ اﻟﺛّﺎﻟﺛﺔ  ،ﻓﺳﺑﺑﮭﺎ ﻋدم دﻓ ﻊ اﻟﻐراﻣ ﺎت اﻟﻣﺣﻛ وم ﺑﮭ ﺎ أو إﺣ دى اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت اﻟﻣﺎﻟ ّﯾ ﺔ ؛ وﻟﮭ ذا  ،ﻓﮭ ﻲ
أﯾﺿﺎ ﺗطﻠب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ).(1
واﻟﺛّﺎﻧﻲ :ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﻧوع اﻟﻌﻘوﺑﺔ :ﯾﻘﺳّم اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم وﻓق ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ اﻟطّواﺋف اﻵﺗﯾﺔ :
طﺎﺋﻔﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺑﻌﻘوﺑﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﻣد ..

-طﺎﺋﻔﺔ

"

"

" ﻣﺗوﺳّطﺔ "

-طﺎﺋﻔﺔ

"

"

" ﻗﺻﯾرة " .

ﺗﻧﺗﻘﻲ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳّﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرّ ﯾّﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ  ،وﻓق اﻟﻣدّة اﻟﻣﺣﻛ وم
ﺑﮭﺎ واﻟﻣﻔروض أن ﺗﻛﻔﻲ ﻹﺗﻣﺎﻣﮭﺎ ؛ وھﻧ ﺎ ﯾظﮭ ر دور اﻟﻣﺷ رف ﻓ ﻲ ﺗﻛﯾﯾ ف اﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ اﻟ ّﺗ ﺄھﯾﻠﻲّ ﻣ ن ﺟﮭ ﺔ ،
ﺑﺣﺳب ﻛ ّل ﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ  ،وﻣن ﺟﮭ ٍﺔ أﺧرى ﺑﺣﺳب ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺔ).(2
أ -4ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺳّ ﺟل ّ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ

)(3

 :ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺳّﺟ ّل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﺳّواﺑق اﻟﻌدﻟﯾّﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛوم

ﻋﻠﯾﮫ ،وﻧﻣﯾّز وﻓق ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﯾن ﺛﻼث ﻓﺋﺎت ھﻲ :
أ-اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﻷوّ ل ﻣرّ ة  ،أو اﻟﻣﺑﺗدﺋﯾن .
ب" -

" ﻟﻠﻣرّ ة اﻟﺛّﺎﻧﯾﺔ أو اﻟﻌﺎﺋدﯾن .

ج" -

" ﻷﻛﺛر ﻣن ذﻟك  ،أو اﻟﻣﻌﺗﺎدﯾن ﻋﻠﻰ اﻹﺟرام .

أ -5ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ظروف اﻟﺟﻧﺎة

)(4

 :و ھو أﺣدث ﻣﻌﯾﺎر اﺗّﺟﮭت إﻟﯾﮫ اﻟﻧّظرﯾّﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ،ﺧﺎﺻّﺔ

وأنّ ﻣﺣور اﻟﺟزاء ﻓﻲ ﻧظرھﺎ ھو ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ أو ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻣّﻰ ﺑﻧظرﯾّﺔ اﻟﻔﺎﻋل) .(5وﯾﺗ ّم ﺗﻘﺳﯾم
)  (1ﯾﻧظر،اﻟﻘﺎﻋدة 8اﻟﻔﻘرﺗﯾن ب و ج،أﯾﺿﺎ اﻟﻘواﻋد  84إﻟﻰ  93ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗواﻋد اﻟﺣ ّد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن.
)  (2ﯾﻧظر ،اﻟﻘﺎﻋدة  69ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗواﻋد اﻟﺣ ّد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن.
)  (3ھذا ﻣﺎ أﻛّدﺗﮫ اﻟﻘﺎﻋدة  67و  68ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﯾﻧظرأﯾﺿﺎ،رﻣﺳﯾس ﺑﮭﻧﺎم ،اﻟﻛﻔﺎح ﺿ ّد اﻹﺟرام ،ص. 74-73
)  (4ﯾﻧظر  ،رﻣﺳﯾس ﺑﮭﻧﺎم  ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  ،ص. 75
)  (5ﺗﻘوم ﻧظرﯾّﺔ اﻟﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗّﺎﻟﯾﺔ  :ﺟرﯾﻣﺔ  +ﺣرﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر  +ﺧطورة إﺟراﻣﯾّﺔ = ﻋﻘوﺑﺔ  .ﻓﺣﺗّﻰ ﯾوﻗّﻊ اﻟﺟزاء
اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟّذي ھو اﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،ﻻﺑ ّد أن ﺗﺛﺑت اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋل ﺣﺗّﻰ ﺗﻛﺗﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾّﺗﮫ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  .واﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ
ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻔﺎﻋل ؛ ﻟﮭذا رﻛّزت ﻋﻠﯾﮫ اﻷﻧظﺎر  ،وﻋﻛف ﻋﻠﻰ دراﺳﺗﮭﺎ اﻟﻣﺧﺗﺻّون  ،ﺳواء ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب
 ،أو ﻋﻠم اﻟﻧّﻔس ﺑﻧو َﻋﯾْﮫ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻌﻘﺎﺑﻲّ  .ﯾﻧظر  ،رﻣﺳﯾس ﺑﮭﻧﺎم  ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳّﺎﺑق  ،ص. 53
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اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم وﻓق ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺗﺑﻌﺎ ﻟظروﻓﮭم اﻟﺷّﺧﺻﯾّﺔ،وھﻲ ﻣﺗﻧوّ ﻋﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺄﺳﺑﺎب ارﺗﻛﺎب
اﻟﺟرﯾﻣﺔ؛أو ﺑﻛﯾﻔﯾّﺔ ارﺗﻛﺎﺑﮭم ﻟﮭﺎ؛أو ﺑظروﻓﮭم اﻟﺻّﺣّ ﯾّﺔ؛ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟظروف اﻟّﺗﻲ ﺗﺗطﻠّب ﻣﻌرﻓﺗﮭﺎ دراﺳﺔ
ﻣﺳﺗﻔﯾﺿﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ،ﻗﺑل دﺧوﻟﮫ اﻟﺳّﺟن،وﻛذا إﺟراء ﻓﺣوص إﺟﺑﺎرﯾّﺔ واﺧﺗﺑﺎرات ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ
ﺟواﻧب ﺷﺧﺻﯾّﺗﮫ.و ھذا ﻣﺎ ﻧﺻّت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎ ّدﺗﯾن 28ـ 29ﻣن ق.ت.س.ج.
إنّ ھذه اﻷﺳس واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  ،ھﻲ ﻣن أھ ّم دﻋﺎﺋم اﻟﺳّﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ،وھﻲ ﺗﻛﺷف ﺑﺟﻼء ﻋن
أھﻣّﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟﺗّﺻﻧﯾف ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺑﻌﻘوﺑﺎت ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرّ ّﯾ ﺔ  ،واﻟّﺗ ﻲ ﯾﻣﻛﻧﻧ ﺎ اﺧﺗﺻ ﺎرھﺎ
ﻓﻲ اﻟﻧّﻘﺎط اﻟﺗّﺎﻟﯾﺔ :
ب -أھ ّﻣﯾّﺔ اﻟﺗّﺻﻧﯾف :ﻟﻌ ّل أﻓﺿل ﻣﺎ ﻧﺳﺗﮭ ّل ﺑﮫ ،ھو ﻗول اﻟدﻛﺗور رؤوف ﻋﺑﯾد أنّ " ﻟﻛ ّل ﺗﺻﻧﯾف
ھدﻓﺎ ﺧﺎﺻّﺎ ﺑﮫ  ،وﻟﻛ ّل ھدفٍ ﻣﻌﯾّن ﺗﺻﻧﯾفٌ ﺧﺎصّ ﺑ ﮫ "

)(1

 .وﺣ ّﺗ ﻰ ﯾﺗﺣ ّﻘ ق اﻟﮭ دف اﻟﺧ ﺎصّ ﻟﻛ ّل ﺗﺻ ﻧﯾفٍ

وﻛذا ﻟﻛﻲ ﯾ ﻧﺟﺢ ﻛ ّل ﺗﺻ ﻧﯾف ﻣ ن ﺑﻠ وغ اﻟﮭ دف اﻟﻣوﺿ وع ﻟﮫ،ﻻﺑ ّد ﻣ ن ﺗﻛ ّﻔ ل ﺟﮭ ﺎز ﻣﺧ ﺗصّ ﻓ ﻲ ﺗﺻ ﻧﯾف
اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﻟﻣﺎ ﻟﮭذا اﻷﺳﻠوب اﻟﻔﻧّﻲّ ﻣن أھ ّﻣﯾّﺔ ﻧﺧﺗﺻرھﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ): (2
ب -1ﯾﺳﺎﻋد ﻧظﺎم اﻟﺗّﺻﻧﯾف ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑدأ اﻟﺗّﻔرﯾد اﻟﺗّﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ .
ب -2ﯾﺿﻣن اﻟﺗّﺻﻧﯾف اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺷﺧﯾﺻﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎ ،وﻟن ﯾﻛون ﻛذﻟك إﻻّ إذا
ﺻﺔ ﺗﺗوﻟّﻰ دراﺳﺔ ﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻔراد ﺑﺎﻟﻔﺣص واﻻﺧﺗﺑﺎر ،ﺛ ّم اﻟﺗﺷﺧّ ص.
ﻗﺎﻣت ﺑﮫ ھﯾﺋﺔ ﻣﺧﺗ ّ
ب-3ﯾﺳﮭّل ﺗطﺑﯾق اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗّﮭذﯾﺑﯾّﺔ واﻟﺗّﺄھﯾﻠﯾّﺔ ،وﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎﺣﮭﺎ ؛ ذﻟك أنّ اﻟﻣﺣﺑوﺳﯾن
ﺗﺧﺗﻠف أﻋﻣﺎرھم  ،وﺗﺗﺑﺎﯾن أوﺿﺎﻋﮭم  ،وﺗﺗﻔﺎوت ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮭم وﻗدراﺗﮭم وﻗﺎﺑﻠﯾّﺗﮭم ﻟﻺﺻﻼح  .ﻓﺎﻷﺣداث ﻣﺛﻼ
ﯾﺣﺗﺎﺟون أﻛﺛر ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾﻛون أﻛﺛر ﺛراء ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗّﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟﺗّﮭذﯾﺑﻲ واﻟﺗّرﺑوي ﻋﻣوﻣﺎ  ،ﻛﻣﺎ أﻧّﮭم أﻛﺛر
اﻟﻔﺋﺎت اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺛل ھذه اﻟﺑراﻣﺞ  .ﻓﺻﻐر ﺳﻧّﮭم ﯾﺳﮭّل ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﯾﮭم اﻟﺗّﺄﺛﯾر ﻓﯾﮭم  ،ذﻟك أﻧّﮭم
ﻣﮭﻣﺎ أﺟرﻣوا  ،ﻓﺈنّ ﻧﻔﺳﯾﺎﺗﮭم وﺳﻠوﻛﺎﺗﮭم ﺗﺑﻘﻰ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺻﻼح .
وأﻛﺛر ﻣﺎ ﯾﺑﺗﻐﯾﮫ اﻟ ّﺷﺑّﺎن ھو ﺗﻛوﯾن ﻣﮭﻧﻲ ﯾﻧﻔﻌﮭم ﺑﻌد اﻹﻓراج ﻋﻧﮭم  ،ﺣﺗّﻰ ﯾﺗﯾﺳر ﻟﮭم ﺷقّ طرﯾﻘﮭم
ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻋﺎﻟم اﻟﺟرﯾﻣﺔ  .ﻓﺣريّ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻔﺋﺔ ﺗﻛﺛﯾف اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗّﻛوﯾﻧﯾّﺔ وﺗﻧوﯾﻌﮭﺎ وﻛذا ﺗﻣدﯾد
ﺻ ﺔ اﻷﺧ رى .أ ّﻣ ﺎ
اﻟﻔﺗ رات اﻟﺗدرﯾﺑ ّﯾ ﺔ ﺳ واء ﻓ ﻲ اﻟ ورش اﻟﺗّﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻠﻣؤﺳّﺳ ﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑ ّﯾ ﺔ أو ﻓ ﻲ اﻟﻣؤﺳّﺳ ﺎت اﻟﺧﺎ ّ
اﻟﻛﺑ ﺎر ،ﻓﻐﺎﻟﺑ ﺎ ﻣ ﺎ ﯾﻣﯾﻠ ون إﻟ ﻰ اﻟﻌﻣ ل؛ وﻟﮭ ذا ﻻ ﺑ ّد ﻣ ن ﺗﺷ ﻐﯾﻠﮭم ﻓ ﻲ أﺣ د اﻷﻋﻣ ﺎل ﺳ واء داﺧ ل اﻟﻣؤﺳّﺳ ﺔ
اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ذاﺗﮭﺎ أو ﯾﻛون ذﻟك ﺧﺎرﺟﮭﺎ .
ب -4ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺗّﺻﻧﯾف ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻧّب ﻣﺳﺎوي اﻻﺧﺗﻼط ﺑﯾن اﻟﺳّﺟﻧﺎء.
)  (1رؤوف ﻋﺑﯾد  ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب  ،ص . 531
)  (2ﯾﻧظر  ،أﺣﻣد اﻷﻟﻔﻲ" ،ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣؤﺳّﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ "  ،ﻣﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻘوﻣﯾّﺔ  ،ﻣﺞ ، 5ع ، 3ﻧوﻓﻣﺑر
 1962م ،ص 333؛ رؤوف ﻋﺑﯾد  ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب  ،ص 533-530؛ اﻟ ّﺳﯾّد ﯾس اﻟﺳﯾد  ،ﺗﺻﻧﯾف
اﻟﻣﺟرﻣﯾن  ،ﻣﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻘوﻣﯾّﺔ  ،ع ، 1ﻣﺎرس  1962م ﻣﺞ. 51/ 5
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ب -5و "ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺗّﺻﻧﯾف اﻟﺻّﺣﯾﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ " ).(1
 2ـ ﻧظﺎم اﻟﻌﻣل:ﻟﻘد ﺗﻐﯾّرت اﻟﻧظرة إﻟﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﺗﻐﯾّر اﻟﻧّظرة إﻟﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ وأھداﻓﮭﺎ ؛ ﻓﻐدا
اﻟﻌﻣل أﺳﻠوﺑﺎ ﻓﻧّﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﺑوﺳﯾن  ،ھدﻓﮫ اﻷوّ ل اﻹﺻﻼح وإﻋﺎدة اﻟﺗّﺄھﯾل  ،وھدﻓﮫ اﻟﺛّﺎﻧﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ
ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻧﻲ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ،ﺑﻌﯾدا ﻋن أيّ إﯾﻼم أو ﺗﻌذﯾب  .وھذا ﻣﺎ دﻋﺎ إﻟﯾﮫ ﻣؤﺗﻣر ﻻھﺎي اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﺳﻧﺔ
 1950م ،وﻛذا ﻣؤﺗﻣر ﺟﻧﯾف اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ 1955م).(2
أ -ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣل اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ:ﺗﻧﺗﮭﺞ اﻟﻣؤﺳّﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ أﺣد اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺛّﻼث اﻟﺗّﺎﻟﯾﺔ):(3
أ -1ﻧظﺎم اﻟﻣﻘﺎوﻻت ، " L Entreprise ":وﻓق ھذا اﻟﻧّظﺎم  ،ﺗﺧوّ ل اﻟدّوﻟﺔ أﻣر ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣ ل اﻟﻌﻘ ﺎﺑﻲ
ﻟﻣﻘ ﺎول ﯾﺗ وﻟّﻰ ﺗﺟﮭﯾ ز ورش اﻟﻌﻣ ل اﻟﺗّﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻠ ّﺳ ﺟن ﺳ واء ﺑ ﺎﻵﻻت واﻟوﺳ ﺎﺋل اﻟﺗّﻘﻧ ّﯾ ﺔ أو ﺑﺎﻹط ﺎرات اﻟﻔ ّﻧ ّﯾ ﺔ
اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ ﻓﻲ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗّﻧﻔﯾذ ؛ وﻛذا ﯾﺗﻛﻔّل ﺑ دﻓﻊ اﻷﺟ ور اﻟﻣﺳ ﺗﺣﻘّﺔ ﻟﻠﻌﻣ ﺎل –اﻟﻣﺳ ﺎﺟﯾن -؛ ذﻟ ك أ ّﻧ ﮫ
ﯾﻧﻔرد ﺑﻛ ّل اﻹﻧﺗﺎج  ،وﻟﻛن أﯾﺿﺎ ﯾﺗﺣﻣّل أيّ ﺧﺳﺎرة ﻗد ﺗﺣدث أو ﺗﺗﺣﻘّق .
أ-2ﻧظﺎم اﻟﺗّورﯾد  :ﯾﻘوم ھذا اﻟﻧّظﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷرﻛﺔ  ،طرﻓﺎھﺎ اﻟدّوﻟﺔ ﻣﻣﺛّﻠﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ
 ،واﻟﻣﻘﺎول أو أﺣد رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل؛ ﻓﯾﺗوﻟّﻰ ھذا اﻷﺧﯾر ﺗزوﯾد ورش اﻟﻌﻣل اﻟﺗّﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺳّﺟن ﺑﺎﻵﻻت واﻟﻣوا ّد
اﻷوّ ﻟ ّﯾﺔ وﻛ ّل اﻟﺗّﺟﮭﯾزات اﻟﻶزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺷرف إدارة اﻟﺳّﺟن ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺷﻐﺎل وﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
ﻟﻠﻣﻘﺎول ﻟﯾﺗﻛﻔّل ﺑﺗﺳوﯾﻘﮭﺎ،وﯾﻛون اﻟطّرﻓﺎن ﻗد اﺗّﻔﻘﺎ ﻣﺳﺑّﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺎل ﺗﺳﻠّم ﻟﻠدّوﻟﺔ .
و أھ ّم ﻣﯾزة ﻓﻲ ھذا اﻟﻧّظﺎم ھﻲ أﻧّﮫ ﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﮭدف اﻹﺻﻼﺣﻲ ﻟﻠﻌﻣ ل اﻟﻌﻘ ﺎﺑﻲ  ،ﻷنّ ﻣﮭ ّﻣ ﺔ
اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗّﻧﻔﯾذ ﻣوﻛوﻟ ﺔ ﻹدارة اﻟ ّﺳ ﺟن وھ ﻲ ﻻ ﺗﮭ دف ﻣ ن وراء ﺗﺷ ﻐﯾل اﻟﻣﺳ ﺎﺣﯾن ﻏﯾ ر إﺻ ﻼﺣﮭم
وﺗﺄھﯾﻠﮭم ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﻓرادا أﺳ وﯾﺎء  .واﻟﻌ ﺎﺋق اﻟوﺣﯾ د أﻣ ﺎم ﺗطﺑﯾ ق ھ ذا اﻟﻧّظ ﺎم ھ و ﺗﺧ وّ ف رﺟ ﺎل
اﻷﻋﻣﺎل أو اﻟﻣﻘﺎوﻟﯾن ﻣن اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ  ،ذﻟك أﻧّﮭم ﯾﺗﺣﻣّﻠوﻧﮭﺎ ﺑرﻣّﺗﮭﺎ  ،زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ أﻧّﮭم ﯾرﻓﺿون ﻏﺎﻟﺑﺎ
إﺷراف إدارة اﻟﺳّﺟن ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻐﯾل أﻣواﻟﮭم  ،وﯾﻔﺿّﻠون ﺗوﻟّﻲ ذﻟك ﺑﺄﻧﻔﺳﮭم .
أ -3ﻧظﺎم اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺑﺎﺷر :

La Régie Directe

ﯾﻘوم ھذا اﻟﻧّظﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺣﻣّل اﻟدّوﻟﺔ ﻣﮭ ّﻣ ﺔ

اﻟﺗّﺟﮭﯾز واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ ﺣ ﱟد ﺳواء  ،ﺑل وأﯾﺿﺎ ﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﻧﻔﺳﮭﺎ .
و رﻏم أنّ ﻧظﺎم اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺑﺎﺷر أﺣﺳن ﻧظﺎم ﻣن ﺣﯾث ﺗطﺑﯾق اﻟﺑراﻣﺞ اﻹﺻ ﻼﺣﯾّﺔ واﻟﺗّﺄھﯾﻠ ّﯾ ﺔ
ﺻ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺗّﻧﻔﯾ ذ ؛ وﻟﮭ ذا ﻓﮭ ﻲ ﺗﻌ ﯾّن
ﻟﻠﻣﺣﻛ وم ﻋﻠ ﯾﮭم  ،إﻻّ أنّ إدارة اﻟ ّﺳ ﺟن ﺗﻔﺗﻘ ر ﻛﺛﯾ را ﻟﻺط ﺎرات اﻟﻣﺧﺗ ّ
)  (1رؤوف ﻋﺑﯾد  ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب  ،ص . 532
)  (2ﯾﻧظر  ،ﻋﻠﻲ راﺷد " ،اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺳّﺟون ﻋﻠﻰ ﺿوء أﻋﻣﺎل ﻣؤﺗﻣر ﻻھﺎي  1950م  ،وﺟﻧﯾف 1955م "،ﻣﺟﻠّﺔ اﻟﻌﻠوم
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾّﺔ -ﯾﺻدرھﺎ أﺳﺎﺗذة ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس  -ﯾﻧﺎﯾر  1959م  ،ص. 138-115
)  (3ﯾﻧظر  ،ﻓوزﯾﺔ ﻋﺑد اﻟ ّﺳﺗّﺎر  ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب  ،ص 388-386؛ ﺣﺳﻧﯾن ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑﯾد  ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﻋﻠم
اﻹﺟرام وﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ص  281-279؛ ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﮭوﺟﻲ  ،ﻋﻠم اﻹﺟرام وﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ص  298-289؛
. G.Stéfani & Levasseur, Ibid. , P 509-516
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ﻣوظّﻔﯾن ھم ﻓﻲ ﺣ ّد ذاﺗﮭم  ،ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن ﺧﺎصّ ؛ ذﻟك أنّ ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺳ ﺟوﻧﯾن ﻋﻠ ﻰ اﺧ ﺗﻼف أﺻ ﻧﺎﻓﮭم
وأﻋﻣﺎرھم وظروﻓﮭم ﺗﺗطﻠّب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻣﯾّزة .
ھذا اﻟﻧّظﺎم اﻷﺧﯾر ھو اﻟﻣرﺟّ ﺢ ،وﻗد ﺗﺑﻧّﺗﮫ ﻣﻌظم اﻟدّول  ،وﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ اﻟﺟزاﺋر ). (1
ب  -أھ ّﻣ ّﯾ ﺔ اﻟﻌﻣ ل اﻟﻌﻘ ﺎﺑﻲ :ﻟﻘ د أﺛﺑ ت ﻋﻠﻣ ﺎء اﻹﺟ رام واﻟﻌﻘ ﺎب ﻣ ﺎ ﻟﻠﻌﻣ ل اﻟﻌﻘ ﺎﺑﻲ ﻣ ن دور ﻓ ﻲ
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ  ،ذﻟك أﻧّﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳّﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ):(2
ب -1ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧّظﺎم اﻟدّاﺧﻠﻲ  ،ﻓﯾﻘﻠّص ﻣن ﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺎﺟﯾن اﻟّﺗﻲ ﻛﺛﯾرا ﻣ ﺎ ﺗ ؤول
إﻟﻰ ﺟراﺋم ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون .
ب -2ﯾﺳﺎھم اﻟﻌﻣل اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗّﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾّﺔ ﻟﻠدّوﻟﺔ) (3ذﻟك أنّ إدارة اﻟﻣؤﺳّﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑ ّﯾ ﺔ ﺗﻘ وم
ﺑﺗﺳوﯾق ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺳﺎﺟﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻧوّ ﻋﮭﺎ ؛ ﻓﻣن ﺟﮭﺔ ﯾﺗﺣﻘٌق ﻟﮭﺎ اﻟرّ ﺑﺢ اﻟذي ﺗﺳﺗﻐﻠّﮫ ﻓﻲ دﻓﻊ أﺟور اﻟﻣوظﻔﯾن
وﺗﺣﺳﯾن ﺣﺎل اﻟﻣﺳﺎﺟﯾن  ،وﺟﻠب ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺷّﻐل  ،وﻣن ﺟﮭ ﺔ أﺧ رى ﺗﻛﺗﺳ ﺢ ﻣﻧﺗﺟ ﺎت اﻟﻣﺳ ﺎﺟﯾن ﻣﺟ ﺎل
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق). (4
ب -3ﯾﻧﻣّﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻌﻘﺎﺑﻲّ ﻟدى اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم  ،اﻟﺷّﻌور ﺑﺎﻟﻣﺳ ؤوﻟﯾّﺔ إزاء اﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ  ،وﻛ ذا ﺣ بّ
اﻟﻛﺳب اﻟﻣﺷروع ؛ وھذا ﯾﻌﺗﺑر أھ ّم ﻣ ﺎ ﺗﺻ ﺑو إﻟﯾ ﮫ اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﺻ ر اﻟﺣ دﯾث أي إﺣ داث ﻣﺻ ﺎﻟﺣﺔ ﺑ ﯾن
اﻟﺟﺎﻧﻲ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ؛ ھذا ﻓﺿﻼ ﻋن أنّ اﻟﻌﻣل ﯾﻔﯾد اﻟﺳّﺟﯾن ﺻﺣّ ﯾّﺎ وﻧﻔﺳﯾّﺎ .
 3ـ ﻧظﺎم اﻟﺗّﻌﻠﯾم واﻟﺗّﮭذﯾب :ﻹدراك أھ ّﻣﯾّﺔ ھذا اﻟﻧّظﺎم ﺑﺷ ّﻘﯾْﮫ  ،اﻟﺗّﻌﻠﯾم واﻟﺗّﮭذﯾب  ،ﻧﺗﻧﺎوﻟﮭﻣﺎ ﻓﻲ
ﻋﻧﺻرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺻﺔ
أ -اﻟﺗّﻌﻠﯾم) :(5ﯾﻛﻣن دوره اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ ﻣدارك ﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت ﻣن اﻟﻣﺣﻛ وم ﻋﻠ ﯾﮭم ،ﺧﺎ ّ
أوﻟﺋك اﻟّ ذﯾن ﯾﻛ ون اﻟ ّﺳ ﺑب اﻟرّ ﺋﯾﺳ ﻲ ﻻﻗﺗ راﻓﮭم اﻟﻔﻌ ل اﻟﺟرﻣ ﻲ  ،اﻟﺟﮭ ل ﺑﻌواﻗ ب اﻷﻣ ور  ،وﻛ ذا ﻣﺳ ﺗواھم
اﻟﺗّﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣﻧﺧﻔض ﺟدا .
واﻟﺗّﻌﻠﯾم  ،ﻓﺿﻼ ﻋن أﻧّﮫ ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ ﻣﺣو اﻷ ّﻣﯾّﺔ وﺳط اﻟﺳّﺟﻧﺎء ،ﻓﺈﻧّﮫ ﯾﻐرس ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم
ﻣﻠﻛﺔ اﻟﺗّﻔﻛﯾر اﻟﺳّﻠﯾم  ،وﯾﺳﺎﻋدھم ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﮫ ﺳﻠوﻛﺎﺗﮭم ﺗوﺟﯾﮭﺎ ﺳدﯾدا  .وﻓوق ﻛ ّل ذﻟك  ،ﯾﺳﮭّل إدراج ﻧظﺎم
)  (1ﯾﻧظر،اﻟﻣﺎدﺗﯾن97ـ 98ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺟون؛و ھذا ﻣﺎ أﻗرّﺗﮫ اﻟﻘﺎﻋدة  73ﻣن ﻗواﻋد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن.
)  (2ﯾﻧظر  ،ﻣﺣﻣود ﻧﺟﯾب ﺣﺳﻧﻲ " ،اﻟﻌﻣل اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ" ،ﻣﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻘوﻣﯾّﺔ  ،ﻣﺞ، 4ع ،3ص  363؛ ﻓﺗوح
اﻟﺷّﺎذﻟﻲ  ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ص . 242-240
)  (3ﯾرى اﻟﺑﻌض ﺑﺄنّ ھذا اﻟﻐرض ﯾﺟب أﻻّ ﯾطﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻷھداف اﻹﺻﻼﺣﯾّﺔ واﻟﺗّﺄھﯾﻠﯾّﺔ  ،ﯾﻧظر  ،ﻓوزﯾﺔ ﻋﺑد اﻟ ّﺳﺗّﺎر ،
ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب  ،ص  379؛ ﺣﺳﻧﯾن ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑﯾد  ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺟرام وﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ص  274؛ ﻋﻠﻲ
ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﮭوﺟﻲ  ،ﻋﻠم اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب  ،ص. 285
)  (4ﯾﻧظر  ،ﻓوزﯾﺔ ﻋﺑد اﻟ ّﺳﺗّﺎر  ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب  ،ص. 388
)  (5ﯾﻧظر  ،ﻓوزﯾﺔ ﻋﺑد اﻟ ّﺳﺗّﺎر  ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص  370-366؛ ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﮭوﺟﻲ  ،ﻋﻠم اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب ،
ص. 301-208
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اﻟﺗّﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳّﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﻣل ﺑﻌد اﻹﻓراج ﻋﻧﮫ  .ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﯾﺳﺎﻋد
اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗّﺧﻠّص ﻣن ﻋﻘدة اﻟﻧّﻘص ،وﯾﺻرف ﻋﻧﮫ ﻛ ّل ﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﻣﻌﺎودة اﻹﺟرام ﻣن ﺟدﯾد .
أ -1أﻧواﻋﮫ :ﯾﺗﺿﻣّن ﻧظﺎم اﻟﺗّﻌﻠﯾم داﺧل اﻟﺳّﺟون ﻧوﻋﯾن ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﯾن ﻟﺑﻠوغ اﻟﮭدف ﻣﻧﮫ ):(1
أﺣدھﻣﺎ :ﻧظريّ  .ﯾطﺑّق ﺗدرﯾﺟﯾّﺎ  ،ﺣﺳب ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم وأﻋﻣﺎرھم ﺑدءا ﻣن أﻗﻠّﮭم ﻣﺳﺗوى،
وذﻟك ﺑﺗﻌﻠﯾﻣﮭم اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ  ،وﺗﻠﻘﯾﻧﮭم ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾّﺔ.
وﺛﺎﻧﯾﮭﻣﺎ ﻋﻣﻠﻲ أو ﻓﻧّﻲّ  :وﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗدرﯾب اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﻋﻠ ﻰ ﺣرﻓ ﺔ أو ﻣﮭﻧ ﺔ ﯾﺧﺗﺎروﻧﮭ ﺎ
ﺣﺳب رﻏﺑﺎﺗﮭم  ،وﻛذا ﺣﺳب إﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣؤﺳّﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻣودﻋﯾن ﺑﮭﺎ .
وﻗد أﻗرّ ھذا اﻟﺗﻌﻠﯾم ق.ت.س.ج ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  24و  94ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺟون .
أ -2وﺳﺎﺋﻠﮫ  :إنّ وﺳﺎﺋل اﻟﺗّﻌﻠﯾم داﺧل اﻟﻣؤﺳّﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ  ،ھﻲ ذاﺗﮭﺎ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ
اﻟﺗّﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎدي داﺧل أ ّﯾﺔ ﻣؤﺳّﺳﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾّﺔ؛ وﯾﻣﻛن أن ﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎ :اﻟدّروس واﻟﻣﺣﺎﺿرات  ،اﻟﺻّﺣف
واﻟﻣﺟﻼّت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ .
ب  -ﻧظﺎم اﻟﺗّﮭذﯾب :ﯾﻘﺻد ﺑﮫ  ":ﻏرس وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻌﻧو ّﯾ ﺔ ﻟ دى اﻹﻧﺳ ﺎن  ،ﺳ واء ﻣ ن اﻟﻧّﺎﺣﯾ ﺔ
اﻟدّﯾﻧﯾّﺔ أو اﻟﺧﻠﻘﯾّﺔ ")(2؛ و ﻟﮭذا اﻟﻧظﺎم أﻧواع و ﻟﮫ أھﻣﯾّﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـ :
ب -1أﻧواع اﻟﺗﮭذﯾب  :ﯾﻛون اﻟﺗّﮭذﯾب دﯾﻧﯾّﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻛون ﺧﻠﻘﯾّﺎ وﻟو أنّ ﻛ ّل واﺣد ﻣﻧﮭﻣﺎ ﯾﻛﻣّل اﻵﺧر،
ﺑل اﻟﺗّﮭذﯾب اﻟدّﯾﻧﻲ ﯾﺣﻣل ﻓﻲ طﯾّﺎﺗﮫ اﻟﺗّﮭذﯾب اﻟﺧﻠﻘﻲ .
أ -اﻟﺗّﮭ ذﯾب اﻟ دّ ﯾﻧﻲ  :ﯾﻘ دّم ﻟﻠﻣﺳ ﺟوﻧﯾن ﺑواﺳ طﺔ اﻟﻣﺣﺎﺿ رات واﻟ دّروس اﻟدّﯾﻧ ّﯾ ﺔ  ،ﻛﻣ ﺎ ﯾﻣﻛ ن أن
ﯾﻛون أﺛﻧﺎء اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺷّﻌﺎﺋر اﻟدّﯾﻧﯾّﺔ  ،ﺑل أﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﻌﯾّن ﻣرﺷد أو واﻋظ ﻟﺗﻠﻘﯾﻧﮭم أﻣور اﻟدّﯾن ﻣن أﺟل ﺑﻌث
اﻟوازع اﻟدّﯾﻧﻲ ﻟدﯾﮭم وﻛذا ﻏرس اﻟﻘﯾم اﻟّﺗﻲ ﯾدﻋو إﻟﯾﮭﺎ دﯾﻧﮭم).(3
ب -اﻟﺗّﮭ ذﯾب اﻟﺧﻠﻘ ﻲ  :ﯾﺳ ﺎﻋد – ﻛﻣ ﺎ ﺳ ﺑق اﻟﻘ ول – ﻋﻠ ﻰ ﻏ رس اﻟﻘ ﯾم اﻷﺧﻼﻗ ّﯾ ﺔ اﻟﺣﻣﯾ دة ﻓ ﻲ
اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ؛ وإنّ أﺣﺳن وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ھذا اﻟﮭدف ھﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺣﺳﻧﺔ ﻣن ﻗﺑ ل ھﯾﺋ ﺔ إدارة اﻟﻣؤﺳّﺳ ﺔ
اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ؛ ﻓﻛﻠّﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺷرﻓﯾن وﻛذا اﻟﻣراﻗﺑﯾن طﯾّﺑﺔ  ،ﻛﻠّﻣﺎ اﺳﺗﺟﺎب اﻟﺳّﺟﯾن ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﺗّﮭذﯾﺑﯾّﺔ .
ب 2ـ أھﻣﯾّﺔ ﻧظﺎم اﻟﺗﮭذﯾب :ﻓﮭذا اﻟﻧّظﺎم ﻟﮫ أھﻣﯾّﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹﺟرام ):(4
)  (1ﯾﻧظر  ،ﻓوزﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر  ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب  ،ص  367؛ ﺣﺳﻧﯾن ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑﯾد  ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺟرام
وﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ص . 284-283
) (2ﺣﺳﻧﯾن ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑﯾد  ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  ،ص. 286
) (3ھذا ﻣﺎ أﻛّدﺗﮫ اﻟﻘﺎﻋدة  66ﻣن ﻗواﻋد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ.
) (4ﯾﻧظر ،ﻓوزﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر ،اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ ،ص 374-372؛ﻣﺣﻣود ﻧﺟﯾب ﺣﺳﻧﻲ  ،ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ،
ص.696
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

ﻓﮭو ﯾﺳ ﺎﻋد ﻋﻠ ﻰ ﺗﺻ ﺣﯾﺢ اﻟﻣﻔ ﺎھﯾم اﻟﺧﺎطﺋ ﺔ ﻟ دى اﻟﻣﺣﻛ وم ﻋﻠ ﯾﮭم وﯾﺳ ﺎھم ﻓ ﻲ ﻏ رس اﻟﻣﺑ ﺎدئاﻟﺳّﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔوﺳﮭم .
 ﻛﻣﺎ ﯾﻔﺗﺢ أﺑواب اﻟﺗّوﺑﺔ أﻣﺎم ﻛ ّل ﺳﺟﯾن ﻟﻺﻋراض ﻋن اﻟﺟرﯾﻣﺔ . و ﯾوﻗض اﻟوازع اﻟدّﯾﻧﻲ داﺧل ﻛ ّل واﺣد ﻣﻧﮭم .وﻗد أﻗرّ ﻧظﺎم اﻟﺗﮭذﯾب ﺑﻧوﻋﯾﮫ ق.ت.س.ج ﻓﻲ اﻟﻣواد88 :ـ 91ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة /66ف 3ﻣ ن
ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺟون).(1
 4ـ ﻧظﺎم اﻟرّ ﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻّ ﺣّ ﯾّﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ:ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻹﺻﻼﺣﯾّﺔ
اﻟﻣﻘرّ رة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳّﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ،ﻻ ﺑ ّد ﻣن ﺗوﻓﯾر اﻷﺳﺑﺎب ﻟذﻟك؛ وأوّ ﻟﮭﺎ اﻟرّ ﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻّﺣﯾّﺔ ﻟﻠﺳّﺟﯾن ،وﺛﺎﻧﯾﮭﺎ
اﻟرّ ﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ؛وﻛﻼھﻣﺎ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛّرة أﯾّﻣﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﮭم:
أ – اﻟرّ ﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻّ ﺣّ ﯾّﺔ) :(2ﺗﺷﻣل ھذه اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺟواﻧب ﻋدّة ؛ ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻣﺄﻛل واﻟﻣﻠﺑس واﻟﻧّوم
 ،وﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻌﻼج واﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﻣراض ).(3
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻌﻼج واﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﻣراض  ،ﯾﺗﺣﺗّم إﺧﺿﺎع ﻛ ّل ﻣﺳﺟون ﻟﻔﺣ ص دوريّ  ،ﯾﻘ وم
ﺑ ﮫ أط ّﺑ ﺎء اﻟﻣؤﺳّﺳ ﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑ ّﯾ ﺔ)(4؛ وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺗﻌ رّ ض أيّ ﻣﺣﻛ وم ﻋﻠﯾ ﮫ ﻟﻣ رض أو إﺻ ﺎﺑﺔ  ،ﯾ ﺗ ّم ﻧﻘﻠ ﮫ إﻟ ﻰ
اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﺗّﺎﺑﻊ ﻟﻠﺳّﺟن أﯾن ﯾﺗﻠﻘّﻰ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.
وﻗد أﻗرّ ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾّﺔ اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧّص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣواد57 :ـ 65ﻣ ن
ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺟون).(5
ب – اﻟرّ ﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ :ﯾﻘﺻد ﺑﮭﺎ  ":ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺳّﺟﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾّف ﻣﻊ اﻟﺣﯾﺎة داﺧل اﻟﻣؤﺳّﺳ ﺔ
اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ  ،وﺗوﺟﯾﮭﮫ ﻓﻲ ﺣ ّل ﻣﺷﻛﻼﺗﮫ ﺑﺳﺑب ﺣﺑﺳﮫ  ،وﻣﻧﮭﺎ ﻣﺷﺎﻛﻠﮫ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾّﺔ  ،وﻛذﻟك ﺗﺄھﯾﻠﮫ وإﻋ داده ﻟﻠﻌ ودة
إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣواطﻧﺎ ﺻﺎﻟﺣﺎ "

)(6

.

)  (1ھذا اﻟﻧّظﺎم أﻗرّﺗﮫ اﻟﻘﺎﻋدة  77ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗواﻋد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن .
)  (2ﯾﻧظر  ،ﻓوزﯾﺔ ﻋﺑد اﻟ ّﺳﺗّﺎر  ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب  ،ص 400-393؛ ﻣﺣﻣود اﻟﮭﻣﺷﯾري " ،ﺗﻘرﯾر ﺑﺷﺄن
اﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻟﺗّداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾّﺔ "  ،اﻟﻣﺟﻠّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻘوﻣﯾّﺔ  ،ﻣﺞ ،11ع 1ﻣﺎرس  1968م وھو ﻋدد ﺧﺎصّ  ،ص  124؛
Pénitentiaire, T1, P 486-488

G.Stéfani & G.Levasseur , Criminologie & Science

)  (3ھذا ﻣﺎ أﻗرﺗﮫ اﻟﻘﺎﻋدة / 26ف 1ﻣن ﻗواﻋد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن.
)  (4ﯾﻧظر Schoubi Lanadac , Réflexions sur les limites du rôle de l équipe médico – ،
pénitentiaire, Revue Pénitentiaire , 1972 , P 52

psychologique en milieu

)  (5ھذا اﻟﻧّظﺎم أﻗرّﺗﮫ أﯾﺿﺎ اﻟﻘﺎﻋدة 62و 77ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد26–22 :ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗواﻋد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن .
)  (6ﺟﻼل ﺛروت  ،اﻟظﺎھرة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ  ،ص .149
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إنّ ھذه اﻟرّ ﻋﺎﯾﺔ ذات أھﻣّﯾﺔ ﻛﺑﯾرة  ،ﺧﺎﺻّﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻓراج ﻋ ن اﻟ ّﺳ ﺟﯾن  ،ذﻟ ك أنّ اﺳ ﺗﻣرار
اﻻﺗّﺻﺎل ﺑﯾﻧﮫ وﺑﯾن اﻟوﺳ ط اﻟﺧ ﺎرﺟﻲ ﯾﺳ ﺎﻋده ﻋﻠ ﻰ اﻻﻧ دﻣﺎج ﻣ ن ﺟدﯾ د ﻣ ﻊ أﻓ راد ﻣﺟﺗﻣﻌ ﮫ  ،ﻣ ن ﻏﯾ ر أن
ﯾﺣس ﺑﯾﻧﮭم ﺑﺎﻟﻐرﺑﺔ  ،ﻓﯾﺳﻠك ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺳﻠك اﻟﻣﺟرﻣﯾن  .وﻟﻌ ّل أھ ّم اﻟوﺳﺎﺋل ﻹﻧﺟﺎح ھذا اﻟﻧّظ ﺎم ھ ﻲ  :اﻟ ّﺳ ﻣﺎح
ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺑﺗﺑﺎدل اﻟﻣراﺳﻼت ﻣﻊ أھﻠﮭم وأﻗﺎرﺑﮭم وﻛ ذا أﺻ دﻗﺎﺋﮭم  ،وﺗﺳ ﮭﯾل اﻟزﯾ ﺎرات ﻟﮭ ؤﻻء  ،ﻟﻛ ن
ﻛل ذﻟك ﯾﺗ ّم ﺗﺣت رﻗﺎﺑ ٍﺔ وﺣﯾط ٍﺔ ﺷدﯾدة ).(1
وﻗد أﻗرّ اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﺟزاﺋري ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧّص ﻋﻠﯾﮫ ﻓ ﻲ اﻟﻣ واد66 :ـ 72
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة 89ـ 90ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺟون).(2
ھذا  ،و ﻗد ﻻ ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟـزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ داﺧ ل اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑ ّﯾ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻧّظر ﻟﻧوﻋ ﮫ و ﻣ دى ﻣﻼﺋﻣﺗ ﮫ
ﻟﺷﺧﺻ ّﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ،ﺧﺎﺻّﺔ و اﻟﺳﻌﻲ ﯾﺟري ﺣﺛﯾﺛﺎ ﻟﺗﻛﯾﯾﻔﮫ و ﺟﻌﻠﮫ ﻛﻔﯾﻼ ﺑﺗﺣﻘﯾ ـق اﻟﮭ دف اﻹﺻ ﻼﺣﻲ
و اﻟﺗﺄھﯾﻠﻲ ،و ﻋﻠﻰ ھ ذا اﻷﺳ ﺎس وﺿ ﻌت اﻟﺗﺷ رﯾﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛ ﺔ آﻟ ّﯾ ﺎت أﺧ رى ﯾ ﺗ ّم ﺗﻧﻔﯾ ذھﺎ ﺧ ﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ
اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﯾﻣﻛن ﺑﯾﺎن أھﻣّﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣواﻟﻲ :
ﺛﺎﻧﯾﺎ ـ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳّ ﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ :إنّ طرق اﻟﻌﻼج اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻟﻣط ّﺑﻘﺔ داﺧل
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑ ّﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﺧﺎرﺟﮭﺎ ،و ﻟﻌ ّل اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ
اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟوﺳطﯾن اﻟﻣﻐﻠق واﻟﻣﻔﺗوح أدى إﻟﻰ ﺗﺣﻣﯾل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺳﮭر ﻋﻠﻰ
ﺣﺳن ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺣﮭﺎ ﺻﻼﺣﯾّﺎت ﺗﻣﻛّﻧﮭﺎ ﻣن اﺗّﺧﺎذ ﻗرارات ﻣﺗﻧوّ ﻋﺔ ﻟﮭﺎ اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ و ﻟﮭﺎ
وزﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ .
إنّ ﺗﻠك اﻟﻘرارات اﻟّﺗﻲ ﺗﺻدرھﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ  ،ﺑﻌﺿﮭﺎ ُﯾﺗّﺧذ ﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾّﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺻدره ﻗﺿﺎة
اﻟﺣﻛم و ﯾﺗﻌﻠّق اﻷﻣر ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﺷﻛل ﺧﺎصّ و اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﺗﺗﺧذه ﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺔ
ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت أﺻﺎﻟﺔ ﻋن ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣن ﻏﯾر ﺗﺑﻌﯾّﺔ ﻟﻐﯾرھﺎ و ﺗﺗﻣﺛّل ﻓﻲ اﻟﺗوﻗﯾف اﻟﻣؤﻗت
ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺔ و اﻹﻓراج اﻟﻣﺷروط و اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻼّﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﻔرج ﻋﻧﮫ.
 1ـ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم و آﻟﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ :ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أن
ﺗﺳﺗﺑدل ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس اﻟﻣﻧطوق ﺑﮭﺎ ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﻠ ّﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺑﺎدئ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز
ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺗﺣﻘﯾق إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم .وھو اﻟﻣﺑﺗﻐﻰ
)  (1ﯾﻧظر  ،ﻓوزﯾّﺔ ﻋﺑد اﻟ ّﺳﺗّﺎر  ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻹﺟرام وﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ص  405-401؛ ﺣﺳﻧﯾن إﺑراھﯾم ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑﯾد  ،اﻟوﺟﯾز
ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب واﻹﺟرام  ،ص 297-291؛ ﻣﺣﻣود اﻟﮭﻣﺷﯾري " ،ﺗﻘرﯾر ﺑﺷﺄن اﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻟﺗّداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾّﺔ "  ،اﻟﻣﺟﻠّﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ  ،اﻟﻌدد اﻟﺧﺎص  ،ﻣﺎرس  1968؛
G.Stéfani & G. Levasseur , Criminologie & Science Pénitentiaire,T1,P489-497
)  (2ھذا اﻟﻧّظﺎم أﻗرّﺗﮫ اﻟﻘواﻋد  79ـ  81ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗواﻋد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن.
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اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ إﻟﯾﮫ ﺟ ّل اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ و ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋـري وھذا ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘرﯾرھﺎ ﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣل
ﻟﻠﻧّﻔﻊ اﻟﻌـﺎم و ﻣﻧﺢ ﺳﻠطﺎت ﻣوﺳّﻌﺔ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ و ﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﺑﻣﺎ
ﯾﺿﻣن ﺗﻔرﯾدھﺎ  .و ﻗد اﺧﺗرﻧﺎ ﺑﯾﺎن ھذه اﻵﻟﯾّﺔ وﻓق اﻟﻧّﻣوذج اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻧﻣوذﺟﺎ ﯾﻣﻛن اﻻﻗﺗداء ﺑﮫ
ﻟﻣواﻛﺑﺗﮫ ﻟﻛ ّل ﺗطوّ ر ﺗﺳﺗﺣدﺛﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ دور ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ
ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ.
أـ ﻣﺿﻣون ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري":"travail d’intérêt général
أﺧذ ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﺟزاﺋري و ﻧصّ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷوّ ل ﻣﻛرر ﻣن اﻟﺑﺎب اﻷوّ ل ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ
اﻟﻣﺎدة 5ﻣﻛرر 1ﻣﻧﮫ  ،وﯾﻧطوي ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌﻣل دون أﺟر ،ﻣوﺟّ ﮫ ﻟﻔﺎﺋدة ﻋـﺎﻣﺔ
اﻟﺷﻌب أي ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻹدارات اﻟﻌﻣوﻣﯾّﺔ ﺑدﻻ ﻣن وﺿﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﻣؤ ّﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ  ،وھﻲ ﺗﺧﺿﻊ
ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ).(1
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﮭﻲ ﻣﻘرّ رة ﻛﺑدﯾل ﻋن اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ ﻗﺻﯾرة اﻟﻣدة  ،و ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﯾﺗطﻠّب اﺣﺗرام
اﻹﺟراءات واﻟﺷروط اﻟّﺗﻲ ﺗ ّم اﻟ ّﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت) ،(2ﻟذا ﯾﺳﮭر ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﻌد
أن ﯾﺻدرھﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺣﻛم ،ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌـــﺎم ،واﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ذﻟك ،و ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ب-إﺧﺗﺻﺎص ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم :ﻟﻘد ﺧوﻟﮭﺎ
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،و ﺗﯾﺳﯾرا ﻟﺣﺳن ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻓﺈﻧّﮫ ﯾﻘوم ﺑﻌدة إﺟراءات ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ
اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣرـ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﮭﺎ ـ  ،وذﻟك ﺑﻣﺟرد وﺻول اﻟﻣﻠف إﻟﯾﮫ ﻣن طرف اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ  .و ﻻ ﺑد
ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق أن ﯾﻣﯾّز ﺑﯾن ﺣﺎﻟﺗﯾن ):(3
ب-1ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺗﺛﺎل اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗدﻋﺎء :أول ﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﮫ ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ھو اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﻣﻌﻧﻲ
ﺑواﺳطﺔ ﻣﺣﺿر ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻋﻧواﻧﮫ اﻟﻣدون ﺑﺎﻟﻣﻠف" وﯾﻧوه ﻓﻲ ھذا اﻻﺳﺗدﻋﺎء إﻟﻰ أ ّﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم
ﺣﺿوره ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣ ّدد ﺗط ّﺑق ﻋﻠﯾﮫ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس" ) .(4وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺗﺛﺎل اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗدﻋﺎء ﯾﻘوم
) (1ﯾﻧظر  ،اﻟﻣﺎدة  5ﻣﻛرر ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  01/09اﻟﻣؤرّخ ﻓﻲ  25ﻓﺑراﯾر  ، 2009اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم ﻟﻸﻣر 156/66
اﻟﻣؤرّخ ﻓﻲ 8ﯾوﻧﯾو 1966اﻟﻣﺗﺿﻣّن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت .
) (2و ھﻲ واردة ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣن 5ﻣﻛرر 1إﻟﻰ 5ﻣﻛرر 6ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت .
)  (3ﯾﻧظر  ،اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري رﻗم  2اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  21أﺑرﯾل ،2009و اﻟﻣﺣدد ﻟﻛﯾﻔ ّﯾﺎت ﺗطﺑﯾق ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم،
اﻟﻣوﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة اﻟرؤﺳﺎء واﻟﻧواب اﻟﻌﺎﻣﯾن ﻟدى اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.
)(4أﺣﺳن ﺑوﺳﻘﯾﻌﺔ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﻌﺎم،ط)،09اﻟﺟزاﺋر :دارھوﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، (2009،ص.265
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ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺎﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻟﯾﺗﺄ ّﻛد ﻣن ھو ّﯾﺗﮫ ،وﯾﺗﻌرّ ف ﻋﻠﻰ وﺿﻌ ّﯾﺗﮫ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ّﯾﺔ
واﻟﻣﮭﻧ ّﯾﺔ واﻟﺻﺣ ّﯾﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠ ّﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﮫ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ،ﻟﻠﺗﺄ ّﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟّﺗﻲ ﯾدﻟﻲ
ﺑﮭﺎ اﻟﻣﻌﻧﻲ؛ وﯾﻌرض ھذا اﻷﺧﯾر ﻋﻠﻰ طﺑﯾب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑ ّﯾﺔ ﺑﻣﻘر اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أو ﺑﻣﻘر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔـ
ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ ـ  ،ﻟﻔﺣﺻﮫ وﺗﺣرﯾر ﺗﻘرﯾر ﻋن ﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﺻﺣ ّﯾﺔ ﻟﺗﻣﻛﯾن ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣن اﺧﺗﯾﺎر
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﺗﻧﺎﺳب وﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ).(1
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﺣرّ ر ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑطﺎﻗﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷﺧﺻ ّﯾﺔ ﺗﺿم إﻟﻰ ﻣﻠف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ،
ﻟﯾﺧﺗﺎر ﻟﮫ ﻋﻣﻼ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻣﻌروﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻼﺋم وﻗدراﺗﮫ ،واﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﺎھم ﻓﻲ اﻧدﻣﺎﺟﮫ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
دون اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾر اﻟﻌﺎدي ﻟﺣﯾﺎﺗﮫ اﻟﻣﮭﻧ ّﯾﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠ ّﯾﺔ).(2
وﺑﺎﻟ ّﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم واﻟذي ﻛﺎن رھن اﻟﺣﺑس اﻟﻣؤﻗت ،وﻋﻣﻼ ﺑﺄﺣﻛﺎم
اﻟﻣﺎدة  13ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺟون وإﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺣﺑوﺳﯾن ،ﺗﺧﺻم ﻣدة اﻟﺣﺑس اﻟﻣؤﻗت
اﻟّﺗﻲ ﻗﺿﺎھﺎ ﺑﺣﺳﺎب ﺳﺎﻋﺗﯾن ﻋﻣل ﻋن ﻛل ﯾوم ﺣﺑس ﺛم ﺗﺳﺗﺑدل اﻟﻣدة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣن ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس اﻷﺻﻠﯾﺔ
ﻟﯾؤدﯾﮭﺎ ﻋﻣﻼ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،وإﺛر ذﻟك ﯾﺻدر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻘررا ﺑﺎﻟوﺿﻊ،ﯾﻌﯾن ﻓﯾﮫ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻌﻧﻲ
و ﻛﯾﻔ ّﯾﺎت أداء ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،وﯾﺑﻠّﻎ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧﻲ وإﻟﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ وإﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ
وإﻟﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻹدارة اﻟﺳﺟون اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺣﺑوﺳﯾن).(3
ب-2ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻣﺗﺛﺎل اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗدﻋﺎء :ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻣﺗﺛﺎل ﻟﻼﺳﺗدﻋﺎء ﯾﻌﻧﻲ ﺣﻠول اﻟﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻣﺣدد ،وﻋدم ﺣﺿوره رﻏم ﺛﺑوت ﺗﺑﻠﯾﻐﮫ ﺷﺧﺻ ّﯾﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗدﻋﺎء ،ودون ﺗﻘدﯾم ﻋذر ﺟدي ﻣن ﻗﺑﻠﮫ أو ﻣن
ﯾﻧوﺑﮫ  ،ﯾﻘوم ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺗﺣرﯾر ﻣﺣﺿر ﺑﻌدم اﻟﻣﺛول ﯾﺗﺿ ّﻣن ﻋرﺿﺎ ﻟﻺﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗم
إﻧﺟﺎزھﺎ ـ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﺷﺧص ،ﻋدم ﺗﻘدﯾم ﻋذر ﺟدي ـ  ،ﯾرﺳﻠﮫ إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺳﺎﻋد اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺈﺧطﺎر
ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺻورة ﻋﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس اﻷﺻﻠﯾﺔ.

) (1ﯾﻧظر  ،اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري رﻗم  2اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  21أﺑرﯾل.2009
)  (2ﯾﻧظر  ،اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري اﻟﺳﺎﺑق ؛ ﯾﻧظر أﯾﺿﺎ ،أﺣﺳن ﺑوﺳﻘﯾﻌﺔ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﻌﺎم ،ص.265
)  (3ﯾﻧظر  ،اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري اﻟﺳﺎﺑق.
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وﯾﻘوم ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة  05ﻣﻛرر 3ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،ﺑﺎﺗﺧﺎذ
اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺣ ّل ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺷﻛﺎﻻت ﻛﺗﻌدﯾل ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻣل أو ﺗﻐﯾﯾر أﯾﺎم اﻟﻌﻣل أو أوﻗﺎﺗﮫ أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ).(1
 2ـ ﻧظﺎم اﻟﺗوﻗﯾف اﻟﻣؤﻗّت ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺔ :طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ھو ﻣﻘرّ ر ﻓﻲ اﻟ ّﻧظﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري
ﯾﻌﺗﺑر ﻧظﺎم اﻟﺗوﻗﯾف اﻟﻣؤﻗت ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن اﻵﻟﯾّﺎت اﻟﻣطﺑّﻘﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ  ،و ﻟﻘﺎﺿﻲ
ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺳﻠطﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺗﻘرﯾره ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ،
ﻓطﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺟون وإﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺣﺑوﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 130
ﻣﻧﮫ " :ﯾﺳﺗﻔﯾـد اﻟﻣﺣﺑوس اﻟذي ﺑﻘﻲ ﻟﮫ ﻣـن ﺗﻧﻔﯾذ ﻛﺎﻣل ﻋﻘوﺑﺗﮫ ﻣدة ﺗﺳﺎوي أو ﺗﻘل ﻋن ﺳﻧﺔ واﺣدة ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾف
اﻟﻣؤﻗت ﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻘوﺑﺗﮫ ﻣ ّﺗﻰ ﺗواﻓرت ﻟدﯾﮫ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟ ّﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﺣﺻرا:
1ـ إذا ﺗوﻓﻲ أﺣد أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﺣﺑوس.
 2ـ إذا أﺻﯾب أﺣد أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﺣﺑوس ﺑﻣرض ﺧطﯾر ،وأﺛﺑت اﻟﻣﺣﺑوس ﺑﺄﻧﮫ اﻟﻣﺗﻛﻔل اﻟوﺣﯾد
ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.
 3ـ اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻣﺗﺣﺎن.
4ـ إذا ﻛﺎن زوﺟﮫ ﻣﺣﺑوﺳﺎ أﯾﺿﺎ ،وﻛﺎن ﻣن ﺷــﺄن ﺑﻘﺎﺋﮫ ﻓﻲ اﻟﺣﺑس اﻟﺣﺎق ﺿرر ﺑﺎﻷوﻻد
اﻟﻘﺻر ،وﺑﺄﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻵﺧرﯾن اﻟﻣرﺿﻰ ﻣﻧﮭم أو اﻟﻌﺟزة.
5ـ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺣﺑوس ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻌﻼج طﺑﻲ ﺧﺎص.
وﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼﺻﮫ ﻣن ھذه اﻟﺣﺎﻻت أنّ اﻟﻣﺷرع راﻋﻰ -ﻻﻋﺗﺑﺎرات إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ-أنّ ﺧروج
اﻟﻣﺣﺑوس ﻣـن اﻟﻣؤ ّﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ وﺗوﻗﯾف ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻘوﺑﺗﮫ أﻣـر ﺿروري  ،ﺣﯾث ﻓﺎﺿل ﺑﯾن اﻟوﺿﻌﯾن:اﻷول
ﺑﻘﺎؤه ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳ ّﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﻌﻘوﺑﺗﮫ  ،واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺧروﺟﮫ ﻣﻧﮭﺎ ﻟﻛون أﺣد أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗﮫ ﻓﻲ أﻣس اﻟﺣﺎﺟﺔ
إﻟﯾﮫ ﻟوﺟود ظرف أو ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﺗدﻋﻲ وﻗوﻓﮫ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﮫ ،وﻗرر ﻣﻧﺣﮫ اﻟﺗوﻗﯾف اﻟﻣؤﻗت ﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻘوﺑﺗﮫ ﻷنّ
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ذﻟك ﺣﺗﻰ و إن ﻛﺎﻧت ﺧﺎﺻّﺔ.
) (1ﯾﻧظر ،اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري رﻗم  ، 2اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  21أﺑرﯾـل  ،2009اﻟﻣﺣدد ﻟﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗطﺑﯾق ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم،
اﻟﻣوﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة اﻟرؤﺳﺎء واﻟﻧواب اﻟﻌﺎﻣﯾن ﻟدى اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.
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إنّ ﺻدور ﻗرار ﺗوﻗﯾف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣرھون ﺑﺗﻘدﯾم طﻠب ﻣن اﻟﻣﺣﺑوس ذاﺗﮫ أو ﻣﻣﺛﻠﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو
أﺣد أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗﮫ  ،وﯾﺗوﻟّﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت دراﺳﺔ اﻟطﻠب واﻟﺑت ﻓﯾﮫ ﺧﻼل ﻋﺷرة أﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ
إﺧطﺎره ﺑﮫ) ،(1ﺛم ﯾﺻدر اﻟﻘرار ﺑﺎﻟﻘﺑول أو اﻟرﻓض ﺑﻌد أﺧذ رأي ﻟﺟﻧﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت وذﻟك ﻟﻣدة ﻻ
ﺗﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﺑﺷرط اﻟﺗﺳﺑﯾب) ،(2ذﻟك أنّ ﺗﺳﺑﯾب اﻟﻘرار ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻣـن ﺿﻣﺎﻧﺎت
ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ  ،اﻟّذي ﯾﺟوز ﻟﮫ اﻟطﻌن ﻓﯾﮫ أﻣﺎم ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﯾﮫ ﻣن
ﺟدﯾد).(3
و ﺗﺳﺗﻣر ﺻﻼﺣ ّﯾـﺎت ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺧـﺎرج اﻟﻣؤ ّﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘـﺎﺑ ّﯾﺔ ﻟﺗﺷﻣل إﺻداره ﻗرار
اﻹﻓراج اﻟﻣﺷروط ؛ و ھو ﻧظﺎم ﻣﺿﺑوط ﺑﺷروط ﻣوﺿوﻋﯾّﺔ و أﺧرى ﺷﻛﻠﯾّﺔ ھدﻓﮭﺎ ﺗﻔرﯾد اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ
ﺧﺎرج اﻟﺳﺟن ﻋﻠﻰ أن ﯾﺛﺑت اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮫ ﻟﮫ.
 -3ﻧظﺎم اﻹﻓراج اﻟﻣﺷروط ،"la libération conditionnelle" :ھذا اﻟﻧّظﺎم ﻣﻌﻣول ﺑﮫ ﻓﻲ
ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ) (4و ھو ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ ﯾﺗ ّم ﻧﻘل اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ
ﻣن اﻟوﺳط اﻟﻣﻐﻠق"داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ" إﻟﻰ اﻟوﺳط اﻟﻣﻔﺗوح "ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ"  .و ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗﺳرﯾﺢ
اﻟﻣﺳﺟون ﻗﺑل اﻧﺗﮭﺎء ﻣدة ﻋﻘوﺑﺗﮫ إذا ﺗﺣﻘﻘت ﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﺑﻌﺿﮭﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻣﺣﺑوس و ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﺣﺳن
ﺳﻠوﻛﮫ و اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﻣدة اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ ّم ﻗﺿﺎؤھﺎ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺷروط أﺧرى
ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﺟﺎﻧﻲ اﻟﺷﻛﻠﻲ) .(5
وﯾﻛون ھذا اﻹﻓراج ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺷـرط ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋدم إﺧﻼل اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت
اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ،ﻓﺈذا اﻧﺗﻔﻰ ھذا اﻟﺷرط ﻛﺎن ذﻟك ﻗرﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮫ ﻟﮭذا اﻹﻓراج ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﯾﺗﻘرّ ر إﻋﺎدﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﻣؤ ّﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ ﻣرة أﺧرى ﻟﯾﻘﺿﻲ ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣن ﻓﺗرة اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ.
وﻟﻘد أوﻟﻰ ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺟون وإﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺣﺑوﺳﯾن ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻧظﺎم
اﻹﻓراج اﻟﻣﺷروط ﻓﺄﻋطﻰ ﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺳﻠطﺎت واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل.
) (1اﻟﻣﺎدة  132ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺟون .
) (2اﻟﻣﺎدة /130ف 1ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺟون .
) (3اﻟﻣﺎدة /133ف 3،2ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺟون.
)  (4ﯾﻧظر اﺧﺗﻼف اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺣوﻟﮫ و ﺣول اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺑﮫ  ،وﻛذا إﺟراءاﺗﮫ ﻓﻲ  :ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﻣرﺳﻲ وزﯾر  ،دور
اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟزاءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ؛ ص  576و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ؛
Roger Merle & A. Vitu, Traité de Droit Criminel, T1,P955&SS.
)  (5ﯾﻧظر ھذه اﻟﺷروط ﻓﻲ اﻟﻣواد /134:ف 1ـ  150ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺟون و اﻟﻣﺎدﺗﯾن /7ف 1و  8ﻣن اﻟﻣرﺳوم رﻗم
 72ـ 37اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10ﻓﺑراﯾر  1972اﻟﻣﺗﻌﻠّق ﺑﺈﺟراءات ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻘررات اﻟﺧﺎﺻّﺔ ﺑﺎﻹﻓراج اﻟﻣﺷروط.
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وﻣﻧﺢ اﻟﻣﺣﺑوس ﺣقّ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧظﺎم اﻹﻓراج اﻟﻣﺷروط ﯾﻛون ﺑﻌد اﺟﺗﯾﺎزه ﺑﻧﺟﺎح ﻟﻔﺗرة
اﻻﺧﺗﺑﺎر ،وأﺳﻘطت اﻟﻣﺎدة 135ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺟون ﺷرط اﻟﺧﺿوع ﻟﻔﺗرة اﻻﺧﺗﺑﺎر" اﻟﻣﺣﺑوس اﻟذي
ﯾﺑﻠﻎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻋن ﺣﺎدث ﺧطﯾر ﻗﺑل وﻗوﻋﮫ ﻣن ﺷﺄﻧﮫ اﻟﻣﺳـﺎس ﺑﺄﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ،وﯾﻘدم
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدﺑرﯾﮫ أو ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻛﺷف ﻋن ﻣﺟرﻣﯾن وإﯾﻘﺎﻓﮭم" ،و ھذا ﻣظﮭر آﺧر ﻣن
ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘﺎب و إن ﻛﺎن ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟ ّﻧظر ﺑوﺿﻊ آﻟﯾﺎت رﻗﺎﺑﯾﺔ أﺧرى ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن ھذا اﻹﻋﻔﺎء.
وﺑﻌد أن ﯾﺟﺗﺎز اﻟﻣﺣﺑوس ﻓﺗرة اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﻧﺟﺎح و ﯾﻘدّم ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺟدﯾﺔ ﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺗﮫ،ﯾﻘوم ھو ﺑﻧﻔﺳﮫ أو
ﻋن طرﯾق ﻣﻣﺛﻠﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو أﺣد أﻗﺎرﺑﮫ ﺑﺗﻛوﯾن ﻣﻠف اﻹﻓراج اﻟﻣﺷروط وﯾﻘدﻣﮫ إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق
اﻟﻌﻘوﺑﺎت "أو وزﯾر اﻟﻌدل ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ" ،اﻟذي ﯾﺣﯾﻠﮫ ﺑدوره ﻋـﻠﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻟﻠﺑتّ ﻓﯾﮫ ﻣن
ﺧﻼل إﯾداﻋﮫ ﻟدى أﻣﺎﻧﺔ ﺿﺑط اﻟﻠّﺟﻧﺔ ﺣﯾث ﯾﺗﺣﻘق أﻣﯾﻧﮭﺎ ﻣن إرﻓﺎق طﻠب أو اﻗﺗراح اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻹﻓراج
اﻟﻣﺷروط ﻗﺑل ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ ﺑﻣﺎ ﯾﺛﺑت دﻓﻊ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻘﺿﺎﺋﯾـﺔ و اﻟﻐراﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ واﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ
أوﺑﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﺗﻧﺎزل اﻟطرف اﻟﻣدﻧﻲ ﻋﻧﮭﺎ).(1
ﯾﻘوم أﻣﯾن اﻟﺟﻧﺔ ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻠﻔﺎت وﺗرﺗﯾﺑﮭﺎ ﺣﺳب ﺗﺎرﯾﺦ ورودھﺎ وﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﮭﺎ دون أن
ﯾﻛون ﻟﮫ ﺻوت ﺗداوﻟﻲ ،وﯾﺗوﻟﻰ ﺗﺳﺟﯾل ﻣﻘرراﺗﮭﺎ وﺣﺎﻻت اﻟطﻌن ﻓﯾﮭﺎ وإﻋداد ﻣﺣﺎﺿر اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
وﻣﺣﺎﺿر اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻠﺟﻧﺔ .وﺑﻌد ﺗﺣدﯾد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﻠﺳﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﯾﺣرر أﻣﯾن
اﻟﺿﺑط اﻻﺳﺗدﻋﺎءات ﻟﺣﺿور اﻟﺟﻠﺳﺔ وﯾرﺳﻠﮭﺎ ﺑﻌد ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت إﻟﻰ أﻋﺿﺎء
اﻟﻠﺟﻧﺔ وذﻟك ﻓﻲ آﺟﺎل ﻣﻌﻘوﻟﺔ ،ﺣﯾث ﺗﺗداول ﻟﺟﻧﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺣول اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺑﺣﺿور ﺛﻠﺛﻲ اﻷﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﺗﺗﺧذ ﻣﻘرراﺗﮭﺎ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ اﻷﺻوات ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎدﻟﮭﺎ ﯾرﺟﺢ ﺻوت
ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣرﺟﺣﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره رﺋﯾﺳﺎ ﻟﻠﺟﻧﺔ؛ وﯾﻛون اﻟﻣﻘرر اﻟذي ﯾﺗﺧذه ھذا اﻷﺧﯾر ﻣطﺎﺑﻘﺎ ﻟرأي
ﻟﺟﻧﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت).(2
وﺑﻣﺟرد أن ﯾﺻدر ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﻘرراﻹﻓراج اﻟﻣﺷروط ﯾﺗوﻟﻰ أﻣﯾن ﻟﺟﻧﺔ ﺗطﺑﯾق
اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻣﻘرّ ر ﻣرﻓﻘﺎ ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﻣﻠف إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم ﺑﻣوﺟب ﻣﺣﺿر ﺗﺑﻠﯾﻎ ﯾؤﺷــر ﻋﻠﻰ
اﺳﺗﻼﻣﮫ ﻓورا ﺑﺳﺟل اﻟﺗﺑﻠﯾﻐﺎت اﻟﻣﺗداول ﺑﯾن أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ واﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾﺑﻠﻎ أﻣﯾن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣﺑوس
اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﻣﻘرر ﻟﺟﻧﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓض ﻣﻧﺢ اﻹﻓراج اﻟﻣﺷروط ﺑﻣوﺟب ﻣﺣﺿر ﺗﺑﻠﯾﻎ .ﺣﯾث
) (1ﯾﻧظر ،اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺑت ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت اﻹﻓراج اﻟﻣﺷروط .
)(2ﯾﻧظر،ﺣﻣدي ﺑﺎﺷﺎ ﻋﻣـر ،ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺟـون "اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﻟﺗطﺑﯾﻘﮫ" ،ط)،1اﻟﺟزاﺋر :دار ھوﻣﺔ
ﻟﻠطﺑﺎﻋـﺔ واﻟﻧﺷـرواﻟﺗوزﯾﻊ ،(2006،ص.70
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ﯾوﻗﻊ اﻟﻣﺣﺑوس وﯾﺿﻊ ﺑﺻﻣﺗﮫ ﺑﺳﺟل اﻟﺗﺑﻠﯾﻐﺎت اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺣﺑوﺳﯾـن ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻓض ﯾؤﺷــر اﻷﻣﯾن
ﺑﻌﺑﺎرة "رﻓض اﻟﺗوﻗﯾﻊ".
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻧﺢ اﻹﻓراج اﻟﻣﺷروط وﻋدم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم طﻌن ﻓﻲ ﻣﻘرّ ر اﻟﻣﻧﺢ ﺗﺣرّ ر ﺛﻼث
ﻧﺳﺦ ﻣن ﻗرار ﻣﻧﺢ اﻹﻓراج اﻟﻣﺷروط  :ﺗرﺳل ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﮭﺎ إﻟﻰ ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذه ﻣﺎدﯾـﺎ،
وﺗرﺳل ﻧﺳﺧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم ﻟدى اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻓﻲ داﺋرة اﺧﺗﺻﺎﺻﮫ ﻣﻛﺎن ازدﯾﺎد
اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻟﻘﯾد اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﺳواﺑق اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أﻣﺎ اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وھﻲ اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻓﺗدرج ﺑﻣﻠف
اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أﻣﺎﻧﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت).(1
ﻛﻣﺎ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 142ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺟون ﻋﻠﻰ أﻧﮫ» :ﯾﺻدر وزﯾر اﻟﻌدل ﺣﺎﻓظ اﻷﺧﺗﺎم
ﻣﻘرر اﻹﻓراج اﻟﻣﺷروط ﻋن اﻟﻣﺣﺑوس اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﻘﺿﺎء ﻣدة ﻋﻘوﺑﺗﮫ أﻛﺛر ﻣن أرﺑﻌﺔ
وﻋﺷرﯾن)(24ﺷﮭرا ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  135ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون" وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ
ﯾﻛون ﻓﯾﮭﺎ اﺧﺗﺻـﺎص اﺻدار ﻣﻘرر اﻹﻓراج اﻟﻣﺷروط ﻟوزﯾر اﻟﻌدل ﺗﺗوﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺎت دراﺳﺔ
طﻠب اﻹﻓراج وإﺑـداء رأﯾﮭﺎ ﻓﯾﮫ ﻗﺑل أن ﯾﺻدر وزﯾر اﻟﻌدل ﻣﻘرره ﺑﺷﺄﻧﮫ.
وﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟﻣﺎدة واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘﺗﮭﺎ ،ﯾﻼﺣظ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗد اﻋﺗﻣد ﻧظﺎﻣﺎ
ﻣزدوﺟﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻹﻓراج اﻟﻣﺷروط ،ﻓﻣن ﺟﮭﺔ ﺧول ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت إﺻدار ﻗــرار اﻹﻓراج
اﻟﻣﺷروط إذا ﻛﺎن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑـﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺑوس اﻟﻣﻌﻧﻲ ﯾﺳـﺎوي أو ﯾﻘل ﻋن أرﺑﻌﺔ وﻋﺷرﯾن
ﺷﮭرا  ،وﻣـن ﺟﮭﺔ أﺧرى أﻋطﻰ ﻟوزﯾر اﻟﻌدل أﺣﻘﯾﺔ اﺻدار ﻗرار ﻣﻧﺢ اﻹﻓراج اﻟﻣﺷروط ﻣﺗﻰ زادت
اﻟﻣــدة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻋن أرﺑﻌﺔ وﻋﺷرﯾن ﺷﮭرا ،ﻟذﻟـك ﻓﮭو ﻟم ﯾﺗﺑﻊ اﻟﻧظﺎم
اﻟﻼﻣرﻛزي ﻓﺣﺳب ﺑل أﺧذ ﺑﺎﻟﻧظﺎﻣﯾن اﻟﻣرﻛزي و اﻟﻼﻣرﻛزي ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻹﻓراج اﻟﻣﺷروط.
وﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗص ﻓﯾﮭﺎ وزﯾر اﻟﻌدل ﺑﺈﺻدار ﻗرار اﻹﻓراج اﻟﻣﺷروط ﻓﺈنّ ﻗﺎﺿـﻲ
ﺗطﺑﯾـق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﯾﻛـون ﺣﺎﺿرا ﻣن ﺧﻼل ﺳﻠطﺗﮫ ﻓﻲ اﻗﺗراح ﻣﻧـﺢ اﻹﻓراج اﻟﻣﺷروط ﻋﻠﻰ وزﯾــر
اﻟﻌدل؛و ھذه ﻗرﯾﻧﺔ أﺧرى داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺷرّ ع ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻷﻧﮫ اﻷﻛﺛر ﺗواﺻﻼ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ.
وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك أﻋـطﻰ اﻟﻣﺷرع ﻟﮭــذا اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطـﺔ ﻓـرض اﻟﺗزاﻣـﺎت ﺧﺎﺻـﺔ أو ﺗداﺑﯾرﻣراﻗﺑﺔ
وﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﻣﻔرج ﻋﻧﮫ ﺷرطﯾﺎ ،وﺟﺎء ذﻟك ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة 145ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺟون اﻟﺗﻲ ورد
ﻓﯾﮭﺎ"ﯾﻣﻛن ﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت أو وزﯾر اﻟﻌدل ﺣﺎﻓظ اﻷﺧﺗﺎم ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ أن ﯾﺿﻣن ﻣﻘرّ ر اﻹﻓراج

)(1ﯾﻧظر ،ﺣﻣدي ﺑﺎﺷﺎ ﻋﻣر ،ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺟـون "،اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﻟﺗطﺑﯾﻘﮫ" ،ص. 72
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

ﺻﺔ وﺗداﺑﯾر ﻣراﻗﺑﺔ وﻣﺳﺎﻋدة" ؛ وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة  147ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻧﺟد
اﻟﻣﺷروط اﻟﺗزاﻣﺎت ﺧﺎ ّ
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﮭد اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ إﻟﻐﺎء اﻹﻓراج اﻟﻣﺷروط إﻟﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻣﻧﺣﮫ ﺳواء ﺗﻌﻠّق
اﻷﻣر ﺑوزﯾر اﻟﻌدل أو ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ـ ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ ـ ،وﺑﻣﺟرد ﺻدور ﻗرار اﻹﻟﻐﺎء ﻣن اﻟﺟﮭﺔ
ﺻﺔ ،ﯾﺑﻠّﻎ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾـد اﻟّذي ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﮫ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺗﻠﻘﺎﺋ ّﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣؤ ّﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑ ّﯾﺔ اﻟّﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻘﺿﻲ ﺑﮭﺎ
اﻟﻣﺧﺗ ّ
ﻋﻘوﺑﺗﮫ ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺣﺎﻗﮫ ﯾرﺳل ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﻣﻘرّ ر إﻟﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ اﻟّﺗﻲ
ﯾﻘﻊ ﺑداﺋرة اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ ﻣﻛﺎن إﻗﺎﻣﺗﮫ ﻟﺗﻧﻔﯾذه ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.وﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ ﻓور
إﻋﺎدة ﺣﺑـس اﻟﻣﻔرج ﻋﻧـﮫ ﺷرطﯾﺎ إﺧطﺎر ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت أو وزﯾر اﻟﻌدل ـ ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔـ؛ وﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع أي إﺷﻛﺎل ﯾرﻓﻊ اﻷﻣر إﻟﻰ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارة اﻟﺳﺟون وإﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج).(1
ﻟﻘد ﺳﻌﻰ اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﺟزاﺋري ﻣﺳﺎﯾرة ﻣﻧﮫ ﻟﻠﻣﺷرّ ع اﻟﻔرﻧﺳﻲ إﻟﻰ ﺟﻌل اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻟﻘﺎﺿﻲ
ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘرّ رة ﻓﻲ ﻓﻲ ظ ّل اﻷﻣر  72/02ﺳﻠطﺎت ﺗﻘرﯾرﯾﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد ، 04/05
و ﯾﻛون ﺑذﻟك اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ اﻷوّ ل اﻟراﺋد ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل  ،و ﻛ ّل ذﻟك ﺳﻌﯾﺎ ﻣﻧﮫ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗﻔرﯾد ﺗﻧﻔﯾذي
ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ  .ﻟﻛن ﯾﺑﻘﻰ ﻧظﺎم اﻹﺷراف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ و ﻋﻠﻰ رأﺳﮫ ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت آﻟﯾﺔ
ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻟﮭﺎ ﻓﺎﻋﻠ ّﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻧﺣو ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘـوﺑﺔ  ،ﻏﺎﯾﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣر أﻧّﮫ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﮫ ﺳواء ﺗﻣت ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑ ّﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﮭﺎ
ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯾل ﻣن ﺟﮭﺔ و إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى.

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث:
دور اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻻﺧﺗﻼف اﻟظﺎھر ﺑﯾن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘرّ رة ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺟراﺋم اﻟﺣدود و اﻟﻘﺻﺎص  ،و ﺗﻠك اﻟﻣﻘرّ رة ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ
اﻟﻣرﺗﻛزة أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ  ،إﻻ ّ أنّ اﻟﻘﺎﺳم اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ھو
اﺳﺗﮭداف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ و إن ﻛﺎﻧت اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻌوّ ل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .
و إنّ ﺗﺣدﯾد دور اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ أو ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧون  ،ﻣرھون ﺑﺗﻘﯾﯾم دور اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﺑداﯾﺔ  ،و ﻣن ﺑﻌد دور اﻵﻟﯾّﺎت اﻟﻣﻘرّ رة ﻓﻲ ﻛ ّل
ﻣﻧﮭﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺟﺳﯾده ﻋﻣﻠﯾّﺎ و ﻣردود ّﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺑﻠوغ ھذه اﻟﻐﺎﯾﺔ  .و ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ﺗ ّم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ
ﻓرﻋﯾن ھﺎﻣّﯾن ھﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ:

اﻷول :
اﻟﻔرع ّ
)(1ﯾﻧظر ،ﺣﻣدي ﺑﺎﺷـﺎ ﻋﻣر ،ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺟـون" ،اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﻟﺗطﺑﯾﻘﮫ"،ص  75وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ .
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

دور اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .
ﻗﺑل ﺑﯾﺎن دور اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ﻧؤﻛّد ﺑداﯾﺔ أﻧّﮫ
ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠدول اﻟﺗﻲ ﺗطﺑّق أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ و أھﻣّﮭﺎ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾّﺔ اﻟﺳﻌودﯾّﺔ
)(1

،اﻷﻣر ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘ ّدرة ﻣﺧوّ ل ﻟوﻟﻲّ اﻷﻣر أو ﻣن ﯾﻧوﺑﮫ أﻣّﺎ ﺑﺎﻟ ّﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺧرى

اﻟﺗﻔوﯾﺿﯾّﺔ ﻓﺗﺳﮭر اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ،ﻓﺈن ﻛﺎﻧت ذات ﺻﺑﻐﺔ ﺑدﻧﯾّﺔ ﺧوّ ل اﻷﻣر ﻓﻲ
ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ وﻓق اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗطﺑّق ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺷرﻋﻲ  ،و إن ﻛﺎﻧت ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ
ﻓﺗطﺑّق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻘﺎﺑ ّﯾﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟذات اﻟﻧّظم و ﻛذا اﻵﻟﯾّﺎت اﻟﻣﻘرّ رة ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ،ﻣن
أﺟل ﺿﻣﺎن ﻛراﻣﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ و ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻟﺣﻘوﻗﮫ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾّﺔ .
و ﻗد أﻛّدﻧﺎ ﻣن ﻗﺑل أنّ ﻣﮭﻣّﺔ ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﻧﻔﯾذﯾّﺎ ﻣوزّ ﻋﺔ ﺑﯾن ﺳﻠطﺗﯾن إﺣداھﻣﺎ ﺗﻧﻔﯾذﯾّﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ،و اﻷﺧرى ﻗﺿﺎﺋﯾّﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻋﻧد ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول و ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق
اﻟﻌﻘوﺑﺎت ؛ و ﻋﻠﯾﮫ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻘدﯾر دور ﻛ ّل ﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ و ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻵﺗﯾﯾن:
ّأوﻻ ـ دور اﻟﻣؤﺳﺳّ ﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑ ّﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ :ﺗﺗﻔﺎوت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻓﯾﻣﺎ
ﺑﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ درﺟﺔ ﺗﺣﻔّظﮭﺎ و ﻣدى ﺗرﺧﯾﺻﮭﺎ ﻟﻠﻣﺣﻛـوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻻﺗّﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ؛ و ﻗد ﺗﺑﺎﯾﻧت
ﺗﻘدﯾرات ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺷﻛل ﺧﺎصّ و اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻟ ّﻧظم ھذه اﻟﻣؤﺳ ّﺳﺎت
و ﻟﻣدى ﻓﻌّﺎﻟﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﯾﻣﻛن ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :
 1ـ ﺗﻘدﯾـر ﻧظم اﻟﻣؤﺳّ ﺳـﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ :ﺗﻌﺗﻣد أﻏﻠب اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧ ـواع
ﻣن اﻟﻣؤﺳّﺳﺎت ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻧﻣط ﺑﻧـﺎﺋﮭﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ و ﻧظم ﺗﺳﯾﯾـرھﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى  ،و ﯾﻣﻛن ﻋ رض ﺗﻘ دﯾر
ﻛ ّل ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺎﻟﻲ :
أ -ﺗﻘدﯾـر اﻟﻣؤﺳّ ﺳﺎت اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ :ﻻ ﯾﺧﻠو أيّ ﺗﺷرﯾﻊ ﻋﻘﺎﺑﻲ ﻷﯾّﺔ دوﻟﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﻣن ھذا اﻟ ّﻧ وع اﻟﻣﻐﻠ ق
ﻣن اﻟﻣؤﺳّﺳﺎت  ،و ﻗد ﺳﺟّ ﻠت ﻟﮫ إﯾﺟﺎﺑﯾّﺎت ﻋدّة ﻛﻣﺎ وﺟّ ﮭت ﻟﮫ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻻﻧﺗﻘ ﺎدات ﻧﻌرﺿ ﮭﺎ ﺑﺈﯾﺟ ـﺎز ﻓﯾﻣ ﺎ
ﯾﻠﻲ ):(2
)  (1ﯾﻧظر ،ﻋدﻧﺎن ﺧﺎﻟد اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﻲ ،اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ و ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾّﺔ،

ط)،1اﻟرﯾﺎض اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾّﺔ :أﻛﺎدﯾﻣﯾّﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾّﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾّﺔ  ،(1999ص  323و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ؛ و ﻗد رﺟﻌﻧﺎ
ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ھذه إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟﻔﻘﮫ اﻻﺳﻼ ﻣﻲ ﻓﻲ ﺿﺑط ﻛ ّل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺷرﻋﯾّﺔ ﻟﺗﻌذّر ﺣﺻوﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗواﻧﯾن
ھذه اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﻟﻧّﻣوذج اﻟوﺣﯾد اﻟذي وﺟدﻧﺎه ﯾطﺑّق ﻛ ّل أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ أﻣّﺎ ﺑﻌض اﻟدول
اﻟﻌرﺑﯾّﺔ اﻷﺧرى ﻓﻼ ﺗطﺑّق إﻻّ ﺑﻌض ھذه اﻷﺣﻛﺎم.
)  (2ﯾﻧظر  ،ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﮭوﺟﻲ  ،ﻋﻠم اﻹﺟرام وﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ص 273-272؛ﻓوزﯾّﺔ ﻋﺑد اﻟ ّﺳﺗّﺎر  ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم
اﻹﺟرام وﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ص327-326؛ أﺣﻣد اﻷﻟﻔﻲ،ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣؤسّ ◌ّ ﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ،ﻣﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻘوﻣﯾّﺔ ع3
 ،ﻧوﻓﻣﺑر  ،1962ﻣﺞ  ، 5ص 392-374؛
. G.Stéfani &G. Levasseur, Criminologie & Science Pénitentiaire, P 466-539
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أ 1ـ إﯾﺟﺎﺑﯾّﺎت اﻟﻣؤﺳّ ﺳﺎت اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ  :ﯾﻌﺗﺑر ھذا اﻟﻧّوع ﻣن اﻟﺳﺟـون :
 أﺿ ﻣن ﻣﻛ ﺎن ﯾ ﺗ ّم ﻓﯾ ﮫ ﻣﺣﺎﺻ رة ﻓﺋ ﺔ اﻟﻣﺟ رﻣﯾن اﻟﺧط رﯾن  ،ﺑﺣﯾ ث ﯾﺣ ول ﻧﻣ ط ﺑﻧﺎؤھ ﺎ و ﻛ ذااﻟﺣواﺟز اﻷﻣﻧﯾّﺔ اﻟﻣﺷددة اﻟﻣوﺟودة ﺑﮭﺎ دون ھـرﺑﮭم .
 ﻛﻣ ﺎ أﻧّﮭ ﺎ أﺣﺳ ن اﻟﻣؤﺳّﺳ ﺎت ﺗﺣﻘﯾﻘ ﺎ ﻷﻏ ـراض اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ اﻟردﻋ ّﯾ ﺔ ﻟﻣ ﺎ ﻓﯾﮭ ﺎ ﻣ ن إﯾ ﻼم ﯾﺻ ﯾبﺻ ﺔ إن ﻛﺎﻧ ت
اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺳواء ﻛﺎن إﯾﻼﻣﺎ ﺑدﻧﯾّﺎ ﺑﺣﻛم ﺗﻘﯾﯾد ﺣرﻛﺗﮫ ﻓﻲ ﺣﯾّز ﻣﻛﺎﻧﻲ ﻣﺣدود أو ﻧﻔﺳﯾّﺎ ﺧﺎ ّ
اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى .
 ﻓﺿﻼ ﻋن أﻧّﮭﺎ ﺗطﺑّق ﻋﻠﻰ اﻟﻣودَ ﻋﯾن ﺑﮭﺎ ﺑراﻣﺞ إﺻﻼﺣﯾّﺔ وﺗﮭذﯾﺑﯾّﺔ ﺣﺎزﻣﺔ ﻟﺗﺄھﯾﻠﮭم ﻟﻠﻌودة إﻟﻰاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﻓرادا ﻋﺎدﯾﯾن و ﯾﻛرھون ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺿوع ﻟﮭﺎ و ﻟو ﺑﺎﻟﻘوة ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء .
ورﻏم ھذه اﻹﯾﺟﺎﺑﯾّﺎت  ،ﻓﻘد وﺟّ ﮭت ﻟﮭﺎ اﻧﺗﻘﺎدات ﻧوﺟزھﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣواﻟﻲ:
أ 2ـ ﺳﻠﺑﯾّﺎت اﻟﻣؤﺳّ ﺳﺎت اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ  :ﻣن أھ ّم أوﺟﮫ اﻟﻧّﻘد اﻟّﺗﻲ وﺟﮭت ﻟﮭذه اﻟﻣؤﺳّﺳﺎت ﻧذﻛر:
 إﻧّﮭﺎ ﺗﺗطﻠّب ﻣن اﻟدّول ﻧﻔﻘـﺎت ﻛﺛﯾـرة ﻟﺗﺷﯾﯾـد ﺑﻧﺎﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺿّﺧﻣﺔ  ،و ﺗﺷدﯾد ﺣراﺳﺗﮭـﺎ و ﺗﻌزﯾزھﺎﺑﺎﻟﻛﻔـﺎءات اﻟﻘﺎدرة ﻣﮭﻧﯾّﺎ و ﺟﺳدﯾّﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛّم ﻓﻲ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺧطرة ﻣن اﻟﻣﺟرﻣﯾن اﻟﻣودﻋﯾن ﻓﯾﮭﺎ.
 ﻛﻣﺎ أنّ اﻟﻌزل اﻟ ّﺗ ﺎ ّم ﻟﻠﻣﺳ ﺟوﻧﯾن ﺑﮭ ﺎ ﯾﺣ ـول دون ﺗﻛ ﯾّﻔﮭم ﻓ ﻲ اﻟﻣﺣ ﯾط اﻻﺟﺗﻣ ﺎﻋﻲّ ﺑﻌ د اﻹﻓ راجﻋﻧﮭم ،و ھذا ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣوال ﻟﻧﻔورھم ﻣن اﻟﻐﯾر و ﺣﻘدھم ﻋﻠﯾﮭم وﻧﻔور اﻟﻐﯾر ﻣﻧﮭم .
ھذا ﻓﺿﻼ ﻋﻣّﺎ ﯾﺗرﺗّب ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺳﺑب اﻟﺣراﺳﺔ اﻟﻣﺷدّدة و اﻹﺟراءات اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾّﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟّﺗﻲﺗﻔرﺿﮭﺎ إدارة اﻟﺳّﺟن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ،وﻣﻧﮭﺎ اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻧّﻔﺳﯾّﺔ واﻻﻧﮭﯾـﺎرات اﻟﻌﺻﺑﯾّﺔ و ﻓﻘدان
اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺛّﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻧّﻔس و ﻓﻲ اﻟﻐﯾر.
ب -ﺗﻘ دﯾر اﻟﻣؤﺳّ ﺳ ﺎت ﺷ ﺑﮫ ﻣﻔﺗوﺣ ﺔ :ﻟﻘ د أ ّﻛ دﻧﺎ ﻣ ن ﻗﺑ ل  ،أنّ ھ ذه اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت ﺗﺧﺿ ﻊ ﻟﻧظ ﺎم
ﺗدرﯾﺟﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﯾﻧﺗﻘل اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ أﺧرى و ﻣن ﺟﻧﺎح إﻟﻰ آﺧر أﻗ ّل ﺗﺣﻔّظ ﻓﯾﮭﺎ ،ﺑ ﺎﻟﻧّظر
إﻟﻰ ﻣدى اﺳﺗﻌداده ﻟﻠﺗﺣﺳّن وﻣدى ﺛﻘﺔ إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﯾـﮫ ﺧﺎﺻّﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺷﻌوره ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ  .و ﻣن ھذ
اﻟﻣﻧطﻠق  ،ﺗ ّم ﺗﻘدﯾره ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ):(1
ب 1ـ إﯾﺟﺎﺑﯾّﺎت اﻟﻣؤﺳّ ﺳﺎت ﺷﺑﮫ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ :ﻣن أھ ّم ﻣﯾزات ھذه اﻟﻣؤﺳّﺳﺎت  ،ﻧذﻛر:

) (1ﯾﻧظر ،ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﮭوﺟﻲ  ،ﻋﻠم اﻹﺟرام وﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ص 276-275؛ ﻧظﯾر ﻓرج ﻣﯾﻧﺎ ،اﻟﻣوﺟز ﻓﻲ ﻋﻠﻣﻲ
اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب  ،ط) ، 3اﻟﺟزاﺋر  :دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾّﺔ 1993 ،م ( ،ص188؛ﺣﺳﯾن إﺑراھﯾم ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑﯾد ،
اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺟرام وﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ص253-252؛
; G. Stéfani, G. Levasseur, Criminologie & Science Pénitentiaire, T1, P437-439
Jean Pradel, Droit R.Garraud, Traité Théorique & Pratique De Droit Pénal Français , T2 P159
Pénal, T1 P555-558.
451

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

ﺻ ﺎﺋ ّﯾﯾن اﻟ ذﯾن ﺗﺷ ﺗرط ﻓ ﯾﮭم اﻟﻛﻔ ﺎءة
ـ أﻧّﮫ ﯾﺳﮭر ﻋﻠﯾﮭ ﺎ اﻟﻌدﯾ د ﻣ ن اﻟﻣ راﻗﺑﯾن و اﻟﻣﺷ رﻓﯾن و اﻷﺧ ّ
واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرّ ة ﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺳ ﺎﺟﯾن  ،وﻣ دى اﺳ ﺗﺟﺎﺑﺗﮭم ﻟﻠﺑ راﻣﺞ اﻹﺻ ﻼﺣﯾّﺔ  ،ﺣ ّﺗ ﻰ ﯾﺗﻣﻛّﻧ وا ﻣ ن ﻧﻘ ل
اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗﺣﺳّن ﺳﻠوﻛﮫ  ،وﺑﺎﻟﺗّﺎﻟﻲ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮫ ﻟﻠﺗّﺧﻔﯾف.
ـ أنّ ھدﻓﮭﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗّوازن اﻟﻧّﻔﺳﻲ واﻟﺑدﻧﻲّ ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ،ذﻟك أنّ ﻧظﺎم اﻟﻌﻣل ﺧ ﺎرج اﻟﻣؤﺳّﺳ ﺔ
ﯾﺗﯾـﺢ ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻓرﺻﺔ اﻟﺗّﻌـﺎﻣل ﻣ ﻊ اﻟﻐﯾ ر ﻓ ﻲ ﺣ دود اﻟﻘ ﺎﻧون ـ وھ ذا ﯾﺣ ّﻘ ق اﻟ ّﺗ وازن اﻟﻧّﻔﺳ ﻲ ـ  ،وﻛ ذا
ﻓرﺻﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣرﻓﺔ أو ﻣﮭﻧﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ ـ وھذا ﯾﺳﻣﺢ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ  ،ﻣﻣّﺎ ﯾﺣﻘّق ﻟﮫ ﺗوازﻧﺎ ﺟﺳﻣﯾّﺎ ـ وﯾﻧﻣﻲ ﻋﻧده
اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﮫ و ﻓﻲ ﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج و اﻟﻌطﺎء .
ـ ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻧظﺎم اﻟﻌﻣل اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻟﻣطﺑّق ﻓﻲ اﻟ ّﺳ ﺟون ﺷ ﺑﮫ اﻟﻣﻔﺗوﺣ ﺔ ﻣ وردا ﻣﺎﻟ ّﯾ ﺎ ﻟﮭ ﺎ ؛ ﻓﺎﻹﻧﺗ ﺎج
اﻟزّ راﻋﻲ أو اﻟﺻّﻧﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﻧﺗﺟﮫ اﻟ ّﺳ ﺟﯾن ﯾﻌ ود –ﺟزﺋ ّﯾ ﺎ أو ﻛﻠّ ّﯾ ﺎ – ﻹدارة اﻟ ّﺳ ﺟن  ،ﺗﺳ ﺗﺧدﻣﮫ ﻓ ﻲ إﺛ راء
اﻟﺑراﻣﺞ اﻹﺻﻼﺣﯾّﺔ وﺗﺣﺳﯾن اﻷوﺿـﺎع داﺧل اﻟﻣؤﺳّﺳ ﺔ  ،وﻛ ذا دﻓ ﻊ أﺟ ور اﻟﻣﺷ رﻓﯾن واﻟﻣ راﻗﺑﯾن و ﺣﺗ ﻰ
أﺟر اﻟﻣﺣﻛـوم ﻋﻠﯾﮫ و ھذا ﯾزﯾده ﺣﺑّﺎ ﻟﻠﻌﻣ ل و ﻟﻠﻌ ﯾش اﻟﻛرﯾ ـم ﻣ ن ﺛﻣ ـرة ﺟﮭ ده و ﺷ ﻘﺎﺋﮫ ﻣ ن ﻏﯾ ر اﺟﺗ راء
ﻋﻠﻰ ﺗﻌب ﻏﯾره.
ورﻏم ھذه اﻹﯾﺟﺎﺑﯾّﺎت ،ﻟم ﺗﺳﻠم ھﻲ اﻷﺧرى ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﻧﻌرﺿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗّﺎﻟﻲ:
ب2ـ ﺳﻠﺑﯾّﺎت اﻟﻣؤﺳّ ﺳﺎت ﺷﺑﮫ اﻟﻣﻔﺗوﺣ ﺔ  :إنّ اﺗﺟ ـﺎه اﻟ دول ﻧﺣ و ﺗوﺳ ﯾﻊ اﻷﺧ ذ ﺑﮭ ذا اﻟ ّﻧ وع ﻣ ن
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻧظرا ﻻﺳﺗﻔﺎدﺗﮭﺎ ﻣﻧﮫ ﺧﺎﺻّﺔ ﻣن اﻟﻧّﺎﺣﯾّﺔ اﻟﻣﺎدﯾّﺔ  ،ﻟم ﯾﺣل دون اﻧﺗﻘﺎدھﺎ ﻧظرا ﻟﻣ ﺎ ﯾﺗرﺗ ب ﻋﻠﯾﮭ ﺎ
ﻣن ﻣﺳﺎوئ ﻣﻧﮭﺎ:
 إنّ اﺧﺗﻼط اﻟﻣﺟرﻣﯾن ﺑﻐﯾ رھم ﻣ ن أﻓ راد اﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ اﻷﺳ وﯾﺎء ﯾﺳ ﮭّل اﻧﺗﺷ ـﺎر ظ ﺎھرة اﻹﺟ رام ،ﺻﺔ ﺑﺎﺣﺗﻛﺎﻛﮭم ﺑﮭم أﺛﻧﺎء ﻓﺗرات اﻟﻌﻣل ﺧـﺎرج اﻟﻣؤﺳّﺳﺔ .
ﺧﺎ ّ
 ﻛﻣﺎ ﯾﺳﮭّل ﻧظﺎم اﻟﺣراﺳﺔ اﻟﻣﺗوﺳّطﺔ اﺗّﺻﺎل اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻐﯾره ﻣن اﻟﻣﺟرﻣﯾن وﻣناﻟﻌﺻﺎﺑﺎت اﻹﺟرام اﻟّذﯾن ﻟم ﺗﺗﻣﻛّن ﻣﻧﮭم أﺟﮭزة اﻟﻌداﻟﺔ،ھذا ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾّﺔ ھروﺑﮭم وإﻓﻼﺗﮭم ﻣن اﻟﺟزاء .
 و ﻏـﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻣﺗﻧﻊ أرﺑﺎب اﻟﻌﻣل و أﺻﺣﺎب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻّﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ھ ذااﻟﻣﺟﺎل  ،ﻓﯾرﻓﺿون ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺳـﺎﺟﯾن ﻋﻧدھم  ،ﺣرﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﺳﯾر أﻋﻣـﺎﻟﮭم.
ج -ﺗﻘدﯾـر اﻟﻣؤﺳّ ﺳﺎت اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ:ﻟﻘ د أﺧ ذت ﺑﻧظ ﺎم اﻟﻣؤﺳّﺳ ﺎت اﻟﻣﻔﺗوﺣ ﺔ دول ﻛﺛﯾ رة ﻧ ذﻛر ﻣﻧﮭ ﺎ
) :(1اﻟﺳوﯾد  ،اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗّﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ  ،ﺳوﯾﺳرا  ،ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ  ،إﯾطﺎﻟﯾﺎ ؛ وأﯾّدﺗﮭﺎ اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟدّوﻟﯾّﺔ واﻟّﺗﻲ
أوﺻت ﺑﺗﻌﻣﯾم ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻟﻣﺎ ﺣﻘّﻘﺗﮫ ﻣن ﻧﺟﺎح؛ و ﺗ ّم ﺗﻘدﯾر ﻧظﺎﻣﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ):(2
)  (1ﯾﻧظر  ،ﻣﺣﻣود ﻧﺟﯾب ﺣﺳﻧﻲ " ،اﻟﻣؤﺳّﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ "  ،ﻣﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻘوﻣﯾّﺔ ،ﻣﺞ  ،9ع ، 3ص
472؛ ﺗوﻓﯾق اﻟﺷّﺎوي  ،اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﺗّﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾّﺔ  ،ص . 93
)  (2ﯾﻧظر ،ﻓوزﯾّﺔ ﻋﺑد اﻟ ّﺳﺗّﺎر ،ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻹﺟرام وﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،ص331-330؛ﻧظﯾر ﻓرج اﻟﻣﯾﻧﺎ  ،اﻟﻣوﺟز ﻓﻲ ﻋﻠﻣﻲ
اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب ،ص190-189؛
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

ج1ـ إﯾﺟﺎﺑﯾّﺎت ﻧظﺎم اﻟﻣؤﺳّ ﺳﺎت اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ  :إنّ ﺧﺻوﺻﯾّﺔ ھذا اﻟﻧّظﺎم ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺎت
ﺧﺎﺻّﺔ ﻣن اﻟﻣﺟرﻣﯾن ﻻ ﺗﻌﻣﯾﻣﮫ ﺣﯾث ﺳﺟّ ﻠت ﻟﮫ ﻋدّة ﻣزاﯾﺎ أھﻣّﮭﺎ :
ـ أﻧّﮫ ﯾﺣول دون اﺧﺗﻼط اﻟﻣﺣﻛ وم ﻋﻠ ﯾﮭم ﺑﻌﻘوﺑ ﺎت ﺳ ﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣر ّﯾ ﺔ ﻗﺻ ﯾرة اﻟﻣ دة و اﻟﻣﺑﺗ دﺋﯾن ﻣ ﻊ
ﻣﻌﺗﺎدي اﻹﺟرام أو ﻏﯾرھم ﻣﻣن أﺛﺑﺗت ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻔﺣص ﺧطورﺗﮭم اﻹﺟراﻣﯾّﺔ .
ـ أﻧّﮭﺎ ﻻ ﺗﺗطﻠّب ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺎھﺿﺔ ﻹﻧﺷﺎﺋﮭﺎ إذ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣراﻛز ذات طﺎﺑﻊ زراﻋﻲّ
أو ﺻﻧﺎﻋﻲّ أو ﺧدﻣﺎﺗﻲ ،ﻓﻼ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ أﻣوال ﻛﺛﯾرة ﻟﺑﻧﺎﺋﮭﺎ و ﻻ ﻧﻔﻘﺎت ﺣراﺳﺔ ﺛﻘﯾﻠﺔ ﻟﺿﻣﺎن أﻣﻧﮭﺎ و ﻻ
ﺗﺟﮭﯾزات ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻛﻠّﻔﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾرھﺎ.
ـ ﻛﻣﺎ أنّ اﻟﺑراﻣﺞ اﻹﺻﻼﺣﯾّﺔ واﻟﺗّﺄھﯾﻠﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ ﯾطﺑّﻘﮭﺎ ﻧظﺎم اﻟﻣؤﺳّﺳﺎت اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ  ،ﯾﺣﻘّق اﻟ ّﺗوازن
اﻟﻧّﻔﺳﻲ واﻟﺑدﻧﻲّ ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ؛ذﻟك أﻧّﮫ ﯾﻛون أﻛﺛر اﺗّﺻﺎﻻ ﺑﺎﻟوﺳط اﻟﺧﺎرﺟﻲّ  ،ﻛﻣﺎ أنّ ﻓﺗرة ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣل
اﻟﻌﻘﺎﺑﻲّ ﺗﺳﺎﻋده ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾّف ﻣﻊ اﻟﻐﯾر ،و ﺗﺳﮭّل ﻋﻠﯾﮫ إﯾﺟﺎد ﺷﻐل ﺑﻌد اﻹﻓراج ﻋﻧﮫ ،ﺧﺎﺻّﺔ أنّ طﺑﯾﻌﺔ
اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻛﻠّف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳّﺟن،ھﻲ ذاﺗﮭﺎ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﺣر.
ـ وأھ ّم ﻣ ن ﻛ ّل ھ ذا  ،ﻓ ﺈنّ ﺗﻠ ك اﻟﺛّﻘ ﺔ اﻟﻛﺑﯾ رة اﻟﻣوﺿ وﻋﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻣﺣﻛ وم ﻋﻠﯾ ﮫ  ،وﺗﻠ ك اﻟﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ
اﻟرّ ﺣﯾﻣﺔ اﻟّﺗﻲ ﯾﻌﺎﻣل ﺑﮭﺎ داﺧل اﻟﻣؤﺳّﺳﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺗﺳﮭّل ﻛﺛﯾرا ﻋﻣﻠ ّﯾ ﺔ اﻟﻣﺻ ﺎﻟﺣﺔ ﺑ ﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ واﻟ ّﺳ ﺟﯾن ،
ﺧﺎﺻّﺔ إن ﻛﺎن ھذا اﻷﺧﯾر ﯾﺣﻣل ﻧظرة ﻋداﺋﯾّﺔ اﺗﺟﺎه اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .
ﻋﻠﻰ اﻟرّ ﻏم ﻣن ھذه اﻟﻣزاﯾﺎ  ،وﺟّ ﮭت ﻟﻧظﺎم اﻟﻣؤﺳّﺳﺎت اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ اﻧﺗﻘﺎدات ﻧوردھﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ج 2ـ ﺳﻠﺑﯾّﺎت ﻧظﺎم اﻟﻣؤﺳّ ﺳﺎت اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ  :ھﻲ اﻋﺗراﺿﺎت ﻛﺛﯾر ﻣﻧﮭﺎ ﻣردود ﻣﻧﮭﺎ:
 أنّ ﻧظﺎم ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﺳﮭّل ھروب اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم  ،وﺑﺎﻟﺗّﺎﻟﻲ إﻓﻼﺗﮭم ﻣن اﻟﺟـزاء . ﻧظﺎﻣﮭﺎ اﻟﻣﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟوﺳط اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﯾﺿﻌّف اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟرّ دﻋﯾّﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳّﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرّ ﯾّﺔ .ﻛﻣﺎ أنّ اﺧﺗﻼط اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺑﻐﯾرھم ﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻘﺎل ﻋ دوى اﻹﺟ رام ،وﺑﺎﻟﺗّﺎﻟﻲ ﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة اﻟﺟرﯾﻣﺔ .
وﻗد رُ ّد ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻌﯾوب ﺑﺄﻧّﮫ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺑﻌد ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺛوق ﻓﯾﮫ ﻣ ن اﻟ ّﺳ ﺟﻧﺎء اﻟﮭ روب ﻷ ّﻧ ﮫ ﯾ درك
ﺑﺄنّ ﻓﯾﮫ ﻣﺧـﺎطرة ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﮫ  ،و ﯾﻌﻠم أنّ اﻟﺟـزاءات اﻟﺗّﺄدﯾﺑ ّﯾ ﺔ اﻟﻣﻘ ررة ﻟﻠﻔ ﺎرّ ﯾن ﺷ دﯾدة و ﺻ ﺎرﻣﺔ ،
وﻗد ﯾﺣﺎل إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳّﺳﺔ اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ،و ھو ﯾدرك ﺗﻣﺎم اﻹدراك ﻣﺎ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﮫ ﺗﻠ ك اﻟﺳ ﺟون ﻣ ن ﺗﺣ ّﻔ ظ و
ﻣن ﻗﺳوة و ّﺷدّة ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ.
إﻧّﮭﺎ ﺗﻘدﯾرات اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻟﻧّظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻋرﺿﻧﺎھﺎ ﺑﺈﯾﺟﺎﺑﯾّﺎﺗﮭﺎ و ﺳﻠﺑﯾّﺎﺗﮭﺎ  ،و اﻟﻌداﻟﺔ
ﺗﻘﺗﺿﻲ أن ﻧﻌطﻲ ﺗﻘﯾﯾﻣﻧﺎ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ،وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﺎﻟﻲ :
 2ـ ﻓﻌّﺎﻟﯾّﺔ ﻧظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾﺔ :إنّ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ
ﺗﻧﻔﯾـذ اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ أن ﻻ ﺗﻠﺣق آﺛــﺎر ھذه اﻷﺣﻛـﺎم إﻻّ ﻣرﺗﻛب اﻟﺟرﯾـﻣﺔ و ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﻣﺳـﺎواة
Jean Pradel, Droit Pénal, T1, P542-543.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾّﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﯾن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺑذات اﻟﻌﻘوﺑﺔ و ﺗﻘﺗﺿﻲ أﯾﺿﺎ إرﺿﺎء اﻟﺷﻌور اﻟﻌﺎم و اﻟﺧﺎص ﺑﮭذا
اﻟﺗﻧﻔﯾذ  .ﺗوﺿﯾـﺢ ﻣدى ﺗﺣﻘق ھذه اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧّظم اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾّر ﺑﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ﻧوﺟزه ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
أ ـ ﺷﺧﺻﯾّﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ :إنّ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص ﺗﻧط وي ﻋﻠ ﻰ
ﺣﺑﺳﮫ و إﺑﻌﺎده ﻋ ن اﻟﻌ ﺎﻟم اﻟّ ذي ﻓﯾ ﮫ ارﺗﻛ ب ﺟرﯾﻣﺗ ﮫ؛ و ﺑﺻ رف اﻟﻧّظ ر ﻋ ن ﻛ ون اﻟ ّﻧظ ﺎم اﻟ ذي ﺗﺳ ﯾّر ﺑ ﮫ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻣﻐﻠﻘﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ أو ﺷﺑﮫ ﻣﻔﺗوح ﻓﺄﺛره ﯾﺗﺟﺎوز ﻻ ﻣﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﺣﻛ وم ﻋﻠﯾ ﮫ ﻧﻔﺳ ﮫ ﻟ ﯾﻣسّ أﯾﺿ ﺎ ﻛ ّل
ﺻ ﺔ ﻋﺎﺋﻠﺗ ﮫ و أﻓ راد أﺳ رﺗﮫ  .و ھ ذا اﻷﺛ ر ﻻ ﯾﺗﻌﻠّ ق ﻓﺣﺳ ب ﺑﺎﻟﺟواﻧ ب
ﻣن ﺗرﺑطﮫ ﺑﮭ م راﺑط ﺔ ﻗراﺑ ﺔ و ﺧﺎ ّ
اﻟﻣﺎدﯾّﺔ ﺑﺣﻛم ﻓﻘداﻧﮭم اﻟﻣﻌﯾل  ،و إﻧّﻣﺎ ﯾﻣﺗد ﻟﯾﺷﻣل اﻟﺟواﻧ ب اﻟﻧّﻔﺳ ﯾّﺔ و اﻷﺧﻼﻗ ّﯾ ﺔ ﻟﻐﯾ ر اﻟﻣ ذﻧب  ،ﻷﺑرﯾ ﺎء ﻻ
إﺛم ارﺗﻛﺑوه و ﻟﺻﻐﺎر ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋن اﺑﺗﻌﺎدھم ﻋن وﻟﯾّﮭم اﻟﺟﻧوح و اﻟﺗﻣرّ د ﺑﻛ ّل ﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﮫ ﻣن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗطﺎول
ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر و ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﺣﻣﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .
و ﻣﻊ ھذا  ،ﻓﻘد وﺟدﻧﺎ اﻟدول اﻟّﺗﻲ ﺗوﺳّﻌت ﻓﻲ اﻷﺧذ ﺑﻧظﺎم اﻟﻣؤ ّﺳﺳﺎت اﻟﺷﺑﮫ ﻣﻔﺗوﺣﺔ أو
اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ أﻛﺛر ﺗوﻓﯾﻘﺎ ﻣن ﻏﯾرھﺎ)،(1ذﻟك أﻧّﮭﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺗّﺑﺎﻋﮭﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣراﺣل ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ
اﻟﺳّﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرّ ﯾﺔ ،ﻧﺟدھﺎ ﺗواﻛب أﺣدث ﻣﺎ وﺻﻠت إﻟﯾﮫ اﻟﻧّظرﯾّﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾّﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن ،
ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠّق ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺗﻛﯾﯾف ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ وﻓق أﺣواﻟﮫ و ظروﻓﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ و اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗطﻠّب
اﺳﺗﻣرار اﻟﺗواﺻل ﺑﯾﻧﮫ و ﺑﯾن أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗﮫ إن ﺛﺑت ﺗﺣ ّﺳن ﻓﻲ ﺳﯾرﺗﮫ و ﺳﻠوﻛﮫ ،ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗّﻔرﯾد
اﻟﺗّﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘـوﺑﺔ ؛ و ﻧﺣﺳﺑﮭﺎ ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻣظﮭرا ﻣن ﻣظﺎھر اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.
ب ـ ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﯾن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺑ ذات اﻟﻌﻘوﺑ ﺔ :ﻓﺎﻟﻌداﻟ ﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾ ﺔ ﺗﻘﺗﺿ ﻲ
ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺑذات اﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،و ﻷنّ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ
ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر دﻗﯾﻘﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ ﯾﺗ ّم ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﻓﯾﮭﺎ ﻓﮭذا ﯾﺟﻌل اﻟﺗﻔﺎوت ﺑﯾن اﻟﻣﺣﻛ وم ﻋﻠ ﯾﮭم
ﺑذات اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣﺗوﻗّﻊ .
و ﻟﻌ ّل ﻣرد اﻟﺗوزﯾـﻊ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻣﺳﺟوﻧﯾن ﺑﯾن اﻟوﺳط اﻟﻣﻐﻠق ﺗﻣﺎﻣ ﺎ و اﻟوﺳ ط ﺷ ﺑﮫ اﻟﻣﻔﺗ وح و
اﻵﺧر اﻟﻣﻔﺗـوح  ،ھو ﻣن ﺟﮭﺔ ﻧﻘص ﺗﺄھﯾل اﻟﮭﯾﺂت اﻟﺳﺎھرة ﻋﻠﻰ ﺣﺳن اﻟﺗﺻﻧﯾف  ،وﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﻛﺛ رة
ﻋدد اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺑﻌﻘوﺑﺎت ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ ﻣن ذات اﻟﺻ ﻧف و ﻧﻘ ص اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑ ّﯾ ﺔ اﻟﻧّوﻋ ّﯾ ﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾ ذ

) (1ﯾﻧظر  ،ﺣﺳﻧﯾن إﺑراھﯾم ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑﯾد  ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب  ،ص 250؛ ﻣﺣﻣود ﻧﺟﯾب ﺣﺳﻧﻲ  ،ﺷرح ﻗﺎﻧون
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ )اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم(  ،ص 693؛
G. Stéfani- G.Levasseur, Criminologie & Science Pénitentiaire, P439-440 ; Jean Pradel, Droit
Pénal , T1,P437-438.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌذّر ﺗﺣﻘق ﺗﻛﺎﻓﺊ اﻟﻔرص ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﻣن أﺟ ل اﻻﺳﺗﻔ ـﺎدة ﻣﻧﮭ ﺎ وﻣ ن
ﻧظﻣﮭﺎ و أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣطﺑّﻘﺔ ﻓﯾﮭﺎ .
ج ـ إرﺿ ﺎء اﻟﺷ ﻌور اﻟﻌ ﺎم و اﻟﺧ ﺎص ﺑﺎﻟﻌداﻟ ﺔ  :ﻷ ّﻧﮭ ﺎ ﻛﻣ ﺎ ﻋرّ ﻓﻧﺎھ ﺎ ﻣ ن ﻗﺑ ل  ،ﻗﯾﻣ ﺔ أﺧﻼﻗ ّﯾ ﺔ
ﻣﺗﺄﺻّﻠﺔ ﻓﻲ ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛ ّل  ،و ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻣﯾر ﻛ ّل إﻧﺳﺎن ﻓﮭﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛ م ﺗﻌﻧ ﻲ اﻟﻌ دل
اﻟواﻗﻌﻲ اﻟّذي ﻻ ﺑد أن ﯾﻌﯾﺷﮫ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ و ﯾراه اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ.
ج 1ـ ﻓﺑﺎﻟﻧّﺳ ﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛ وم ﻋﻠﯾ ﮫ  :ﻟ ن ﯾﻌ ﯾش ھ ذه اﻟﻌداﻟ ﺔ ﺣ ّﺗ ﻰ ﻣ ﻊ اﻟﯾﻘ ﯾن ﺑﺈداﻧﺗ ﮫ  ،ﻷنّ طﺑﯾﻌ ﺔ
اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ و اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺳﻠب ﺣرﯾّﺗﮫ ﻷﻣد ﻗد ﯾطول و ﻗد ﯾﻘﺻر ،ﻻ ﺗرﺿﯾﮫ ﺧﺎﺻّﺔ إن ﺗ ّم
اﺧﺗﯾﺎر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻘـﺎﺑﯾّﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻓﯾﮫ ُﯾﻠزم ﺑﺎﻟﺑﻘـﺎء  .ﻓﻘد ﯾرى ﻓﻲ ﻣﻘدار اﻹﯾﻼم اﻟّ ذي أﻟﺣﻘ ﮫ ﺑﻐﯾ ره و ھ و
إﯾﻼم ﻣؤﻗت ﻓﻲ اﻟﻐـﺎﻟب أﻗ ّل ﺑﻛﺛﯾر ﻣن أﻟﻣﮫ و ھو ﻓﻲ ﻏﯾـﺎﺑﺎت اﻟﺳ ﺟن اﻟ ذي ﻗ د ﯾط ول و ﯾ زداد ﻗ وّ ة ووﻗﻌ ﺎ
ﻋﻠﯾﮫ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣدﺗﮫ ﻗﺻﯾرة .
و ﺣﺗّﻰ إن ﺗ ّم اﺧﺗﯾﺎر ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﮫ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﺟزاﺋﻲ ﻋﻠﯾﮫ  ،ﻓﺈنّ رﻓﺿﮫ ﻣن أﺻﺣﺎب
اﻟﻌﻣل ﯾﺷﻌره ﺑظﻠم اﻟﻐﯾر ﻟﮫ و اﺳﺗﮭﺟـﺎﻧﮭم و ﻧﻔورھم ﻣﻧﮫ ؛ و إن ﻛﺎن اﻟﺑﻌض ) (1ﯾرى أنّ ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﺳﻠطﺎت
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺳـﺎھرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻧﺢ ﺿﻣـﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻷرﺑ ـﺎب اﻟﻌﻣ ل ﺗﯾ ّﺳ ر ﺗﻘ ﺑّﻠﮭم ﻟﻠﻣﺣﻛ وم ﻋﻠ ﯾﮭم  ،و ھ ذا
ﯾﺟﻌل ﺷﻌـورھم ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ ﯾﺗﺣﻘق ﺑﻣؤازرة اﻟﻐﯾر ﻟﮭم و ﺷدّھم ﺑﺄﯾدﯾﮭم ﻣن أﺟل اﻟﻧّﺟﺎة ﺑﮭم إﻟﻰ اﻷﺣﺳن و ھﻲ
ﺻورة ﻣن ﺻور اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .
ج 2ـ وﺑﺎﻟﻧّﺳ ﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﻧ ﻲ ﻋﻠﯾ ﮫ :ﻣﮭﻣ ﺎ ﻛ ﺎن ﻧ وع اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑ ّﯾ ﺔ اﻟّﺗ ﻲ أودع ﻓﯾﮭ ﺎ اﻟﺟ ﺎﻧﻲ ﻓﻠ ن
ﯾﺷﻔﻰ ﻏﯾظ اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﻷنّ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ :
 ﻻ ﺗﻣﺛّل ﻓﻲ ﻧظره اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻔﻌل اﻹﺟراﻣﻲ اﻟذي ارﺗﻛب ﺿده . ﻻ ﺗﻣﺛل ﻓﻌﻼ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓ ّﯾﺔ ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﮫ اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﯾﮭﺎ .و ﻟ ذا ﻓﻠ ن ﯾﺳ ﺗطﯾﻊ رؤﯾ ﺔ ھ ذه اﻟﻌداﻟ ﺔ  ،و ﺑ ﺎﻷﺧصّ إن اﺳ ﺗﻔﺎد اﻟﻣﺣﻛ وم ﻋﻠﯾ ﮫ ﻣ ن ﺗﺧﻔﯾ ف ﻏﯾ ر
ﻣﺳﺗﺣق ﻓ ﻲ أﺳ ﻠوب اﻟﺗﻧﻔﯾ ذ ؛ و اﻟواﻗ ﻊ اﻟﻌﻣﻠ ﻲ ﻓﯾ ﮫ ﻣ ن اﻟﻧﻣ ﺎذج اﻟﺗ ﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿ ﺎھﺎ ﺗ ّم ﺗﺧﻔﯾ ف ﺗﻧﻔﯾ ذ اﻷﺣﻛ ﺎم
اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﺑدﻋوى اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻘﺳﺎوة واﻟﺗﺷدﯾد ﻓﻲ ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ ﻓﺄدّى ذﻟك إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟ د ﺳ ﻠﺑﯾﺔ إذْ اﻧﻌ دم ﺗﺣﻘ ق
اﻟردع اﻟﺧﺎص و اﻟﻌﺎم ﻣﻌﺎ  ،وﻟ م ﺗﻔﻠ ﺢ أﺳ ـﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻣطﺑّﻘ ﺔ داﺧ ل اﻟﺳ ﺟون أو ﺧﺎرﺟﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻘﻠ ﯾص
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺟراﺋم.

)  (1ﯾﻧظر ،

;G.Stéfani &G. Levasseur , Criminologie & Science Pénitentiaire, P540-562
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

و اﻟرأي ﻋﻧدﻧﺎ  ،إن ﺗ ّم اﺧﺗﯾﺎر ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳط ﺷﺑﮫ اﻟﻣﻔﺗوح أو اﻟﻣﻔﺗوح
ﻓﺗﺧوﯾل اﻷﻣر ﻟﻠﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺄن ﯾﺗ ّم ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻋﻧده و ﺧدﻣﺔ ﻟﮫ ﻟﻣدة ﯾﻘدّرھﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ  ،ﻣﻘﺎﺑل
اﻋﺗداﺋﮫ ﻋﻠﯾﮫ إن ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎ أﻓﺿل ﺑﻛﺛﯾر ﻣن ﺗﺷﻐﯾﻠﮫ ﻋﻧد اﻟﻐﯾر ﺑﻣﻘﺎﺑل أو ﻣن دوﻧـﮫ  .ﻛﻣﺎ أنّ ﻓﻲ ﻓﺗﺢ
اﻟﺑﺎب ﻹﺟـراء اﻟﺻﻠﺢ ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻧﻲ و اﻟﺿﺣﯾّﺔ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض ﺻور اﻟﺟراﺋم ﺗﮭدﺋﺔ ﻟﻠ ّﻧﻔوس و ﺟﺑر ﻟﻠﺧواطر
ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﺑﺗﻌوﯾـض أو ﻣن دوﻧﮫ ،و ﻓﯾﮫ ﻣن اﻟﻌداﻟﺔ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣﻘﻘﮫ أﺳـوار اﻟﺳﺟـون اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ أو
أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى ﺣﺗّﻰ و إن ﻛﺎﻧت إﻧﺳـﺎﻧﯾّﺔ.
زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ  ،ﻓﺎﻟﻌداﻟﺔ ﻻ ﺗﻌﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾـﻊ اﻷﺣوال أن ﯾﻌﺎﻣل اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﻧّﮫ ﻣرﯾض ﻓﻲ
ﺣـﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻋﻼج ﻷنّ اﻟﻣرض ﻓﻲ أﺣوال ﻗد ﯾﺗﺣوّ ل إﻟﻰ وﺑﺎء و اﻟﻌزل أﻧﻔﻊ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ و ﻗد ﯾﺗطﻠب
اﻻﺳﺗﺋﺻﺎل أو اﻟﺑﺗر  ،و ﻏـﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻣرﯾﺿﺎ ﺑل ﻋﺎﺻﯾﺎ ﻗوﯾّﺎ وﻣﻌﺗدﯾﺎ أﺛﯾﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻗوّ ة
ﻋﻘﺎب ﻓوريّ رادع ﯾﺗﻌﺎدل ﻓﯾﮫ أﻟم اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻊ أﻟم اﻟﺟﺎﻧﻲ .
ﺛﺎﻧﯾﺎ ـ دور ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ ﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  :إنّ اﺳﺗﺣداث ھﯾﺋﺔ
ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺗﺳﮭر ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﯾﻌﺗﺑر آﻟ ّﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ،و ﻧﺟﺎﺣﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق
اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻋﻠﻰ ﯾد ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣرھون ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﺑـ :
1ـ ﺣدود اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﮫ  :و اﻟواﻗﻊ أنّ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﻧﺣﺗﮫ ﺻﻧﻔﯾن ﻣن
اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ):(1
أ ـ اﻷوﻟﻰ اﺳﺗﺷﺎرﯾّﺔ  :ﻟﮭﺎ وزﻧﮭﺎ ﺳواء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮭﺎ أو ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄوﺿﺎع
و ﺷؤون اﻟﻣﺣﺑوﺳﯾن  .ﻓﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻧوع اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗ ّم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﮫ
وزﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ﻛﻣﺎ أنّ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ و اﻟﻧّﻔﺳﯾّﺔ
و ﻛذا اﻟﺻﺣﯾّﺔ ﺗﺟﻌﻠﮭم ﯾﺷﻌون ﺑﺎھﺗﻣﺎم اﻟﻐﯾر ﺑﺷؤوﻧﮭم ﻓﺗزداد ﺛﻘﺗﮭم ﺑﮭم.
ب ـ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘرﯾرﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﮭﺎ :ﺑداﯾﺔ ﻣن اﺧﺗﯾﺎر أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳ ُﯾﺧﺿﻊ ﻟﮭﺎ
ﻛل ﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ،إﻟﻰ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟزاء ﺑﻣﺎ ﯾﺻدره ﻣن ﻗرارات ﺑﺣﻛم رﻗﺎﺑﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺷروط ھذا اﻟﺗﻧﻔﯾذ،
ﺑل وﻗد ﺗﻣﺗد ﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺎت ﻟﺗﺷﻣل اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ذاﺗﮭﺎ.
 2ـ ﻣدى اﻗﺗﻧﺎﻋﮫ ﺑﺎﻟﺑﻌد اﻟﻣزدوج ﻟﻠﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ :و ﯾﻛون ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻊ
ﺑﯾن اﻷھداف اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ اﻟردﻋﯾّﺔ و اﻹﺻﻼﺣ ّﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣن ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺔ .و ﻟن ﯾﺗﺄﺗّﻰ ذﻟك إﻻّ إذا وﻓّق ﻓﻲ
وﺿﻊ ﻣﻌـﺎﯾﯾر ﻣرﻧﺔ ﯾﻣـﺎرس ﺳﻠطﺗﮫ ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ و ﯾـوازن ﺑﻣﻘﺗﺿـﺎھﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ و اﻟﻣﻔﺎﺳد ﻹدراﻛﮭﺎ
) (1ﯾﻧظر  ،ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﻣرﺳﻲ وزﯾر ،دور اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟزاءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ" ،ص  441و ﻣﺎ
ﺑﻌدھﺎ؛ﯾﺳر أﻧوع ﻋﻠﻲ و آﻣﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺛﻣﺎن  ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻷﺟرام و اﻟﻌﻘﺎب ،ج195 /2ـ 199؛
Roger Merle_André Vitu,Traité de droit criminel ,T1 ,P945 et sui.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

ﺟﻣﯾﻌﺎ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ّل ﻟﺗﺣﺻﯾل أﻏﻠﺑﮭﺎ  ،و ﯾﻛون ﺑذﻟك ﻗد وﻓق ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾّﺔ  .و
ﯾﻣﻛﻧﮫ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء و ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﮫ ﻣن اﻟﻣﺷرّ ع أن ﯾﺳﺗﺑدل اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﺑﻐﯾرھﺎ
ﺑﺣﯾث ﯾﺗﺣﻘّق اﻟﺗﻧﺎﺳب اﻟﻣﻔﺗرض ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑوﺿﻊ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺳﺗﺟد
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ داﺋﻣﺎ ﻟﻠﻌداﻟﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ .
ﺻص و اﻟ ّﺗﺄھﯾل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت
و ﯾﺑﻘﻰ اﻟﺗﺧ ّ

)(1

ﺿرورة ﺗﻘﺗﺿﯾﮭﺎ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ

ﺳواء ﻓﻲ ﻣﺟـﺎل :
أـ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧوﻋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾذ:ﻓﺎﺧﺗﯾﺎر ﻧوع اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ
اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻛ ّل واﻗﻌﺔ و ﻛ ّل ﻣﺟرم ﺑذاﺗﮫ ﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺣﻛم ،ﻟﻛنّ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻛﺎن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﯾﻔﺗرض أن ﯾﻛون
ﻣن ﺻﻣﯾم اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت و اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﮫ و ﻣﻧﮭﺎ إطﺎرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ
و ﻏﯾرھم ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻟدى اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ و ذﻟك ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻔﺣص.
ب ـ دراﺳﺔ ﻣﻠف اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ :ﺗظﮭر أھﻣﯾّﺔ ﺗﺧﺻّص ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت و ﺗﺄھﯾﻠﮫ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
إﻋداد ﻣﻠف اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ و دراﺳﺔ ﻣﺿﻣوﻧﮫ ﺑﺷﻛل ﻣﺗواﺻل و ﻣﺳﺗﻣر ﻣﻊ ﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ ﺳواء أﻧﺟز ﻣن
طرﻓﮫ ﺷﺧﺻ ّﯾﺎ أو ﻣن ﻗﺑل أﺟﮭزة أﺧرى و ﻣن ﺑﯾﻧﮭم اﻟﺧﺑراء؛ ﻓﺎﻟﻣﻠف ﯾﺣﺗوي ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾر
ﺗﻛﺷف ﻣدى ﺗطوّ ر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ و ﻣدى ﺗﺣﺳّن ﺳﻠوﻛﮫ .ﻟذا ﻓﺈنّ ﺗﻛوﯾن اﻟﻘﺿﺎة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق
اﻟﻌﻘوﺑﺎت و ﺗﺄھﯾﻠﮭم ﻟﮫ وزﻧﮫ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ .
ﺗطورھﺎ :ﺗﺳﺎﻋد اﻷﺟﮭزة اﻟﻔﻧﯾّﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ
ب ـ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧطرة و ّ
ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧطرة و ﺗطوّ رھﺎ دورﯾّﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻔﺣص اﻟطﺑﻲ و اﻟﻧّﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ و
ﺗﻘدﯾر ھذه اﻟﺧطورة ﻋن طرﯾق ھذه اﻷﺟﮭزة؛ و ﺗﻌﺗﺑر ھذه اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧّظر ﻟﻠﮭدف اﻟﻣﺑﺗﻐﻰ ﻣﻧﮭﺎ وﺳﯾﻠﺔ
ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﻧﺗﻘﻰ ﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻼج أو اﻹﺻﻼح أو اﻟﺗﺄھﯾل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ.
ج ـ اﻧﺗﻘﺎء أﺳﻠوب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳب  :ﯾﺳﺗﻣر دور ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻷﺟﮭزة
اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﮫ ﺣﺗّﻰ ﺑﻌد اﺧﺗﯾﺎر ﻧوع اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻟﯾﺷﻣل اﻧﺗﻘﺎء أﺳﻠوب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ  ،و
ﺳواء ﻛﺎن اﻷﺳﻠوب ﻣﻘرر ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ أو ﺧﺎرﺟﮭﺎ ﻓﮭو ﯾﻌ ّد وﺳﯾﻠﺔ اﻟﮭدف ﻣﻧﮭﺎ ﺗﺣﻘﯾق
اﻟﻌداﻟﺔ  .و ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻗرار ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﯾﻔﺗرض أن ﯾﺳﺗﺣﺿر ﻛ ّل اﻷھداف
اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣن اﺧﺗﯾﺎره ﻟﮭذا اﻷﺳﻠوب أو ذاك  ،ﻷنّ ﺛﻣّﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻧﺗظر ﻣﺿﻣون ھذا اﻟﻘرار و ﺛﻣّﺔ ﻋدوان
ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر ﻗد وﻗﻊ  ،و ﺛﻣّﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ و ﺣﻘوق ﻗد ﺗ ّم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﮭﺎ و ﺛﻣّﺔ وﺟﻊ ﻛﺑﯾر ﻗد أﻟﺣق ﺑﺿﻌﯾف أو
ﻋﺎﺟز أو..و ﻛﻠّﮭم ﯾﻧﺗظر اﻹﻧﺻﺎف ،و ﺗﺳﺑﯾب اﻟﻘرار ﺗﺗطﻠّﺑﮫ أﯾﺿﺎ اﻟﻌداﻟﺔ.

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :
)  (1ﯾﻧظر  ،ﺣﺳن ﺣﺳن اﻟﺣﻣدوﻧﻲ ،ﺗﺧﺻص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ"،ص272ـ. 275
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

دور آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.
ﻋرﺿﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟ ّﺳﺎﺑق أھ ّم آﻟﯾّﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﻣﻘرّ رة ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ و
ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ؛ و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻔروق اﻟﺷﺎﺳﻌﺔ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﺳواء ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ أو ﻣن
ﺣﯾث ﻛﯾﻔﯾّﺔ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ،و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم أﯾﺿﺎ ﻣن ﺑدو اﻷوﻟـﻰ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﮭﻰ اﻟﻘﺳـﺎوة و اﻟﺷدة و اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻣﻧﺗﮭﻰ
اﻟرﺣﻣﺔ و اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ  ،ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻘﺎﺳم اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ھو اﺳﺗﮭداف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ؛ ﻓﻣﺎ ﻣدى ﺗوﻓﯾق
ﻛ ّل ﻣﻧﮭﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻠوغ ھذه اﻟﻐﺎﯾﺔ؟
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺳؤال ﺗﺗطﻠّب ﻣﻧّﺎ ﺑﯾﺎن دور اﻵﻟﯾّﺎت اﻟﺷرﻋﯾّﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق
اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺛ ّم ﺑﯾﺎن دور اﻵﻟﯾّﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ھذه اﻟﻐﺎﯾﺔ و ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ّأوﻻـ دور اﻵﻟ ّﯾﺎت اﻟﺷ رﻋﯾّﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾ د اﻟﺗﻧﻔﯾ ذي ﻓ ﻲ ﺗﺣﻘﯾ ق اﻟﻌداﻟ ﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾ ﺔ :إنّ اﻟطﺑﯾﻌ ﺔ اﻟﺑدﻧ ّﯾ ﺔ
اﻟﺧـﺎﻟﺻﺔ ﻟﻠﻌﻘـوﺑﺎت اﻟﻣﻘدّرة ﺑﺷﻛل ﺧﺎصّ  ،ﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻧﻔﯾـذ ﻟﻘواﻋد ھﺎدﻓﺔ و آﻟ ّﯾ ﺎت رﺻ ﯾﻧﺔ
ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﻛﯾﻔﯾّﺔ ھذا اﻟﺗﻧﻔﯾ ذ  ،و ﻛﻠّﮭ ﺎ ﻗﺎﺋﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌ دل اﻟﺣﻘﯾﻘ ﻲ و ھ دﻓﮭﺎ ﺗﺣﻘﯾ ق اﻟﻌداﻟ ﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾ ﺔ ﻣﮭﻣ ﺎ ﺑ دت
ﻗﺳوﺗﮭﺎ أو ظﮭرت ﺷدّﺗﮭﺎ) (1؛ ذﻟك أﻧّﮫ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟـ :
1ـ ﻗواﻋ ـد اﻟﺗﻧﻔﯾ ذ  :ﻛﻠّﮭ ﺎ ﺗﮭ دف إﻟ ﻰ ﺑﻠ وغ اﻟﻌداﻟ ﺔ ﻓﮭ ﻲ ﺗﻘﺗﺿ ﻲ اﻟﻣﺳ ﺎواة ﻓ ﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾ ذ ﺑ ﯾن
اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺑذات اﻟﻌﻘـوﺑﺔ  ،و ﻓﻲ ﻣﻘـﺎﻣﺎت ﺗﺗطﻠّب اﻟﻣﻣـﺎﺛﻠﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘ ّﯾ ﺔ ﺑ ﯾن طﺑﯾـ ـﻌﺔ اﻟﺟرﯾﻣ ﺔ و طﺑﯾﻌ ﺔ
اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ؛ و ﺑﯾن اﻟﺗرﺗﯾب ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻧد ﺗﻌدد اﻟﺟ راﺋم و اﻟرﺣﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺗﺄﺟﯾ ل ﻋﻧ د اﻻﻗﺗﺿ ﺎء
ﻧﺟدھﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺗﺳﺗﮭدفُ إرﺿﺎء اﻟﺷﻌور اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ  .و ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣ ن ھ ذا اﻟﻣﻧطﻠ ق ﺗﻔﺻ ﯾل اﻟﻘ ول
ﻓﻲ ھذه اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :
أ -إنّ ﻗواﻋد ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺷرﻋﯾّﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻛﻠّﮭﺎ اﻟﻣﺳﺎواة ؛ ﻓﮭﻲ ﺗطﺑّق ﻋﻠﻰ ﻛ ّل ﻣن ﺗوﻓّرتْ
ﻓﯾﮫ ﺷروط ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ،و ﻟﻌ ّل اﻟﻌداﻟﺔ اﻹﻟﮭ ّﯾﺔ أﺑﺻرت ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﺑﺷر أن ﯾﺑﺻره،ﻓﺟﻌﻠت اﻟﻣﻘدرة ﻣﻧﮭﺎ ذات
طﺑﯾﻌﺔ ﺑدﻧﯾّﺔ ﺣ ّﺗﻰ ﺗﺗﺣﻘق اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﻣﺎدﯾّﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺑذات اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﯾﺳريَ أﻟ ُﻣﮭﺎ اﻟﺑدﻧﻲ
ﺑﺷﻛلٍ ﻣﺗﺳﺎوٍ ﻟﻛوﻧﮫ واﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺳد  ،وھو ﻣﺎ ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻹﺣﺳﺎس ﺑﮫ اﻟواﺣد ﻋن اﻵﺧر .
ھذا  ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠم " أنّ اﻟﺗّﺳوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﻊ ﺗﻔﺎوت اﻟﺟراﺋم ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺣﺳن  ،ﺑل ﻣﻧﺎفٍ ﻟﻠﺣﻛﻣﺔ
واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ..وﻛذﻟك اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﻊ اﺳﺗواء اﻟﺟراﺋم ﻗﺑﯾ ٌﺢ ﻓﻲ اﻟﻔطر واﻟﻌﻘول ؛ وﻛﻼھﻣﺎ ﺗﺄﺑﺎه
)(2

ﺣﻛﻣﺔ اﻟرب ﺗﻌﺎﻟﻰ  ،وﻋدﻟﮫ وإﺣﺳﺎﻧﮫ إﻟﻰ ﺧﻠﻘﮫ "..

و ﻟذا ﻗرّ رت اﻟﻣﻣـﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﻣن ﻗﺑل

و اﻟﻔورﯾّﺔ واﻟﻌﻼﻧﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم .

(1) Dr Muhammad Muslehieddin, Philosophy of islamic law and The
orientalists,(Pakistan :Ashfac Mirsa Copyright by Islamic Publications,Limited),P.101-280.
) (2اﺑن اﻟﻘﯾم اﻟﺟوزﯾﺔ  ،أﻋﻼم اﻟﻣوﻗﻌﯾن  ،ج. 103 2/
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ب ـ راﻋت اﻟﻌداﻟﺔ اﻹﻟﮭﯾّﺔ ﻛ ّل ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔﺎوت ﺑ ﯾن اﻟﺟﻧ ﺎة و أﯾﺿ ﺎ ﺑ ﯾن أﻓﻌ ﺎﻟﮭم ﻓﻘُ رّ رت ﻗﺎﻋ دة
اﻟﻣﻣﺎﺛﻠ َﺔ اﻟﻧوﻋﯾّﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﻌل اﻟﻣرﺗﻛ ب واﻟﻣﻘﺎﺑ ل ﻟ ﮫ  ،وذﻟ ك ﻓ ﻲ اﻟﺟ راﺋم اﻟﻣﺳ ﺗﺄھﻠﺔ ﻟﻠﻘﺻ ﺎص ،و ورأت أنّ
اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺗﺗطﻠب أن ﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﻣن ﺟﻧس اﻻﻋﺗداء ﻓﻣن ﻗﺗل ﯾﻘﺗل و ﻣن ﻗطﻊ ﯾﻘطﻊ و ﻣن ﻓﻘﺊ ﻋﯾن
ن اﻟـﻨّﻔﺲ ﺑـﺎﻟﻨّﻔﺲ واﻟﻌـﻴﻦ ﺑـﺎﻟﻌﻴﻦ واﻷﻧـﻒ ﺑـﺎﻻﻧﻒ
ﻏﯾره ﺗﻔﻘﺊ ﻋﯾﻧﮫ ،ﻟﻘوﻟ ﮫ ﻋ زّ وﺟ ّل ﴿ :وﻛﺘﺒﻨـ ﺎ ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﻓﻴﻬـﺎ أ ّ
ﻦ  ،واﻟﺠـﺮوح ﻗﺼـﺎص  ،ﻓﻤـﻦ ﺗﺼـﺪّق ﺑـﻪ ﻓﻬـﻮ ﻛﻔــﺎرة ﻟـﻪ ،وﻣـﻦ ﻟـﻢ ﻳﺤﻜـﻢ ﺑﻤـﺎ أﻧـﺰل اﷲ
ﻦ ﺑﺎﻟﺴـ ّ
واﻻذن ﺑﺎﻻذن ،واﻟﺴ ّ
ﻓـﺄوﻟـﺌﻚ ﻫﻢ اﻟﻈﺎﻟﻤﻮن ﴾ اﻟﻣﺎﺋدة.45/
و اﻗﺗﺿت اﻟﻣﺳﺎواة ﻋدم اﻟﺗﺳوﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺎة إذا دﻋت إﻟﻰ ذﻟك اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺳن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ أو ﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﺻﺣﯾّﺔ أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟظروف اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﮫ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﺗﻌزﯾر ّﯾﺔ ﺣﯾث اﻟﻣﺟﺎل واﺳﻊ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺧﺗﺎر اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﯾراھﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ،ﻷنّ اﻟﻣﺳﺎواة ـ أي اﻟﻌداﻟﺔ ـ ﻗد
ﯾﻛون ﺗﺣﻘﻘﮭﺎ ﺑﻌدم اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﯾن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ .
ج -إنّ ﻗواﻋد ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺷرﻋﯾّﺔ و اﻟﺗﻲ أﻓﺿﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻟﮭﺎ ﻏﺎﯾﺔ ﺳﺎﻣﯾّﺔ ﺗﺟﺑر ﺑﮭﺎ
اﻟﺧواطر و ﺗﮭدأ ﺑﮭﺎ اﻟﻧّﻔوس و ﺗطﻣﺋن و ﺗرﺿﻰ ھذا ﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ وﺳﻣﮫ ﺑﺈرﺿـﺎء اﻟﺷﻌـور اﻟﻌـﺎم و اﻟﺧﺎص
ﻋﻠﻰ ﺣ ّد ﺳواء و ھو ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ ﻋﯾن اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ؛ ﻓﺎﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ أﯾّﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﮫ ﻣﺳﺗﻘﺑ ٌﺢ ﻋﻧد ﻋﺎﻣّﺔ
اﻟﻧﺎس و ﺧﺎﺻّﺗﮭم و ﻣروّ ع ﻟﮭم ﺣﺗﻰ وﻟو ﻧزل ﺑﻔر ٍد واﺣ ٍد ﺑﻌﯾﻧﮫ  ،وﺣﺗّﻰ ﯾﻛون اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﺎدﻻ  ،وﺿﻌت
ﻗواﻋد ﺗﻧﻔﯾذ ّﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗُرﺿﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌل اﻟﺷﻌـور اﻟﻌـﺎم ﺑﺎﻟﻌـداﻟﺔ  ،وھو " ﺷﻌورٌ ﻣﺳﺗـﻘرّ ﻓﻲ ﺿﻣﯾر اﻷﻓراد
ﯾﺗـﺄذّى ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ وﻻ ﯾرﺿﻰ إﻵ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ" ) (1؛ وأھ ّم ﺗﻠك اﻟﻘواﻋد :
د ـ اﻟـﻔورﯾ ُﺔ واﻟﻌﻠﻧـﯾّﺔ ﻓﻲ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺟزاء واﻟﺗرﺗﯾب ﻋﻧد ﺗﻌدد اﻟﺟراﺋم ؛ ﻓﺈﻧزال اﻟﻌﻘﺎب ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد
ﺛﺑوت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ،وﺗﻧﻔﯾذه ﻋﻠﻰ ﻣرأى وﻣﺳﻣﻊٍ ﻣن اﻟ ّﻧﺎس ،وﻋد ُم اﻻﺳﺗﮭﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻣﮭﻣﺎ ﺗﻌددت اﻟﺟراﺋم ،
ﺷﺧص
ٍ
ﻛﻠّﮭﺎ ﺗؤدّي إﻟﻰ اﻹﻧﺻﺎف و إﻟﻰ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾّﺔ ﺣ ّﺗﻰ و إن أدى ذﻟك إﻟﻰ اﺳﺗﺋﺻﺎل
وإزھﺎق رو ٍح َﺛﺑَتَ ﯾﻘﯾﻧﺎ أ ّﻧﮭﺎ ﻻﺗﺳﺗﺣق اﻟﺣﯾﺎة ؛ ﻓﺎﻻﺳﺗﺋﺻﺎ ُل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن رﻏم ﻗﺳوﺗﮫ ﯾﻛون ﺿرورة
ﺗُﻣﻠﯾﮭﺎ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ.
 2ـ ﺗﻘﯾ ﯾم ﻛﯾﻔ ّﯾ ﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾ ـذ  :إنّ ﻓ ﻲ اﻟﻘواﻋ د اﻟﺷ رﻋ ّﯾﺔ اﻟّﺗ ﻲ وُ ﺿ ﻌتْ ﻟﺗﺣدﯾ د ﻛﯾﻔ ّﯾ ﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾ ذ ﻗ ّﻣ ﺔ
اﻟﻌداﻟ ﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾ ﺔ  ،ﺳ واء ﻣ ن ﺣﯾ ث ﺗﺣدﯾ د ﺻ ﺎﺣب ﺳ ﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾ ذ ـ اﻟﻣﻧ ّﻔ ذ ـ أو ﻣﺣ ل اﻟﺗﻧﻔﯾ ذ أو وﺳ ﯾﻠﺗﮫ أو
إﺟراءاﺗﮫ  ،ﻓﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟـ :
أ ـ ﺻ ﺎﺣب ﺳ ﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾ ذ  :ﻓﮭ و ﻓ ﻲ ﻋﻘوﺑ ﺎت اﻟﺣ دود وﻟ ﻲ اﻷﻣ ر أو ﻣ ن ﯾﻧوﺑ ﮫ ﻷنّ ﻓ ﻲ ﻗﯾﺎﻣ ﮫ
ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾ ذ إﻗﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻌ دل و إرﺿ ﺎء ﻟﻠﺷ ﻌور اﻟﻌ ﺎم ﺑﺎﻟﻌداﻟ ﺔ  ،و ﻓ ﻲ اﺳ ﺗﯾﻔﺎء اﻟﻘﺻ ﺎص ﻣ ﻧ ُﺢ وﻟ ﻲّ اﻟﻣﻘﺗ ول ﺣ قّ
اﻻﺳﺗﯾﻔﺎء إن ﻛﺎن ﯾُﺣﺳﻧﮫ  ،ﻷن ﻓﻲ ذﻟك ﻧُﺻر ًة ﻟﮫ  ،ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾُﺳرف ﻓﻲ اﻟﻘﺗل  ،ﻓﯾﻧﻘﻠب إﻟﻰ ﻣﻌﺗد أﺛﯾم و ﻓﻲ
)  (1ﻓﺗوح اﻟﺷﺎذﻟﻲ  ،ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب  ،ص. 77
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ذﻟك ﻣﺎ ﯾُرْ ﺿﻲ اﻟﺷﻌور اﻟﺧﺎص ﻟﻠﻣﺗﺿرّ ر ﻣن اﻟﺟرﯾﻣ ﺔ ﻣ ن ﺟﮭ ﺔ و ﻓﯾ ﮫ أﯾﺿ ﺎ ﻣﻧﻌ ﺎ ﻟ ﮫ ﻋ ن اﻟﺧ روج ﻋ ن
ُﺴﺮف ﻓﻲ اﻟﻘﺘﻞ  ،إﻧّﻪ ﻛﺎن
ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻌداﻟﺔ  ،ﻟﻘوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿:وﻣﻦ ﻗُﺘﻞ ﻣﻈﻠـﻮﻣﺎ  ،ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻮﻟﻴّﻪ ﺳﻠﻄـﺎﻧﺎ  ،ﻓـﻼ ﻳ ْ
ﻣﻨﺼـﻮرا ﴾اﻹﺳراء ، 33/
 2ـ و ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻣﺣل اﻟﺗﻧﻔﯾذ و ﻣﻘداره  :ﻓﻼ أدل ﻋﻠ ﻰ ﺑﻌ د ﻋداﻟﺗ ﮫ ﻣ ن ﺗﺣدﯾ ده ﻋ زّ وﺟ ّل ﻟ ﮫ ،
ن اﻟـﻨّﻔﺲ ﺑـﺎﻟﻨّﻔﺲ واﻟﻌـﻴﻦ
ﻓﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺻﺎص ﻓﯾﻣﺎ دون اﻟ ّﻧﻔس ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺑﯾل اﻟﻣﺛ ﺎل ﻗ ﺎل﴿:وﻛﺘﺒﻨـﺎ ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﻓﻴﻬـﺎ أ ّ
ﻦ  ،واﻟﺠﺮوح ﻗﺼﺎص ﴾ اﻟﻣﺎﺋدة  ، 45 /وﻟﯾس ﻓ ﻲ ھ ذا اﻧﺗﻘ ﺎم
ﻦ ﺑﺎﻟﺴ ّ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ واﻷﻧﻒ ﺑﺎﻷﻧﻒ واﻷذن ﺑﺎﻷذن واﻟﺴ ّ
ﻷنّ " اﻻﻧﺗﻘﺎم ﻻ ﯾﺗﻘﯾد ﻓﯾﮫ اﻟﻣﻧﺗﻘم ﺑﺎﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن ﻣﺎ ﻓﻌﻠﮫ اﻟﻣﺟرم وﺑﯾن اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻧﺎزل ﺑﮫ؛ واﻻﻧﺗﻘ ﺎم ﻗ د ﯾﺗﺟ ﮫ
إﻟﻰ ﻋﻘﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺟرم "). (1
و اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﻣﻘدار اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﺗﻘﺗﺿﯾﮫ أﯾﺿﺎ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺣ ّﺗ ﻰ و إن ﻛﺎﻧ ت
اﻟﻘوة ﻛﻘوّ ة اﻟﺿرب ﻓﻲ اﻟﺟﻠد  ،وﻣن ﺣﯾث اﻟﻛ م ﻛﻣ ﺎ ﻓ ﻲ
ﻣن اﻟﻧّوع ذاﺗﮫ  ،ﻓﻘد ﯾظﮭر ھذا اﻟﺗﻔﺎوت ﻣن ﺣﯾث ّ
اﻟﺟراح و ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌدد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺟﻠدات و ھﻛذا اﻹﻧﺻﺎف ﯾﺗﺣﻘق ﺑﻼ رﯾب.
 3ـ و ﺑﺎﻟﻧّﺳ ﺑﺔ ﻟوﺳ ﯾﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾ ذ و ﻛﯾﻔﯾّﺗ ﮫ :ﻓﻘ د أ ّﻛ دﻧﺎ ﻣ ن ﻗﺑ ل اﻟﺿ واﺑط اﻟﺷ رﻋﯾّﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺣﻛﻣﮭ ﺎ
ﻓﺎﻟﺟﻼد ﻻ ﯾﻔﺗرض أن ﯾﺿرب اﻟﻣﺣدود ﺿرﺑﺎ ﻣﮭﻠﻛﺎ و ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﺧﺗﺎر اﻟظﮭر ﻣﺣﻼّ ﻟﮫ أو اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻘرﯾﺑﺔ
ﺻ ﺔ ﺗﻠ ك اﻟﺳ رﯾﻌﺔ اﻹﺗ ﻼف  ،اﻟﻌﺳ ﯾرة اﻟﺟﺑ ر
ﻣﻧ ﮫ ؛ وﻋﻠﯾ ﮫ أن ﯾﺗﻔ ﺎدى اﻷﻣ ﺎﻛن اﻟﺣﺳﺎﺳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺑ دن و ﺧﺎ ّ
ﻛﺎﻟرأس واﻟوﺟﮫ ﺳواء ﻛﺎن اﻟﻣﺣدود رﺟﻼ أم اﻣرأة).(2
ھذا  ،و إنّ ﻛ ّل اﻵﻟ ّﯾ ﺎت اﻟﻣﻘ رّ رة ﻓ ﻲ اﻟﺗﺷ رﯾﻊ اﻟﺟﻧ ﺎﺋﻲ ﻟﮭ ﺎ ﺑﻌ د إﺻ ﻼﺣﻲ ؛ ﻓﺎﻟﻣﻌﺎﻗ ب ﯾﺳ ﺗﺄﻧف
ﻣﻣﺎرﺳ ﺔ ﺣﯾﺎﺗ ﮫ اﻟﻌﺎد ّﯾ ﺔ وﻧﺷ ﺎطﮫ اﻻﺟﺗﻣ ﺎﻋﻲ ﻣﺑﺎﺷ رة ﺑﻌ د ﺗﻧﻔﯾ ذ اﻟﺣﻛ م اﻟﺻ ﺎدر ﺿ ده ؛ وھ ذا اﻟﺗﻧﻔﯾ ذ ﻻ
ﯾﺳـﺗﻐرق أﻣدا ﯾﺣول دون اﻧدﻣﺎﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﻻ ﯾﺗطﻠّ ب إﺑﻌ ﺎده ﻋ ن اﻟوﺳ ط اﻟﻌ ﺎﺋﻠﻲ أو اﻻﺟﺗﻣ ﺎﻋﻲ ؛
ﺑل ﯾوﺟبُ اﻟﺷرعُ ﻗﺑول اﻟﻣﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺳﻧﻰ وﺗذﻟﯾل اﻟﺻﻌﺎب أﻣﺎﻣﮫ ﺑﺈرﺷﺎده إﻟﻰ ﺳﺑل اﻟﻛﺳ ب اﻟﺣ ﻼل وإﻟ ﻰ
اﻟﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم  ،وﻋدم ﻣﻼﺣﻘﺗﮫ ﻋ ن ﺧطﯾﺋ ﺔ ﻛ ّﻔ ر ﻋﻧﮭ ﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘ ﺎب اﻟﺑ دﻧﻲ اﻟﻌ ﺎدل وﺑﺎﻟﺗوﺑ ﺔ اﻟﺻ ﺣﯾﺣﺔ ؛
وﻣن اﻹﺛم ﻏـﻠقُ أﺑواب اﻟرزق ﻓﻲ وﺟﮭ ﮫ ﺑﺣﺟ ﺔ اﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺳ ﺟﻠﺔ ﻋﻠﯾ ﮫ  ،ذﻟ ك أنّ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﺳ ﯾﺋﺔ ﻟ ﮫ ﻗ د
ﺗﻛون داﻓﻌﺎ ﻟﮫ ﻟﻺﺟرام ﻣرة ﺑﻌ د ﻣ رة  ،واﻟﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟطﯾﺑ ﺔ ﺗﻛ ون ﻛﻔﯾﻠ ﺔ ﺑﺟﻌﻠ ﮫ ﯾﻧﺳ ﻰ ﺣﯾ ﺎة اﻟرذﯾﻠ ﺔ وﻋ ﺎﻟم
اﻟﺟرﯾﻣﺔ .
اﺳ ﺗﻧﺎدا إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﻗ دّﻣﻧﺎه  ،ﯾﻣﻛ ن اﻟﺗﺄﻛﯾ د ﻋﻠ ﻰ اﻟ دور اﻟﻛﺑﯾ ر ﻵﻟ ّﯾ ﺎت اﻟﺗﻔرﯾ د اﻟﺗﻧﻔﯾ ذي اﻟﻣﻘ رّ رة ﻓ ﻲ
اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ﻓﮭل ﯾﺻدق ھذا اﻟﺣﻛم ﻋﻠ ﻰ ﺗﻠ ك اﻵﻟ ّﯾ ﺎت اﻟﻣﻘ رّ رة
ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ؟
)  (1أﺑو زھرة  ،اﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،ص. 47
)  (2ﯾﻧظر  ،اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ  ،ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻣﺣﺗﺎج  ،ج 154 /4؛ ﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟدﺳوﻗﻲ  ،ج.354 /4
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ﺛﺎﻧﯾﺎ ـ دور اﻵﻟ ّﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ :ﺗﺣدﯾد دور ھذه
اﻵﻟﯾّﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻣرھون ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻛﯾﻔﯾّﺔ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ  ،و ﻷﻧّﮭﺎ ﻣﺗراوﺣﺔ ﺑﯾن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻣطﺑّﻘﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﺑﺄﻧواﻋﮭﺎ  ،و اﻟﺑداﺋل اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺧﺎرج أﺳوار ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﺈنّ
ﺗﻘﯾﯾﻣﻧﺎ ﻟﮭﺎ ﯾﺗﺣدد ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ اﻟوﺳط اﻟذي ﺗطﺑق ﻓﯾﮫ  ،و ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :
 1ـ ﺗﻘدﯾر اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣطﺑّﻘﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  :ﻟﻘ د وﺿ ﻌت اﻟﺗﺷ رﯾﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛ ﺔ ﻧظﻣ ﺎ ﻣﺗﻧوّ ﻋ ﺔ
ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ  ،واﺟﺗﮭدت ﻓﻲ وﺿﻊ أﺳﺎﻟﯾب ﺟ ّد ھﺎدﻓ ﺔ ـ ﻧظر ّﯾ ﺎ ـ ﻟﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻣﺳ ﺟوﻧﯾن أﻓﺿ ﻧﺎ
ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺳﺎﺑق  ،وﯾﻛﻔﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾرھﺎ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أنّ :
أ -ﺗطوّ ر ﻓﻛرة اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﺄﺑﻌﺎدھﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾّﺔ و اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ و اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾّﺔ  ،و رﺑطﮭﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﯾّﺎت
اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻣﻔﮭوﻣﮫ اﻟﺣدﯾث ﺟﻌﻠت ﻧظرة اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﺟرم ﺗﺗﻐﯾّر و اﻧﻌﻛس ذﻟك ﻋﻠﻰ
ﻣﺿﻣون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘرّ رة ﻓﯾﮭﺎ،ﻓﺎﺣﺗﻔظت ﺑطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ أو اﻟﻣﻘﯾّدة ﻟﮭﺎ و ﺗﻣﺣور اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ
آﻟﯾّﺎت ﺗﻧﻔﯾذھﺎ  ،إذ أﺻﺑﺣت ﻓﻲ ﻧظرھم أﻛﺛر إﻧﺳﺎﻧﯾّﺔ ﻣوھﻣﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أنّ اﻟﻣﺟرم ﻣرﯾض ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ
إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و..ﻷنّ ﺛ ّﻣﺔ ﻋواﻣل دﻓﻌﺗﮫ إﻟﻰ اﻹﺟرام ).(1
ب ـ رﻏم ﻣﺎ ﯾﺷﻛّﻠﮫ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ ﻓﺈنّ اﻵﻟﯾّﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ
ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻗﺗﺿت ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ رﺣﯾﻣﺔ و ذﻟك ﻋن طرﯾق إرﺷﺎده وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮫ ﻧﻔﺳﯾﺎ وﺑدﻧﯾﺎ وﻋﻠﻣﯾﺎ ،
وﺗﻘوﯾم ﺳﻠوﻛﮫ وﺗﮭذﯾﺑﮫ  ،ﺛ ّم إﻋﺎدة دﻣﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻌﺿ ٍو ﻓﻌّﺎل  ،ﻷنّ ھذا ھو اﻟﻣﺿﻣون اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻌداﻟﺔ
اﻟﺟﻧـﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ  .و ﺑﺻرف اﻟﻧّظر ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌدوان اﻟﻣرﺗﻛب ﻣﻧﮫ

و ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرر اﻟﻧّﺎﺷﺊ ﻋن ﻓﻌﻠﮫ

 ،ﺑﺻرف اﻟﻧّظر أﯾﺿﺎ ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﻓﺄﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻣﻘررة داﺧل
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺈﺻﻼﺣﮫ و ﺗﻘوﯾم ﺳﻠوﻛﮫ و ﻛﻔﯾﻠﺔ ھﻲ ﺑﺟﺑر اﻟﺿرر و ﺗدارك اﻟﻘﯾم و ﻣن ﺛ ّم
ﺗﺗﺣﻘق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
ج -ﻻ ﻧﻧﻛر ﺑﻌد ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ أنّ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣطﺑّﻘﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ ھﻲ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ
و ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ ﺗﮭدف ﻓﻌﻼ إﻟﻰ اﻹﺻﻼح ؛وﻗد ﺳطرت ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺑراﻣﺞ ﻟﻠﺗﮭذﯾب و اﻟﺗﺄھﯾل و اﻟﺗﻛوﯾن ﻹﻋﺎدة
إدﻣﺎج اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  .ﺑل و ﻓرﺿت ﺑﻌض ھذه اﻟﺑراﻣﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ أن ﯾﺗﻌﺎون ﻣﻊ
اﻟﻣؤ ّﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻟﺑﻠوغ ھذه اﻷھداف ﺧﺎﺻّﺔ ﺑﺗﺳﮭﯾل ﺗطﺑﯾق ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻣل اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻷنّ اﻟﺗﻌﺎو ٍن و اﻟﺗﺿﺎﻣ ٍن
واﻟﺗﻛﺎﻓل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻣظﺎھر اﻹﺟرام اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣطﻠوب .ﻟﻛن ھل ﺣﻘﻘت ھدﻓﮭﺎ و ﺗﺣﻘﻘت ﻣن ﺛ ّم
اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ّل ﻓﻲ اﻟﺷقّ اﻟﻣﺗﻌﻠّق ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ؟

)  (1ﯾﻧظر ،رؤوف ﻋﺑﯾد  ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب  ،ص 182وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ؛
Raymond Gassin , Criminologie, P324 & ss ; R. Merle , A.Vitu, Traité de Droit Criminel , T1,
P53 et ss .
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

إنّ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﯾؤﻛّد ﻓﺷل ھذا اﻟﺗﺧطﯾط و ھذا اﻟﺗوﺟّ ﮫ ﻷنّ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻐﺎﺋﻲ اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﺑﯾن
اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻗطﻌت ﺑﺗﻣﯾﯾﻊ ﺗطﺑﯾق آﻟﯾّﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻣن ﻏﯾر ﺿواﺑط ﯾﺗ ّم ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ
اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ و اﻟﺣﻘوق اﻟﻔردﯾّﺔ و اﻟﺟﻣﺎﻋﯾّﺔ  .ﻓﻼ ﻗواﻋد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن اﻟراﻋﻲ
اﻷوّ ل ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن)(1اﺳﺗطﺎﻋت ﺣﻣﺎﯾﺔ ھذه اﻟﺣﻘوق  ،و ﻻ أﺳ ﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑ ّﯾ ﺔ اﺳ ﺗطﺎﻋت ﺗﺄھﯾ ل
اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ و ﻣﻧﻌ ﮫ ﻣ ن ﻣﻌ ﺎودة ﺟرﻣ ﮫ ؛ ﻓﮭ ل ﺑﻌ د ھ ذا اﻟﻔﺷ ل ﯾﻣﻛﻧﻧ ﺎ اﻟﺟ زم ﺑ ﺄنّ اﻟﻌداﻟ ﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ
ﯾﻧﺗظرھﺎ اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺗﻰ ﯾﺷﻔﻰ ﻏﯾظﮫ و ﯾﻧﺗظرھﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣ ّﺗﻰ ﯾﺳﺗﺗب أﻣﻧﮫ و ﺗﺻﺎن ﻗﯾﻣﮫ ﻗد ﺗﺣﻘﻘت؟
ﻋﻠ ﻰ اﻟ راﺟﺢ أنّ اﻟﺟ واب ﺳ ﯾﻛون ﺑ ﺎﻟﻧّﻔﻲ  ،و ھ ذا ﻣ ﺎ أ ّﻛ ده اﻟﻛﺛﯾ ر ﻣ ن اﻟﺑ ﺎﺣﺛﯾن ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل ﻋﻠ م
اﻟﻌﻘ ﺎب ﻣ ﻧﮭم ):(2اﻟﺑروﻓﯾﺳ ور اﻟ داﻧﻣﺎرﻛﻲ ﻓﻼﻣﻧ ﻎ ﺑ ﺎﻓﯾﻧﻎ
طوﻣ ﺎس ﻣﺎﺗﯾﺎﺳ ن

–Mathiessen

Baving

 ، Flammingاﻟﺑروﻓﯾﺳ ور اﻟﻧ وروﯾﺟﻲ

 ،Thomasاﻟﺑروﻓﯾﺳ ور اﻟﻔﻧﻠﻧ دي راﯾﻣ وﻻھطﻲ  ، Raimolahtiواﻟﺑ ﺎﺣﺛﯾن

اﻟﺳوﯾدﯾﯾن  :اﻧﻐﺎﻟﯾل ﻟﻧ درﺑرج َ Ingalill Lindbergو ﻟﯾ ف ﺑوھﺎﺳ ون  Lidf . Johasson؛ وأﺳ ﺑﺎب اﻟﻔﺷ ل ﻛﺛﯾ رة
ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ):(3
ـ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺟﻧﺎة ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺻ ﻔﺗﮭم و ﻣﮭﻣ ﺎ ﻛ ﺎن ﺟ رﻣﮭم و ﻣﮭﻣ ﺎ
ﻛﺎن ﺳﻧﮭم أو ﺟﻧﺳﮭم ﻓﮭ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻣ وم ﺳ ﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣر ّﯾ ﺔ،و ﻛ ﺄنّ ھ ذه اﻟﻌﻘوﺑ ﺎت ھ ﻲ ﻣﻧﺗﮭ ﻰ اﻹﺑ داع اﻟﻔﻛ ري
واﻷﺧﻼﻗﻲ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺻدي ﻟﻣظ ﺎھر اﻹﺟ رام اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ؟وﻓﻲ ﻣﺟ ﺎل اﻟﺿ ﺑط اﻻﺟﺗﻣ ﺎﻋﻲ و
اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ.

)  (1ﯾﻧظر  ،رﻣﺳﯾس ﺑﮭﻧﺎم  ،اﻟﻛﻔﺎح ﺿد اﻹﺟرام  ،ص 173وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ؛ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻌوﺟﻲ  ،دروس ﻓﻲ اﻟﻌﻠم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،
ج 696/2وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ؛
Manuel Lopez- Ray , Characteristics The United Nations Activities In The Prevention Of
crime And Treatement of offenders , Articl in .
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ،ع 1ﻣﺎرس  ، 1961اﻟﻣﺟﻠد.122-107 /4
) (2ﯾﻧظر  ،ﺣﺳن طﺎﻟب  ،ﻋﻠم اﻹﺟرام " ،اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻌﻘوﺑﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺻﻼﺣﯾّﺔ " ،دط ) ،ﺑﯾروت :ﻟﺑﻧﺎن  ،دار اﻟﻔﻧون
ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧّﺷر 1997 ،م –1417ھـ ( ،ص 135وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ؛ أﺑو اﻟﻣﻌﺎطﻲ ﺣﺎﻓظ أﺑو اﻟﻔﺗوح  ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،
ص. 538-536
) (3ﯾﻧظر  ،ﺑدر اﻟدﯾن ﻋﻠﻲ  ،ﻣﺷﻛﻠﺔ ازدﺣﺎم اﻟﺳّﺟون  ،ﻣﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ  ،اﻟﻣﺟﻠد ، 4ع  3ﻧوﻓﻣﺑر 1961م
 ،ص  471وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ؛ اﻟﺳﯾد اﻟﻠواء ﻋﺑﺎس ﻗطب  ،اﻟﺗّداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ وأﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎزﻧﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ  ،اﻟﻣﻘﺎل
اﻟﺳﺎﺑق  ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ  ،ص  07/؛
Pierre Cannat, Chronique pénitentiaire à propos des Paradoxes de l’Emprisonnement
réeducatif, R.S.C. N°1 ,Janvier-Mars , Année 1971 , TXXVI, P155-157 ; Henri LE CORNO,
Chronique Pénitentiaire ,Rapport Sur L’Activité Des Services Penitentiaire pour l’Année
1970, R.S.C. N°4 1971, P972-979 .
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

ـ ازدﺣﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ وﻋﺟزھﺎ ﻋن اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻌدد اﻟﻣﮭول ﻟﻠﻣﺟرﻣﯾن و اﻟﻌﺎﺋدﯾن إﻟﻰ
اﻹﺟرام

)(1

و ﺗﻌذّر ﺗﺻﻧﯾﻔﮭم ﺗﺻﻧﯾﻔﺎ ﻋﻠﻣ ّﯾﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﮭذﯾﺑﯾﺔ واﻟﺗﺄھﯾﻠﯾﺔ؛ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ

ﻗﻠﺔ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾّﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و إﺧﻔﺎﻗﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾّﺔ ﺗﻔرﯾد اﻟﻣﻌــﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻟﻛل ﻣﺣﻛــوم ﻋﻠﯾﮫ
ﺑﻣﻔرده و ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗطوّ رات ﺳﻠوﻛﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻣدة ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ  ،ﻧﺎھﯾك ﻋن ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﮫ ﺑﻌد
اﻹﻓراج ﻋﻧﮫ.
ـ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾّﺔ و اﻟﺗﺄھﯾﻠﯾّﺔ إﻟﻰ إﺛـراء و ﺗطوﯾـر ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق واﻟﺗطوّ ر اﻟﻌﻠﻣﻲ و
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺧﺎﺻّﺔ و أنّ ﺗﺄﺛﯾر اﻟوﺳﺎﺋط اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾّﺔ و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾّﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم أﺻﺑﺢ ﯾﻔوق ﺑﻛﺛﯾر ﺗﺄﺛﯾر
اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻧظﻣﮭﺎ .
ﺻﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم و ﻋﺟز
ـ اﻓﺗﻘﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻟﻺطﺎرات اﻟﻣﺗﺧﺻ ّ
ن إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋن ﻣراﻗﺑ ﺔ وﺗﻘﯾ ﯾم ﻋﻣ ل ﻣوظﻔﯾﮭ ﺎ  ،ﻹدراﻛﮭ ﺎ أن أﻏﻠ ﺑﮭم ﻻ ﯾﺗﻣﺗّﻌ ون ﺑﺎﻟﻛﻔ ﺎءة اﻟﻛﻔﯾﻠ ﺔ
ﺑﺗﺳﮭﯾل ﺗطﺑﯾق اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻘوﯾم ،ﻟﻛوﻧﮭم ﻏﯾر ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ،ﻻ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ ،وﻻ
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻘوﯾم .
و ﺗﺳطﯾر ﺑراﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﺻﻧف  ،وﻛل ﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ .
ﺑﻌد ھذا اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟدور اﻵﻟﯾّﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑ ّﯾ ﺔ
ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ ق اﻟﻌداﻟ ﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾ ﺔ  ،و اﻟ ذي ﺑﻣﻘﺗﺿ ﺎه ﺛﺑ ت ﻋﻧ دﻧﺎ أنّ ھ ذه اﻟﻌداﻟ ﺔ و إن ﺗﺣﻘﻘ ت ﻓ ﻲ ﺟواﻧ ب ﻣﻧﮭ ﺎ
ﻓﺗﺣﻘّﻘﮭﺎ ﻧﺳﺑﻲّ  ،و ﻟﻌ ّل ﻣرد ھذه اﻟﻧّﺳﺑﯾّﺔ ھو اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺧﺎطﺊ ﻟﻠﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻓﻲ ﺣ ّد ذاﺗﮭﺎ  .و ﻗد أدى ذﻟ ك
إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن ﺑداﺋل أﺧرى ﻟﻠﻌﻘوﺑ ﺎت  ،و ﻣ ن ﻏﯾ ر اﻋﺗ راف ﺻ رﯾﺢ ﻣ ن اﻟﻣﺟﺗﻣ ﻊ اﻟ دوﻟﻲ ﺑﺎﻹﺧﻔ ﺎق ﻓ ﻲ
ﺳﯾﺎﺳ ﺗﮫ اﻟﻌﻘﺎﺑ ّﯾ ﺔ ،ﺗ ّم ﺗوﺟﯾ ﮫ اﻻھﺗﻣ ﺎم إﻟ ﻰ آﻟ ّﯾ ﺎت ﻗﺎﻧوﻧ ّﯾ ﺔ أﺧ رى ﻟﻠﺗﻔرﯾ د اﻟﺗﻧﻔﯾ ذي ﺗط ّﺑ ق ﺧ ﺎرج أﺳ وار
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻘدﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :

)  (1ﻣن ﺑﯾن اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻣﯾداﻧﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ أﺟرﯾت ﺣول اﻟﻌود إﻟﻰ اﻹﺟرام دراﺳﺔ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ Philippe Chemithe
اﻟﻣﻛﻠّف ﺑﺈدارة اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲّ ﻟﻠدّراﺳﺎت واﻷﺑﺣﺎث اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ  ،واﻟﺑﺎﺣث ﻣﯾﺷﯾل ﻓﯾز  Michel Fizeوھو ﺗﻘﻧﻲّ
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣؤﺳّﺳﺔ  ،ﻓﻛﺎﻧت ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻣﺎ ﺗوﺻّﻼ إﻟﯾﮫ ھﻲ  %50 :ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌود  ،رﻏم أنّ اﻟﻌﯾّﻧﺔ اﻟّﺗﻲ أﺟرﯾﺎ
ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺑﺣث ﺿﺋﯾﻠﺔ ﻻ ﺗﺗﻌدّى  169ﺳﺟﯾﻧﺎ .و

ھﻧﺎك دراﺳﺎت أﺧرى أﺛﺑﺗت أنّ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﺋدﯾن ﺗﺗراوح ﺑﯾن َ 50و  %70ﻓﻲ

اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗّﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾّﺔ  ،وﺑﯾن َ 50و  % 60ﻓﻲ ﺑﻌض دول أوروﺑﺎ ؛ أﻣّﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ ﻓﺗﺗراوح ﺑﯾن َ 30و  % 35؛
وﺳ ّﺟﻠت ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺳّﺟون ﻧﺳﺑﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟدّا ﺗراوﺣت ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋدﯾن ﻓﻲ اﻟ ّﺳﺗّﯾﻧﺎت ﺑﯾن َ 72,4و  % 76,6وھذا ﻟﻠﻌود
ﻟﻠﻣرّة اﻟﺛّﺎﻧﯾﺔ ﻓﻘط .ﯾﻧظر  ،رؤوف ﻋﺑﯾد  ،أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب  ،ص  421-418؛
Michel Fize & Philippe Chemithe , Etude sur la récidive des condamnés libérés après quinze
ans de détention & aperçu sur l'érosion des très longues peines , R.S.C., N°2, Avril-Juin1979,
P279-301;Raymond Gassin, Criminologie, P491 .
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

ب ـ ﺗﻘدﯾر اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣطﺑّﻘﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  :ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟﻣﺳﺎوئ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ
ﻗﺻﯾرة اﻟﻣدة ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ّل  ،اﺑﺗدﻋت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻧّﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻣن ﺟﮭﺔ و اﻹﻓراج
اﻟﻣﺷروط ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﻛﺄھ ّم آﻟﯾﺗﯾن ﯾﺗ ّم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﻣﺎ ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﻧﻔﯾذﯾّﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق و أﺑﻌﺎد اﻟدﻓﺎع
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﯾﺗ ّم ﺗطﺑﯾﻘﮭﻣﺎ ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ .
و إنّ ﺗﻘﯾﯾم دور ھﺎﺗﯾن اﻵﻟﯾﺗﯾن ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻣرھون ﺑﻌدة اﻋﺗﺑﺎرات  ،ﺑﻌﺿﮭﺎ
ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾﻘﮭﻣﺎ و اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﻛﯾﻔﯾّﺔ ھذا اﻟﺗطﺑﯾق  ،و ﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻻ ﻣﻧﺎص ﻣن
اﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﻘﯾم و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ و اﻷھداف اﻟردﻋﯾّﺔ و اﻹﺻﻼﺣﯾّﺔ اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ
اﻟﻌﻘﺎب ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﺣﺗﻰ ﺗﻛون اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﻋﺎدﻟﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗ ّم اﻟﺗﺣرى ﻋن ﻣدى ﺗﺣﻘﯾق ھذا
اﻟﺻﻧف ﻣن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻠﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺷودة  .و ﻋﻠﯾﮫ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﺳﻘﺎط ھذه اﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾﻣﻧﺎ ﻵﻟﯾّﺔ
اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻧّﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺛ ّم اﻹﻓراج اﻟﻣﺷروط ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺎﻟﻲ :
ب1ـ ﺗﻘدﯾر ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻧّﻔﻊ اﻟﻌﺎم  :إنّ اﺧﺗﻼف اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻟﻠدول ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺎل
ﺗطﺑﯾق ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻧّﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻣرده أ ّﻧﮭﺎ ﺑدﯾل ﻣﺳﺗﺣدث ﻻ ﯾزال ﻗﯾد اﻟﺗﺟرﺑﺔ  ،ﻟذا ﻓﺈﻧّﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أﻣد
ﻣﻌﺗﺑر ﺣﺗّﻰ ﯾﺛﺑت ﻣردودﯾّﺗﮫ ،و إن ﻛﺎﻧت ﺛﻣّﺔ ﻣؤﺷّرات ﺗوﻣﺊ ﺑﺑﻌض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق
ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺔ ؛ ھذا  ،و إﻧّﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑـ :
ـ ﻣﺟﺎل و ﻛﯾﻔﯾّﺔ ﺗطﺑﯾق ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻧّﻔﻊ اﻟﻌﺎم :ﻓﻘد ﺛﺑت ﻋﻧدﻧﺎ أنّ اﻟدول ﻣﺎزاﻟت ﻣﺗﺣﻔّظﺔ ﻧوﻋﺎ
ﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ ھذا اﻟﺑدﯾل؛و ﺣﺗﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ أﺧذت ﺑﻧظﺎم اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺟدھﺎ ﺿﯾّﻘت ﻣن ﻣﺟﺎل
ﺗطﺑﯾﻘﮫ  ،ﻓﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧّﻣوذج اﻟﺟزاﺋري ـ ﻛﻣﺎ ﺑﯾّﻧﺎه ﻣن ﻗﺑل ـ ﻓﻘد ﺟﻌﻠﮫ ﻋﻘوﺑﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﺟرﺋم ﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟذي ﻻ ﯾﺗﻌدى ﺛﻼث ﺳﻧوات وﻓﻲ ﺣدود ﻋﻘوﺑﺔ ﻣﻘﺿﻲ ﺑﮭﺎ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻧﺔ؛ ﻓﯾﻣﺎ اﻋﺗﺑره اﻟﻣﺷرّ ع
اﻟﻔرﻧﺳﻲ )(1ﻋﻘوﺑﺔ أﺻﻠ ّﯾﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻠﺣﺑس ﻓﻲ ﺣدود ﻣﻌﯾﻧﺔ ،وﻋﻘوﺑﺔ ﺗﻛﻣﯾﻠ ّﯾﺔ ﺑﺎﻟ ّﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض ﺟراﺋم اﻟﻣرور،
وﺻورة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟوﺿﻊ ﺗﺣت اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻘﺗرن ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس .
ـ أﻣّﺎ ﻋن ﻛﯾﻔﯾّﺔ ﺗطﺑﯾق ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻧّﻔﻊ اﻟﻌﺎم :ﻓﻘد وﺟدﻧﺎ ﻋدة ﺟﮭﺎت ﺗﺳﮭر ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗطﺑﯾق
وﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ـ ھذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧّﻣـوذج اﻟﺟزاﺋري ـ ،

و إنّ ﺗطﺑﯾق

ھذا اﻟﺑدﯾل ﻣن طرف ھذه اﻟﺟﮭﺎت ﻗد ﯾﺛﯾر إﺷﻛﺎﻻت ﻛﺑﯾرة  ،و ﺣﺳﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ ھو اﻟذي ﯾؤّ دي إﻟﻰ
ﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺷودة أھ ّﻣﮭﺎ :
* اﺧﺗﯾﺎر ﻧوع اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟ ّﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ّ ﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ  :إنّ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻧّﻔﻊ
اﻟﻌﺎم ﯾؤول إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب اﺧﺗﺻﺎص اﺧﺗﯾﺎر ﻧوع اﻟﻌﻣل ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة  ،و ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ھذه اﻟﺟﮭﺔ
(1 )Bernard Bouloc. Pénologie, Exécution de sanctions adultes et mineures, 2ém
édition,(Dalloz, 1998) ,p250 .
464

اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

ﻣوﺿوﻋ ّﯾ ﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺧوّ ل ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل وﻓﻘت ﻓﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق
اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺷودة  .و ذﻟك ﺑدراﺳﺔ ﻣﻠف اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ دراﺳﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ و إﻋﺎدة ﻓﺣص
ﻣﺿﻣون ﻗﺿﯾّﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﻟﻣﻌرﻓﺔ طﺑﯾﻌﺔ و ﻧوع اﻻﻋﺗداء و ﺟﺳﺎﻣﺗﮫ ﺗﯾﺳﯾرا ﻟﻠﻣـوازﻧﺔ
ـ ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ـ ﺑﯾن اﻟﻘﯾم و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻲ ﺗ ّم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﯾﮭﺎ و اﻷھداف اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣن ﺗطﺑﯾق ھذه
اﻟﻌﻘوﺑﺔ  .ﻓﻛﻣﺎ أنّ ﺗﺄھﯾل اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ و اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ إﺻﻼﺣﮫ ﺿرورة ﯾﻘﺗﺿﯾﮭﺎ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﺈنّ
ﺗﻌزﯾره ﺑﻘدر ﻣن اﻹﯾﻼم ﻣﻘﺎﺑل اﻋﺗداﺋﮫ أﯾﺿﺎ ﺿرورة ﺗﺗطﻠّﺑﮭﺎ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻓﯾﺷﻔﻰ ﻏﯾظ اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﻣن
ﺟﮭﺔ و ﯾﺗﺣﻘق اﻟردع اﻟﻌﺎم .
و ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك  ،ﻻ ﻣﻧﺎص ﻣن ﺗﻧوﯾﻊ ﺻور اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻧّﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻣن ﺟﮭﺔ و ھذه ﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ
اﻟﻣﺷرّ ع و ﻻ ﻣﻧﺎص أﯾﺿﺎ ﻣن وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣوﺿوﻋﯾّﺔ ﯾﺗ ّم ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ اﺧﺗﯾﺎر ﻧوع اﻟﻌﻣل ﻟﻛ ّل ﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ
ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ و ھذه ﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻘﮫ و اﻟرأي ﻋﻧدﻧﺎ أن ﺗﻛون ﻓﻲ
ﯾد ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻛﻣﺎ ھو ﻣﻌﻣول ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري .
* اﺧﺗﯾـﺎر ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻧّﻔﻊ اﻟﻌﺎم و ﻣدﺗﮫ  :رﻏم أنّ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ أﺧذت ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻧّﻔﻊ
اﻟﻌﺎم ﻗد ﻓﺻﻠت اﻷﻣر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻣدة و ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻧّﻔﻊ اﻟﻌﺎم ) ،(1إﻻّ أﻧّﻧﺎ ﻧرى ﺿرورة ﺗوﺳﯾﻊ ﺳﻠطﺔ
ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧّوﻋﻲ ﻟﻣﻛﺎن اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻛذا ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣدة اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧّظر
)(2

ﻟﻛﻔﺎﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟﻌﻘوﺑﺔ و ﻣن ﺛم ﻛﻔﺎﯾﺗﮭﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  .و ﻗد أﻛّد ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن

ﻓﻌّﺎﻟﯾّﺔ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻧّﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﺑﺳﯾطﺔ،ﻟذا ﻧرى ﺿرورة ﺗوﺳﯾﻊ
اﻷﺧذ ﺑﮭذا اﻟﺑدﯾل ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري أو ﻏﯾره ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﻟﻠدول .
ب 2ـ ﺗﻘدﯾر اﻹﻓراج اﻟﻣﺷروط  :إنّ اﻟﺗطوّ ُر اﻟﻣﻠﺣوظ ﻟﻧظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑ ّﯾﺔ ﻣن ﻣﻐﻠﻘﺔ إﻟﻰ
ﺷﺑﮫ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ إﻟﻰ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ھدﻓﮫ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ زرع اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ  ،ﻓﺈن ھو ﺗﺣﺻّن ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ
ﻧﻔﺳﮫ وﻓﯾﻣن ﺣوﻟﮫ  ،ﺳﻌﻰ ﻟﺗﻐﯾﯾر ﺳﻠوﻛﮫ إﻟﻰ اﻷﺣﺳن  ،ﻣﻧﻌﺎ ﻟﻺﺿرار ﺑﻐﯾره ﻣن ﺟﮭﺔ  ،وﻻﺳﺗرﺟﺎع
ﻣﻛﺎﻧﺗﮫ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى .
وﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ  ،ﻧرى ﺑﺄنّ ﻧظﺎم اﻹﻓراج اﻟﻣﺷروط ﻟﮫ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ،ﻷﻧّﮫ
ﻣن ﺟﮭﺔ ﯾﻛون اﻟﻣﺣﻛـوم ﻋﻠﯾﮫ ﻗد ﻗﺿﻰ ﻣدة ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن اﻟﻌﻘـوﺑﺔ اﻷﺻﻠﯾّﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ

و ھﻲ

) (1ﯾﻧظر  ،ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري رﻗم  2اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  21أﺑرﯾل.2009
) (2ﯾﻧظر  ،إﯾﮭﺎب ﯾﺳر أﻧور ﻋﻠﻲ ،اﻟﺑداﺋل اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة،دط)،اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻧﮭﺿﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،(2000،ص115؛
Jean_Mari Picquart , Le travail d’intérét général,L’expérience
francaise,http :www.penalreforme .org/fr.htm ; https://www.juripole.fr/RAP/rap3.html
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ﻣدة ﻛﺎﻓﯾّﺔ ﻹﯾﻼﻣﮫ و ردﻋﮫ ﻋن ﻣﻌﺎودة ﻓﻌﻠﮫ ھذا إن ﺗ ّم إﺧﺿﺎﻋﮫ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻷﺳﻠوب
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﮫ ؛ ﻛﻣﺎ أنّ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﺋﮫ ﻟﺗﻠك اﻟﻣدّة وراء أﺳوار اﻟﺳﺟن ﻣﺎ ﯾﺷﻔﻲ ﻏﯾظ اﻟﻣﺟﻧﻲ
ﻋﻠﯾﮫ و ﻟو ﺑﺷﻛل ﻧﺳﺑﻲّ و ﻓﻲ ھذا اﻹطﺎر ﻧرى ﺿرورة ﻓﺗﺢ ﺑـﺎب إﺟراء اﻟﺻﻠﺢ ﺑﯾﻧﮫ و ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن
اﻹﻓراج اﻟﻣﺷروط ﻗﺑل إﻓﺎدﺗﮫ ﺑﮫ ﺟﺑرا ﻟﺧﺎطره و إرﺿﺎء ﻟﺷﻌوره ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ .
و ﯾﺑﻘﻰ ﻟﻺﺷراف اﻟﻘﺿـﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻘـوﺑﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻧّﻔﻊ اﻟﻌﺎم و اﻹﻓراج اﻟﻣﺷروط ﻟﮫ ﻓـﺎﻋﻠﯾﺔ
ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻧﺣو ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،ﻏﺎﯾﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣر
أﻧّﮭﻣـﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯾـل و إﻋـﺎدة ﺗﻧظﯾم ﻣن ﺟﮭﺔ وﻓﻲ ﺣـﺎﺟﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى إﻟﻰ ﺗـﺄھﯾل و ﺗﻛوﯾـن
ﻣﺗﺧﺻّص ﻟﻠﻘـﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ھذه اﻟﺑداﺋل ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻣردودﯾﺔ أﻓﺿل ﻓﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ.

ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :

اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲّ و اﻟﺗﻧﻔﯾذيّ و دورھﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.

أﺛﺑﺗﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺑﺎﺣث ھذا اﻟﺑﺎب ﺑﻔﺻﻠﯾﮫ أنّ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲّ اﻟذي ﯾﻧﻛره اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺷرّ اح
اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻌﺗﺑر ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ؛و ﺗﺗوﻻه ﺳﻠطﺔ ﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺗﻣﺎرس ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﻋﻣﻠﮭﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ
اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻛﺷف ﻋن ﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣﺷرّ ع ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
و اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲّ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر رﻛﯾزة ھﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ  :ﻣﻌﯾﺎر
آﺛﺎر اﻟﺟرﯾﻣﺔ و ﻣﻌﯾﺎر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ و ﻣﻌﯾﺎر ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺟرم  ،دﻗﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭﺎ ؛

و

ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎرﯾن أﺣدھﻣﺎ ﻣوﺿوﻋﻲ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺿﺑط وآﺧر ﺷﺧﺻﻲ ﻟﮫ وزﻧﮫ ﻓﻲ
ﻣﺟﺎل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .و ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ،ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ

و

ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧـون ـ ﺧﺎﺻّﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗطﺑﯾﻘـﺎﺗﮭﺎ ـ  ،و ﻟﻛﻧّﮭﺎ ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﻛوﻧﮭﺎ
آﻟ ّﯾﺎت ﯾﺗ ّم ﺑﮭﺎ ﺗﺟﺳﯾد ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﺳب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ وھو ﺗﺟﺳﯾد رﻏم أﻧّﮫ ﻧظريّ إﻻّ أنّ ﻟﮫ وزن ﻻ
ﯾﺳﺗﮭﺎن ﺑﮫ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.
أﻣّﺎ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﮫ ﯾﺗﻛرّ س ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺎت اﻟﻘﺿﺎء،ﯾﻣﺎرﺳﮫ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺟدارة ﻣن
ﺧﻼل ﺳﻠطﺗﮫ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ إن ﺗﺣﻘﻘت ﻣﻔﺗرﺿﺎﺗﮫ اﻟّﺗﻲ ﺗﺗطﻠّﺑﮭﺎ ﺧﺻوﺻﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ،ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻧﮭﺎ
اﻟﺗﺧﺻص و اﻟﺗﺄھﯾل إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺳﺎﻋدة  .وﻗد ﺗﺑﯾّن ﻟﻧﺎ ﻣدى اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ
أو ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾّﺎ ﻟﮭﺎ ﻓﺎﻋﻠﯾّﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ؛ﻛﻣﺎ أنّ اﻵﻟﯾﺎت
اﻟﻣﺗﺎح ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﺑﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟﻣﺷرّ ع ﻟﺿﺑط اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺟﻌﻠﮫ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺑﻠوغ
اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ و إن ﻛﺎﻧّﺎ ﻧرى ﺿرورة ﺗﻔﻌﯾل اﻵﻟﯾّﺎت اﻹﺟراﺋﯾّﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟرﺿﺎﺋﯾّﺔ
ﺗﯾﺳﯾرا ﻟﺣ ّل أزﻣﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .
ھذا ،و ﺑﺎﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ـ أو ﻛﻣﺎ ﯾﻔﺿّل اﻟﺑﻌض وﺳﻣﮫ ":اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺣرﻛﻲ ـ ﺳواء طﺑﻘﺎ ﻟﻶﻟﯾﺎت
اﻟﻣﻘرّ رة ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ أو اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوﺿﻌﯾّﺔ  ،ﯾﺗ ّم ﺗﻛرﯾس ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ
أرض اﻟواﻗﻊ،ﻣن ﺧﻼل ﺳﻠطﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺣﻛم اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ اﻟﻣزدوج ﻓﻌّﺎﻟﯾّﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ إرﺿﺎء اﻟﺷﻌور اﻟﻌﺎم
ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ  ،إن ﺗﺣﻘﻘت ﻟﮭﺎ ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮭﺎ و إن ﺗ ّم ﺗوﺳﯾﻊ ﺳﻠطﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل آﻟﯾﺎﺗﮫ ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ
ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻟﻛن ﺑﺿواﺑط و ﺗﺣت رﻗﺎﺑﺔ ﻣﻌﯾّﻧﺔ .
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ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒ ـﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ.
أﺛﺑﺗﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺑﺎﺣث ھذا اﻟﺑﺎب ﺑﻔﺻﻠﯾﮫ أنّ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲّ اﻟذي ﯾﻧﻛره ﻛﺛﯾر ﻣن ﺷرّ اح
اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻌﺗﺑر ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ؛و ﺗﺗوﻻه ﺳﻠطﺔ ﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺗﻣﺎرس ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﻋﻣﻠﮭﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ
اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻛﺷف ﻋن ﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣﺷرّ ع ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
و اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲّ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر رﻛﯾزة ھﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ  :ﻣﻌﯾﺎر
آﺛﺎر اﻟﺟرﯾﻣﺔ و ﻣﻌﯾﺎر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ و ﻣﻌﯾﺎر ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺟرم  ،دﻗﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭﺎ ؛

و

ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎرﯾن أﺣدھﻣﺎ ﻣوﺿوﻋﻲ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺿﺑط وآﺧر ﺷﺧﺻﻲ ﻟﮫ وزﻧﮫ ﻓﻲ
ﻣﺟﺎل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .و ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ،ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ

و

ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧـون ـ ﺧﺎﺻّﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗطﺑﯾﻘـﺎﺗﮭﺎ ـ  ،و ﻟﻛﻧّﮭﺎ ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﻛوﻧﮭﺎ
آﻟ ّﯾﺎت ﯾﺗ ّم ﺑﮭﺎ ﺗﺟﺳﯾد ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﺳب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ و ﻣن ﺛ ّم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺎ  ،وھو
ﺗﺟﺳﯾد ﻧظريّ إﻻّ أنّ ﻟﮫ وزن ﻻ ﯾﺳﺗﮭﺎن ﺑﮫ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.
أﻣّﺎ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﮫ ﯾﺗﻛرّ س ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺎت اﻟﻘﺿﺎء،ﯾﻣﺎرﺳﮫ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺟدارة ﻣن
ﺧﻼل ﺳﻠطﺗﮫ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ إن ﺗﺣﻘﻘت ﻣﻔﺗرﺿﺎﺗﮫ اﻟّﺗﻲ ﺗﺗطﻠّﺑﮭﺎ ﺧﺻوﺻﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ،ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻧﮭﺎ
اﻟﺗﺧﺻص و اﻟﺗﺄھﯾل إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺳﺎﻋدة  .وﻗد ﺗﺑﯾّن ﻟﻧﺎ ﻣدى اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ
أو ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾّﺎ ﻟﮭﺎ ﻓﺎﻋﻠﯾّﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ؛ﻛﻣﺎ أنّ اﻵﻟﯾﺎت
اﻟﻣﺗﺎح ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﺑﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟﻣﺷرّ ع ﻟﺿﺑط اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺟﻌﻠﮫ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺑﻠوغ
اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ و إن ﻛﻧّﺎ ﻧرى ﺿرورة ﺗﻔﻌﯾل اﻵﻟﯾّﺎت اﻹﺟراﺋﯾّﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟرﺿﺎﺋﯾّﺔ ﺗﯾﺳﯾرا ﻟﺣ ّل
أزﻣﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .
ھذا ،و ﺑﺎﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ـ أو ﻛﻣﺎ ﯾﻔﺿّل اﻟﺑﻌض وﺳﻣﮫ ":اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺣرﻛﻲ ـ ﺳواء طﺑﻘﺎ ﻟﻶﻟﯾﺎت
اﻟﻣﻘرّ رة ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ أو اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوﺿﻌﯾّﺔ  ،ﯾﺗ ّم ﺗﻛرﯾس ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ
أرض اﻟواﻗﻊ،ﻣن ﺧﻼل ﺳﻠطﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺣﻛم اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ اﻟﻣزدوج ﻓﻌّﺎﻟﯾّﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ إرﺿﺎء اﻟﺷﻌور اﻟﻌﺎم
ﺻﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ  ،إن ﺗﺣﻘﻘت ﻟﮭﺎ ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮭﺎ و إن ﺗ ّم ﺗوﺳﯾﻊ ﺳﻠطﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل آﻟﯾﺎﺗﮫ ﺧﺎ ّ
ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻟﻛن ﺑﺿواﺑط و ﺗﺣت رﻗﺎﺑﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾّﺔ .
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ﺳﻌﯾت ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻲ ﻟـ  ":اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و دوره ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ"،
إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أھ ّم ﻣﺎ ﯾطرﺣﮫ اﻟﻣوﺿوع ﻣن إﺷﻛﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ و ﻛذا ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ؛ ﻓﺎﻧطﻠﻘت ﻣن اﻟﺗﺄﺻﯾل اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ اﻟﻧّظري ﻟﻠﻣﺑدأ،ﻷﺻل إﻟﻰ ﺿﺑط إﺳﻘﺎطﺎﺗﮫ
اﻟﻌﻣﻠﯾّﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻷﻧواﻋﮫ ،و اﺟﺗﮭدت ﻣﺎ اﺳﺗطﻌت ﻓﻲ إﺑراز دوره ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .
و ﻟﺿﻣﺎن ﺑﻠوغ اﻷھداف اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣن ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻗﺳّﻣت اﻟﺑﺣث إﻟﻰ ﺑﺎﺑﯾن واﺳﻌﯾن ،ﺗوﺻّﻠت ﻣن
ﺧﻼﻟﮭﻣﺎ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و اﻻﻗﺗراﺣﺎت ،ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ّأوﻻ ـ أنّ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أھ ّم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺳﯾـﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟرﺷﯾدة ؛
ﻋﺑﺎرة ﻋن ":ﻋﻣل ﺗﻣﺎرﺳﮫ ﺳﻠطﺔ ﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺗرﺗﺳم ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻟم ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎﺑ ّﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر

و ھو
و آﻟﯾّﺎت

ﻣﺣﻛﻣﺔ ﯾﺗ ّم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ ﺗﻘرﯾـر و ﺗﻘدﯾر و ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛ ّل ﺟرﯾﻣﺔ و ﻛ ّل ﻣﺟرم ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق
اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ " .و ﯾﻘوم اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻛﺷف ﺑدﻗﺔ ﻋن ﻣﺿﻣوﻧﮫ،ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺄﺳس ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ آﺧر
ﻟﮫ وزﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘﺎب ھو  ":ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﺳب "  ،ﺳواء وﻓق اﻟﺗﺻوّ ر اﻹﺳﻼﻣﻲ أو اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ؛ و ﻻ
ﻣﻧﺎص ﻣن اﺳﺗﯾﻌﺎب ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر و إدراك أﺑﻌﺎد ذﻟك اﻟﻣﺑدأ  ،و ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :
1ـ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ :ﺛﺑت ﻟدﯾﻧﺎ أ ّﻧﮫ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾّﺔ ،ھﻲ :
أ ـ ﺳﻠطﺔ ﻣﺧﺗﺻّﺔ ﯾوﻛل إﻟﯾﮭﺎ أﻣر ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ :أﺛﺑﺗﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟﻌﻧﺻر أنّ ﻋﻣﻠﯾّﺔ اﻟﺗﻔرﯾد ھﻲ
ﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ ﻣوزّ ﻋﺔ ﺑﯾن ﺳﻠطﺎت ﺛﻼﺛﺔ :اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾّﺔ  ،اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ و اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾّﺔ؛ و ﻻ ﯾﻧﻔرد ﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺣﺳب ﻛﻣﺎ
ﯾرى اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺷرّ اح اﻟﻘﺎﻧون .
ب ـ أﺳس ﻣﺣﻛﻣﺔ ﯾﺗ ّم اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻟﺗﻛرﯾﺳﮫ  :و ھﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و اﻵﻟﯾّﺎت ﯾﺗ ّم اﻟﺗﻌوﯾل ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﻹﻣﻛﺎن ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ؛ و ﺗﺧﺗﻠف ھذه اﻷﺳس ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ ﻧوع اﻟﺗﻔرﯾد و اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻛﻠّﻔﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﻣن ﺟﮭﺔ ،

و

ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ اﻟﻣرﺟﻌﯾّﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﮭﺎ ﻛ ّل ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ.
ج ـ ﻋﻘوﺑﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺗﺣﻘق ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ :و ﯾﻧطوي ھذا اﻟﻌﻧﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ
ﻣدﻟول"اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ"و اﻟذي ﻻ ﯾﻔﺗرض أن ﯾﻧﺻرف إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑل إﻟﻰ اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﻛ ّل ﻣﻘﺗﺿﯾﺎﺗﮭﺎ .
و رﻏم اﻟﻔروق اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠﻧﺎھﺎ ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ إﺳﻘﺎطﺎت ھذه اﻟﻌﻧﺎﺻر ،ﻓﻘد ﺗﺄﻛّد ﻟدﯾﻧﺎ أ ّﻧﮭﻣﺎ
ﻣﺗّﻔﻘﺎن ﻓﻲ أنّ اﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﮫ ھذا اﻟﻧظﺎم ھو ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﺳب .
 2ـ ﺑﺎﻟ ّﻧﺳﺑﺔ ﻷﺳﺎس ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ :ھو ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﺳب  ،ذﻟك أﻧّﮫ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺗﻘدﯾر
اﻟﺟزاء و أھ ّم ﺻورة ﻟﮫ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،ﻓﻼ ﺑد ﻣن ﺗﻘدﯾرھﺎ ﺗﻘدﯾرا ﻛﻣﯾّﺎ و ﻧوﻋﯾّﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ ﻣﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘﯾـﻣﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ أو "اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ " ﻓﻲ ﺣ ّد ذاﺗﮭﺎ ووزﻧﮭﺎ ،ﺣﺗّﻰ ﻣﻊ ﺗﺳﻠﯾﻣﻧﺎ ﺑﺗﻐﯾﱡر ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .
واﻟﺛﺎﺑت أنّ اﻟﻣﺑدأ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺗوازن ﻣﻌﯾّن ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣّﺔ و اﻟﻔردﯾّﺔ ﻣﻌﺎ  ،و ﺧﻠق ھذا اﻟﺗوازن
ﯾﻛون ﺑداﯾﺔ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻓﻲ ﺷقّ اﻟﺗﻛﻠﯾف ﻣﻧﮭﺎ ﺣﯾث ﺗﺗﺣدد اﻟﻘﯾم اﻟﺟدﯾرة ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ
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و ذﻟك ﺑﺗﺟرﯾم ﻛ ّل اﻋﺗداء ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ؛ و ﻣن ﺛ ّم ﯾﺄﺗﻲ ﺷقّ اﻟﺟزاء ﻟﺗﺗﺣدد ﺑﻣوﺟﺑﮫ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ و ذﻟك
ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ آﻟﯾّﺎت ﺗﺗﻌﻠّق ﺑطﺑﯾﻌﺔ و ﺟوھر ﻛ ّل ﻋﻘوﺑﺔ  ،و ﻣدى ﻗدرة اﻟﻣﻛﻠّف ﺑﺗﻔرﯾدھﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺑط
ﻋﻧﺎﺻرھﺎ اﻟﻣﺗراوﺣﺔ ﺑﯾن اﻷﻟم و اﻻﻧﺗﻘﺎص.
و ﻗد وﺟدﻧﺎ ﻓروﻗﺎ ﻛﺛﯾرة ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ آﻟﯾّﺎت ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﺎﺳب اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻣﻧﺷود ﺧﺎﺻّﺔ
ﻣن ﺣﯾث ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭﺎ  ،و ﻟﻌ ّل ﻣرد ھذا اﻟﺗﺑﺎﯾن ھو اﺧﺗﻼف طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻌوّ ل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻛ ّل ﻣﻧﮭﻣﺎ.
ﺛﺎﻧﯾّﺎ ـ إنّ ﺗﺣﻘق ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﻌﻧﺎﺻره  ،ﯾﺗطﻠّب ﺗواﻓر ﺷروط أﻏﻠﺑﮭﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺟﮭﺎز اﻟﻘﺿﺎء،و
ھﻲ ﻣﺗطﻠّﺑﺎت ﺗﻣﻛّﻧﮫ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺷودة؛أھﻣّﮭﺎ ﺗﺧﺻّص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ

و ﺗﺄھﯾﻠﮫ ﻣن

ﺟﮭﺔ و ﻛذا ﺿرورة ﺗﺳﺧﯾر أﺟﮭزة أﺧرى ﻣﺳﺎﻋدة ﻟﮫ؛ و ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗوﺿﯾﺢ أھﻣﯾّﺔ ھذه اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﻔرﯾد
اﻟﻌﻘوﺑﺔ و ﻣن ﺛم اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ،و ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :
 1ـ أھﻣﯾّﺔ ﺗﺧﺻّص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲّ و ﺗﺄھﯾﻠﮫ :و ﺗظﮭر ﻓﻲ ﻋدة ﻣﺟﺎﻻت ﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎ:
أـ ﻣﺟﺎل ﺗﻛﯾﯾف اﻟوﻗﺎﺋﻊ:ﻓﺗﺣدﯾد وﺻف ﻛ ّل واﻗﻌﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﻣﺷرّ ع ،ﻟﻛن ﺗﻛﯾﯾﻔﮭﺎ ﯾﻌ ّد ﻣن ﺻﻣﯾم
اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ ،و ھﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷھﻣﯾّﺔ و ﺷدﯾدة اﻟﺧطورة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ .و ﻗد ﻻ
ﯾﻌﺗرض اﻟﻘﺎﺿﻲ أيّ إﺷﻛﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾﯾف إن ﻛﺎﻧت اﻟواﻗﻌﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ ،ﻟﻛن ﻗد ﯾﺟد ﺻﻌوﺑﺔ إن ﺗﻌﻠّق
اﻷﻣر ﺑﺎﻷﺷﻛﺎل اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺟراﺋم ﻛﺗﻠك اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻋﻼم أو اﻟﺟراﺋم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾّﺔ أو..ﻓﮭﻲ
ﺗﺣﺗﺎج ﻣﺗﺧﺻّص ﻟﺿﺑط ﺗﻛﯾﯾﻔﮭﺎ اﻟﻣﻧﺎﺳب؛و ھﻧﺎ ﺗظﮭر أھﻣﯾّﺔ ﺗﺧﺻّص اﻟﻘﺎﺿﻲ و ﺗﺄھﯾﻠﮫ ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر و
اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﺗواﺻل ﻓﺑﻘدر ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﻛﯾﯾف ﻣﻧﺑﺛﻘﺎ ﻋن دراﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻّص ﻛﻠّﻣﺎ ﺛﺑﺗت ﻋداﻟﺗﮫ.
ب ـ ﻣﺟﺎل دراﺳﺔ ﻣﻠف اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ :ﺗظﮭر أھﻣﯾّﺔ ﺗﺧﺻّص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ و ﺗﺄھﯾﻠﮫ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إدراك
ﻣﺿﻣون ﻣﻠف اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﺳواء أﻧﺟز ﻣن طرف أﺟﮭزة اﻟﻘﺿﺎء ذاﺗﮭﺎ أو ﻣن ﺧﺑراء .ﻓﺎﻟﻣﻠف ﯾﺣﺗوي
ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ ﺗﻘـﺎرﯾر و ﻣﺣﺎﺿر ﻓﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻔﻧﯾّﺔ و اﻟﺗﻘﻧﯾّﺔ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺑﺄيّ ﺣﺎل اﺳﺗﯾﻌﺎب
أﺑﻌﺎدھﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺧﺻّص؛ و ﻟذا ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻘﺿﺎة و ﺗﺄھﯾﻠﮭم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﺷﻛل ﺧﺎصّ وزﻧﮫ
ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
 2ـ دور اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ:أﺻﺑﺢ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ أﻣس اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أﺟﮭزة
ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺗﺳﺎﻋده ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ،و ﯾظﮭر دورھﺎ ﻓﻲ ﻋدة ﻣﺟﺎﻻت أھﻣّﮭﺎ:
أ ـ اﻹﺛﺑﺎت:ﻓوﺻول اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻻ ﯾﺗﺄﺗّﻰ إﻻ ّ ﺑﺗﻧﻘﯾﺑﮫ ﻋن أدﻟﺔ إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ؛و اﻹﺛﺑﺎت ﻗد
ﻻ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ أﺟﮭزة ﺧﺎﺻّﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال،ﻟﻛن ﺛﻣّﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم ﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ
ﺣﻘﯾﻘﺗﮭﺎ إﻻ ّ ﺑﻣﺳﺎﻋدة أﺟﮭزة أﻛﺛر ﺗﺧﺻﺻﺎ ﻣﻧﮫ ﺗﺳﺎﻋده ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻷدﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ و ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ .
ب ـ ﺗﻘدﯾر اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ:ﺗﺳﺎھم اﻷﺟﮭزة اﻟﻔﻧﯾّﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ
ﻣن أھ ّم ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ،و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﻠف اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣّن ﺗﻘﺎرﯾر ﺗﺑﯾّن ﻣدى اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧّﻔﺳﯾّﺔ
و اﻟﺑدﻧﯾّﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧﻲ .و ﺗﻘدﯾر درﺟﺔ اﻟﺧطورة ﻋن طرﯾق ھذه اﻷﺟﮭزة ﯾﻌﺗﺑر وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺣﺗﻰ
ﯾﻛون ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠواﻗﻌﺔ ﺻﺣﯾﺣﺎ و ﺗﻘدﯾره ﻟﺧطورة اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎ.
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ج ـ اﻧﺗﻘﺎء اﻟﺟزاء اﻟﻣﻧﺎﺳب :ﯾﺳﺗﻣر دور اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺣﺗّﻰ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻧﺗﻘﺎء اﻟﺟزاء ﻣن
اﻟﻘﺎﺿﻲ  ،ﻷنّ اﻟﺧﯾﺎرات أﻣﺎﻣﮫ ﺗﻛون ﻣﺗراوﺣﺔ ﺑﯾن ﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻘوﺑﺎت أو ﺗداﺑﯾر  ،و ﻟﻌ ّل اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﻧﺟزة ﻣن
طرف ھذه اﻷﺟﮭزة ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻻﻧﺗﻘﺎء اﻷﻧﺳب.
و ﻋﻠﯾﮫ وﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷھﻣﯾّﺔ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد دور ﺗﺄھﯾل اﻟﻘـﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﺧﺻّﺻﮫ ﺗﺧﺻّﺻﺎ دﻗﯾﻘﺎ و ﺗﻌزﯾز اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻛل اﻷﺟﮭزة اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﻣﺳﺎﻋدﺗﮫ ﺣﺗّﻰ ﯾﺗﻣﻛّن ﻣن ﺗﺣﻘﯾق
ھذا اﻟﺗﻔرﯾد ﻋﻣﻠﯾّﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺎت اﻟﻘﺿﺎء.
ﺛﺎﻟﺛﺎ ـ إنّ اﻻرﺗﺑﺎط اﻟوﺛﯾق ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺟﻌل أھﻣﯾّﺗﮫ ﺗزداد أﻛﺛر؛ و ﻗد ﺛﺑت
ﻋﻧدﻧﺎ أنّ ھذا اﻻرﺗﺑﺎط ﯾﺗﺟﺳد ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﻣن اﻟﻧّﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ و ﻛذا ﻣن اﻟ ّﻧﺎﺣﯾﺗﯾن
اﻹﺟراﺋﯾّﺔ و اﻟﻐﺎﺋﯾّﺔ ﻣﻌﺎ ؛ ﻓـ :
1ـ ﻣن اﻟﻧّﺎﺣﯾّﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ :أﻛّدﻧﺎ أﻧّﮭﻣﺎ ﯾﺗﻘﺎﺳﻣﺎن ﻣوﺿوﻋﺎ واﺣدا ھو اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ أھ ّم أﻧواع
اﻟﺟزاءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ،و ﺗﻌﺗﺑر ﺷرﻋﯾّﺔ ھذه اﻷﺧﯾرة أوّ ل ﻣؤﺷّر ﻟﻌداﻟﺗﮭﺎ و ھذه ﻗرﯾﻧﺔ ﺗﻔﻧّد ﻓﻛرة أنّ ﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ
ﯾﺗﺟﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ  .ﻛﻣﺎ أنّ ﺟﻌل اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و اﻟﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ
ﺧطورﺗﮭﺎ ھو وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻔرﯾدھﺎ و ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻧوان ﻋداﻟﺗﮭﺎ .
 2ـ وﻣن اﻟﻧّﺎﺣﯾّﺗﯾن اﻹﺟراﺋﯾّﺔ و اﻟﻐﺎﺋﯾّﺔ  :وﺟدﻧﺎ ﻣظﺎھر ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ:
أ ـ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹﺟراﺋﻲ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﯾﺗﺟﻠّﻰ ﻓﻲ ﻛون وﻻﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء ھﻲ اﻷﺳﺎس اﻟّذي ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎب ﺗطﺑﯾﻘ ّﯾﺎ أو ﻋﻣﻠﯾّﺎ ھذا ﻣن ﺟﮭﺔ ؛ و ﻓﻲ ﻛون ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ھو اﻟﺳﻧد
اﻟواﻗﻌﻲ اﻟّذي ﺑواﺳطﺗﮫ ﺗﻣﺎرَ س ھذه اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى .
ب ـ أﻣّﺎ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻐﺎﺋﻲ ﺑﯾن اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻓﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ أﻧّﮭﻣﺎ ﯾﺳﺗﮭدﻓﺎن ﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺔ
واﺣدة ھﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟظﺎھرة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﻣﻧﻌﮭﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ،و ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ
اﻟﻣﻧﺷودة ﺑﻛ ّل ﻣﻘﺗﺿﯾﺎﺗﮭﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى .ذﻟك أنّ ﻋداﻟﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻻ ﺗﻧﺗﮭﻲ ﻋﻧد ﺣ ّد وﻗﻌﮭﺎ اﻟﻣؤﻟم و اﻟﻣﻧﻘص
ﻟﻠﺣﻘوق ﺑل ﺗﻣﺗد ﻟﺗﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﻣﻔﮭوﻣﮭﺎ اﻟواﺳﻊ ؛ و ﻟن ﯾﺗﺄﺗّﻰ ذﻟك إﻻ ّ ﺑﺑﻠوﻏﮭﺎ اﻷھداف اﻟﻣﺑﺗﻐﺎة ﻣن
ﻓرض اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ ﺣ ّد ذاﺗﮫ و ھﻲ:اﻟردع ﺑﻧوﻋﯾﮫ و اﻹﺻﻼح ﻣﺎ أﻣﻛن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ ﺑوﺻﻔﮭﺎ
ﻏرض أﺧﻼﻗﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﺗﺳﺗرﺟﻊ ﻛ ّل ﻗﯾﻣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ اﻋﺗدي ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻓﯾﺗﺣﻘق اﻟﺷﻌور اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟرﺿﺎ.
راﺑﻌﺎ ـ ﻟﻘد ﻋﻣدﻧﺎ إﺛﺑﺎت اﻟﺗﺄﺻﯾل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑداﯾﺔ  ،ﺗﯾﺳﯾرا ﻹدراك اﻹﺳﻘﺎطﺎت
اﻟﻌﻣﻠﯾّﺔ ﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛ ّل ﻧوع ﻣن أﻧواﻋﮫ ؛ ﻓوﺟدﻧﺎ ﺗﻘرﯾره ﺑل و ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻋﻣﻠﯾّﺎ ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ ﺑﻧظﻣﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻔرﯾدة ،رﻏم أنّ اﻟﻛﺛﯾر ﯾﻔﻧّد وﺟوده ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘدرة .و ﻗد أﻛّدﻧﺎ ﺑﺄنّ
ﻣﺿﻣوﻧﮫ و ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮫ و ﻣرﺟﻌﯾّﺗﮫ ھﻲ ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟرﺷﯾدة ،اﻟّﺗﻲ وﺿﻌت ﻋﻠﻰ أﺳس ﻋﺎدﻟﺔ و اﺳﺗﮭدﻓت ﺗﺣﻘﯾق
اﻟﻌداﻟﺔ ﻣطﻠﻘﺎ ؛ و ﻟﻌ ّل أھم ﻣظﺎھر ﻟﮫ ﻋرﺿﻧﺎھﺎ ﺑﺎﻟﻧّظر ﻟﻠﻧّظﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘرّ رة ﻓﯾﮫ ﻓﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟـ :
 1ـ ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد ﻓﻲ اﻟﺣدود :ﺗﺟﻠّت ﻣن ﺧﻼل :
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ﺗﻧوع اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺣدﯾّﺔ و ﺧﺻوﺻﯾّﺔ طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ :ﻓرﻏم طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ اﻟﺑدﻧﯾّﺔ إﻻ ّ أﻧّﮭﺎ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ،و ھو
أ ـ ّ
ﺗﻧوّ ع ﺗﺷرﯾﻌﻲ و ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻣﻌﺎ ؛ ﻓﻘد ﻗﺻد اﻟﻣوﻟﻰ ﻋزّ وﺟل ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣﺗراوﺣﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺗل و اﻟرﺟم و اﻟﺟﻠد

و

اﻟﺻﻠب و..ھذا ھو اﻟﺗﻧوّ ع اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ؛أﻣّﺎ اﻟﺗﻧو◌ّ ع اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓرﻏم أنّ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺣدود ﻣﺣدودة إﻻ ّ أنّ
ﺗﻔرﯾده ﻟﮭﺎ ﯾﺗﺟﺳّد ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﻟﮫ ﻣن ﺻﻼﺣﯾّﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌﺿﮭﺎ و ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗّﻊ ﺑﮫ ﻣن
اﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ و ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ .
ب ـ ﺷﻣوﻟﯾّﺔ اﻟﺣدود ﻟﺑﻌض اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻّ ﺔ :ﺑﻌﺿﮭﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺈرﺟﺎء اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻻﻗﺗران اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑظروف
ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺷﺧص اﻟﺟﺎﻧﻲ و اﻷﻣر ﻓﻲ ھذا اﻹرﺟﺎء ﻣﺗروك ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ؛ و اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﯾﺗﻌﻠّق
ﺑﺎﻟﺷﻔﺎﻋﺔ و اﻟﻌﻔو و اﻟﺻﻠﺢ و اﻟﺗوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدود.
ج ـ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺎة  :ﯾظﮭر ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﺣﻛﯾم ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺎة ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺣد ّﯾﺔ ﺟﻠﯾّﺎ ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ
 :ﺧطورﺗﮭم ﻣن ﻧﺎﺣﯾّﺔ و أﺣواﻟﮭم اﻟﺧﺎﺻّﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾّﺔ أﺧرى  ،ﻣﻣﺎ ﯾؤﻛّد اﻷﺧذ ﺑﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﺎب
اﻟﺣدود ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ،و ﻣن ﺑﻌده ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻊ ﺗﻘرﯾر ﻣﺑدأ ":درأ اﻟﺣدود
ﺑﺎﻟﺷﺑﮭﺎت " و ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻣن آﺛﺎر .
 2ـ ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺎص :ھو ﻣﺑﻧﻲّ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ و ﻟﻌل اﻟﺣﻛﻣﺔ اﻹﻟﮭﯾﺔ ﻗدّرت
أن ﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن ﺟﻧس اﻻﻋﺗداء ﺑﺎﻟﻘﺻﺎص ،و رﻏم ذﻟك ﺑدت ﻟﻧﺎ ﻣظﺎھر ﻟﻠﺗﻔرﯾد ﻓﯾﮫ ﻣﻧﮭﺎ:
أ ـ ﺗﻘرﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺑدﻟﯾﺔ :ﻛﺎﻟدﯾّﺔ ﻋﻧد اﻗﺗﺿﺎء درء اﻟﻘﺻﺎص و اﻟﺗﻌزﯾر.
ب ـ اﻟﺗﻔرﯾد ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺎص ﺑﺎﻟﺗﺷدﯾد أو اﻟﺗﺧﻔﯾف أو اﻹﻋﻔﺎء :ذﻟك أنّ ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﯾﺗ ّم ﺗﺷدﯾد
اﻟﻌﻘﺎب و ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ ﺣﺎل اﻟ ﺟﺎﻧﻲ ﯾﺗ ّم اﻟﺗﺧﻔﯾف و ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣوال ﯾﺗرﺗب اﻹﻋﻔﺎء  ،وھذا ﯾؤﻛّد
أﺧذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ ﺑﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺣﺗّﻰ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻘﺻﺎص.
 3ـ ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔوﯾﺿﯾّﺔ :و ھﻲ اﻟﺗﻌﺎزﯾر و ﻗد أوﻛﻠت ﻟﺳﻠطﺔ وﻟﻲ اﻷﻣر أو ﻣن
ﯾﻧوﺑﮫ و ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻼﺟﺗﮭﺎد؛ و ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺗﻌﺎزﯾر ﻛﺛﯾرة ﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎ:
أ ـ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻔوﯾﺿﯾّﺔ ﻟﮭذه اﻟﻌﻘوﺑﺎت  :ھذه اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﺟﻌﻠت ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌزﯾر واﺳﻌﺔ
،ﺣﯾث ﺗراوﺣت ﺑﯾن ﺳﻠطﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧوﻋﻲ و اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻛﻣﻲ .
ب ـ ﺗﻌدد آﻟﯾّﺎت اﻟﺗﻔرﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﻌزﯾر :ﺗﺧﻔﯾﻔﺎ و ﺗﺷدﯾدا ﺑﺎﻟﻧّظر ﻷﺣوال اﻟﺟﻧﺎة و ظروﻓﮭم  ،و ﺑﺎﻟﻧّظر
ﻟﻠﮭدف اﻟﻣﺑﺗﻐﻰ ﻣن ﺗوﻗﯾﻌﮫ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﮫ ،ﺗﺄدﯾﺑﺎ ﻛﺎن ھذا اﻟﮭدف أو إﺻﻼﺣﺎ .
و ﺑذﻟك ﺧﻠﺻﻧﺎ إﻟﻰ أنّ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ ﺑﻧظﻣﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻛﻠّﮭﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد
اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﺄﺑﻌﺎده اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾّﺔ و اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ و اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾّﺔ  .و ﻟﻌﻠّﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟﺗﺄﺻﯾل ﻧﻛون ﻗد أﺛﺑﺗﻧﺎ أﺳﺑﻘﯾّﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺑدأ و ﻧظرا ﻻرﺗﻛﺎزه ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر و آﻟﯾّﺎت ﻣﻣﯾّزة ﻓﮭو ﯾرﺗﻘﻲ ﻓﻲ
ﻧظرﻧﺎ ﻷن ﯾﻛون ﻧظﺎﻣﺎ ﻋﻘﺎﺑﯾﺎ ﻓرﯾدا ﻟﮫ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .
ﺧﺎﻣﺳﺎ ـ ﻟﻘد ﻛﺷﻔت ھذه اﻟدراﺳﺔ أنّ ﺗﻌﺎﻗب اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ و اﺧﺗﻼﻓﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﮭﺟﮭﺎ و دﻋﺎﺋﻣﮭﺎ اﻟّﺗﻲ
أﺳﺳت ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ و ﺗﺑﺎﯾن رؤﯾﺗﮭﺎ ﻷھداف اﻟﻌﻘﺎب  ،ﻛﺎن ﻟﮫ أﺛره ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻘرﯾر ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد
476

اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و ﻟو ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻔﺎوت رﻏم أنّ ﻟﻛ ّل ﻣﻧﮭﺎ رؤﯾﺗﮫ اﻟﺧﺎﺻّﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻌداﻟﺔ  .وإنّ ﺗﺗﺑّﻌﻧﺎ ﻟﺗطوّ ر ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد
ﻓﻲ ھذه اﻟﻣدارس ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻌﺗرف ﺑﻛ ّل ﻣوﺿوﻋﯾّﺔ ﺑﺎﻟﺟﮭود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ إرﺳﺎء ﻣﻌﺎﻟﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟوﺿﻌﻲ،
ﻓﺎﺳﺗطﺎﻋت ﻛ ّل ﻣدرﺳﺔ أن ﺗﺳﺟّ ل ﺑﺻﻣﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻘرﯾره  ،ﻓﺗﺟﻠت ﻣظﺎھره ﻓﻲ ﻛ ّل ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧّﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 1ـ ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ:أﻧﻛر اﻟﻛﺛﯾر ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺑدأ ﻓﻲ ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺧﺎﺻّﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾّﺔ اﻷوﻟﻰ  ،و ﻣرد ذﻟك أ ّﻧﮭم اﻋﺗﺑروا اﻟﺗﻔرﯾد ﻣﺧوّ ل ﻓﺣﺳب ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ و ﻣﺎ دام ﻻ ﯾﻣﻠك
أدﻧﻰ ﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻼ ﻣﺟﺎل ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن اﻟﺗﻔرﯾد أﺻﻼ ؛ ﻟﻛ ّﻧﺎ أﺛﺑﺗﻧﺎ ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ
ﻓﻲ ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ و اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟدﯾدة و أھ ّم ﻣظﺎھره:
أ ـ إﻗرار ﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ و اﻟﻣﺳﺎواة و إﻗرار ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ و ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻷوﻟﻰ؛
و رﻏم أنّ ﻗﻧﺎﻋﺗﻧﺎ ﺣول ﻣﻔﮭوم و ﻣﺿﻣون ھذه اﻟﻣﺑﺎدئ أوﺳﻊ ﻣن ﺗﺻوّ ر أﻧﺻﺎرھﺎ ﻛﻣﺎ أنّ ﺗﺟﺳﯾدھﺎ ﯾﺣﺗﺎج
ﺣﻘﯾﻘﺔ إﻟﻰ ﺳﻧد واﻗﻌﻲ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ ﺳﻠطﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎة ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل  ،إﻻ ّ أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻧﻛر ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺳﺎھﻣﺗﮭﺎ ﻓﻲ
ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺑدأ .
ب ـ إﻗرار اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻣﺑدأ اﻟﺗدرج ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ و اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ  ،و ﻗد ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك
ﺗﻘرﯾر ﻧظﺎم اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺗراوﺣﺔ ﺑﯾن ﺣدﯾن و ﻧظﺎم اﻷﻋذار اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ .
ج ـ إﻗرارھﺎ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ  ،ﺑﻣﻧﺣﮭﺎ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎة  ،و دﻋوﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﺿرورة
اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ و ﻛذا ﺗﻘرﯾر ﻧظﺎم اﻟظروف اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺧﻔّﻔﺔ ووﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﻋوﺗﮭﺎ
ﺗﻔرﯾد اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﻧظﺎم اﻟﺗﺻﻧﯾف و ﻧظﺎم اﻹﻓراج اﻟﺷرطﻲ.
 2ـ ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ  :ﺷﮭد ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺗطوّ را ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،ﻓﺗراوﺣت ﻣظﺎھر اﻟﺗﻔرﯾد ﺑﯾن:
أ ـ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ و إﻗرار ﺻورة ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺟزاءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ھﻲ
اﻟﺗداﺑﯾر ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻗرار أﺳس ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑزﯾﺎدة ﺗوﺳﯾﻊ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎة و اﻟﻣﻧﺎداة ﺑﺿرورة
ﻓﺣص اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ .
ب ـ إرﺳﺎء أﺳس ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ،ﺑﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺗداﺑﯾر ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ اﻷھداف
اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﮭﺎ  ،و اﻋﺗﻣﺎد أﺳﻠوب اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﻠﻣﯾّﺔ .
ج ـ ﺗﺟدﯾد ﻣﺿﻣون ﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ ﻟﯾﺷﻣل اﻟﻌﻘوﺑﺔ و اﻟﺗدﺑﯾر ﻣﻌﺎ و ﻣﺑدأ ﺗدرج اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ ﻟﯾﺷﻣل
اﻟﺗدرّ ج اﻟﻛﻣﻲ و اﻟﻧوﻋﻲ ﻣﻌﺎ  ،و ذﻟك ﺑﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ و ﺗﻘرﯾر أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾف و اﻟﺗﺷدﯾد و
ﻛذا ﺗﻘرﯾر ﺑداﺋل ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت ﻛﺈﯾﻘﺎف اﻟﻧّطق ﺑﮭﺎ  ،وإﯾﻘﺎف ﺗﻧﻔﯾـذھﺎ ؛ ﻛﻣﺎ ﻣﻧﺣت ﻟﮫ ﺻﻼﺣﯾّﺔ اﻟﻌﻔو ؛ زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ
دﻋوﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣؤﺳّﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ و ﻗواﻋد اﻟﺗﻧﻔﯾذ.
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د ـ أﻗرت ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ و اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ اﻟﮭﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘوق

و

اﻟﺣرﯾّﺎت ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻊ ﺑزوغ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة و اﻟﺗﻲ دﻋت ﻷوّ ل ﻣرة إﻟﻰ ﺿرورة اﻹﺷراف
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ،واﻋﺗﺑرت اﻟﻌﻣل اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ " ﻋﺻب اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ".
و ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻣوﻗﻔﻧﺎ إزاء ﺗوﺟّ ﮭﺎت ھذه اﻟﻣدارس ﻓﺎﻟﺛﺎﺑت أنّ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ ﻟﻠدول اﻟﯾوم ﺗزﺧر ﺑﻛل
◌ّ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻋرﺿﮫ ﻣن ﻣظﺎھر ﻟﻠﺗﻔرﯾد؛ و إنّ ﺗﺄﺻﯾﻠﻧﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧؤﻛّد أﻧّﮫ إﻧّﻣﺎ ھو ﯾﻧﺑﺛق ﻣن
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟّﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣد وﺟـودھﺎ و اﺳﺗﻣرارھﺎ و ﻓﻌّﺎﻟﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣﻧﺷودة ﻣن ﺗﻧﺎﻏﻣﮭﺎ ﻣﻊ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وأﺻﺎﻟﺗﮫ و ﺗرﻛﯾﺑﺗﮫ و ﻣرﺟﻌﯾّﺗﮫ و ﻗﯾﻣﮫ .
ﺳﺎدﺳﺎ ـ إنّ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻲ ﻷﻧواع اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻟﺛﻼﺛﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ھو ﻣﻘرر ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ

و

طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎدت ﺑﮫ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ،ﺟﻌﻠﺗﻧﻲ أﻗدر :
 1ـ أنّ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ  :ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره "ﻋﻣل ﯾﻘوم ﺑﮫ اﻟﻣﺷرّ ع ﻋﻧد ﺻﯾﺎﻏﺗﮫ ﻟﻠﻧّﺻوص اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ
اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ ﺑﺷﻘﯾﮭﺎ ـ اﻟﺗﻛﻠﯾف و اﻟﺟزاءـ،ﻣﺳﺗﺣﺿرا اﻟﻘ ّﯾم و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ اﻟﻣﻌﺗﺑرة و ﻣٌﻘدّ را ﻟﮭﺎ ﺑﻣﯾزان
ﺑﮫ ﯾﻘرّ ر اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛ ّل اﻋﺗداء ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺗﮫ وﺟﺳﺎﻣﺗﮫ و آﺛﺎره وﻣرﺗﻛﺑﯾﮫ  ،ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن
ﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟﻌﻘوﺑﺔ و أھﻣّﮭﺎ اﻟﻌداﻟﺔ"؛ ھو أوّ ل و أﺻﻌب ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺑدأ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾّﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ رﻏم
أنّ اﻟﻛﺛﯾر ﯾﻧﻛره .
و ھذا اﻟﺗﻔرﯾد ﺗﺗوﻻه ﺳﻠطﺔ ﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  ،ﺗﻣﺎرس ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﻋﻣﻠﮭﺎ
اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ وﺿﺑط أھداف اﻟﻌﻘوﺑﺔ وﻣن ﺑﻌد ذﻟك ﺗﻘرﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻧوﻋﺎ و ﻗدرا ،و ھﻲ ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻛﺷف ﻋن ﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣﺷرّ ع ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .وﻟﻌﻠّﻧﺎ أﻓﺿﻧﺎ
ﻓﻲ ﺑﯾﺎن ﻋﻧﺻر" ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ و اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ" ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره أھ ّم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻓﻲ
ﻧظرﻧﺎ ،ﺑل ھو اﻟذي ﺟﻌل اﻟﻔروق ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد ﺑﻣﻌﺎﯾﯾره و آﻟﯾّﺎﺗﮫ ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ و ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧون ؛ و أﺛﺑﺗﻧﺎ :
أ ـ أنّ ﺗﺣدﯾد ھذه اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻧّﻣﺎ ﯾﻧﺑﺛق ﻣن اﻟﻌﻘﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾؤﻣن
ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳﻠم،و ھﻲ ﻋﻘﯾدة ﺳﻣﺎوﯾّﺔ ﻋﺻﻣﺎء ﺿﺑطت اﻟﻘﯾم اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺟﻣﯾﻌﺎ  .و إنّ ﺗﺟرﯾم ﻛ ّل
اﻋﺗداء ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻘﯾم ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑره ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻣن اﻟﺿرورات أو اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت أو اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﯾﺎت
إﻧّﻣﺎ ھدﻓﮫ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻛﯾﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻛ ّل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﺑﻘﺎؤه ﻓﺎﺿﻼ.
أﻣّﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﺣﺳﺑﻧﺎ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أنّ ھﻧﺎك ﻣن ﺣﺎول ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ رﻏم ﻛﺛرﺗﮭﺎ و ﺗﺷﻌّﺑﮭﺎ،و ﺗ ّم
ﺗﺻﻧﯾف ﻣﺣ ّل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ و اﻟﮭدف اﻟﻣﺑﺗﻐﻰ ﻣﻧﮭﺎ،ﻟﻛنّ اﻟﺗﺣدﯾد و اﻟﺗّﺻﻧﯾف
اﻟﺷّرﻋﻲ وﺟدﻧﺎه أﻛﺛر ﺿﺑطﺎ؛ ﺧﺎﺻّﺔ و ﻗد ﻋﻣد ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ وﺿﻊ ﺿواﺑط ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﻣﻔﺎﺿﻠﺔ
ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﺗطﺑﯾﻘﮭم "ﻣﺑدأ اﻟﺗوازن" ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﺗﺻﺎن اﻷﻣﺔ ﻛﻔرد و ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻓراد .
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و وﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ  ،أنّ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻘﯾم و ﻣﺎ ﯾﻌ ّد ﻣﺻﺎﻟﺢ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﯾﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﻲّ
ﻣﻌﯾن ،ﻣرھون ﺑﻣﺎ ﯾؤﻣن ﺑﮫ ذﻟك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄﻓراده و ﺣﻛوﻣﺎﺗﮫ ،و ﺑﻌﻘﯾدﺗﮫ أو ﻓﻠﺳﻔﺗﮫ  .و اﻷﻣر ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق
ﻓﯾﮫ ﺗﺑﺎﯾن ﺟﻠﻲّ ﺣ ّﺗﻰ ﻣﻊ وﺟود ﻗواﺳم ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎﺋد و ﻻ اﻟﻔﻠﺳﻔﺎت و ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻓﯾﮭﺎ اﻷﻓراد
و ﻻ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻟﺑﻌدھﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ .و ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ و ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن دورھﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﺈنّ أﻣر
ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﻣرھون ﺑﻘدرة اﻟﻣﺷرّ ع ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟﺗوازن ﺑﯾﻧﮭﺎ و ﺑﻘدرﺗﮫ وﻛﻔﺎءﺗﮫ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ و
اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻛ ّل ﻣﻧﮭﺎ .و اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻻ ﺑد أن ﯾﺗ ّم ﺣﺳﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ،ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ
و ﻗﯾﺎﻣﮫ ﻣرﺗﺑط إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻟّﺗﻲ ﯾؤدّﯾﮭﺎ أﺛﻧﺎء ﺗﻘرﯾره.
ب ـ أنّ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲّ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر رﻛﯾزة ھﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ  :ﻣﻌﯾﺎر آﺛﺎر اﻟﺟرﯾﻣﺔ و
ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ إدراك ﻣدى ﺧطورة ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋن اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣن آﺛﺎر ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻛﯾﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ؛ ﻓﻛﻠّﻣﺎ ﺗﻔﺎﻗﻣت
ھذه اﻵﺛﺎر ﻛﻠﻣّﺎ ﺷدّدت اﻟﻌﻘوﺑﺔ و ﯾطﺑق ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣدود ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ؛ و ﻣﻌﯾﺎر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ
ﺣﯾث ﯾﺗطﻠّب اﻟﻣﺷرّ ع ﺗﺣﻘق اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺑﯾن ﻧوع اﻻﻋﺗداء و اﻟﺟزاء اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﮫ؛ إذ اﻗﺗﺿت اﻟﺣﻛﻣﺔ
اﻹﻟﮭﯾّﺔ أن ﯾﻛون اﻟﺟزاء ﻣن ﺟﻧس ﻻﻋﺗداء  ،ﻗﺻﺎﺻﺎ ؛ و ﻣﻌﯾﺎر ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺟرم ﺣﯾث ﯾﻧظر إﻟﻰ أﺣواﻟﮫ و
ظروﻓﮫ و ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺳري ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻌزﯾر و ﻟذا اﻋﺗﺑرﻧﺎه ﻣﻌﯾﺎرا ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ .
و ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﺟُ ﻣﻌت ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎرﯾن أﺣدھﻣﺎ ﻣوﺿوﻋﻲ ﯾﻘوم ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻرﯾن ﯾﺗﻌﻠّق أﺣدھﻣﺎ
ﺑﺟﺳﺎﻣﺔ اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ و ﯾﺗﻌﻠق اﻵﺧر ﺑﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ووﺟدﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺿﻣون

و

ﺗطﺑﯾﻘﺎت ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر أﻧّﮫ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺿﺑط ؛ و آﺧر ﺷﺧﺻﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻹذﻧﺎب ﻣن ﺟﮭﺔ و
ﺿﺑط درﺟﺔ اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ،و ﻗد وﺟدﻧﺎ ھذا اﻷﺧﯾر أﻛﺛر دﻗﺔ و ﻟﮫ ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق
وزن ﻻ ﯾﺳﺗﮭﺎن ﺑﮫ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾّﺎ .
ج ـ أنّ آﻟﯾّﺎت ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲّ ﻋدﯾدة ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ ﯾﺗ ّم ﺿﺑط ﻣﻘدار اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﺑﺣﯾث
ﯾﺗﺣﻘّق اﻟﺗّﻧﺎﺳب اﻟﻔﻌﻠﻲّ ﺑﯾن اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ واﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﮭﺎ ؛ و ﻟﻌ ّل أھ ّﻣﮭﺎ :ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت  ،و ﺗﻛﯾﯾﻔﮭﺎ ﻧﺻّﺎ
ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﯾف أو ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﺣﯾﻧﺎ و ﺑﺎﻟﺗﺷدﯾد ﺣﯾﻧﺎ آﺧر،ﻷﺳﺑﺎب و ﺑﺿواﺑط ﯾﺟب أن ﯾﺄﺧذھﺎ اﻟﻣﺷرّ ع ﺑﻧظر اﻻﻋﺗﺑﺎر.
و ﻋﻣدﻧﺎ ﻓﻲ ﻋرض ﺗطﺑﯾﻘﺎت ھذه اﻵﻟﯾّﺎت اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أھﻣّﮭﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺑدأ "درء اﻟﺣدود ﺑﺎﻟﺷﺑﮭﺎت" ﻓﻲ
اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر وزﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ و ﻛذا"ﻗﺎﻋدة ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺷك ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﮭم" ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣن أھم ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘوق و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ.
 2ـ أنّ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ:ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره "ﻋﻣل ﯾﻘوم ﺑﮫ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻋﻧد ﻧظره اﻟدﻋﺎوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ
أﻣﺎﻣﮫ ،ﻣﺗﻣﻌﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻼﺑﺳﺎت ﻛ ّل واﻗﻌﺔ ﺑﺣﯾﺛﯾﺎﺗﮭﺎ و ظروﻓﮭﺎ اﻟﻣﻣﯾّزة ﻣﻛﯾّﻔﺎ ﻟﮭﺎ ﻣﺳﺗﺣﺿرا اﻟﻧّﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ
 ،ﻣﺗﻔﺣﺻﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣرﺗﻛب اﻟﺟرﯾﻣﺔ و ﻣﻘررا ﻧوع اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻘدرا ﻟﮭﺎ ﺑﻣﯾزان اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ "؛ﯾﻘوم
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ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر أھﻣّﮭﺎ :ﺗﻛﯾﯾف اﻟوﻗﺎﺋﻊ ،ﻓﺣص اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻹﺟراﻣﯾّﺔ ﺛم اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ .و ﻗد ﺛﺑت
ارﺗﺑﺎطﮫ ﺑﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ؛و ﻗد وﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﮭذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻔرﯾد أھﻣّﮭﺎ:
أ ـ أنّ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲّ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳ ﻼﻣﻲّ ﻟﯾﺳ ت ﻣﺟ رّ د ﻧﺷ ﺎط ﻋﻘﻠ ﻲّ ﯾﺣ وم ﻓ ﻲ
ﻣدوّ ﻧﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻟﯾﺟد ﻓﯾﮭﺎ ﺣﻼّ ﻟﻠواﻗﻌﺔ اﻟﻣطروﺣ ﺔ ﻋﻠﯾ ﮫ ،ﺑ ل إﻧّﮭ ﺎ ﺗﺗﻌ دى ذﻟ ك إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﯾﺳ ﻣّﻰ ﺑﺎﻻﺟﺗﮭ ﺎد ﺑﻛ ّل ﻣ ﺎ
ﯾﺣﻣﻠﮫ ﻣن ﺷروط وﻣﻘوّ ﻣﺎت ،وﺑﻛ ّل ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣّﻧﮫ ﻣن ﺿواﺑط .وھﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻘرﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ
اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧوﻋﻲ و اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻛﻣﻲّ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟوﺿﻌﯾّﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧ ﺎﺋﻲّ اﻹﺳ ﻼﻣﻲّ ،
و اﻟﻔﺎرق ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﯾﺗﻣﺛّل ﻓﺣﺳب ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾّﺔ اﻻﺧﺗﯾ ﺎر و ﻛﯾﻔ ّﯾ ﺔ اﻟﺗﻘ دﯾر ،و ﻣﻌرﻓ ﺔ ھ ذه اﻟﻛﯾﻔ ّﯾ ﺔ ﻣرھوﻧ ﺔ ﻓ ﻲ ﺟﻣﯾ ﻊ
اﻷﺣوال ﺑﻣدى اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧوّ ﻟﺔ ﻟﮫ ﻓﻲ ﻛ ّل ﻧظﺎم.
ب ـ ﺗﻛﯾﯾفُ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ ﺛﻘﯾﻠﺔ ﯾﺟب أن ﯾﺗﺣﻣّﻠﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ و ھﻲ ﺗﺗطﻠّب اﺟﺗﮭﺎدا ﻛﺑﯾرا ﻷنّ ﻓﯾﮭﺎ
ﻣﺳﺎﺳﺎ ﻣﺑﺎﺷرا ﺑﺎﻟﺣﻘوق و اﻟﺣرﯾّﺎت ،و ھذا اﻻﺟﺗﮭﺎ ُد ھو ﻣﻧﺎط اﻟﺳّﻠطﺔ اﻟﺗّﻘدﯾرﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﻲ
ف ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﻓﻲ ﺷروط اﻻﺟﺗﮭﺎد وﻧطﺎﻗﮫ.
اﻹﺳﻼﻣﻲّ  ،أو ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوﺿﻌﯾّﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼ ٍ
ج ـ أنّ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣﺗراوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﯾن :ﻣﻌﯾﺎر ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺟرم
ﻣن ﺟﮭﺔ،و ﻣﻌﯾﺎر آﺛﺎر اﻟﺟرﯾﻣﺔ و طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ،و ذﻟك ﻣﺳﺎﯾرة ﻟﻣﺳﻠك اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﺣﻛﯾم ﻓﻲ
اﻟﻌﻘﺎب؛ ﻟﻛن اﻋﺗﻣﺎد أﺣد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء اﻟﺗﺎ ّم ﻋن اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻓﻘد ﯾﻐﻠب ﻓﻘط ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ آﺧر
ﺳواء ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗّﺷرﯾﻊ أو ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﯾﻛون اﻷﺧﯾر ﻣﻌﺗﻣدا ﺑﺻﻔﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺔ  ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻛون
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻷوّ ل اﻟﻣﺻطﻔﻰ ھـو اﻷﺳﺎس .
أﻣّﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﺑﻌض ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺳﺗﻣد ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﺑل ھﻲ
ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ إﺳﻘﺎط ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻊ ﻓﺎرق ﻛﯾﻔﯾّﺔ إﻋﻣﺎﻟﮭﺎ أو ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺣﺎﻻت ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺣﺎﻟﺔ؛ و ھﻲ ﻣﻌﯾﺎر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ  ،ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾﺔ وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ.
د ـ أنّ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﯾﺟب أن ﯾﻌوّ ل ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﻟﯾّﺎت ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻟﮫ اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻹﺟراﺋﯾّﺔ

و

اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﮭﺎ ﻟﮫ اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ ،ﺑﮭﻣﺎ ﻣﻌﺎ ﺗﺗﺟﺳد ﺳﻠطﺗﮫ ﻓﻲ ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾّﺎ ،و ﻗد أﺛﺑﺗﻧﺎ أنّ :
ـ اﻵﻟﯾﺎت اﻹﺟراﺋﯾﺔ  ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ أﺣدث ﻣﺎ وﺻﻠت إﻟﯾﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة  ،ﻛﺎﻧت اﻟﺷرﯾﻌﺔ
اﻟﻐرّ اء اﻷﺳﺑق ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرھﺎ ﺑﺎﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم و ھﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ " ﻓﻛرة اﻟرﺿﺎﺋﯾّﺔ " و أھﻣّﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ  :اﻟﻌﻔو
و اﻟﺻﻠﺢ  ،أﻣّﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﺎﻟﺻﻠﺢ أو اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ و ﻛذا اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ و ھﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم أﻛﺛر و
ﺗوﺳﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ.
ـ أﻣّﺎ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﯾﺗﻌﻠق أﻏﻠﺑﮭﺎ ﺑﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﺷدﯾدا و ﺗﺧﻔﯾﻔﺎ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﻧظﺎم
اﻟﺗدرّ ج اﻟﻛﻣﻲ و اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧوﻋﻲ و اﺳﺗﺑدال ﻋﻘوﺑﺔ ﺑﺄﺧرى  ،و ذﻟك ﻓﻲ ﺣدود اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ
ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ أو اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌﯾّﺔ .
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 3ـ أنّ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي :ﯾﻣﺛل اﻟﺷق اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ وھو" ﻋﻣل ﺗﻣﺎرﺳﮫ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ
ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺷرﻋﯾّﺔ اﻟﻣﻘرّ رة ﻟﮭﺎ ،ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﯾﺗ ّم ﻓﺣص ﻣﺿﻣون ھذه اﻷﺣﻛﺎم ﻣن
اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،و ﻛذا ﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣن أﺟل اﺧﺗﯾﺎر اﻵﻟﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺎﻟﻧّظر ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ و إﻋﺎدة
ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ"؛ و ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺗراوﺣﺔ
ﺑﯾن اﻟﻔﺣص و اﻟﺗﻛﯾﯾف وﺻوﻻ إﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻵﻟ ّﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾّﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻛ ّل ﺣﺎﻟﺔ،و ﻗد ﺗﺄﻛّد ﻟﻧﺎ أنّ :
أ ـ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻣﺗطﻠﺑﺎت و ﺷروط ﯾﻔﺗرض ﺗواﻓرھﺎ ﺣﺗّﻰ ﯾﺗﺣﻘّق اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻋﻣﻠﯾّﺎ ،ﯾﺗﻌﻠّق
أﻏﻠﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻّﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ و اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﮭﺎ  ،و ھﻲ ﺗﺷﺑﮫ إﻟﻰ ﺣ ّد ﻛﺑﯾر
ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻟﻛنّ ﺧﺻوﺻﯾﺗﮭﺎ ﺗﻧﺑﺛق ﻓﺣﺳب ﻣن طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾّﺔ و ھﻲ :اﻟﺗﺧﺻّص و
اﻟﺗﺄھﯾل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺳﺎﻋدة.
ب ـ أنّ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾّﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟزاءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم

و

أھﻣّﮭﺎ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ؛ﻏﯾر أنّ اﻟﺗطوّ ر اﻟّذي ﺷﮭدﺗﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺄھداف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺟﻌل
اﻟﺗدﺧّ ل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺿرورة ﺗﺣﺗّﻣﮭﺎ ﺧﺻوﺻﯾّﺔ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ و ھﻲ
ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﺟزاﺋﻲ  .و أﻧّﮫ ﯾﺗطﻠب ﻣن ھذه اﻟﺳﻠطﺔ ﻣراﻋﺎة اﻟﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن إﯾﻼم اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘررھﺎ
اﻟﻣﺷرّ ع و ظروف اﻟﺟرﯾﻣﺔ و اﻟﻣﺟرم و ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗﺎرھﺎ و ﯾﻘدرھﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺳﻠطﺗﮫ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﻋﻧد
اﻗﺗﺿﺎء إﻋﺎدة ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻷنّ ﺛﻣّﺔ ﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺧوّ ﻟﺔ ﻟﻛ ّل ﻣﻧﮭم .
ج ـ و ﻗد ﺗوﺻّﻠت إﻟﻰ أنّ اﺳﺗﺣداث ھﯾﺋﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺗﺳﮭر ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﯾﻌﺗﺑر آﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﺗﺣﻘﯾق
اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ،و ﻧﺟﺎﺣﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﯾد ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣرھون ﺑﺷﻛل ﺧﺎص
ﺑﺣدود اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﮫ؛ ﺑداﯾﺔ ﻣن اﺧﺗﯾﺎر أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳ ُﯾﺧﺿﻊ ﻟﮭﺎ ﻛل
ﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ،إﻟﻰ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟزاء ﺑﻣﺎ ﯾﺻدره ﻣن ﻗرارات ﺑﺣﻛم رﻗﺎﺑﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺷروط ھذا اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،ﺑل وﻗد
ﺗﻣﺗد ﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺎت ﻟﺗﺷﻣل اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ذاﺗﮭﺎ.
د ـ أنّ ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﻧﻔﯾذﯾﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ آﻟﯾّﺎت ﺗﺧﺗﻠف ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻋن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ،ﺣﯾث وﺟدﻧﺎ
اﻟﺷرﯾﻌﺔ أﻗرّت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد ﻟﮭﺎ وزﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي أھﻣّﮭﺎ :ﻋﻼﻧﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،وﺗرﺗﯾب
اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻧد ﺗﻌدد اﻟﺟراﺋم  ،و اﻟﺗﺄﺟﯾل ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء .ﻛﻣﺎ ﺑﯾّﻧت ﻛﯾﻔﯾّﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﻛ ّل ﻋﻘوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧّظر ﻟﺧﺻوﺻﯾﺗﮭﺎ و
ﺑﺎﻟﻧّظر ﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ و أﺣواﻟﮫ ووﺟدت ﻓﯾﮭﺎ ﻗﻣﺔ اﻟﻌداﻟﺔ و اﻟرﺣﻣﺔ .
أ ّﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻘد ﺣرﺻت أﻏﻠب اﻟدول ﻋﻠﻰ وﺿﻊ آﻟﯾﺎت ﻣﺗﻧوّ ﻋﺔ و ﻷ ّﻧﮭﺎ ﺗﻌﺗﻣد
ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ ﻓﻘد ﻋﻣدت ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ  ،ووﺿﻊ آﻟﯾّﺎت ﯾطﺑّق ﻛﺛﯾر
ﻣﻧﮭﺎ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﺻﻧﯾف و اﻟﺗﮭذﯾب و اﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟﺗﻛوﯾن..ﻓﻲ
ﺣﯾن ﯾطﺑق ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻵﺧر ﺧﺎرج ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﺎﻹﻓراج اﻟﻣﺷروط و اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم .
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ﺳﺎﺑﻌﺎ ـ ﺗوﺻﻠت ﻣن ﺧﻼل ﻋرﺿﻲ ﻟﻣﺿﻣون أﻧواع اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد دور ﻛ ّل ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  ،و ﺳﺟﻠت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾّﺔ :
 1ـ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدوراﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ :ﻓﻘد وﺟدت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـ :
أـ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺷرﻋﯾّﺔ ﻓﺈنّ ﺷ ّﻘﺎ ﻣﻧﮭﺎ ﻣﻘدّرا ﺗﻘدﯾرا ﻣﺣﻛﻣﺎ ﻣن اﻟﻌﻠﯾم اﻟﺧﺑﯾر ﺑﺎﻟﻧّص اﻟﻣﻘدّس و ﻗد ﺗ ّم
ﺗﻘرﯾره ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟﺳد ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺷرّ ع اﻟﺣﻛﯾم ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﺈﺣﻛﺎم،وﺷقّ ﻣﻔوّ ض ﺗﻔوﯾﺿﺎ
ﻣﺿﺑوطﺎ ﺑﺿواﺑط ﻋﻣدﺗﮭﺎ اﻟﺷرع ﻋﻠﻰ اﻟدوام و ھدﻓﮭﺎ ﺿﻣـﺎن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  .و ﻷنّ أﻏﻠب اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﺷرﻋﯾّﺔ اﻟﻣﻘدرة ﺑدﻧ ّﯾﺔ ﻓﮭﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن اﻹﻧﺻﺎف و اﻟﻌدل  ،ذﻟك أ ّﻧﮭﺎ ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﻣﺳﺎواة وﺗﺗطﻠّب
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﺗﺳﺗﮭدفُ إرﺿﺎء اﻟﺷﻌور اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص  ،و ھذه ھﻲ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾّﺔ .
ب ـ أﻣّﺎ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻓرﻏم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎرﯾن أﺣدھﻣﺎ ﻣوﺿوﻋﻲ و اﻵﺧر
ﺷﺧﺻﻲ  ،إﻻ ّ أ ّﻧﻧﺎ وﺟدﻧﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﻧﮭﺞ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﻋﻣﺎﻟﮭﺎ  ،ﻟﻌدم ﻗدرﺗﮭﺎ
ﻋﻠﻰ ﺿﺑط اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ و اﻟﻘﯾم اﻟﺟدﯾرة ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ .و اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳّﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرّ ﯾّﺔ واﻟﻐراﻣﺎت
ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻓرض ﺣﻣﺎﯾ َﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾّﺔ ﻟﻛ ّل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺑﻠوغ اﻟﻌداﻟﺔ
اﻟﻣﻧﺷودة؛ورﻏم ﺗﻘرﯾر ﺑﻌض اﻟدول ﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻹﻋدام إﻻّ أنّ اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﺑﺗﺧﻔﯾف اﻟﺟزاء واﺳﺗﺑداﻟﮫ ﺑﻌﻘوﺑﺔ
ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرّ ﯾّﺔ،أو وﻗفُ ﺗﻧﻔﯾذه ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻏﯾر ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
ج ـ ﻛﻣﺎ أنّ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾّﺔ ﺑﯾن اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻣﺟرم و اﻟﺟزاء ﯾﺗطﻠّبُ ﻣن اﻟﻣﺷرع أﻛﺛرَ ﻣن
ﻣﺟرّ د ﺣﺻر اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﯾن ذروﺗﯾن دﻧﯾﺎ و ﻗﺻوى ؛ ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺣﺗﺎج ﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣن
اﻟﻣﺷرّ ع  ،و ﯾﺣﺗﺎج أﯾﺿﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﺿواﺑط ﯾﺳﺗرﺷد ﺑﮭﺎ ﻋﻧد اﻟﺗﻘدﯾر ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﺧﯾﺎراﺗﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﺟرﯾﻣﺔ و
اﻟﻣﺟرم و اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﯾﮭﺎ و ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣرﺟوة ﺣﺗﻰ وإن ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ.
د ـ إنّ اﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﻣﺷرّ ع ﻟوظﺎﺋف اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ،ﯾﻌﺗﺑر أﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﮭﻣّﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻔرﯾد
اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ؛ ﻓﺎﻟﺧطﺎب اﻟّذي ﺗﺗﺿﻣّﻧﮫ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻟﮫ ﺧﺻوﺻﯾّﺔ ﺗﺟﻌل ﻟﺻﯾﺎﻏﺗﮫ ﻣن ﺧﻼل أﻟﻔﺎظﮫ

و

ﻋﺑﺎرﺗﮫ أھﻣﯾّﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ و ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﮫ ﻣن ﺧﻼل أﺣﻛﺎﻣﮫ اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺗرض أن
ﺗﺗواﻓق و أھداف ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺔ .و اﻷﻣر ﺑﯾن اﻟردع اﻟﻌﺎم و اﻟﺧﺎصّ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻓﯾﮫ
ﻧظر أﻣّﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻣﻔﺗرض وھو اﻷﺻل ،و إن ﻛﺎن اﻟﺗﺑﺎﯾن ﺑﯾن اﻟﺗﺻوّ رﯾن اﻟﺷرﻋﻲّ و اﻟوﺿﻌﻲّ ظﺎھر
ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻊ اﻟﯾﻘﯾن ﺑﻌﺻﻣﺔ ﻣﺻدر اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻘﮫ اﻟﻣﻘدر ،ﻛﯾف ﻻ و ھو رﺑﺎﻧﻲ ﻋﺎدل.
 – 2ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدور اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ :ﻓﻘد أﺛﺑﺗﻧﺎ أنّ اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﯾﻣﺎرﺳﮫ ﺑﺟدارة ﻣن ﺧﻼل ﺳﻠطﺗﮫ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ إن ﺗﺣﻘﻘت ﻣﻔﺗرﺿﺎﺗﮫ اﻟّﺗﻲ ﺗﺗطﻠّﺑﮭﺎ ﺧﺻوﺻﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت
اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ،ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺗﺧﺻص و اﻟﺗﺄھﯾل إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺳﺎﻋدة  .وﻗد ﺗﺑﯾّن ﻟﻧﺎ ﻣدى أھﻣﯾّﺔ :
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أ ـ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ و ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾّﺎ ﻣن أﺟل
ﺟﻌل اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﻲّ ◌ّ ة ﻋﺎدﻟﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ؛ ﻛﻣﺎ أنّ ﺗﻧوﯾﻊ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎح ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻻﻧﺗﻘﺎء
اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺟﻌﻠﮫ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺑﻠوغ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
ب ـ ﺗﺑﻧﻲ ﻧظرﯾّﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣوﺟزة اﻟﺗﻲ ﻣن آﻟﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﻌﻔو و اﻟﺻﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ

و

اﻟﺻﻠﺢ و اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوﺿﻌﯾّﺔ  ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ آﻟﯾﺎت ﺑﮭﺎ ﯾﺗ ّم ﺗﺳرﯾﻊ إﺟراءات ﻓض
اﻟﺧﺻوﻣﺎت ﺑﺎﻟﺗراﺿﻲ ﺑﯾن اﻟﺧﺻوم ﺧﺎﺻّﺔ أنّ اﻟﻧظرﯾّﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ"اﻟرﺿﺎﺋﯾّﺔ"اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أھ ّم اﻟﻣﺑﺎدئ
اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ و ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣدﯾﺛﺔ إﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ اﻷﺧذ ﺑﮭﺎ ﻟﺣ ّل أزﻣﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .
 3ـ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدور اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  :ﻓﻘد ﺗﺑﯾّن ﻋﻧدﻧﺎ أنّ :
أ ـ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾّﺔ ﺗﺳﺗﮭدف إرﺿﺎء اﻟﺷﻌور اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ ،ﻷنّ اﻟﺟرﯾﻣﺔ أﯾّﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﮭﺎ ﻋدوان
ﻣﺳﺗﻘﺑ ٌﺢ ﻋﻧد ﻋﺎﻣّﺔ اﻟ ّﻧﺎس ،و ﻟﻛﻲ ﯾﻛون اﻟﺟزاء ﻋﺎدﻻ وﻛﻔﯾﻼ ﺑﻣواﺟﮭﺔ اﺳﺗﻣرار اﻹﺟرام  ،ﺟﻌﻠت أﻏﻠب
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻣﻘدّرة ﺑدﻧﯾّﺔ  .وﻗد وﺿﻌت ﻗواﻋد ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗُرﺿﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌل اﻟﺷﻌور اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ
ذﻛرﻧﺎھﺎ ﻣن ﻗﺑل؛ وأھﻣﮭﺎ :اﻟﻔورﯾ ُﺔ واﻟﻌﻠﻧﯾّﺔ ﻓﻲ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺟزاء واﻟﺗرﺗﯾب ﻋﻧد ﺗﻌدد اﻟﺟراﺋم و اﻟﺗﺄﺟﯾل ﻋﻧد
اﻻﻗﺗﺿﺎء ،ﻛﻠﮭﺎ ﻗواﻋد ﺗُﻣﻠﯾﮭﺎ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ.
ب ـ ﻛﻣﺎ أنّ ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﺷرﻋ ّﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﻘﺻﺎص ﻣﺎ ﯾُرْ ﺿﻲ اﻟﺷﻌور اﻟﺧﺎص ﻟﻠﻣﺟﻧﻲ
ﻋﻠﯾﮫ ؛ وﻟﻌل أھ ّﻣﮭﺎ  :ﻣﻧ ُﺢ وﻟﻲّ اﻟﻣﻘﺗول ﺣق اﻻﺳﺗﯾﻔﺎء إن ﻛﺎن ﯾُﺣﺳﻧﮫ  ،ﻷنّ ﻓﻲ ذﻟك ﻧُﺻر ًة ﻟﮫ  ،ﻋﻠﻰ أﻻ ّ
ﯾُﺳرف ﻓﻲ اﻟﻘﺗل .وﻣﻧﻌﺎ ﻟﻠﺧروج ﻋن ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻌداﻟﺔ  ،ﺑﯾّن اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾم ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻘﺻﺎص ﻓﯾﻣﺎ دون اﻟﻧﻔس
ﺧﺎﺻّﺔ أ ّﻧﮫ ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘ ّﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﻌل ورد اﻟﻔﻌل أي ﺑﺎﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ و ھﻲ ﻗﻣﺔ اﻟﻌداﻟﺔ .
أھﻣّﮭﺎ :

ج ـ أﻣّﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﺑﻌد دراﺳﺔ آﻟﯾﺎت ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾّﺔ،ﺗوﺻّﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ
ـ أنّ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﻘﺗﺿ ﻲ أن ﻻ ﺗﻠﺣ ق آﺛﺎرھ ﺎ إﻻّ ﻣرﺗﻛ ب اﻟﺟرﯾﻣ ﺔ

و

ھو ﺧﻼف ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ؛ و ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﻣﺳـﺎواة ﻓ ﻲ ﻛﯾﻔ ّﯾ ﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾ ذ ﺑ ﯾن اﻟﻣﺣﻛ وم
ﻋﻠﯾﮭم ﺑذات اﻟﻌﻘوﺑﺔ و اﻷﻣر ﺻﻌب اﻟﻣﻧﺎل ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻊ ﻛﺛر ة اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم و ازدﺣ ﺎم اﻟﺳ ﺟون

و ﺗﻘﺗﺿ ﻲ

أﯾﺿﺎ إرﺿﺎء اﻟﺷﻌور اﻟﻌﺎم و اﻟﺧﺎص ﺑﮭذا اﻟﺗﻧﻔﯾذ و اﻟﺣقّ أنّ اﻟواﻗﻊ ﯾﺛﺑت أنّ ھذا اﻟرﺿﺎ ﻏﯾر ﻣﺗﺣﻘ ق و دﻟﯾ ل
ذﻟك اﻷزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﯾوم .
ـ و ﻣﻊ ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ  ،ﻓﺈنّ ﻟﻧظﺎم اﻹﺷراف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره آﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ دور
ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻧﺣو ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ  ،ﻏﺎﯾﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣر أﻧّﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎت
اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﮫ ﺳواء ﺗﻣت ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﮭﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯾل و إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم ﻣن
ﺟﮭﺔ و ﺗﺄھﯾل و ﺗﻛوﯾن ﻣﺗﺧﺻّص ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻣردودﯾﺔ أﻓﺿل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ.
ﺛﺎﻣﻧﺎ ـ ﯾﺳوﻗﻧﺎ اﻟﯾﻘﯾن إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄنّ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻟﻸھداف اﻟﺗﻲ ﺗطﻣﺢ إﻟﯾﮭﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ
اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣرھون ﺑﺗطوﯾر أﺳﺎﻟﯾب ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑطرق ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﺗﻌطﻲ أھﻣﯾّﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ ﻛ ّل
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اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻛ ّل ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﮫ  ،ﻛﻣﺎ ﺗﻌطﻲ أھﻣﯾّﺔ ﻷطراف اﻟدﻋوى ﻓﻼ ﺗﺗﻌﺳف ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺎص ﻣن اﻟﺟﺎﻧﻲ إﻻّ إذا
اﻗﺗﺿت اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻘﺻﺎص ،و ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ إﺻﻼﺣﮫ و ﺗﺄھﯾﻠﮫ ﻣﺎ أﻣﻛن و ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑذﻟك  ،و ﺗﻧﺻف
اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺗﻌوﯾﺿﮫ ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي أﺻﺎﺑﮫ ﺟﺑرا ﻟﺧﺎطره و ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺑﺗﻘرﯾر ﺟزاءات ﻋﺎدﻟﺔ ﺑﻼ ﺷﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣﺣﻠﮭﺎ و ﻻ ﺷدة ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣوﺿﻌﮭﺎ .
ﺗﺎﺳﻌﺎ ـ إنّ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و ﺿﻣﺎن ﺑﻠوغ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻣرھون ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ،
ﺑﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾّﺔ ﺗوﺣﯾد ﺟﮭود اﻟﻣﺷرّ ع و اﻟﻘﺎﺿﻲ و اﻟﻣﻧﻔّذ ﻣﻌﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ و ﺑﻣدى ﺗواﻓر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻼّزﻣﺔ ﺑﻣﺎ
ﻓﯾﮭﺎ اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻛ ّل ﺳﻠطﺔ ،ﻹﻣﻛﺎن اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺟراﺋم و ﺗﻔرﯾد اﻟﺟزاءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ
اﻟﻣﻘررة ﻟﮭﺎ ﺗﻔرﯾدا ﻋﺎدﻻ و ﻣؤدﯾّﺎ إﻟﻰ ﺣ ّل أزﻣﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺣ ّﺗﻰ و ﻟو ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل ﻏﯾر اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .
ﻋﺎﺷرا ـ إنّ ﺗﻘرﯾر ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻛﻣﺑدأ دﺳﺗوري ﺗﺻﺎن ﺑﮫ اﻟﺣﻘوق و ﺗﺣﻣﻰ ﺑﮫ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
اﻟﻔردﯾّﺔ و اﻟﺟﻣﺎﻋﯾّﺔ ﻣﻌﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ  ،و ﻛﻣﺑدأ ﻣن أھ ّم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﮫ ﻣن دور ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺧطﯾط
ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ رﺷﯾدة ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﻣواﺟﮭﺔ اﻟظﺎھرة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ؛ ھو ﻣطﻠﺑﻧﺎ ﺑﻌد
دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﮫ ﺑﻣﺎھﯾﺗﮫ و ﺗﺄﺻﯾﻠﮫ و ﺑﻣﺿﻣـوﻧﮫ و ﺑﻌد إدراﻛﻧﺎ ﻷﺑﻌﺎده و ﺗﺄﻛﯾدﻧﺎ أﻧّﮫ ﻻ ﯾﺗﺟﺎﻓﻰ ﻣطﻠﻘﺎ ﻣﻊ ﻣﺑدأ
اﻟﺷرﻋﯾّﺔ؛ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺳﺗﻣد أﺣﻛﺎﻣﮫ و ﺿواﺑطﮫ و آﻟﯾّﺎﺗﮫ و ﻣﻌﺎﯾﯾره ﻣن ﻣرﺟﻌﯾّﺔ ﻛ ّل ﻣﺟﺗﻣﻊ و ﻗﯾﻣﮫ و ﺛواﺑﺗﮫ.
ﻓﻲ اﻟﺧﺗﺎم ﻻ ﯾﺳﻌﻧﻲ ﺳوى اﻹﺷﺎدة ﺑﺟﮭود ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺷرﯾﻌﺔ،وﺟﮭود ﺷراح اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل
اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ.و ﻟﻌل ﻓﻲ ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻣﺎ ﯾﻛﺷفُ ﻋن ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟرﺷﯾدة؛و إﻧّﮭﺎ ﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﺗواﺿﻌﺔ
ﻹﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻷزﻣﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻋن طرﯾق ﺗوﺟﯾﮫ اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘـﺎﺑﻲ ؛ و ﻧرى ﻟﻠﻣوﺿوع آﻓﺎﻗﺎ
أﺧرى ﻋـﺳﺎھﺎ ﺗﺟد أﻗﻼﻣﺎ ﻣﻧﺻﻔﺔ ﺗﺑﻌث ﻓﯾﮭﺎ روح اﻟﺗﺟدﯾد ،ﻧذﻛـر ﻣﻧﮭﺎ :
 -1اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻮﺟﺰة و دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻞّ أزﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴّﺔ .
2ـ اﻻﺧﺘﺼﺎص و اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ودورﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴّﺔ .

وأﺧﯾـرا  ،ﻓﺈن ﻣﺎ ﺛﺑت ﺻواﺑﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﻌﻣل  ،ﻓﺑﺗوﻓﯾقٍ ﻣن ﷲ ﻋزّ وﺟ ّل ،وﻣﺎ ﺛﺑت ﻓﯾﮫ ﻣن ﺧطﺄ
ﻓﻣن ﻧﻔﺳﻲ وﻣن اﻟﺷﯾطﺎن ﻓﺄﺳﺗﻐﻔر ﷲ اﻟﻌظﯾم ،ﺳﺎﺋﻠﺔ إﯾﺎه أن ﯾرزﻗﻧﻲ وﻛ ّل ﺑﺎﺣث ﺻواﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻘول واﻟﻌﻣل ،
وإﺧﻼﺻﺎ وﺗواﺿﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻠب ﻋﺳﺎھﺎ ﺗﻠﮭﻣﻧﻲ اﻟﮭدى واﻟﺳداد ﻣﻣﺎ ﯾزﯾدﻧﻲ ﻋﻠﻣﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻧﻔﻌﻧﻲ وأﻣّﺗﻲ ﺟﻣﯾﻌﺎ .
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اﻟﻣﻠﺧص ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و دوره ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ
"دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون".
ﺗﻧﺎوﻟت دراﺳﺗﻲ ﻟـ  ":اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و دوره ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ" ،أھ ّم ﻣﺎ
ﯾطرﺣﮫ اﻟﻣوﺿوع ﻣن إﺷﻛﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ و ﻛذا اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ؛
ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺄﺻﯾل اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣﺑدأ إﻟﻰ ﺿﺑط إﺳﻘﺎطﺎﺗﮫ ﺗﺑﻌﺎ ﻷﻧواﻋﮫ  ،وﺻوﻻ إﻟﻰ إﺑراز دوره ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق
اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  .و ﻟﺿﻣﺎن ﺑﻠوغ اﻷھداف اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣن ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻗﺳّﻣت اﻟﺑﺣث إﻟﻰ ﺑﺎﺑﯾن واﺳﻌﯾن،
ﺗﻧﺎوﻟت ﻓﻲ اﻷوّ ل ﻣﺎھﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و ﺗﺄﺻﯾﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون ،و ﻋرﺿت ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ أﻧواع اﻟﺗﻔرﯾد
اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و دور ﻛ ّل ﻧوع ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ؛و ﺗوﺻّﻠت إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أھﻣّﮭﺎ:
أنّ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أھ ّم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺳﯾـﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟرﺷﯾدة ؛و ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ
ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻛﺷف ﺑدﻗﺔ ﻋن ﻣﺿﻣوﻧﮫ،ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺄﺳس ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ آﺧر ﻟﮫ وزﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘﺎب ھو ":ﻣﺑدأ
اﻟﺗﻧﺎﺳب " ،ﺳواء وﻓق اﻟﺗﺻوّ ر اﻹﺳﻼﻣﻲ أو اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ .و إنّ ﺗﺣﻘق ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﻌﻧﺎﺻره ،ﯾﺗطﻠّب
ﺗواﻓر ﺷروط أﻏﻠﺑﮭﺎ ﯾﺗﻌﻠّق ﺑﺟﮭﺎز اﻟﻘﺿﺎء،و ھﻲ ﻣﺗطﻠّﺑﺎت ﺗﻣﻛّﻧﮫ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻧﺷودة؛أھﻣّﮭﺎ
ﺗﺧﺻّص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ و ﺗﺄھﯾﻠﮫ ﻣن ﺟﮭﺔ و ﻛذا ﺿرورة ﺗﺳﺧﯾر أﺟﮭزة أﺧرى ﻣﺳﺎﻋدة ﻟﮫ .و إنّ اﻻرﺗﺑﺎط
اﻟوﺛﯾق ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺟﻌل أھﻣﯾّﺗﮫ ﺗزداد ؛ و ﻗد أﺛﺑﺗﻧﺎ أنّ ھذا اﻻرﺗﺑﺎط ﯾﺗﺟﺳد ﺑﻌﻼﻗﺔ
اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﻣن اﻟﻧّﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾّﺔ و ﻛذا ﻣن اﻟﻧّﺎﺣﯾﺗﯾن اﻹﺟراﺋﯾّﺔ و اﻟﻐﺎﺋﯾّﺔ ﻣﻌﺎ .
ﻟﻘد ﻋﻣدﻧﺎ إﺛﺑﺎت اﻟﺗﺄﺻﯾل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓوﺟدﻧﺎ ﺗﻘرﯾره ﺑل و ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ ﺑﻧظﻣﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻔرﯾدة،ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟرﺷﯾدة اﻟّﺗﻲ وﺿﻌت ﻋﻠﻰ أﺳس ﻋﺎدﻟﺔ

و اﺳﺗﮭدﻓت

ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ ﻣطﻠﻘﺎ .ﻛﻣﺎ أنّ ﺗﻌﺎﻗب اﻟﻣدارس اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ و اﺧﺗﻼﻓﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﮭﺟﮭﺎ  ،ﻛﺎن ﻟﮫ أﺛره ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻘرﯾر
ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و ﻟو ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻔﺎوت رﻏم أنّ ﻟﻛ ّل ﻣﻧﮭﺎ رؤﯾﺗﮫ اﻟﺧﺎﺻّﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻌداﻟﺔ .
و إنّ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻲ ﻷﻧواع اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻟﺛﻼﺛﺔ  :اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ  ،اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ و اﻟﺗﻧﻔﯾذي  ،طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ھو ﻣﻘرر
ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ و ﺑﺎﻟﻧّظر إﻟﻰ ﻣﺎ ﺟﺎدت ﺑﮫ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ،ﺟﻌﻠﺗﻧﻲ أﻗدر أنّ ﻛ ّل ﻧوع ﻣﻧﮭﺎ ﻟﮫ
ﻣﻌﺎﯾﯾره و آﻟﯾﺎﺗﮫ و ﻟﮫ ﻣرﺟﻌﯾﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﮭﺎ  ،و ﻟﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  .ﻛﻣﺎ أنّ ﺗﺑﻧﻲ
ﻧظرﯾّﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣوﺟزة ﻟﺗﺳرﯾﻊ إﺟراءات ﻓض اﻟﺧﺻوﻣﺎت ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أھ ّم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ
اﻹﺳﻼﻣﻲ و اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣدﯾﺛﺔ إﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ اﻷﺧذ ﺑﮭﺎ ﻟﺣ ّل أزﻣﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ  .ھـذا ،و إنّ ﺗﺣﻘﯾق
اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ و ﺿﻣﺎن ﺑﻠوغ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ّﯾﺔ ﻣرھون  ،ﺑﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾّﺔ ﺗوﺣﯾد ﺟﮭـود اﻟﻣﺷرّ ع و اﻟﻘﺎﺿﻲ و
اﻟﻣﻧﻔّذ ﻣﻌﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ و ﺑﻣدى ﺗواﻓر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻼّزﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻛ ّل ﺳﻠطﺔ ،ﻹﻣﻛﺎن اﺳﺗﯾﻌﺎب
اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺟراﺋم و ﺗﻔرﯾد اﻟﺟزاءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﮭﺎ ﺗﻔرﯾدا ﻋﺎدﻻ و ﻣؤدﯾّﺎ إﻟﻰ ﺣ ّل أزﻣﺔ اﻟﻌداﻟﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺣﺗّﻰ و ﻟو ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل ﻏﯾر اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ " اﻟرﺿﺎﺋﯾّﺔ" .
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Résumé
L’Individualisation Pénale et Son Rôle dans la Réalisation de la Justice
Criminelle
* Etude Comparative Entre la Charia et la Loi *
Mon étude s’est basée, dans l’individualisation pénale et son rôle dans la réalisation de la
justice criminelle, sur les plus importantes problématiques relatives à ce sujet au niveau de la
politique criminelle islamique et la politique criminelle moderne ; commençant par la
concrétisation conceptuelle du principe à fixer ses projections selon ses types, arrivant à
souligner son rôle dans la réalisation de la justice criminelle. Pour assurer la réalisation des
objectifs voulus de cette étude, j’ai divisé la recherche en deux vastes parties, dont la première
s’est comptée sur le concept de l’individualisation pénale et sa concrétisation dans la Charia et la
loi, et j’ai exposé en second lieu les types de l’individualisation et le rôle de chaque type dans la
réalisation de la justice criminelle, et j’ai constaté un ensemble des résultats, savoir :
Que l’individualisation pénale est considérée comme l’un des plus importants principes
dont se base la bonne politique criminelle, et fondé sur des éléments révèlent précisément son
contenu, comme basée sur un autre principe ayant son poids dans le domaine d’estimation de la
peine, qui est : « le principe de proportionnalité», soit conformément à la perception islamique
ou légale. Et la réalisation du principe pénale et ses éléments, nécessite l’existence des
conditions dont la plupart concerne le système judiciaire, ce sont des exigences lui permettant de
réaliser la justice criminelle voulue, les plus importantes pour la spécialisation du juge criminel
et sa réhabilitation d’un côté et aussi la nécessité d’exploiter d’autres appareils lui aidant. Et le
lien étroit du principe d’individualisation pénale avec la justice criminelle a fait de plus en plus
son importance, et nous avons prouvé que ce lien est figuré par une relation complémentaire
entre eux, du côté objectif et des deux côtés de procédure et de téléologie.
Nous avons délibérément prouvé la concrétisation réelle du principe d’individualisation
pénale et nous avons trouvé son application appartient à la politique criminelle islamique et ses
systèmes pénaux uniques, cette politique qui s’est fondée sur des bases justes visant à réaliser la
justice à tous. Ainsi que la différence des programmes des écoles criminelles avait un impact sur
le rapport du principe d’individualisation pénale même d’une façon inégale malgré à chacune
d’elles sa propres vision sur l’idée de la justice.
Mon étude aux trois types d’individualisation pénale : législative, judiciaire et exécutive,
conformément à la Charia islamique et en vu de la loi moderne, m’a fait apprécier que chaque
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type a ses critères, ses mécanismes et sa référence, et son efficacité dans la réalisation de la
justice criminelle.
L’adoption de la théorie des procédures sommaires, pour accélérer la résolution des
conflits, est considérée comme l’un des plus importants principes dans la législation islamique
dont la loi moderne cherche à étendre son exécution pour trouver une solution à la crise de la
justice criminelle.
La réalisation de l’individualisation pénale et l’assurance d’accès à la justice criminelle
dépend de l’ampleur de la possibilité d’unifier les efforts du législateur, du juge et d’exécuteur
d’un côté et à quel point existent des exigences nécessaires y compris les appareils d’aide pour
chaque autorité, pour pouvoir comprendre les nouvelles formes des crimes et individualiser les
sanctions criminelles une juste d’individualisation aboutissant à la solution de la crise de la
justice criminelle même en utilisant des méthodes non criminelles « conventionnelles ».

522

Abstract
The Individuality of Penalty and its Role in Realizing the Criminal Policy
“ Comparative Study Between Charia and Law”.
My study about: “Individuality of Penalty and its Role in Realizing the Criminal Policy”
“Comparative Study”, dealt with the important questions of this subject about Islamic criminal
policy and modern criminal policy, starting by the conceptual concretization of the principle to
its projections following its types, finishing by mentioning its role in realizing the criminal
justice. And to insure achievement of objectives of this study, I divided the research to two large
parts, where I discussed in the first one about the concept of individuality of penalty and its
concretization in the Charia and law, and in the second one, I presented types of individuality of
penalty and the role of each one to realize the criminal justice, and I reached the following
results:
That the individuality of penalty is considered as one of the most important principles on
which the good criminal policy is based, and on elements exploring its content, and also, is based
on another principle having its weight in the domain of the sanction: “principle of
proportionality”, both according to Islamic or legal perception. The realizing of the principle of
individuality of penalty and its elements demands existence of conditions and the most of them
concerns the judicial system, and they are necessities that can helps it to realize desired criminal
justice, and the most important one is the specializing of judge and its rehabilitating in one way,
and the necessity of finding other voices helping him. The close connection between the
principle of the individuality of penalty and criminal justice makes its importance in increase,
and we have approved that the present connection is embodied in a relationship of integration
between them, objectively and procedurally and teleology.
We deliberately prove the real concretization of the principle of the individuality of
penalty and we found that its application refers to Islamic criminal policy and its specific penal
systems, this good policy based on fair foundations and searching to realize justice. In addition to
this, the difference between criminal schools and their different programs, had a different impact
in the report of the principle of the individuality of the penalty, although each one of them has its
own vision about idea of justice.
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My study about three kinds of individuality of penalty: (legislative, judicial and
executive), conforms to what is decided in the Islamic Charia and what is done by modern laws,
making me appreciate that each kind has its own standards, mecanisms and reference on which it
is based, and its effectiveness in realizing criminal justice. Also, adopting theory of summary
procedures to speed up procedures to find solutions to conflicts is considered as one of the most
important principles of Islamic legislation that the modern laws aim to expand its execution to
find solution to criminal justice crisis.
The achievement of the individuality of penalty and to insure the criminal justice
depended from possibility of consolidating efforts of legislator and judge and executor together
and the existence of important exigencies including materials that help each authority, to
understand new forms of crimes and specifying criminal sanctions decided and leading to a
solution to criminal justice crisis even using non criminal methods “consensual”.
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ﻓﻬﺮس اﻟﻤﺼـ ـ ـ ـ ــﺎدر و اﻟﻤ ـ ــﺮاﺟﻊ.

اﻟﻘﺮآن اﻟﻜ ـ ـﺮﻳﻢ و ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ـﻮﻣﻪ.
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ .رواﻳﺔ ورش ﻋﻦ
اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ.

إﺳم اﻟﻣؤﻟّف

 .1اﻟﺟﺻﺎص.أﺑو ﺑﻛر أﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ
اﻟرازي
 .2ﺳﯾّد ﻗطب

ﻋﻧوان اﻟﻣرﺟﻊ

أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن.

ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘرآن

 .3اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ.أﺑو ﻋﺑد ﷲ ﻣﺣﻣّد ﺑن
إدرﯾس
. .4اﻟطﺑرﺳﻲ أﺑو اﻟﻔﺿل ﺑن اﻟﺣﺳﯾن

.ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن.

 .5ﺑن ﻋﺎﺷور ﻣﺣﻣّد اﻟطﺎھر

ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﺣرﯾر واﻟﺗﻧوﯾر

 .6اﻟﻔﺧر اﻟرازي.

اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻛﺑﯾر.

 .7اﻟﻘرطﺑﻲ ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد

اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن

 .8ﻣﺣﻣد اﻟﺻدﯾق ﺣﺳن ﺧﺎن

ﻧﯾل اﻟﻣرام ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر آﯾﺎت اﻷﺣﻛﺎم.

.أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن.

ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻧﺷر.

دط.ﺑﯾروت.ﻟﺑﻧﺎن.دار اﻟﻛﺗﺎب
اﻟﻌرﺑﻲ1335.ھـ.
.ط.3ﺑﯾروت.ﻟﺑﻧﺎن.دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث
اﻟﻌرﺑﻲ.دت
دط.ﺑﯾروت.ﻟﺑﻧﺎن.دار اﻟﻛﺗب
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ1400.ھـ1980م .ج318/1
ط1م .ﺗﺻﺣﯾﺢ وﺗﺣﻘﯾق وﺗﻌﻠﯾق .اﻟﺳﯾّد
ھﺎﺷم اﻟرّﺳوﻟﻲ .واﻟﺳﯾّد ﻓﺿل ﷲ
اﻟﺑردي .دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ1986 .
دط .اﻟﺟزاﺋر.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾّﺔ
ﻟﻠﻛﺗﺎب .ﺗوﻧس .دار اﻟﺗوﻧﺳﯾّﺔ ﻟﻠﻧﺷر.
1984
ط .3ﺑﯾروت.دار إﺣﯾﺎء
اﻟﺗراث.دت..ج149/3
.دط .ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ  .دار اﻟﺑﺎز.
ﺑﯾروت .دار اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ .1966
دط .ﺑﯾروت .ﻟﺑﻧﺎن.دار اﻟراﺋد .
1401ھـ1981.م.

اﻟﺤﺪﻳـﺚ و ﻋﻠـ ـﻮﻣﻪ.
.1
.2
.3
.4

إﺳم اﻟﻣؤﻟّف

اﺑن اﻷﺛﯾـر ﻣﺟد
اﻟﺑﺎﺟﻲ  .أﺑو اﻟوﻟﯾد
ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑن ﺧﻠف ﺑن ﺳﻌد
ﺑن أﯾوب ﺑن وارث .
اﻟﺑﯾﮭﻘﻲ أﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳﯾن
ﺑن ﻋﻠﻲ
اﺑن ﺣﺟر .اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ

ﻋﻧوان اﻟﻣرﺟﻊ

ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻧﺷر.

اﻟﻧّﮭﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻏرﯾب اﻟﺣدﯾث و اﻻﺛر.
اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﺷرح ﻣوطﺄ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك.

ط 2ﺑﯾروت .دار اﻟﻔﻛر1976 .
ط .1ﻣﺻر .ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺳﻌﺎدة .
1332ھـ

اﻟﺳﻧن اﻟﻛﺑرى .

دط .ﻣﻛﺔ اﻟﻛرة.ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺑﺎز
1994.
 .د ط .ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺑد ﷲ ھﺎﺷم اﻟﯾﻣﺎﻧﻲ
اﻟﻣدﻧﻲ.اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة1384.ھـ –
1964م .
دط .ﺑﯾروت .دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ.1966 .

ﺗﻠﺧﯾص اﻟﺣﺑﯾر ﻓﻲ أﺣﺎدﯾث اﻟراﻓﻌﻲ
اﻟﻛﺑﯾر

 .5اﻟدارﻗطﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﺑن ﻋﻣر
أﺑو اﻟﺣﺳن

ﺳﻧن اﻟدارﻗطﻧﻲ

 .6اﻟزﯾﻠﻌﻲ  .ﻋﺑد ﷲ ﺑن
ﯾوﺳف أﺑو ﻣﺣﻣّد

ﻧﺻب اﻟراﯾﺔ ﻷﺣﺎدﯾث اﻟﮭداﯾﺔ .
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د ط  .ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺣﻣّد ﺑن ﯾوﺳف
اﻟﺑﻧوري .ﻣﺻر .دار اﻟﺣدﯾث .
1357ھـ .

ﻓﻬﺮس اﻟﻤﺼـ ـ ـ ـ ــﺎدر و اﻟﻤ ـ ــﺮاﺟﻊ.
 .7اﻟﻧّووي.أﺑو زﻛرﯾﺎ ﯾﺣﻲ
ﺑن ﺷرف.

ﺷرﺣﮫ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم.

د ط.اﻟﻘﺎھرة  .ﻣطﺑﻌﺔ ﺣﺟﺎزي .د ت.

اﻟﻘـﻮاﻧﻴﻦ و اﻟﻤﺮاﺳﻴـﻢ و اﻟﻤﻨـﺎﺷﻴﺮ.
اﻟﺪﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﺗﻴﺮ.

 .1اﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري اﻟﺻﺎدر ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 96ـ 438اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  7دﯾﺳﻣﺑر  1996و اﻟذي ﯾﺗﻌﻠق
ﺑﺈﺻدار ﻧص ﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﺳﺗﻔﺗﺎء  28ﻧوﻓﻣﺑر  .1996اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ  76اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ
ﺗﺎرﯾﺦ 8دﯾﺳﻣﺑر .1996
 .2دﺳﺗور اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ  .اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون 19/08ﻻاﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  7ذي اﻟﻘﻌدة 1429
اﻟﻣواﻓق ل  15ﻧوﻓﻣﺑر  2008اﻟﺟﻠرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋدد 63اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﺳﺔ و اﻷرﺑﻌون اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ  16ﻧوﻓﻣﺑر
.2008

اﻟﻘ ــﻮاﻧﻴﻦ.

 .1اﻷﻣر  66ـ156اﻟﻣؤرّخ ﻓﻲ  18ﺻﻔر  1386اﻟﻣواﻓق ل 8ﯾوﻧﯾو  1966اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟرﯾدة
اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋدد 48اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ  11ﺟوان  1966و اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم
 .2اﻻﻣر رﻗم 66ـ 156اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  8ﺟوان  1966اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋري .اﻟﺟرﯾدة
اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋدد 48ﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  10ﺟوان  .1966اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم 22/06
 .3اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  83ـ  03اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  5ﻓﺑراﯾر  1983اﻟﻣﺗﺿﻣّن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ .اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋدد  6اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻌﺷرون.
 .4ﻗﺎﻧون رﻗم  88ـ  07اﻟﻣؤرّخ ﻓﻲ  20ﯾﻧﺎﯾر  1988و اﻟﻣﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﯾّﺔ و اﻷﻣن و طب اﻟﻌﻣل .اﻟﺟرﯾدة
اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋدد  4اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ و اﻟﻌﺷرون.
.5
.6
.7
.8
.9
.10

.11

اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  90ـ  07اﻟﻣؤرّخ ﻓﻲ  3أﻓرﯾل  1990اﻟﻣﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻹﻋﻼم .اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋدد  14اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ و
اﻟﻌﺷرون .
اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 98ـ 10اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  1998/08/22اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗم  07/79.اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 1979/07/21
اﻟﻣﺗﺿﻣّن ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﺎرك  .اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾّﺔ اﻟﻌدد 61.اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ .1998/08/24
اﻟﻘﺎﻧون  03ـ  10اﻟﻣؤرّخ ﻓﻲ 19ﯾوﻟﯾو  2003اﻟﻣﺗﻌﻠّق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺟرﯾدة
اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋدد  43اﻟﺳﻧﺔ اﻷرﺑﻌون
اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  04ـ  15اﻟﻣواﻓق ل  2004/11/10اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ
ﻋدد71اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ2004/11/
اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  06ـ  01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  23ﻓﯾﻔري  2006اﻟﻣﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد و ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﮫ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋدد
 14اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ .2006/03/08
اﻷﻣر رﻗم 10ـ 03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  26أوت  . 2010اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  01ﺳﺑﺗﻣﺑر  2010اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم ﻟﻸﻣر رﻗم
96ـ 22اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 9ﯾوﻟﯾو 1996اﻟﻣﺗﺿﻣّن ﻗﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻊ و اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺧﺎﺻّﯾن ﺑﺎﻟﺻرف و
ﺣرﻛﺔ رؤوس اﻷﻣوال ﻣن و إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌدد 50اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ أول ﺳﺑﺗﻣﺑر .2010
ﻗﺎﻧون رﻗم  11ـ  15اﻟﻣؤرّخ ﻓﻲ 02أوت 2011اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون 06ـ 01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  20ﻓﯾﻔري 2006
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد و ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﮫ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌدد 44اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ .2011/08/ 02

اﻟﻤﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

 .1اﻟﻣرﺳوم رﻗم  72ـ 37اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10ﻓﺑراﯾر  1972اﻟﻣﺗﻌﻠّق ﺑﺈﺟراءات ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻘررات اﻟﺧﺎﺻّﺔ ﺑﺎﻹﻓراج
اﻟﻣﺷروط
 .2اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  04ـ 333اﻟﻣؤرّخ ﻓﻲ  2004/10/24و ﯾﺗﺿﻣّن ﺗﻧظﯾم اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾّﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﻌدل.
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ﻓﻬﺮس اﻟﻤﺼـ ـ ـ ـ ــﺎدر و اﻟﻤ ـ ــﺮاﺟﻊ.
 .3اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  04ـ 393اﻟﻣؤرّخ ﻓﻲ  2004/12/04و ﯾﺗﺿﻣّن ﺗﻧظﯾم اﻟﻣدﯾرﯾّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻹدارة اﻟﺳﺟون و
إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج .اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾّﺔ ﻋدد78اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ 5دﯾﺳﻣﺑر.2004
 .4اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  05ـ  180اﻟﻣؤرّخ ﻓﻲ  17ﻣﺎﯾو  2005اﻟﻣﺗﺿﻣّن ﺗﺣدﯾد ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت و
ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺳﯾرھﺎ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ .ﻋدد  35اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ و اﻷرﺑﻌون اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ 18ﻣﺎي .2005
 .5اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  05ـ  181اﻟﻣؤرّخ ﻓﻲ  17ﻣﺎﯾو  2005اﻟﻣﺗﺿﻣّن ﺗﺣدﯾد ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺎت و ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ و
ﺳﯾرھﺎ.اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋدد  35اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ و اﻷرﺑﻌون اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ 18ﻣﺎي .2005
 .6اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  06ـ  109اﻟﻣؤرّخ ﻓﻲ  2006 /03/08ﯾﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ و ﺳﯾرھﺎ.
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌدد 15اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ و اﻷرﺑﻌون اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ 12ﻣﺎرس 2006؛
 .7اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 06ـ  284اﻟﻣؤرّخ ﻓﻲ 2006/08/21و ﯾﺗﺿﻣّن ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻔﺗﺷﯾّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﺟون و
ﺳﯾرھﺎ و ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋدد 53اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ و اﻷرﺑﻌﯾن اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ  03أوت.2006
 .8اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  08ـ  167اﻟﻣؤرّخ ﻓﻲ  07ﺟوان  2008اﻟﻣﺗﺿﻣّن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣوظﻔﯾن
اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن ﻟﻸﺳﻼك اﻟﺧﺎﺻّﺔ ﺑﺈدارة اﻟﺳﺟون.اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾّﺔ ﻋدد 30اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ و اﻷرﺑﻌون اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ
11ﯾوﻧﯾو. 2008
 .9اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 11ـ 35اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  29ﯾﻧﺎﯾر  2011اﻟﻣﺗﺿﻣّن ﺗﺣدﯾد ﺷروط و ﻛﯾﻔﯾﺎت إﺟراء اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ و اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺧﺎﺻﯾن ﺑﺎﻟﺻرف و ﺣرﻛﺔ رؤوس اﻷﻣوال ﻣن و إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج و ﻛذا ﺗﻧظﯾم
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ و اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻓﯾﮭﺎ .اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ  .اﻟﻌدد 08اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  06ﻓﺑراﯾر .2011

اﻟﻤﻨـ ـ ـﺎﺷﻴﺮ.
 .1اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري رﻗم  2اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  21أﺑرﯾل .2009و اﻟﻣﺣدد ﻟﻛﯾﻔ ّﯾﺎت ﺗطﺑﯾق ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم .اﻟﻣوﺟﮫ
إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة اﻟرؤﺳﺎء واﻟﻧواب اﻟﻌﺎﻣﯾن ﻟدى اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.

اﻟﻘﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴّﺔ.

 .1ﻗرار ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  1985/05/01ﻣن اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ  . 01ﻓﻲ اﻟطﻌن رﻗم. 37941
 .2اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  1985/05/27ﻣن ﻣﻐرﻓﺔ اﻟﺟﻧﺢ و اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ اﻟطﻌن رﻗم.216211.
 .3ﻧﻘض1970 /01 /26م .ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ وﻣن اﻟداﺋرة
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ..اﻟﻘﺎھرة .ﻣطﺑﻌﺔ دار اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎﻟﻲ 1971.م..اﻟﺳﻧﺔ.21ﻣن ﯾﻧﺎﯾر إﻟﯨﻣﺎرس.1970ع. 1اﻟﻣﺟﻠّد.1

ﻣﺮاﺟ ـﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ و أﺻ ـﻮﻟﻪ.

اﺳم اﻟﻣؤﻟّف

ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻧﺷر

ﻋﻧوان اﻟﻣرﺟﻊ
أوّﻻ ـ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ.
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 .1ـ اﻟﺑﺎھوﺗﻲ .ﻣﻧﺻورﺑن
ﯾوﺳف ﺑن إدرﯾس.

ﺷرح ﻣﻧﺗﮭﻰ اﻹرادات
اﻟﻣﺳﻣّﻰ .دﻗﺎﺋق اﻟﻰ اﻟﻧﮭﻰ
ﻟﺷرح اﻟﻣﻧﺗﮭﻰ.

دط.اﻟﺳﻌودﯾﺔ.رﺋﺎﺳﺔ دراﺳﺎت اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
و اﻹﻓﺗﺎء واﻟدﻋوة واﻹرﺷﺎد  .دت.

.2

ﻛﺷﺎف اﻟﻘﻧﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺗن
اﻹﻗﻧﺎع.

.3
 .4أﺑواﻟﺑرﻛﺎت.ﻣﺟداﻟدﯾن.

اﻟﻣﺣرر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ ﻋﻠﻰ ﻣذھب
اﻻﻣﺎم أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل.

دط .ﻣراﺟﻌﺔ  .ﻣﺻطﻔﻰ ھﻼل ﻣﺻﯾﻠﺣﻲ.
ﺑﯾروت .دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ 1402 .ھـ
1982م.
ط .2اﻟرﯾﺎض.ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎرف 1404ھـ
1984.م.

 .5اﻟﺑﻧﺎ.أﺑو اﻟﺣﺳن أﺣﻣد ﺑن
ﻋﺑد ﷲ.

ﻛﺗﺎب ﺷرح اﻟﻣﻘﻧﻊ ﻓﻲ ﺷرح
ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺧرﻗﻲ.

دط.اﻟرﯾﺎض.ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﺷد  .دت.

 .6ﺑﮭﺎء اﻟدﯾن اﻟﻣﻘدﺳﻲ .ﻋﺑد
اﻟرﺣﻣن ﺑن إﺑراھﯾم.

اﻟﻌدة ﺷرح اﻟﻌﻣدة ﻓﻲ ﻓﻘﮫ
اﻣﺎم اﻟﺳﻧﺔ أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل.

ط .1ﺑﯾروت.ﻟﺑﻧﺎن.دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ1990.م.

 .7اﺑن ﺗﻣﯾﻣﺔ.ﺗﻘﻲ اﻟدﯾن ﺑن
ﻋﺑد اﻟﺳﻼم.

ﻣﺟﻣوع اﻟﻔﺗﺎوي.

دط.ﺟﻣﻊ وﺗرﺗﯾب.ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن
ﻗﺎﺳم  .اﻟرﺑﺎط.اﻟﻣﻐرب.ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎرف .
اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﺳﻌودي .دت.

.8

اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ إﺻﻼح
اﻟرﻋﯾﺔ.

ط .1ﻣﺻر .اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺧﯾرﯾﺔ1322 .ھـ.

 .9اﺑن ﻗداﻣﺔ .ﻣوﻓق اﻟدﯾن
ﻋﺑد ﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ﺑن
ﻣﺣﻣود ﺑن ﻣﺣﻣد.
- .10اﺑن اﻟﻘﯾم.اﻟﺟوزﯾﺔ.

اﻟﻣﻐﻧﻲ وﻋﻠﯾﮫ اﻟﺷرح اﻟﻛﺑﯾر.

دط.ﺑﯾروت.ﻟﺑﻧﺎن.دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ1972.م.

اﻟطرق اﻟﺣﻛﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﺷرﻋﯾﺔ.

دط.ﺗﻘدﯾم ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﻋﺑدﷲ  .ﻣراﺟﻌﺔ
وﺗﺻﺣﯾﺢ اﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد اﻟﻌﺳﻛري.
اﻟﻘﺎھرة.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ1380ھـ
1961م.
دط.ﺗﺣﻘﯾق وﺿﺑط ﻋﺑد ﷲ
اﻟوﻛﯾل.ﻣﺻر.ﻣطﺑﻌﺔ
اﻟﺳﻌﺎدة1389.ھـ1953م.
ط .1ﺗﺣﻘﯾق وﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﺣﻣد ﺣﺎﻣد
اﻟﻔﻘﻲ.ﺑﯾروت.ﻟﺑﻧﺎن .دار اﺣﯾﺎء اﻟﺗراث
اﻟﻌرﺑﻲ1377.ھـ1957م.

.11

اﻋﻼم اﻟﻣوﻗﻌﯾن ﻋن رب
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن.

 .12اﻟﻣرداوي.ﻋﻼء اﻟدﯾن أﺑو
اﻟﺣﺳن ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎن.

اﻹﻧﺻﺎف ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟراﺟﺢ
ﻣن اﻟﺧﻼف ﻋﻠﻰ ﻣذھب
اﻻﻣﺎم أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل.

 .13اﻟﻣوﺻﻠﻲ  .ﻋﺑد ﷲ ﺑن
ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣودود.

اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻟﺗﻌﻠﯾل اﻟﻣﺧﺗﺎر.

دط .ﺗﻌﻠﯾق.اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣود أﺑو دﻗﯾﻘﺔ
.ﺑﯾروت.ﻟﺑﻧﺎن.دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ .دت.

ﺛﺎﻧﻴﺎ ـ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺤﻨﻴﻔﻲ.
 .14اﻟدھﻠوي .وﻟﻲ ﷲ.

دط.ﺗﺣﻘﯾق وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺳﯾد ﺳﺎﺑق.اﻟﻘﺎھرة.دار
اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾﺛﺔ .ﺑﻐداد.ﻣﻛﺗﺑﺔاﻟﺛﻣﻧﻲ.ﻣطﺑﻌﺔ
اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻛﺑرى .دت.

ﺣﺟﺔ ﷲ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ.
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 .15اﻟزﯾﻠﻌﻲ .ﻓﺧر اﻟدﯾن ﻋﺛﻣﺎن
ﺑن ﻋﻠﻲ.

ﺗﺑﯾﯾن اﻟﺣﻘﺎﺋق ﻓﻲ ﺷرح ﻛﻧز
اﻟدﻗﺎﺋق.

ط .2اﻟﻘﺎھرة .دار اﻟﻛﺗﺎب اﻻﺳﻼﻣﻲ1966.م.

 .16اﻟﺳرﺧﺳﻲ .ﺷﻣس اﻟدﯾن.

اﻟﻣﺑﺳوط.

دط.ﺑﯾروت.داراﻟﻣﻌرﻓﺔ1939 .م.

 .17اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن .ﻣﺣﻣد اﻣﯾن.
 .18اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ .ﻋﻼء اﻟدﯾن أﺑو
ﺑﻛر ﺑن ﻣﺳﻌود.

ﺣﺎﺷﯾﺔ رد اﻟﻣﺣﺗﺎر ﻋﻠﻰ اﻟدر
اﻟﻣﺧﺗﺎر.
ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب
اﻟﺷراﺋﻊ.

ط .2دار اﻟﻔﻛر1382.ھـ 1966م.
ط .2ﺑﯾروت.ﻟﺑﻧﺎن.دار اﻟﻛﺗﺎب
اﻟﻌرﺑﻲ1982.م.

 .19اﻟﻛﻣﺎل ﺑن اﻟﮭﻣﺎم .ﻣﺣﻣد
ﺑن ﻋﺑد ﷲ اﻟﺳﯾواﺳﻲ.

ﺷرح ﻓﺗﺢ اﻟﻘدﯾر ﻋﻠﻰ
اﻟﮭداﯾﺔ.

ط .2ﺑﯾروت.ﻟﺑﻧﺎن.دار اﻟﻔﻛر.دت.

 .20اﺑن ﻧﺟﯾم .زﯾن اﻟدﯾن
اﺑراھﯾم.
 .21أﺑو ﯾوﺳف .ﯾﻌﻘوب ﺑن
اﺑراھﯾم.

اﻷﺷﺑﺎه واﻟﻧظﺎﺋر.

ط .1ﺗﺣﻘﯾق وﺗﻘدﯾم.ﻣﺣﻣد ﻣطﯾﻊ اﻟﺣﺎﻓظ
.دﻣﺷق .دار اﻟﻔﻛر1403.ھـ1984م.
دط.ﺑﯾروت .ﻟﺑﻧﺎن .داراﻟﻣﻌرﻓﺔ .دت .

ﻛﺗﺎب اﻟﺧراج.

ﺛﺎﻟﺜﺎ ـ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.

 .22اﻟرﻣﻠﻲ.ﺷﻣس اﻟدﯾن.

ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﺎج اﻟﻰ ﺷرح
اﻟﻣﻧﮭﺎج ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ ﻋﻠﻰ ﻣذھب
اﻻﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ.

اﻟطﺑﻌﺔ اﻻﺧﯾرة .ﺑﯾروت .ﻟﺑﻧﺎن.دار
اﻟﻔﻛر1984.م.

 .23اﻟﺳﯾوطﻲ.ﺟﻼل اﻟدﯾن ﺑن
اﺑﻲ ﺑﻛر.

اﻷﺷﺑﺎه واﻟﻧّظﺎﺋر ﻓﻲ اﻟﻔروع

 .24اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ.اﺑو ﻋﺑد ﷲ ﻣﺣﻣد
ادرﯾس.
.25
 .26اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ .ﻣﺣﻣد اﻟﺧطﯾب.

اﻷم.

 .دط .ﺿﺑط وﺗﻌﻠﯾق.اﻟﺷﯾﺦ ﻋﻠ ّﻲ
ﻣﺎﻟﻛﻲ.ﻣﺻر.ﻣطﺑﻌﺔ ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣّد .
1359ھـ .
دط.ﻛﺗﺎب اﻟﺷﻌب1388.ھـ 1968م.

اﻟرّﺳﺎﻟﺔ
ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻣﺣﺗﺎج اﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ
اﻟﻔﺎظ اﻟﻣﻧﮭﺎج.

د ط  .ﺗﺣﻘﯾق .ﻣﺣﻣّد ﺷﺎﻛر  .د ت .
دار اﻟﻔﻛر.

 .27اﻟﺷﯾرازي.أﺑو إﺳﺣﺎق
إﺑراھﯾم ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن
ﯾوﺳف.

اﻟﻣﮭذب ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ.

دط .ﺑﯾروت.داراﻟﻔﻛر.دت.

 .28اﻟﻐﻣراوي .ﻣﺣﻣد اﻟزھري.

اﻟﺳراج اﻟوھﺎج ﻋﻠﻰ ﻣﺗن
اﻟﻣﻧﮭﺎج.

دط.ﺑﯾروت.ﻟﺑﻧﺎن.دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ  .دت.

 .29اﻟﻣﺎوردي.أﺑو اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ
ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﺣﺑﯾب.

اﻻﺣﻛﺎم اﻟﺳﻠطﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟوﻻﯾﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ.

ط .1ﺑﯾروت.ﻟﺑﻧﺎن.دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ1990.م

 .30اﻟﻧووي .اﺑو زﻛرﯾﺎ ﻣﺣﻲ

اﻟﻣﺟﻣوع ﺷرح اﻟﻣﮭ ّذب.

دار اﻟﻔﻛر.دت.
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اﻟدﯾن ﺑن ﺷرف.

راﺑﻌﺎ .اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ.

 .31اﻟﺣطﺎب .ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد
اﻟﻣﻐرﺑﻲ.

ﻣواھب اﻟﺟﻠﯾل ﺷرح
ﻣﺧﺗﺻر ﺧﻠﯾل.

 .32اﻟﺧرﺷﻲ .ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد
ﷲ ﻋﻠﻲ.

اﻟﺧرﺷﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﺻر
ﺧﻠﯾل.

دط.اﻟﻘﺎھرة.دار اﻟﻔﻛر.دت.

 .33اﻟدﺳوﻗﻲ .ﻣﺣﻣد ﻋرﻓﺔ.

ﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟدﺳوﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرح
اﻟﻛﺑﯾر ﻣﻊ اﻟﺷرح اﻟﻛﺑﯾر
ﻟﻠدردﯾر.

دط.دار اﺣﯾﺎء اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ.دت.ﻋﯾﺳﻰ اﻟﺑﺎﺑﻲ
اﻟﺣﻠﺑﻲ وﺷرﻛﺎه.

 .34اﺑن رﺷد .ﺑو اﻟوﻟﯾد ﻣﺣﻣد
ﺑن اﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن
اﺣﻣد.
 .35اﻟزرﻗﺎﻧﻲ .ﻣﺣﻣد.

ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﮭد وﻧﮭﺎﯾﺔ
اﻟﻣﻘﺗﺻد.

ط .9ﺑﯾروت.ﻟﺑﻧﺎن.دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ 1988.م-
1409ھـ.

ﺷرﺣﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﺻر ﺧﻠﯾل.

دط .ﺑﯾروت .دار اﻟﻔﻛر.دت.

 .36ﻋﻠﯾش .ﻣﺣﻣد.

ﺷرح ﻣﻧﺢ اﻟﺟﻠﯾل ﻋﻠﻰ
ﻣﺧﺗﺻر ﺧﻠﯾل.

دط .دار ﺻﺎدر .دت.

 .37اﺑن ﻓرﺣون.ﻋﻠﻲ ﺑن اﺑﻲ
اﻟﻘﺎﺳم ﺑن ﻣﺣﻣد.

ﺗﺑﺻرة اﻟﺣﻛﺎم ﻓﻲ اﺻول
اﻻﻗﺿﯾﺔ وﻣﻧﮭﺎج اﻷﺣﻛﺎم.

ﻣطﺑوع ﻋﻠﻰ ھﺎﻣش ﻓﺗﺢ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘدﯾر اﻟﻣﺎﻟك
ﻓﻲ اﻟﻔﺗوى ﻟﻣﺣﻣد ﻋﻠﯾش .ط.1دت.

 .38اﻟﻘراﻓﻲ .ﺷﮭﺎب اﻟدﯾن أﺑس
اﻟﻌﺑﺎس

اﻟذﺧﯾرة.

ط .1ﺗﺣﻘﯾق اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﺣﻣد أﺑو
ﺧﺑزة.ﺑﯾروت.ﻟﺑﻧﺎن.دار اﻟﻣﻐرب
اﻹﺳﻼﻣﻲ1994.م.

 .39ﻣﺎﻟك .ﺑن أﻧس اﻻﺻﺑﺣﻲ
اﻟﺣﻣﯾري.

اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻛﺑرى.

ﺧﺎﻣﺴﺎ .اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻈﺎﻫﺮي.
 .40اﺑن ﺣزم .أﺑو ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ
ﺑن اﺣﻣد ﺑن ﺳﻌﯾد.

اﻟﻣﺣﻠﻲ.

ط .3دار اﻟﻔﻛر1412.ھـ1992م.

رواﯾﺔ ﺳﺣﻧون ﺑن ﺳﻌﯾد
اﻟﺗﻧوﺧﻲ.دط.ﺑﯾروت.دار اﻟﻔﻛر1411.ھـ-
1991م.

دط .دار اﻟﻔﻛر .دت.

ﺳﺎدﺳـﺎ ـ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ
 .41اﻷﻣدي .ﺳﯾف اﻟدﯾن اﺑﻲ
اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺑن اﺑﻲ ﻋﻠﻲ

وﻣﻘـﺎﺻﺪﻩ.

اﻷﺣﻛﺎم ﻓﻲ أﺻول اﻷﺣﻛﺎم.
491

ط .1ﺑﯾروت.ﻟﺑﻧﺎن.دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ1985.م.
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ﺑن ﻣﺣﻣد.
 .42اﻟﺑرھﺎﻧﻲ .ﻣﺣﻣد ھﺷﺎم.

ﺳد اﻟذراﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ.

ط .1ﺑﯾروت.ﻣطﺑﻌﺔ اﻟرﯾﺣﺎﻧﻲ1406.ھـ-
1985م.

 .43ﺧﻼف .ﻋﺑد اﻟوھﺎب.

ﻋﻠم أﺻول اﻟﻔﻘﮫ.

ط.17اﻟﻛوﯾت .دار اﻟﻘﻠم1988 .م.

 .44اﻟرازي .ﻓﺧر اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد.

اﻟﻣﺣﺻول ﻓﻲ ﻋﻠم أﺻول
اﻟﻔﻘﮫ.

ط .1دراﺳﺔوﺗﺣﻘﯾق.طﮫ ﺟﺎﺑر ﻓﯾﺎض اﻟﻌﻠواﻧﻲ
 .ﻣطﺑوﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻌود
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ1401 .ھـ1980-م.

 .45أﺑو زھرة .ﻣﺣﻣد.

أﺻول اﻟﻔﻘﮫ.

دط.اﻟﻘﺎھرة.دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ 1958.م.

 .46اﺑن ﻋﺎﺷور .ﻣﺣﻣد
اﻟطﺎھر.

ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﯾﻌﺔ.

دط.اﻟﺟزاﺋر.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻟﻠﻛﺗﺎب.ﺗوﻧس.اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ
ﻟﻠﺗوزﯾﻊ1985.م.

 .47ﻋز اﻟدﯾن ﺑن ﻋﺑد اﻟﺳﻼم.

ﻗواﻋد اﻷﺣﻛﺎم ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ
اﻻﻧﺎم.

دط.ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣرﺣوم ﺑن اﻟﺗﻼﻣﯾذ
اﻟﺷﻧﻘﯾطﻲ.ﺑﯾروت.ﻟﺑﻧﺎن.دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ .دت.

 .48اﻟﺷﺎطﺑﻲ .اﺑراھﯾم ﺑن
ﻣوﺳﻰ اﻟﻠﺧﻣﻲ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ أﺑو
اﺳﺣﺎق.
 .49اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ .اﺑو ﻋﺑد ﷲ
ﻣﺣﻣد ادرﯾس.
- .50اﻟﻘراﻓﻲ .ﺷﮭﺎب اﻟدﯾن أﺑو
اﻟﻌﺑﺎس.

اﻟﻣواﻓﻘﺎت ﻓﻲ أﺻول
اﻟﺷرﯾﻌﺔ.

دط .ﻣﺻر .ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
اﻟﻛﺑرى.دت.

اﻟرﺳﺎﻟﺔ.

دط.ﺗﺣﻘﯾق وﺷرح اﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺷﺎﻛر  .دت.

اﻟﻔروق.

دط.ﻣﻛﺔاﻟﻣﻛرﻣﺔ.ﻣﻛﺗﺑﺔ اﺣﯾﺎء اﻟﻛﺗب
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ1414.ھـ.

ﻣﺮاﺟـﻊ ﻗ ـﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ.
اﺳم اﻟﻣؤﻟّف

 .1أﺣﺳن ﺑو ﺳﻘﯾﻌﺔ.

.2

ﻋﻧوان اﻟﻣرﺟﻊ

ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻧﺷر

اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﺑوﺟﮫ ﻋﺎم و

ط .1اﻟﺟزاﺋر  .اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ

اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﻣرﻛﯾّﺔ ﺑوﺟﮫ ﺧﺎص.

ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﺗرﺑوﯾﺔ.2001 .

اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﺧﺎص

ط . 13اﻟﺟزاﺋر .دار ھوﻣﺔ .2015 .

"ﺟراﺋم اﻟﻣﺎل و اﻷﻋﻣﺎل .ﺟراﺋم اﻟﺗزوﯾر
.3

اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﻌﺎ ّم
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ط.3اﻟﺟزاﺋر.دار ھوﻣﺔ .2006.
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.4

اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﺧﺎصّ .اﻟﺟراﺋم

دط.اﻟﺟزاﺋر.دار ھوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و

اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال

اﻟﻧّﺷر.2003.

 .5أﺣﻣد ﻋوض ﺑﻼل.

اﻟﻧّظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ.

دط .اﻟﻘﺎھرة  .دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ .

 .6أﺣﻣد ﺷوﻗﻲ
اﻟﺷﻠﻘﺎﻧﻲ
 .7أﺣﻣد ﺷوﻗﻲ
ﻋﻣرأﺑو ﺧطوة
 .8أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور

ﻣﺑﺎدئ اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ
اﻟﺟزاﺋري.
اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ " دراﺳﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ .

.9

أﺻول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ.

.دط.دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 1972.م.

.10

اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ

دط .دون ﺑﻠد  .دون دارﻟﻠﻧﺷر .دت

.11

اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ "دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع

ط.2اﻟﻘﺎھرة.دون دار ﻟﻠﻧﺷر.1968.

.1995
ط.5اﻟﺟزاﺋر .دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.2008.
دط .اﻟﻘﺎھرة .دار اﻟﻧّﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾّﺔ
1991.
دط  .اﻟﻘﺎھرة .دون دار ﻟﻠﻧﺷر .
.1970

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ"
 .12إﯾﮭﺎب ﯾﺳر أﻧور

اﻟﺑداﺋل اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ

دط.اﻟﻘﺎھرة .دار اﻟﻧﮭﺿﺔ

اﻟﻣﻌﺎﺻرة.

اﻟﻌرﺑﯾﺔ.2000.

- .13اﻟﺑﻐﺎل .ﺳﯾد ﺣﺳن.

اﻟظروف اﻟﻣﺷددة واﻟﻣﺧﻔﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون
اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻘﮭﺎ وﻗﺿﺎء.

دط.اﻟﻘﺎھرة.دار اﻟﻔﻛر
اﻟﻌرﺑﻲ1982.م.

 .14ﺑﻐدادي .ﻣوﻻي.

اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ
اﻟﺟزاﺋري.

دط .اﻟﺟزاﺋر.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻟﻠﻛﺗﺎب1992.م.

 .15ﺗوﻓﯾق ﺣﺳن ﻓرج
 .16ﺟﻌﻔر .ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد.

اﻟﻣدﺧل ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ " اﻟﻧّظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻧون و اﻟﻧّظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣق".
اﻻﺟرام وﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﮫ "ﻋواﻣل اﻟﺟرﯾﻣﺔ
واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻠﯾﺑﻲ
واﻟﻣﻘﺎرن" .

 .17ﺟﻼل ﺛروت.
 .18ﺟﯾﻼ ﻟﻲ ﺑﻐدادي

ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﻧﮭﺞ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻻﺟﺗﮭﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ.

دط  .اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ.1978.
دط .اﻟﺟزاﺋر .دون دار ﻟﻠﻧﺷر.دت.

 .19ﺟﻣﯾل .ﺣﺳﯾن.

ﻧﺣو ﻗﺎﻧون ﻋﻘﺎﺑﻲ ﻣوﺣد ﻟﻠﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ
"دراﺳﺔ وﻧﻘد".

دط.اﻟﻘﺎھرة.دار اﻟراﺋد
ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ1965-1964.م.

 .20ﺣﺳﻧﻲ اﻟﺟﻧدي.

اﻟﺟﻧدي ﻓﻲ ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات

ط.2اﻟﻘﺎھرة  .دار اﻟﻧّﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾّﺔ

اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ

.2000.

ﻋﻠﻲ
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ط  .1ﺑﯾروت.اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.1988 .
دط.ﺑﯾروت.ﻟﺑﻧﺎن.دار اﻟﻧﮭﺿﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ1993.م.

ﻓﻬﺮس اﻟﻤﺼـ ـ ـ ـ ــﺎدر و اﻟﻤ ـ ــﺮاﺟﻊ.
 .21ﺣﺳن ﺣﺳن
اﻟﺣﻣدوﻧﻲ

ﺗﺧﺻص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ "دراﺳﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ".

دط.اﻹﺳﻛﻧدرﯾّﺔ .دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺟدﯾدة.2013.

 .22ﺣﺳن ﺻﺎدق
اﻟﻣرﺻﻔﺎوي .ﻣﺣﻣد
اﺑراھﯾم زﯾد
 .23ﺣﺳن طﺎﻟب

دور اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟزاء
اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ.

دط. .اﻟﻘﺎھرة ﻣﺻر.1970.

 .ﻋﻠم اﻹﺟرام".اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻌﻘوﺑﺔ
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺻﻼﺣﯾّﺔ "
اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون
ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ"اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم".

.دط..ﺑﯾروت .ﻟﺑﻧﺎن.دار اﻟﻔﻧون ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ
واﻟﻧّﺷر1997.م –1417ھـ ..
اﻟﻘﺎھرة  .ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف 2000 .
دط.ﺑﯾروت1968.م.

 .26ﺣﻣدي ﺑﺎﺷﺎ ﻋﻣـر

ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺟـون "اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺧذة ﻟﺗطﺑﯾﻘﮫ".

ط..1اﻟﺟزاﺋر .دار ھوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋـﺔ

 .27ﺧﺎﻟد ﺳري ﺻﯾﺎم

ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ"إﺟراءات
اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ " .
إﺟراءات اﻟﺗﺣري و اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﺟراﺋم
اﻟﺣﺎﺳوب و اﻹﻧﺗرﻧﯾت.
ﻓنّ اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾّﺔ

- .30اﻟدﺳوﻗﻲ .ﻛﻣﺎل.

ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ.

دط.ﻣﺻر.دار اﻟﻣﻌﺎرف 1961.م.

 .31اﻟدﻗﺎق .ﻣﺣﻣد
ﻋﻠﻲ.
 .32اﻟذھﺑﻲ .ادوار
ﻏﺎﻟﻲ.
 .33راﺷد .ﻋﻠﻲ.

اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣدﯾﺛﺔ.

دط.ﺑﻐداد.ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻌﺎﻧﻲ 1957.م.

ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب.

ط .1ﻟﯾﺑﯾﺎ.اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ1975.م.

اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ"اﻟﻣدﺧل وأﺻول اﻟﻧظرﯾﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ".

دط.اﻟﻘﺎھرة.داراﻟﺷﻌب.دار اﻟﻧﮭﺿﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ 1974.م.

 .34رﺷﯾدة ﺑوﻛر.

ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﻧظم اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟﯾّﺔ.

 .35رﻣزي رﯾﺎض

اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ "اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ و اﻟﺣ ّل

ط.1ﺑﯾروت .ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ
.2012.
دط .اﻟﻘﺎھرة  .دار اﻟﻧّﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾّﺔ.

دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ".

.2005

- .36رﻣﺳﯾس .ﺑﻧﮭﺎم.

ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺟرﯾم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ.ﻣﻌﯾﺎر
ﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻘﺎب ﺗﺷرﯾﻌﺎ وﺗطﺑﯾﻘﺎ.

ط .2اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ.ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف .
دت.

.37

اﻟﻣﺟرم ﺗﻛوﯾﻧﺎ وﺗﻘوﯾﻣﺎ .اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﺻدر اﻻﺟرام
ﻟدى اﻟﻣﺟرم .أﻧﻣﺎط اﻟﻣﺟرﻣﯾن .ﻋﻼج
اﻟﻣﺟرم.اﻟﺗﻘﻲ ﻣن اﻟﺟرﯾﻣﺔ.
اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟرم واﻟﺟزاء.

دط.اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ .ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف
 1978.م.

 .24ﺣﺳن ﻛﯾرة .
- .25ﺣﺳﻧﻲ .ﻣﺣﻣود
ﻧﺟﯾب.

 .28ﺧﺎﻟد ﻋﯾﺎد اﻟﺣﻠﺑﻲ
 .29ﺧﺎﻟد ﻣﻣدوح
اﺑراھﯾم .

ﻋوض

.38
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واﻟﻧﺷـرواﻟﺗوزﯾﻊ ..2006.
ط.2اﻟﻘﺎھرة  .إﺻدارات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن
ﺷﻣس.2007
ط.1ﻋﻣﺎن .دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧّﺷر و
اﻟﺗوزﯾﻊ.2011.
 .ط .1اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ  .دار
اﻟﻔﻛر.2008.

دط .اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ .ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف.
دت.

ﻓﻬﺮس اﻟﻤﺼـ ـ ـ ـ ــﺎدر و اﻟﻤ ـ ــﺮاﺟﻊ.
.39

اﻟﻛﻔﺎح ﺿد اﻻﺟرام.

دط .اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.ﻣﻧﺷﺄة
اﻟﻣﻌﺎرف 1996.م.

.40

اﻟﺑوﻟﯾس اﻟﻌﻠﻣﻲ أو ﻓنّ اﻟﺗﺣﻘﯾق

دط.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.ﻣﻧﺷﺄة
اﻟﻣﻌﺎرف.1966.

 .41اﻟزﻏﺑﻲ .ﻓرﯾد.

اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ .اﻟﻣدﺧل اﻟﻰ اﻟﺣﻘوق
واﻟﻌﻠوم اﻟﺟزاﺋﯾﺔ.
اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ

ط .3ﺑﯾروت.دار ﺻﺎدر .م.1995

 .42ﺳﺎﻣﻲ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم
ﻣﺣﻣود.

ط .1ﺑﯾروت .ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ
.2010

 .43ﺳرور .اﺣﻣد
ﻓﺗﺣﻲ.

أﺻول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ.

دط.دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 1972.م.

.44

اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت .اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم.

ط .4دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ1985.م.

 .45ﺳﻼﻣﺔ .ﻣﺄﻣون.

ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم.

ط .3اﻟﻘﺎھرة.دار اﻟﻔﻛر
اﻟﻌرﺑﻲ1990.م.

.46

ﺣدود ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق
اﻟﻘﺎﻧون.

دط.اﻟﻘﺎھرة.دار ﻏرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ .دار
اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ.دت .

ﺳﻣﺎﻟوطﻲ .ﻧﺑﯾل.
 .47اﻟ ّ

ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﻘﺎب .اﻟﻣﻔﺎھﯾم.
اﻟوظﺎﺋف.اﻷﺳﺎﻟﯾب.

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.ط .1دار
اﻟﺷروق1983.م.

 .48ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟطﻣﺎوي

اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري " دراﺳﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ".
ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت.اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم.اﻟﺟرﯾﻣﺔ.

دط .اﻟﻘﺎھرة  .دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ.
..1988
دط.اﻟﺟزاﺋر.ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ .دار
اﻟﮭدى.دت.

 .50ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم

 .اﻟﻧّظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت
"دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﺻﺎدر اﻟﺣق.

".دط.ﺑﯾروت.ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ
.2003
دط.دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ-1953.
1954م.

.52

اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ.

 .53اﻟﺷﺎوي .ﺗوﻓﯾق.

اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ
اﻟﺟدﯾد"اﻻﺛﺑﺎت واﺛﺎر اﻻﻟﺗزام".

ط .2ﺑﯾروت  .دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث
اﻟﻌرﺑﻲ.1970.
دط.اﻟﻘﺎھرة.دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.دت.

.54

اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ.

 .55اﻟﺷﺑﺎﺳﻲ .
اﺑراھﯾم.

اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﺟزاﺋري .اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم.

 .49ﺳﻠﯾﻣﺎن .ﻋﺑد ﷲ.

 .51اﻟﺳﻧﮭوري .ﻋﺑد
اﻟرزاق أﺣﻣد.
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دط.اﻟﻘﺎھرة .ﻣطﺎﺑﻊ دار اﻟﻛﺗﺎب
اﻟﻌرﺑﻲ.1959.
دط .ﺑﯾروت.ﻟﺑﻧﺎن.دار اﻟﻛﺗﺎب  .دت.

ﻓﻬﺮس اﻟﻤﺼـ ـ ـ ـ ــﺎدر و اﻟﻤ ـ ــﺮاﺟﻊ.
 .56طﺎرق ﻛور

آﻟﯾﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺻرف"ﻋﻠﻰ ﺿوء

دط.اﻟﺟزاﺋر.دار ھوﻣﺔ.2013.

أﺣدث اﻟﺗﻌدﯾﻼت و اﻻﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ"
 .57طﮫ أﺣﻣد ﻣﺣﻣد

اﻟﺻﻠﺢ ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ

ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم

ط.2اﻟﻘﺎھرة.دار اﻟﻧّﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ .
.2009

 .58أﺑو ﻋﺎﻣر.ﻣﺣﻣد
زﻛﻲ.

دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟرام واﻟﻌﻘﺎب.

دط.اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ.دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ1985.م.

.59

اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ.

دط  .دون ﺑﻠد .اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾّﺔ .دت .

 .60ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد
اﻟﺷوارﺑﻲ .
.61

اﻹﺛﺑﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻘﺿﺎء و اﻟﻔﻘﮫ .

د ط .اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف
.1996.
دط.ﺑﯾروت.اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ1979.م.

.62
 .63ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﻓودة.
 .64ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر اﻟﺟﻣﯾﻠﻲ
و ﻣﺣﻣد ﻋزﯾز .
 .65ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﺣﺳﻲ
رﺣو.

 .66ﻋﺑد اﻟﻛﺎﻓﻲ
ورﯾﺎﺷﻲ.
 .67ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك.ﺟﻧدي.
- .68ﻋﺑﯾد .رؤوف.
.69

ﻣذﻛرات ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ.اﻟﻘﺳم
اﻟﻌﺎم.

.دط..اﻹﺳﻛﻧدرﯾّﺔ  .ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾّﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻔﻘﮫ و
.دت..
اﻟﻘﺿﺎء .
دط.اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ.دار اﻟﻔﻛر
ﺣﺟﯾّﺔ اﻟدﻟﯾل اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ و
اﻟﻣدﻧﯾﺔ.
اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ.1999.
ﻋﻠم اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﺣدﯾث ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺎت و دط. .ﺑﻐداد .دار اﻟﺳﻼم.1977.
اﻟﺗطﺑﯾق.
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت "دراﺳﺔ
ط . .01اﻟرﺑﺎط اﻟﻣﻐرب .دار اﻟﻘﻠم
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎﺿﻲ
ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ..2002 .
ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﻧﻔس اﻟﻣوﺿوع وﻣدى
اﻧﻌﻛﺎس إﺣداﺛﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾل ﺑداﺋل اﻟﻌﻘوﺑﺔ
اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ".
اﻟطبّ اﻟﻧّﻔﺳﻲ اﻟﺷرﻋﻲ "ﺧﺑرةاﻟطبّ ـ ﻧﻔﺳﯾﺔ
ط. 1د ﺑﻠد.دون دار ﻧﺷر.2008.
و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ اﻟﺟزاﺋﯾّﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ و اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣﻐرب.
اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ.
دط.1ﻣﺻر .ﻣطﺑﻌﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد.
ﺑﯾروت.ﻟﺑﻧﺎن.داراﻟؤﻟﻔﺎت
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ1360.ھـ1942-م.
اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺿﺎء .دراﺳﺔ
دط.اﻟﻘﺎھرة.دار اﻟﻔﻛر1984.م.
ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ.
ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ.
ط .4دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ 1979.م.

.70

أﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب.

 .71ﻋﺻﺎم ﻋﻔﯾﻔﻲ ﻋﺑد
اﻟﺑﺻﯾر.

ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت "ﻗﺿﺎء اﻹﺷراف
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲّ ""ﻧﺣو ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ
ﺟدﯾدة". .
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ط.8اﻟﻔﺟﺎﻟﺔ .دار اﻟﺟﯾل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ
.1989.
دط..دﺑﻠد اﻟﻧﺷر.دون دار
ﻟﻠﻧّﺷر..2004.

ﻓﻬﺮس اﻟﻤﺼـ ـ ـ ـ ــﺎدر و اﻟﻤ ـ ــﺮاﺟﻊ.
 .72ﻋﻠﻲ أﺣﻣد راﺷد

ﻣوﺟز ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت و ﻣظﺎھر ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘﺎب  .دط.اﻟﻘﺎھرة .ﻣطﺑﻌﺔ دار اﻟﺗﺄﻟﯾف و
اﻟﺗرﺟﻣﺔ و اﻟﻧّﺷر.1949.

 .73اﻟﻌوﺟﻲ .ﻣﺻطﻔﻰ.

دروس ﻓﻲ اﻟﻌﻠم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ.

.74
 .75اﻟﻌﻣروﺳﻲ .اﻧور.

"اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ و اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ"
دروس ﻓﻲ اﻟﻌﻠم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ "اﻟﺟرﯾﻣﺔ و
اﻟﻣﺟرم"
اﻟﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ
اﻟﻣﻌدل ﺑﻣذاھب اﻟﻔﻘﮫ وأﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء
اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر واﻻﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ.

ط .2ﺑﯾروت.ﻟﺑﻧﺎن.ﻣؤﺳﺳﺔ
ﻧوﻓل1987.م.
ط . 2ﺑﯾروت .ﻣؤﺳﺳﺔ ﻧوﻓل.
.1987
دط.اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ .دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 1983.م

 .76ﻓﺎﺿل زﯾدان ﻣﺣﻣد .

ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻷدﻟﺔ.

 .77ﻓﺗوح .اﻟﺷﺎذﻟﻲ.

ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب.

ط..1اﻷردن.دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر و
اﻟﺗوزﯾﻊ.2005.
دط.اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ .دار اﻟﮭدى
ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت 1993.م.

 .78ﻓرج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﮭرﯾش

اﻟﻧّظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ" دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺄة و
اﻟﺗطوّ ر
ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ.

 .80ﻓﮭد ھﺎدي ﺣﺑﺗور.

اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ.

 .81ﻓﮭﻣﻲ اﻟﺟوھري

ﺗﻔرﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ" دراﺳﺔ
ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﺄﺻﯾﻠﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري و
ﻗواﻧﯾن ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ"..
ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب وﻋﻠم اﻻﺟرام.

ط.3ﺑﻧﻐﺎزي .ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻗﺎرﯾوﻧس.2008 .
ط .1اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء.ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح
1401.ھـ1980-م.
ط. 1اﻷردن.دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧّﺷر و
اﻟﺗوزﯾﻊ.2014.
دط .اﻟﻘﺎھرة  .دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
.2002.ص.3

 .83اﻟﻘﮭوﺟﻲ .ﻋﻠﻲ
ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر.

ﻋﻠم اﻻﺟرام وﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب.

دط.ﺑﯾروت.اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ .ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ
واﻟﻧﺷر1986.م.

 .84ﻣﺑﺎرك ﻏﺎزي
اﻟذﻧﯾﺑﺎت .
 .85ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻌﻼ
ﻋﻘﯾدة.

اﻟﺧﺑرة اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﻲ إﺛﺑﺎت اﻟﺗزوﯾر.

ط.1ﻋﻣﺎن.داراﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر و
اﻟﺗوزﯾﻊ.2005.
ط .2دون ﺑﻠد .دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ .
.1991

.79

 .82ﻓوزﯾﺔ .ﻋﺑد
اﻟﺳﺗﺎر.

 .86ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻛﯾك.
 .87ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﺟﻌﻔور
 .88ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن
ﻣﻧﺻور
 .89ﻣﺣﻣّد ﺣزﯾط
 .90ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾﻔﺔ

اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ ودوره ﻓﻲ اﻟظﺎھرة اﻹﺟراﻣﯾﺔ

اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق
اﻟﻌﻘوﺑﺔ و ﺗﺷدﯾدھﺎ و ﺗﺧﻔﯾف ووﻗف ﺗﻧﻔﯾذھﺎ
ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ" اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ
اﻟﻧّظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون" .
ﻗﺎﻧون اﻹﺛﺑﺎت.
ﻣذﻛّرات ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ
اﻟﺟزاﺋري
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ.
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ط1992 .7م.

.د ط ..اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ .دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ..2007.
دط .اﻟﺟزاﺋر .دار اﻷﻣل .1998 .
دط .اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ .ﻣﻧﺷﺄة
اﻟﻣﻌﺎرف.1998.
ط. 1اﻟﺟزاﺋر.دار ھوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ
.2006.
دط .اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ  .دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة
.2007 .

ﻓﻬﺮس اﻟﻤﺼـ ـ ـ ـ ــﺎدر و اﻟﻤ ـ ــﺮاﺟﻊ.
 .91ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻧﻣور.

دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻓﻘﮫ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ.

 .92ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس إﺑراھﯾم .اﻷﻧﺗروﺑوﻟوﺟﯾﺎ "ﻋﻠم اﻹﻧﺳﺎن.

ط ..1ﻋﻣﺎن  .ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر و
اﻟﺗوزﯾﻊ.2004.
دط .اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ .دار اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺟﺎﻣﻌﯾّﺔ
.2006.
د ط .اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ .دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.2007.

 .93ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻛﯾك.

اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ
ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺔ و ﺗﺷدﯾدھﺎ و ﺗﺧﻔﯾف ووﻗف
ﺗﻧﻔﯾذھﺎ .

 .94ﻣﺣﻣود طﮫ ﺟﻼل.
 .95ﻣﺣﻣد ﻧﯾﺎزي ﺣﺗﺎﺗﺔ .

أﺻول اﻟﺗﺟرﯾم و اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة
اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ
اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و اﻟﻘﺎﻧون
اﻟوﺿﻌﻲ.

.ط .1اﻟﻘﺎھرة .دار اﻟﻧّﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ .
2005
دط  .دون ﺑﻠد ﻧﺷر  .ﻣﻛﺗﺑﺔ وھﺑﺔ.
.1984

 .96ﻣﺻطﻔﻰ .ﻣﺣﻣد
أﻣﯾن.

ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ "اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﯾن
اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق".

دط.دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة 1995.م.

 .97ﻣﺻطﻔﻰ .ﻣﺣﻣود
ﻣﺣﻣود.
 .98ﻣﻧﺻور رﺣﻣﺎﻧﻲ .

ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت "اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم".

ط .8اﻟﻘﺎھرة.دار اﻟﻧﮭﺿﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ1969.م.
دط  .اﻟﺟزاﺋر  .دار اﻟﮭدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ .
.2003
ط .2ﻋﻣﺎن.اﻷردن.ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
1991.م.

 .99ﻧﺟم .ﻣﺣﻣد
ﺻﺑﺣﻲ.

اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم " ﻓﻘﮫ و
ﻗﺿﺎﯾﺎ ".
اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟرام واﻟﻌﻘﺎب.

اﻟﻣوﺟز ﻓﻲ ﻋﻠﻣﻲ اﻻﺟرام واﻟﻌﻘﺎب.

ط .3اﻟﺟزاﺋر.دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ1993.م.

ﻣﻠف اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ " ﻧﺣو ﻣﻔﮭوم ﻋﻠﻣﻲ ﻟﺣﺳن
ﺳﯾر اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ .
اﻟﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ ﺿوء
اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺿﺎء.

دط .اﻟﻘﺎھرة  .دار اﻟﻧّﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
.1992.
ط .3اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ.دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ1995.م.

وزﯾر.
.103
ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﻣرﺳﻲ.

اﻟﺷروط اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ .دراﺳﺔ
ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ.

دط.ﻣﺻر.دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.دار
اﻟﺟﯾل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ 1983.م.

.104

دور اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟزاءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ
"دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ.

دط..اﻟﻘﺎھرة .دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
..1978

.105
ﺑﻛوش.

ﯾﺣﻲ

أدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري و اﻟﻔﻘﮫ
اﻹﺳﻼﻣﻲ.دراﺳﺔ ﻧظرﯾّﺔ و ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ.

د ط ..اﻟﺟزاﺋر .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧّﺷر
و اﻟﺗوزﯾﻊ .دت..

.106
اﻟﺳﯾّد.

ﯾس

اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة "دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾّﺔ
ﻟﻧظرﯾّﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.

ط.1اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣوث
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ.دار اﻟﻔﻛر
اﻟﻌرﺑﻲ.1973.

ﻧظﯾر.
.100
ﻓرج اﻟﻣﯾﻧﺎ.
.101
ھﻧداوي .
ھرﺟﺔ.
.102
ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺟدي.

ﻧور اﻟدﯾن
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ﻓﻬﺮس اﻟﻤﺼـ ـ ـ ـ ــﺎدر و اﻟﻤ ـ ــﺮاﺟﻊ.

ﻣﺮاﺟـﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘـﺎﻧﻮن.

إﺳم اﻟﻣؤﻟّف

ﻋﻧوان اﻟﻣرﺟﻊ

ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻧﺷر

 .1اﺑراھﯾم رﻣﺿﺎن
ﻋطﺎﯾﺎ
 .2أﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺣﺟوب.

ﻓردﯾﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ و أﺛرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ  .ط .1اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ  .دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
.2007 .
د ط.اﻟرﯾﺎض  .دار اﻟﻧﺷر ﺑﺎﻟﻣرﻛز
اﻟﺗّﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم وأﺛره ﻓﻲ
اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻟﺗّدرﯾب .
ﻣﻧﻊ اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ
1412ھـ –1992م.
ﻧظرﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
ط .4اﻟﻘﺎھرة.ﺑﯾروت.دار
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ.
اﻟﺷروق1406.ھـ1986-م.

 .4اﻟﺟرﺟﺎوي .ﻋﻠﻲ
أﺣﻣد

اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ.

ط  .6اﻟﻘﺎھرة.دار اﻟﺷروق
1409.ھـ1989-م.

.5

ﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ وﻓﻠﺳﻔﺗﮫ.

دط.داراﻟﻔﻛر.دت.

- .6اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ .ﺳﻠﯾﻣﺎن
ﺟﺎد.

اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ.

دط.اﻟﻘﺎھرة.ﺑﯾروت.دار
اﻟﺷروق1411.ھـ1991-م.

 .7اﻟﺣﻠﯾﺑﻲ .أﺣﻣد ﺑن
ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن
ﻣﺣﻣد.

اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺧﻠﻘﯾﺔ واﻟﺟزاء ﻋﻠﯾﮭﺎ.

ط .1اﻟرﯾﺎض.ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﺷد
ﻟﻠﻧﺷرواﻟﺗوزﯾﻊ 1996.م.

 .8اﻟﺣﻣﯾد .ﻋﺑد ﷲ ﺑن
ﺳﺎﻟم.

اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ .دراﺳﺎت ﻓﻲ
اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻘﺎرن
ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ.

ط .2اﻟرﯾﺎض.ﻣطﺎﺑﻊ اﻟﻧﺻر اﻟﺣدﯾﺛﺔ
1402.ھـ1981-م.

- .9اﻟﺧﺎﻟدي .ﻣﺣﻣود
ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد.

ﻗواﻋد ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ.

ط .1اﻟﻛوﯾت.دار اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
1400.ھـ1980-م.

 .10اﻟﺧﻠﯾﻔﻲ .ﻧﺎﺻر ﻋﻠﻲ
ﻧﺎﺻر.

اﻟظروف اﻟﻣﺷددة واﻟﻣﺧﻔﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻘوﺑﺔ
اﻟﺗﻌزﯾر.

ط .1ﻣﺻر.ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻣدﻧﻲ .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ 1412.ھـ1992-م.

 .11اﻟدرﯾﻧﻲ .ﻓﺗﺣﻲ.

اﻟﺣق وﻣدى ﺳﻠطﺎن اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾده.

ط .3ﺑﯾروت.ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ
1404.ھـ1984-م.

.12

اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻘﺎرن ﻣﻊ اﻟﻣذاھب.

دط.ﻣطﺑﻌﺔ طرﺑﯾن1400.ھـ-
1980م.

.13

ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺳف ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣق ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ.

ط .3ﺑﯾروت.ﻟﺑﻧﺎن.ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ
1401.ھـ1981-م.

 .14روﺿﺔ .ﻣﺣﻣد

ﻣﻧﮭﺞ اﻟﻘران ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن

دط.اﻟرﯾﺎض.دار اﻟﻧﺷر ﺑﺎﻟﻣرﻛز

 .3ﺑﮭﻧﺳﻲ.أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ.
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ﯾﺎﺳﯾن.

اﻟﺟرﯾﻣﺔ.

اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ و اﻟﺗدرﯾب
1992.م.
ط .4ﺑﯾروت.ﻟﺑﻧﺎن.دار اﻟﻧﻔﺎﺋس.

 .15رواس .ﻣﺣﻣد ﻗﻠﻌﺔ
ﺟﻲ

ﻣوﺳوﻋﺔ ﻓﻘﮫ ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب ﻋﺻره
وﺣﯾﺎﺗﮫ.

 .16اﻟزﺣﯾﻠﻲ .وھﺑﺔ.

اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأدﻟﺗﮫ.

ط .1دﻣﺷق .ﺳورﯾﺎ.دار
اﻟﻔﻛر1404.ھـ1984-م.

.17

ﻧظرﯾﺔ اﻟﺿﻣﺎن أو أﺣﻛﺎم اﻟﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ
واﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ.ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ.

دط.دﻣﺷق.ﺳورﯾﺎ.دار
اﻟﻔﻛر1402.ھـ1982-م.

- .18أﺑو زھرة .ﻣﺣﻣد.

اﻟﺟرﯾﻣﺔ.

دط.اﻟﻘﺎھرة.دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ .دت.

.19
 .20أﺑو زﯾد .ﺑﻛر ﺑن ﻋﺑد
ﷲ.

اﻟﻌﻘوﺑﺔ.
اﻟﺣدود واﻟﺗﻌزﯾرات ﻋﻧد اﺑن اﻟﻘﯾم.

دط.اﻟﻘﺎھرة.دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ .دت.
ط .2ﺑﯾروت.دارﺻﺎدر.دت.

- .21اﻟﺳراج .ﻋﺑود.

اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻘﺎرن ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ
اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳوري .اﻟﻣﺑﺎدئ
اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺿﻣﺎن اﻟﻌدوان ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ.

دط.دﻣﺷق.اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة
1396.ھـ1976-م.

 .22اﻟﺳراج .ﻣﺣﻣد أﺣﻣد.

دط.اﻟﻘﺎھرة.دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر
واﻟﺗوزﯾﻊ1410.ھـ1990-م.
دط.اﻟﻛوﯾت.ذات اﻟﺳﻼﺳل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ
واﻟﻧﺷر 1985.م.

 .23اﻟﺳﻣﺎك .ﺣﺑﯾب.

ظﺎھر اﻟﻌود اﻟﻰ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ .واﻟﻔﻘﮫ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟوﺿﻌﻲ.

 .24ﺻدﻗﻲ .ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم.

اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ.

ط .1اﻟﻘﺎھرة.ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﮭﺿﺔ
اﻟﻣﺻرﯾﺔ1408.ھـ1987-م.

- .25ﻋﺎﻣر .ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز.

اﻟﺗﻌزﯾز ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ.

ط .4دار اﻟﻔﻛر1966.م.

 .26ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد
ﻣﺣﺳن .

اﻷﻋذار اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ ﻣن اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﮫ اﻻﺳﻼﻣﻲ و اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ" دراﺳﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ "
اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾّﺔ و ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭﺎ
ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾّﺔ. .

دط.اﻟﻘﺎھرة .دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ .
.1997

 .27ﻋدﻧﺎن ﺧﺎﻟد اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﻲ.

ط .1اﻟرﯾﺎض اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾّﺔ .أﻛﺎدﯾﻣﯾّﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾّﺔ
ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾّﺔ ..1999
ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ " دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ط.1اﻟﻘﺎھرة  .دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾّﺔ .
اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲّ و اﻓﻘﮫ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲّ ".2003 .
دط .اﻟﻘﺎھرة.دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ "ﻧﺣو ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺟدﯾدة
.2004
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﺎﺻﯾﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
دط.ﻋﻣﺎن.اﻷردن .ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ
ﻧظﺎم اﻹﺳﻼم اﻟﻌﺑﺎدة واﻟﻌﻘوﺑﺔ
اﻷﺣدﯾﺔ.ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺷروق1406.ھـ-
1986م.
ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ط .1ﺟدة.اﻟرﯾﺎض.ﺷرﻛﺔ ﻣﻛﺗﺑﺎت
واﻟﻘﺎﻧون.
ﻋﻛﺎظ1982.م.

 .32ﻋودة .ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر.

اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون
اﻟوﺿﻌﻲ.

 .28ﻋﺻﺎم ﻋﻔﯾﻔﻲ ﻋﺑد
اﻟﺑﺻﯾر.
.29
 .30ﻋﻘﻠﺔ .ﻣﺣﻣد.
 .31ﻋﻛﺎز .ﻓﻛري.
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ط .5ﺑﯾروت.ﻣؤﺳﺳﺔ

ﻓﻬﺮس اﻟﻤﺼـ ـ ـ ـ ــﺎدر و اﻟﻤ ـ ــﺮاﺟﻊ.
اﻟرﺳﺎﻟﺔ1984.م.
 .33اﻟﻌوا .ﻣﺣﻣد ﺳﻠﯾم.

ﻓﻲ أﺻول اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.

ط .2اﻟﻘﺎھرة.دار اﻟﻣﻌﺎرف 1983.
م.
و طﺑﻌﺔ .2006

 .34ﻋوض .ﻣﺣﻣد.

دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻓﻘﮫ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.

دط .اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.دت.

 .35ﻓﺗﺣﻲ .ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم.

اﻟدوﻟﺔ واﻟﺳﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ.

 .36أﺑو اﻟﻔﺗوح .أﺑو
اﻟﻣﻌﺎطﻲ ﺣﺎﻓظ.

اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.

ط .2ﻣﻛﺗﺑﺔ وھﺑﺔ .دار اﻟﺗوﻓﯾق
اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﺟﻣﻊ
اﻻﻟﻲ1404.ھـ1984-م.
دط.دار اﻟﺗﻌﺎون ﻟﻠطﺑﻊ واﻟﻧﺷر
1976.م.

- .37اﻟﻘﺛﺎﻣﻲ .ﻣﺣﻣد ﺑن
ﺿﺎوي.

اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وأﺛرھﺎ ﻓﻲ اﻟظﺎھرة
اﻻﺟراﻣﯾﺔ.

ط .2ﺟدة.دار اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر
واﻟﺗوزﯾﻊ 1401.ھـ1981-م.

 .38اﻟﻘرﺿﺎوي .ﯾوﺳف.

ﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼم .ﺧﻠوھﺎ وﺻﻼﺣﮭﺎ ﻟﻠﺗطﺑﯾق
ﻓﻲ ﻛل زﻣﺎن وﻣﻛﺎن.

ط .3ﺑﯾروت.دﻣﺷق.اﻟﻣطﺗب
اﻹﺳﻼﻣﻲ 1403.ھـ1983-م.

 .39ﻗطب .ﺳﯾد.

ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺻور اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻘوﻣﺎﺗﮫ.

دط.ﺑﯾروت.اﻟﻘﺎھرة.دار اﻟﺷروق
.دت.

 .40ﻗطب .ﻣﺣﻣد.

اﻻﻧﺳﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻹﺳﻼم.

ط.11اﻟﻘﺎھرة .ﺑﯾروت.دار
اﻟﺷروق1993.م.

 .41اﻟﻠﮭﯾﺑﻲ .ﻣطﯾﻊ ﷲ
دﺧﯾل ﷲ ﺳﻠﯾﻣﺎن
اﻟﺻرھﯾد.

اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻔوﯾﺿﯾﺔ وأھداﻓﮭﺎ ﻓﻲ ﺿوء
اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ.

ط .1ﺟدة .ﺗﮭﺎﻣﺔ1404.ھـ1983-م.

.42

اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘدرة وﺣﻛﻣﺔ ﺗﺷرﯾﻌﮭﺎ ﻓﻲ
ﺿوء اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ.

ط .1ﺟدة .ﺗﮭﺎﻣﺔ1404.ھـ1983-م.

 .43ﻣﺣﻣد أﺑواﻟﻌﻼ ﻋﻘﯾدة .
 .44ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻣﻧﺻور.

اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟدﯾد
ﻗﺎﻧون اﻹﺛﺑﺎت.

 .45اﻟﻣﺟدوب .أﺣﻣد
ﻋﻠﻲ.

اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم وأﺛره ﻓﻲ
ﻣﻧﻊ اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ.

دط  .اﻟﻘﺎھرة  .دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
.2004
دط ..اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ .ﻣﻧﺷﺄة
اﻟﻣﻌرف.1998.
دط.اﻟرﯾﺎض.دار اﻟﻧﺷر ﺑﺎﻟﻣرﻛز
اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻟﺗدرﯾب
1412.ھـ1992-م.

 .46ﻣﻧﺻور .ﻣﺣﻣد ﺧﺎﻟد
ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز.

اﻟﺗداﺧل وأﺛره ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﯾﺔ.

ط .1اﻷردن.دار اﻟﻧﻔﺎﺋس 1418.ھـ-
1998م.

 .47ﻧﺑﯾل اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﻣر .

ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ"ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣدﻧﯾﺔ و
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ".

ط..1اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ.ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف.
اﻟﻘﺎھرة.ﻣطﺑﻌﺔ أطﻠس.1984.
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 .48ھﺑﺔ .أﺣﻣد.

ﻣوﺟز أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﯾم
واﻟﻌﻘﺎب.

ط .1اﻟﻘﺎھرة.ﻋﻠم اﻟﻛﺗب  1985.م.

أﻃﺮوﺣـﺎت دﻛﺘﻮراﻩ و ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ.
إﺳم اﻟﺑﺎﺣث

 .1أﺣﻣد ﻣﺣﻣّد ﺧﻠﯾﻔﺔ.

ﻋﻧوان اﻷطروﺣﺔ

ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻧﺷر

اﻟﻧّظرﯾّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﺗﺟرﯾم"دراﺳﺔ ﻓﻲ

دﻛﺗوراه ﻧوﻗﺷت ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھرة .ﻛﻠﯾﺔ

ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ .

اﻟﺣﻘوق  .ﻣﻧﺷورة .ط.1ﻣﺻر.دار
اﻟﻣﻌﺎرف.1959.

 .2أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراھﯾم .

اﻟﺣدود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻘوﺑﺔ .

 .3ﺑدوي .ﺛروت ﻣﺣﻣد
ھﺷﺎم أﺣﻣد أﺑو اﻟﻔﺗوح.

اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠظروف اﻟﻣﺷددة.

 .4ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز
ﺧﺿر.

اﻷوﺟﮫ اﻹﺟراﺋﯾّﺔ ﻟﻠﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ.

 .5ﻋﺑﯾد.ﺟﺳﻧﯾن إﺑراھﯾم
ﺻﺎﻟﺢ.
 .6ﺳﻌد ﻣرﻗس

اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠظروف اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ.
اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ.

 .7اﻟﺷرﯾف .ﻣﺣﻣد ﻋﺑد
اﻟﺳﻼم.

اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ أﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘوﺑﺎت
ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ.

 .8أﺑو اﻟﻔﺗوح.ﻣﺣﻣد ھﺷﺎم
أﺣﻣد .

اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠظروف اﻟﻣﺷددة.

رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراة .ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ
اﻟﺣﻘوق.دط.ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھرة 1980.م.

 .9ﻛﻣﺎل ﻋﺑد اﻟواﺣد
اﻟﺟوھري .
 .10ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻗﻧﺎوي
ﻣﺣﻣد

اﻟﻘﺻور اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ و ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ.دراﺳﺔ ﻧظرﯾّﺔ و ﺗطﺑﯾﻘﯾّﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ.
ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ
".دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ".

رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه ﻣﻧﺷورة.ط . 1دون ﺑﻠد
ﻧﺷر  .دون دار ﻟﻠﻧﺷر .1994 .

 .11ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﻧﺎﺻر
ﺑرﻛﺎت.

اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ
اﻹﺳﻼﻣﻲ .
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رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه ﻧوﻗﺷت ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھرة
ﺳﻧﺔ  .1965ﻣﻧﺷورة .دط.اﻟﻘﺎھرة .دار
ﻣطﺎﺑﻊ اﻟﺷﻌب .دت.
رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراة.دط.ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻘﺎھرة.ﻛﻠﯾﺔ
اﻟﺣﻘوق1980.م.
أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه  .ﻛﻠﯾّﺔ اﻟﺣﻘوق ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻘﺎھرة ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة.ﻧوﻗﺷت ﻓﻲ
دﯾﺳﻣﺑر .1975
رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراة.ﺑﻛﻠﯾﺔاﻟﺣﻘوق.دط.ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻘﺎھرة 1970.م.
رﺳﺎﻟﺔ اﻟدﻛﺗوراه.ﻣﻧﺷورة..اﻟﻘﺎھرة .ﻣطﺎﺑﻊ
ﻣذﻛور وأوﻻده. .1972 .
دﻛﺗوراه .دط.ﺑﯾروت.ﻟﺑﻧﺎن.دار اﻟﻣﻐرب
اﻹﺳﻼﻣﻲ 1406.ھـ1986-م.

أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق إﺷراف د.
ﻣﺄﻣون ﺳﻼﻣﺔ .د.أﺣﻣد ﻋوض
ﺑﻼل.ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھرة .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق  .ﻏﯾر
ﻣﻧﺷورة
رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه ﻣﻧﺷورة.إﺷراف اﻟدﻛﺗور
وھﺑﺔ اﻟزﺣﯾﻠﻲ .ﻛﻠﯾّﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ.ﺟﺎﻣﻌﺔ
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 .12ﯾﺎﺳر ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد
ﺑﺎﺑﺻﯾل .

 .13ﻧﺟﯾب ﺑروال .

 .14ﺻﻼح ﻋﺑﯾد ﻣﺣﻣد .

اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظم
اﻟﻣﻌﺎﺻرة" دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ".

اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ
ﻋن ﻓﻌل اﻟﻐﯾر

اﻷﻋذار اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ " دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ "

دﻣﺷق.ط..1اﻷردن  .دار اﻟﻧّﻔﺎﺋس.2007.
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌداﻟﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ.ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم
اﻻﻣﻧﯾﺔ .ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻗﺳم
اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ.ﻧوﻗﺷت ﻓﻲ.2011
وﻧﺷرت ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ
www .nauss.edu.sa^ .
m_cj_2011_07
.رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ـﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻹﺟرام و ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ـ
إﺷراف اﻷﺳﺗﺎذ .ﻧواﺻري اﻟﻌﺎﯾش
.ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ .ﻛﻠﯾﺔ
اﻟﺣﻘوق و اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ .ﻗﺳم اﻟﺣﻘوق
 .اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 2012 .ـ2013
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻧوﻗﺷت ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻘﺎھرة .ﻣﻧﺷورة .دط.اﻟﻘﺎھرة.دار
اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.2001.

ﻣﻘـﺎﻻت وﺗﻘـﺎرﻳﺮ و ﻣﺆﺗﻤﺮات ﺑﺎﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ.
إﺳم اﻟﻣؤﻟف

ﻋﻧوان اﻟﻣﻘﺎل

ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻧﺷر

 .1أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور
.

ﻧظر ّﯾﺔ اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ .

ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون و اﻻﻗﺗﺻﺎد.اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ .ﺳﻧﺔ
. 34اﻟﻘﺎھرة.ﯾوﻧﯾو . 1964

 .2اﻷﻟﻔﻲ.أﺣﻣد

ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ.

ﻣﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ.
ﻣﺟﻠد.4اﻟﻌدد .3ﻧوﻓﻣﺑر. 1960

 .3ﺑﺷﺎي.اﻣدوار
ﺟرس.

اﻟﺳﺟون اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزان

ﻣﺟﻠﺔ اﻷﻣن اﻟﻌﺎم.اﻟﺳﻧﺔ.23اﻟﻌدد01
1980م.

 .4ﺑﻛﯾر .ﺳﻠوى
ﺗوﻓﯾق.

ﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾﺔ .ﺗﻘرﯾره وﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻓﻲ
اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧون.

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ .ع1و.2ﻣﺎرس.
ﯾوﻟﯾو 1976م.ﻋدد ﺧﺎص ب "اﻟﺣﻠﻘﺔ
اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ
واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻠﺗﺟرﯾم واﻟﻌﻘﺎب ".
ﻣﺎي1976.م.ﻣﺻر.اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣوث
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ1976.م.ﻣﺟﻠد .19

 .5ﺑﮭﻧﺳﻲ .أﺣﻣد
ﻓﺗﺣﻲ.

ﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون.

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ .اﻟﻌدد1و.2ﻣﺟﻠد
.19

 .6ﺛروت .ﺟﻼل.

ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﻧﮭﺞ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت.

ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق ﻟﻠﺑﺣوث اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ .ﻣطﺑﻌﺔ دار ﻧﺷر
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ 1966.م.
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 .7اﻟﺟﻧزوري.
ﺳﻣﯾر.

اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد
اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻹﯾطﺎﻟﻲ
واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري.

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ .اﻟﻌدد .1ﻣﺎرس
1968م.

 .8ﺣﺳن ﻋﻼم .

ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن .

ﺗﻘرﯾر ﻣﻘدم إﻟﻰ اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
اﻟﺟرﯾﻣﺔ.

 .9ﺣﺳن اﻟﺳﺎﻋﺎﺗﻲ

اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾّﺔ.

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻘوﻣﯾّﺔ  .اﻟﻌدد اﻷوّ ل .
ﻣﺎرس .1958

 .10ﺣﺳﻧﻲ  .ﻣﺣﻣود
ﻧﺟﯾب.

اﻟﻌﻣل اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ.

ﻣﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ.ﻣﺟﻠد
.4اﻟﻌدد.3دت.

.11

ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗوﺣﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳّﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣ ّرﯾّﺔ

.12

ﺗوﺣﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳّﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣ ّرﯾّﺔ

.13

اﻟﻣؤﺳّﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾّﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ.

 .14راﺷد .ﻋﻠﻲ.

اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺳﺟون ﻋﻠﻰ ﺿوء أﻋﻣﺎل
ﻣؤﺗﻣر ﻻھﺎي 1950م .وﺟﻧﯾف
1955م.

ﻣﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻘوﻣﯾّﺔ.
اﻟﻣـﺟﻠّد.1ع . 2ﯾوﻟﯾو 1958
ﻣﺟﻠّﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻻﻗﺗﺻﺎد .ع.1ﻟﻘﺎھرة .
ﻣطﺑﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھرة 1961 .م  .ﻣﺎرس
1961م .اﻟﺳﻧﺔ . 31
ﻣﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻘوﻣﯾّﺔ.ع.3ﻧوﻓﻣﺑر
 1966م .
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ .ﯾﺻدرھﺎ
أﺳﺎﺗذة ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس.
ﯾﻧﺎﯾر 1959م.

 .15أﺑو زﯾد.ﻣﺣﻣد
ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد.

ﻋﻘوﺑﺔ اﻹﻋدام ﺑﯾن اﻹﻟﻐﺎء واﻹﺑﻘﺎء.

ﻣﻘﺎل ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻣن اﻟﻌﺎم
.اﻟﻌدد.102.اﻟﺳﻧﺔ.26ﻋﺎم 1983م.

 .16ﺳﻼﻣﺔ .ﻣﺄﻣون.

اﻟﻌﻘوﺑﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ
اﻹﺳﻼﻣﻲ.

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ .اﻟﻌدد1و.2ﻣﺟﻠد 19
1976 .م.

 .17اﻟﺳﯾد.ﯾس اﻟﺳﯾد.

ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺟرﻣﯾن.

ﻣﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ.
اﻟﻌدد.1ﻣﺎرس 1962م .ﻣﺟﻠد.5

 .18ﻋﺎدل ﻋﺎزر

ﻣﻔﮭوم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ.

 .19اﻟﻌﺎﯾش .ﻋﺑﺎس
ﻗطب.

اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ وأﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ
ﺟﮭﺎزﻧﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ.

اﻟﻣﺟﻠّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻘوﻣﯾّﺔ .اﻟﻌدد
اﻟﺛﺎﻟث.ﻧوﻓﻣﺑر.1972.
ﻣﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ .اﻟﻣﺟﻠد
 .11ﻋدد ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ واﻟﺗداﺑﯾر
اﻻﺣﺗرازﯾﺔ.

 .20ﻋﺑد اﻷﺣد ﺟﻣﺎل .

اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻷﻧﺗروﺑوﻟوﺟﯾّﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر
اﻟظﺎھرة اﻹﺟراﻣﯾّﺔ.
اﻷھﻠﯾّﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ و
اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻠﻣﻲ .

 .21ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺧﺿر
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ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾّﺔ.ﺳﻧﺔ11
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ اﻟﻘوﻣﯾّﺔ.اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث.ﻧوﻓﻣﺑر
.1971

ﻓﻬﺮس اﻟﻤﺼـ ـ ـ ـ ــﺎدر و اﻟﻤ ـ ــﺮاﺟﻊ.
 .22ﻋﺑد ﷲ.ﻣﺣﻣود
ﻣﺧﺗﺎر.

ﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ وﺳﺑﯾل
ﺗﻧﻔﯾذھﺎ.

ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﺗﺻدرھﺎ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن
اﻷھﻠﯾﺔ .ﻣﺻر.اﻟﻣطﺑﻌﺔ
اﻟﻌﺻرﯾﺔ.اﻟﻌدد.8اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﺷرة 1929.

 .23ﻋﺛﻣﺎن .اﻣﺎل ﻋﺑد
اﻟرﺣﯾم.

اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ.

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ .اﻟﻌدد1و.2اﻟﻣﺟﻠد
.19

 .24ﻋﻠﻲ .ﺑدر اﻟدﯾن.

ﻣﺷﻛﻠﺔ ازدﺣﺎم اﻟﺳﺟون.

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ .ﻣﺟﻠد .4اﻟﻌدد.3ﺳﻧﺔ
1961م.ﻧوﻓﻣﺑر.

 .25ﻋﻣر اﻟﺳﻌﯾد
رﻣﺿﺎن
 .26ﻋﻠﻲ راﺷد .

ﻓﻛرة اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت .

ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون و اﻻﻗﺗﺻﺎد  .اﻟﻌدد اﻷوّ ل
.اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎدﯾﺔ و اﻟﻌﺷرون .ﻣﺎرس .1961
ﻣﺟﻠّﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾّﺔ ﯾﺻدرھﺎ
أﺳﺎﺗذة ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس .ﯾﻧﺎﯾر
 1959م.
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ
.اﻟﻌدد1و.2اﻟﻣﺟﻠد.19

 .27اﻟﻌوا .ﻣﺣﻣد ﺳﻠﯾم.

"اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺳّﺟون ﻋﻠﻰ ﺿوء أﻋﻣﺎل
ﻣؤﺗﻣر ﻻھﺎي  1950م  .وﺟﻧﯾف
1955م ".
اﻟﺣدود واﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة.

"ﺗﻘرﯾر ﻣﻘدم ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ
ﺑﺑﺎرﯾس 1964م".ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة
.اﻟﺳﻧﺔ.43اﻟﻌدد.09ﻣﺎي 1963م.اﻟﻘﺎھرة
.اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ.

 .28ﻋوض .ﻣﺣﻣد
ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن

اﻟظروف اﻟﺷددة .

 .29ﻏﺎﻧم .ﻣﺣﻣد
ﺣﺎﻓظ.

اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ
واﻻﺻﻼﺣﯾﺎت.

ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق ﻟﻠﺑﺣوث اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺻﺎدﯾﺔ
.اﻟﻌدد1و.2اﻟﺳﻧﺔ .4ﯾﻧﺎﯾر 1950م .دط.
اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ .ﻣطﺑﻌﺔ دار ﻧﺷر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ .دت.
اﻟﻌدد1و.2اﻟﺳﻧﺔ .4ﯾﻧﺎﯾر1950م.

 .30ﻓرﺣﺎت .ﻣﺣﻣد
ﻧور.

اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ.اﻟﻌدد1و.2اﻟﻣﺟﻠد.19

 .31ﻣﺣﻣّد ﻣﺣدة.

اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾّﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟزاﺋﻲ.ﻣﺟﻠﺔ
اﻟﺑﺣوث و اﻟدراﺳﺎت .
ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾّﺔ ﻧﺣو ﻓردﯾّﺔ

ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺣوث و اﻟدراﺳﺎت.اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
ﺑﺎﻟوادي.اﻟﻌدد 1أﻓرﯾل ..2004
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون و اﻻﻗﺗﺻﺎد.اﻟﻣﺟﻠّد .1اﻟﺳﻧﺔ9

اﻟﻌﻘﺎب .

اﻟﻌدد 2ﻓﺑراﯾر .1939

 .33ﻣوﺟﻠﯾﺑﺗو .ادوار.

اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟراھﻧﺔ ﻓﻲ
اﻟﻧروﯾﺞ.

ﻣﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ
.اﻟﻌدد.3ﻧوﻓﻣﺑر1961م.ﺗرﺟم اﻟﺗﻘرﯾر
وﻟﺧﺻﮫ ﻣﻛرم ﺳﻣﻌﺎن ﺧﻠﯾل.

- .34اﻟﮭﻣﺷﯾري.
ﻣﺣﻣود.

اﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻟﺗداﺑﯾر.

"ﺗﻘرﯾر".اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ
اﻟﻘوﻣﯾﺔ.اﻟﻌدد.1ﻣﺎرس1968.م.

.35

ﺗوﺻﯾّﺎت أﻋﻣﺎل اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾّﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
اﻟﺟرﯾﻣﺔ .

اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣوث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ و
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ.اﻟﻘﺎھرة  .ﻣطﺎﺑﻊ دار اﻟﺷﻌب.
.1963

 .32ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣود
ﻣﺻطﻔﻰ
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ﻓﻬﺮس اﻟﻤﺼـ ـ ـ ـ ــﺎدر و اﻟﻤ ـ ــﺮاﺟﻊ.
.36

أﻋﻣﺎل اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾّﺔ ﻟﻠدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.

.ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾّﺔ.اﻟﻘﺎھرة .
ﻣطﺎﺑﻊ اﻷھرم اﻟﺗﺟﺎرﯾّﺔ .1970 .

.37

اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﻻھﺎي ﺳﻧﺔ .1964
اﻟﻣؤﺗﻣر ﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎﺷر ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ روﻣﺎ ﺳﻧﺔ .1969

اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ.اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث.ﻧوﻓﻣﺑر
 .1964اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺳﺎﺑﻊ.
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ .اﻟﻌدد اﻷول .ﻣﺎرس
 .1970اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر.

.38

اﻟﻤﻌ ـﺎﺟﻢ و اﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ.
إﺳم اﻟﻣؤﻟف

 .1اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ

ﻋﻧوان اﻟﻣﻌﺟم

ﻛﺗﺎب اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت

ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻧّﺷر

دط .ﺗوﻧس  .اﻟدار اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ
ﻟﻠﻧﺷر.1971.

 .2أﺣﻣد زﻛﻲ ﺑدوي

ﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ

ط  . 1اﻟﻘﺎھرة .دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﺻري
 .ﺑﯾروت  .ﻟﺑﻧﺎن  .دار اﻟﻛﺗﺎب
اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ  1410 .ھـ 1989م .

 .3اﺑن ﻓﺎرس أﺑو اﻟﺣﺳن .
 .4اﻟ ّرازي ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر
 .5ﺳﻌدي أﺑوﺟﯾب

ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠّﻐﺔ .
ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻّﺣﺎح
اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻔﻘﮭﻲ

 .6ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء.

اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط

ط..1ﺑﯾروت .دار اﻟﺟﯾل.1991.
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