ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ

ﺩﻛﺘﻮﺭ
ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ

1

ﺗـﻤـﻬﻴــﺪ
ﺃ -ﻭﺻﻒ ﻣﺎﺩﺓ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ:
تتضمن مادة علم اإلجرام والعقاب التعرف على مفھوم علم اإلجرام
والذي يبحث في الجريمة كظاھرة اجتماعية عامة وجدت مع وجود البشرية
وھي من اخطر المشاكل االجتماعية التي تواجه الفرد  ،فھذه المادة تحاول
الوقوف على أسباب ھذه الظاھرة ) ظاھرة الجريمة ( ودوافعھا وأھم
النظريات التي فسرت الظاھرة اإلجرامية وأھم العوامل الداخلية والخارجية
التي تساھم في وقوع الجريمة.
إضافة إلى أن ھذه المادة تحاول الوقوف على التعرف على علم العقاب
والذي يبحث في أغراض العقوبة ويحدد أفضل السبل لتنفيذ العقاب على
النحو الذي يحقق أغراض الجزاء الجنائي  ،والتمييز بين العقوبة وغيرھا
من الجزاءات األخرى  ،وأيضا محاولة التعرف على المؤسسات العقابية.
ﺏ -ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺎﺩﺓ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ:
إعطاء الطالب التصورات واألسباب التي تدفع بالشخص إلى ارتكاب
الجرائم من حيث بيان النظريات التي حاولت الوقوف على أسباب الجريمة
سواء كان ذلك ببيان دور النظرية البيولوجية والنفسية واالجتماعية في
تفسير الظاھرة اإلجرامية .
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كذلك فمن أھداف ھذه المادة إعطاء الطالب صورة عن مفھوم العقاب
والغاية منه وأيضا إعطاء الطالب صورة عن المؤسسات العقابية
وأنواعھا.
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ﻣﻘﺪﻣـﻪ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ :
ھو مجموعة القواعد العامة التي تنظم سلوك األفراد في المجتمع  ،وتقترن
بجزا ٍء على َمنْ يخالفھا يتم توقيعه من قبل السلطة العامة فى الدولة.
ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :
تنقسم القواعد القانونية إلى نوعين :
ﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌــﺎﻡ :
ھو القانون الذي ينظم العالقات التي تسھم فيھا الدولة باعتبارھا صاحبة
السلطة العامة .
وينقسم » القانون العام « بدوره إلى قسمين رئيسيين ھما :
 ١ــ القانون العام الخارجي  :ويطلق عليه ) القانون الدولي العام( ويقصد
به مجموعة القواعد القانونية التي تنظم عالقات الدول فيما بينھا في أوقات
السلم والحرب  ،كما يشمل أيضا ً القواعد المتعلقة بالمنظمات الدولية المعترف
بھا.
 ٢ــ القانون العام الداخلي  :يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تحكم
أو تنظم شئون الدولة العامة الداخلية  ،ويطبق داخل إقليم الدولة  ،وال يتعدى
حدودھا  .ويتفرَّ ع عن القانون العام الداخلي أربعة فروع رئيسية ھي :
) القانون الدستوري والقانون اإلداري والقانون المالي والقانون الجزائي(.
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ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳋﺎﺹ :
ھو القانون الذي ينظم عالقات األفراد بعضھم ببعض أو عالقات األفراد
بالدولة وسائر الھيئات العامة عندما ال تتدخل باعتبارھا صاحبة السلطة العامة.
ومن فروعه القانون المدني والقانون التجاري  ،وقانون المرافعات المدنية
والتجارية  ،وقانون العمل  ،والقانون الزراعي.
ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺑﲔ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ -:
يقع علم اإلجرام والعقاب تحت موضوعات القانون الجنائي لذا فھو من
فروع القانون العام ألنه يتعلق بصفة أساسية بالجرائم ومن المعلوم أن الجرائم
تمس أمن المجتمع فھي تھم الدولة بصفة أساسية وتھم المجتمع ككل  ،لذا من
علم اإلجرام يرتبط ارتبطا وثيقا بالنظريات االجتماعية والتي كانت لھا الدور
األساسي في ظھور ھذا العلم ألنه في الغالب يكون سبب الجريمة .
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﻋﻠــــﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ
ﺗﻘﺴﻴﻢ -:
نتناول في ھذا الفصل نشأة علم اإلجرام وتعريفه وموضوعه  ،وبعدھا
نتناول أھمية علم اإلجرام وأھدافه وفروعه  ،ثم نتحدث عن عالقة علم اإلجرام
بالعلوم الجنائية األخرى  ،وأخيرا نتناول النظريات العلمية في تفسير الظاھرة
اإلجرامية  ،العوامل الدافعة الرتكاب الجريمة  ،وذلك في خمس مباحث على
النحو التالي :
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ  :ﻧﺸﺄﺓ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ ﻭﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻪ
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﻭﻓﺮﻭﻋﻪ
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ  :ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﳋﺎﻣﺲ  :ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﻻﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﳉﺮﳝﺔ
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ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
ﻧﺸﺄﺓ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ ﻭﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻪ
ﻧﺸﺄﺓ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ -:
عرفت البشرية الجريمة منذ أقدم عصورھا وتحولت الجريمة إلى ظاھرة
اجتماعية شاذة في حياة التجمعات البشرية منذ القدم  ،وأصبحت الجريمة تمثل
مشكلة على مر األزمنة وباختالف المجتمعات اإلنسانية.

وظھرت العديد

من اآلراء في محاولة لتفسير ھذه الظاھرة لبحث دوافعھا ولمحاولة السيطرة
عليھا.
واتخذت ھذه اآلراء في البداية طابع ا ً غير علمي في تفسير الظاھرة
اإلجرامية ؛ حيث كان الفالسفة يرجعون ارتكاب الجريمة إلى أن األرواح
الشريرة تتقمص جسد المجرم وتدفعه إلغضاب اآللھة وارتكاب جريمته  ،أو
يرجعونھا إلى لعنة اآللھة وغضبھا التي تنزل بالمجرم فتؤدي به إلى ارتكاب
الجريمة  ،ولذلك كانوا يرون أن الوسيلة الوحيدة لمعالجة المجرم ھي في
تعذيبه حتى يتم طرد ھذه األرواح الشريرة من جسده أو يتم إرضاء اآللھة .
وھذه المحاوالت أو اآلراء التي قيل بھا لتفسير ارتكاب الجريمة ال تتسم
بالطابع العلمي وبالتالي ال يمكن القول بأن ھذه المحاوالت قد عرفت علم
اإلجرام بالمفھوم العلمي الحديث.
وظھرت بعد ذلك وفي القرن الثامن عشر محاوالت إليجاد تفسير علمي
للجريمة  ،وكانت ھذه المحاوالت تركز فقط على المجرم دون الظاھرة
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اإلجرامية  ،وانصبت ھذه الدراسات على الربط بين الجريمة وبين وجود
عيوب خلقية ظاھرة في الجمجمة والوجه وكذلك بينھا وبين وجود خلل عقلي
أصاب المجرم فدفعه إلى ارتكابھا.
ويمكن القول بأن دراسة األسباب المؤدية إلى ارتكاب الجريمة لم تأخذ
الطابع العلمي إال في بدايات القرن التاسع عشر بفضل جھود المدرسة الفرنسية
فقد كان ألفكار ھذه المدرسة الفضل في إلقاء الضوء على أھمية العوامل
االجتماعية في نطاق دراسة الظاھرة اإلجرامية إلى جانب العوامل الفردية.
وقد كان لظھور المدرسة الوضعية اإليطالية في النصف الثاني من القرن
التاسع عشر أثراً بالغ األھمية في تقدم الدراسات المتعلقة بعلم اإلجرام وفي
إعطاء ھذه الدراسات بعداً منھجيا ً جديداً من خالل استخدام رائدھا لومبروزو
المنھج التجريبي في دراسة الشخصية اإلجرامية  ،وقد ذھب بعض الفقه إلى
القول بأن األبحاث التي قام بھا لومبروزو تمثل بداية الدراسة العلمية للظاھرة
اإلجرامية بالمعنى الدقيق.
وكان من نتيجة األبحاث التي قام بھا لومبروزو أن نشر كتاب في عام
 ١٨٧٦بعنوان " اإلنسان المجرم " ،وذكر أن ھذا اإلنسان المجرم يتميز
بخصائص تكوينية جسدية تختلف عن غيره المجرمين  ،وأرجع ذلك إلى أن
المجرم يرتد بالشبه إلى اإلنسان البدائي الذي اتخذ منه نموذجا ً أو نمطا ً لإلنسان
المجرم.
وقد خلص لومبروزو كذلك إلى أن اإلنسان المجرم مصاب بخلل في سير
أجھزة جسمه الداخلية وإلى أنه يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية ترتد به
إلى اإلنسان البدائي.
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وال شك أن تقدم األبحاث الخاصة بعلم اإلجرام كان مرتبطا ً بتقدم العديد
من العلوم األخرى  ،ومن ھذه العلوم علم الطب وعلم النفس وعلم االجتماع ،
وكان نتيجة تقدم ھذه العلوم أن تقدمت البحوث اإلجرامية ونشأت علوم متفرعة
عن علم اإلجرام مثل علم البيولوجيا الجنائية  ،ثم علم النفس الجنائي وعلم
االجتماع الجنائي.
ﺗﻌﺮﻳــــﻒ ﻋﻠــــﻢ ﺍﻹﺟــــﺮﺍﻡ:
أثار وضع تعريف دقيق لعلم اإلجرام صعوبات كبيرة نظراً لحداثة ھذا العلم
 ،واتسمت التعريفات المتعددة التي حاول البعض وضعھا لھذا العلم بالعمومية
وعدم التحديد.
فقيل بأن علم اإلجرام ھو علم الجريمة أو علم ظاھرة اإلجرام أو ھو علم
العلم الذي يھتم بدراسة الظاھرة اإلجرامية أو ھو العلم الذي يدرس أسباب
الجريمة  ،سواء تعلقت ھذه األسباب بشخص المجرم أم بالبيئة المحيطة به.
وقد وسع البعض من مفھوم علم اإلجرام  ،خاصة في الواليات المتحدة
األمريكية ؛ حيث اعتبر أن علم اإلجرام ال يشمل فقط دراسة أسباب الجريمة
وإنما أيض ا ً علم العقاب وعلم االجتماع القانوني باعتبار أن الجريمة تشكل
الجانب االجتماعي لقانون العقوبات.
ويالحظ على ھذه التعريفات كما سبق أن ذكرنا أنھا تتسم بالعمومية أو أنھا
تنطوي على توسيع واضح لمضمون علم اإلجرام وتخلط بينه وبين علوم
أخرى .ولذلك فإن الفقه السائد استقر على تعريف علم اإلجرام بأنه "ھو ذلك
الفرع من العلوم الجنائية الذي يدرس الجريمة كظاھرة فردية واجتماعية
دراسة علمية لمعرفة العوامل المؤدية إليھا بغية مكافحتھا والحد من تأثيرھا".
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ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻋﻠــﻢ ﺍﻹﺟــﺮﺍﻡ :
من التعريف الذي بيناه لعلم اإلجرام يتبين أن ھذا العلم يتناول بالدراسة
كل من الجريمة والمجرم.
ﺃ -ﻣـﺪﻟﻮﻝ ﺍﳉﺮﳝـﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴـﺔ :
يميز الفقه بين مدلولين للجريمة  :األول ھو المدلول القانوني أو الشكلي
للجريمة والثاني ھو المدلول االجتماعي لھا.
* ﺍﳌﺪﻟﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻟﻠﺠﺮﳝـﺔ :
وفق ا ً لھذا المدلول تعرف الجريمة بأنھا كل سلوك ايجابي أو سلبي يقع
بالمخالفة ألحكام قانون العقوبات أو القوانين المكملة له.
ومؤدى ھذا التعريف أنه يخرج من مدلول الجريمة األفعال ذات الخطورة
االجتماعية التي ال تتوافر بالنسبة لھا الشروط الموضوعية والشكلية الالزمة
العتبارھا جرائم من وجھة نظر قانون العقوبات.
ويؤخذ على المدلول الشكلي أو القانوني للجريمة أنه يتجاھل كون الجريمة
واقعة مادية ذات آثار اجتماعية قبل أن تكون واقعة قانونية.
* ﺍﳌـﺪﻟﻮﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻟﻠﺠﺮﳝـﺔ:
ونظراً لھذه الصعوبات التي ارتبطت بالتعريف القانوني للجريمة فقد ذھب
جانب من الفقه إلى تعريف الجريمة من وجھة اجتماعية .فعرفوھا بأنھا كل
سلوك مخالف للقيم والمبادئ األخالقية السائدة في المجتمع ولو لم يكن قد ورد
ضمن نصوص قانون العقوبات.
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يؤخذ على ھذا المدلول االجتماعي للجريمة أنه يتعارض مع مبدأ شرعية
الجرائم والعقوبات  ،ذلك المبدأ الذي يمثل ضمانة ھامة لحماية الحريات
الفردية .باإلضافة إلى ذلك فإن المشرع الجنائي ال يجرم سوكا ً ما ألنه مخالف
لألخالق وإنما ألنه يمثل اعتداء على مصلحة جوھرية للمجتمع.
* ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺍﳌﺪﻟﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ :
رغم االنتقادات التي سبق بيانھا والتي وجھت للمدلول القانوني للجريمة  ،إال
أن الغالبية من الفقه تؤيد األخذ بالمدلول القانوني للجريمة فيما يتعلق
بالدراسات اإلجرامية .ويتميز األخذ بھذا المدلول في أنه يعطي لمفھوم الجريمة
قدراً من الثبات والتحديد،وقد يؤدي ھذا الثبات وھذه العمومية لمفھوم الجريمة
إلى الحفاظ على صفة العمومية للدراسات اإلجرامية  ،والثبات للنتائج
المستخلصة منھا فترة طويلة من الزمن.
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ :
تعرف الجريمة في الشريعة اإلسالمية بأنھا محظورات شرعية زجر e
عنھا بحد أو تعزيز والمحظورات ھي أما إتيان فعل منھي عنه أو ترك فعل
مأمور به.
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ :
ھو ذات تعريف الجريمة في الشريعة اإلسالمية  ،وذلك ألن النظام في
المملكة العربية السعودية مستمد من كتاب  eتعالى وسنة رسوله صلى e
عليه وسلم.
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ﺏ -ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍجملﺮﻡ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ:
يعرف الفقه المجرم بأنه ذلك الشخص الذي يرتكب جريمة مما نص عليه
في قانون العقوبات.
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ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠــــﻢ ﺍﻹﺟـــﺮﺍﻡ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﻭﻓﺮﻭﻋﻪ
ﺃﻭﻻ  :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ -:
لعلم اإلجرام أھمية كبيرة حيث يسھم فى وقاية المجتمع من الجريمة من
ناحية وفى عالج أثارھا أن فشلت التدابير الوقاية ووقعت الجريمة بالفعل من
ناحية أخرى  ،ولذا فأن علم اإلجرام له دوران األول وقائي والثاني عالجي .
ﺃ -ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ :
تظھر أھميته من خالل أن دراسة علم اإلجرام تكشف عن األحوال الخطرة
التي تنذر بوقوع الجريمة الن الجريمة لھا مقدمات تسبقھا دائما وتنذر بوقوعھا
وعلم اإلجرام يبين ھذه المقدمات مما يمكن السلطات من اتخاذ وسائل المنع من
إيداع أو إصالح أو عالج مما ينقذ المجتمع من الجريمة قبل وقوعھا .
ﺏ-ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﺟﻲ :
إن علم اإلجرام بما يقوم به من دراسة للعوامل المؤدية إلى ارتكاب
الجريمة بطريقة علمية يمثل أھمية كبيرة من نواح متعددة  ،فھو يفيد كل من
المشرع والقاضي وسلطة التنفيذ العقابي على حد سواء.
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* 

 ع:

تفيد أبحاث علم اإلجرام المشرع فيما يتعلق بالتدخل عن طريق التشريع
للمساھمة في مكافحة الظاھرة اإلجرامية  ،ويتم ذلك من خالل ما تقدمه أبحاث
علم اإلجرام من دراسات حول تصنيف المجرمين إلى طوائف متباينة تحدد
العقوبة المناسبة لھم واألسلوب المالئم لھم من ناحية المعاملة العقابية

.

وال شك أن دراسات علم اإلجرام ھي التي دفعت المشرع إلى أن يفرد
للمجرمين األحداث نظاما ً عقابيا ً خاصا ً يتناسب معھم ويختلف عن ذلك المقرر
للمجرمين البالغين.
* 

  א :

علم اإلجرام يفيد القاضي عند اختيار العقوبة  ،فعلى أساس ما يكون عليه
الجاني من خطورة يكون خيار القاضي بين العقوبات السالبة للحرية وعقوبة
الغرامة أو بين العقوبة والتدابير االحترازية.
وحتى يتم ذلك بطريقة سليمـة يتعين أن يقدم للقاضي ما يمكنه من التعرف
على شخصية المتھم اإلجرامية للوقوف على مدى خطورته اإلجرامية على
المجتمع .وال شك أن ذلك يساعد في مكافحة اإلجرام في المجتمع من خالل
تطبيق الحد األدنى أو األقصى للعقوبة  ،أو توقيع تدبير احترازي بدالً من
العقوبة الجنائية أو اللجوء لنظام وقف التنفيذ إذا كانت ظروف المتھم تستوجب
ذلك.
* 

  ذא :

تتيح الدراسات الحديثة في علم اإلجرام للسلطات القائمة على تنفيذ العقوبة
اختيار أنسب وسائل المعاملة العقابية للمحكوم عليه  ،ويتم ذلك من خالل
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تصنيف المجرمين من حيث السن والجنس والخطورة اإلجرامية ومن حيث
اختيار نوع العمل داخل المؤسسة العقابية الذي يحقق تأھيل المحكوم عليه حتى
يخرج مواطنا ً قادراً على التكيف مع المجتمع مرة أخرى.
ﺛﺎﻧﻴﺎ:ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ :
 -١معرفة الخصائص البيئية واالجتماعية واالقتصادية للجريمة والمجرم.
 -٢تحديد ظروف ارتكاب الجرائم ومالبساتھا والتعرف عليھا ومواجھتھا.
 -٣التعرف على دور المجني عليه في حدوث الجريمة.
 -٤تحديد العالقة بين الجريمة وخطط التنمية االجتماعية واالقتصادية.
 -٥التعرف على دور العالقات األسرية في تھيئة المناخ لالنحراف
وارتكاب الجرائم .
 -٦التعرف على دور أصدقاء السوء في االنحراف وارتكاب الجرائم
 -٧تحديد العالقة بين الفقر والجريمة بكافة جوانبھا وخصائصھا وأبعادھا
المختلفة.
 -٨تحديد العـالقة بين الھجـرة بأنواعھا وما تھيئة من ظروف الرتكاب
الجرائم .
 -٩التعرف على دور العبادات )كالصالة والزكاة والصيام ( وااللتزام
الديني في الحد من حاالت االنحراف وارتكاب الجرائم .
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ﺛﺎﻟﺜﺎ  :ﻓــــﺮﻭﻉ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺟــﺮﺍﻡ:
يشمل علم اإلجرام الحديث مجموعة من العلوم التي يمكن أن تمثل فروعا ً
لھذا العلم  ،وھي" علم طبائع المجرم  ،وعلم النفس الجنائي  ،وعلم االجتماع
الجنائي .وسوف نبين ماھية كل فرع من ھذه الفروع فيما يلي:
ﺃ -ﻋﻠــﻢ ﻃﺒــﺎﺋﻊ ﺍجملــﺮﻡ :
يطلق عليه كذلك علم البيولوجيا الجنائية  ،ويرجع الفضل في نشأته إلى
العالم اإليطالي لومبروزو مؤسس المدرسة الوضعية اإليطالية.
ويھتم ھذا العلم بدراسة الخصائص والصفات العضوية للمجرم وذلك من
ناحية التكوين البدني الخارجي أو من حيث أجھزة الجسم الداخلية .وخلص
لومبروزو في أبحاثه إلى أن ھناك عالقة ثابتة بين التكوين العضوي للمجرم
وبين الجريمة  ،وأن المجرم يعتبر صورة أو نمط ا ً لإلنسان البدائي .وذھب
لومبروزو إلى القول بوجود ما يسمى " المجرم بالميالد " وھو من تتوافر لديه
مجموعة من الخصائص العضوية تميزه عن غير المجرمين.
ﺏ -ﻋﻠــﻢ ﺍﻟــﻨﻔﺲ ﺍﳉﻨــﺎﺋﻲ:
يھتم ھذا العلم بدراسة الجوانب النفسية للمجرم والتي تدفعه الرتكاب
الجريمة  ،وھي ما تسمى بعوامل التكوين النفسي للمجرم.
ويقوم ھذا العلم على دراسة القدرات الذھنية للمجرم ومدى استعداده أو ميله
الذھني الرتكاب الجريمة .ويستعين الباحثون في علم النفس الجنائي بأساليب
التحليل النفسي والتي تلقي الضوء على عناصر ھذا االستعداد الذھني الرتكاب
الجريمة .
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ﺟـــ -ﻋﻠـﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻉ ﺍﳉﻨـﺎﺋﻲ
يدرس ھذا العلم العوامل اإلجرامية ذات الطابع االجتماعي فھو يدرس
الجـريمة باعتبارھا ظاھرة اجتماعية ناتجة عن تأثير البيئة االجتماعية المحيطة
بالفرد.
وتنطلق الفكرة األساسية لھذا العلم من أن أسباب الجريمة ال يمكن أن
تنحصر في الخصائص العضوية والنفسية للمجرم  ،وأن العوامل االجتماعية
تباشر تأثيراً ھاما ً لتنشيط ھذه العوامل الداخلية والتفاعل معھا في إنتاج
الجريمة.
ﺩ -ﻋﻠﻢ ﺍجملﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ:
ھو احدث فروع علم اإلجرام حيث ظھر في أعقاب الحرب العالمية الثانية
والتي بدأت الدراسات تھتم بما يسمى علم المجني عليه الذي من الممكن أن
يقوم به المجني عليه من خلق فكرة الجريمة لدى الجاني أو تسھيلھا أو التشجيع
عليھا فھو بھذا المعنى يكون العلم الذي يدرس دور المجني عليه ومدى
مساھمته في ارتكاب الجريمة.
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ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺟــﺮﺍﻡ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ھناك ارتباط واضح وعالقة وثيقة بين فروع العلم الجنائي المختلفة  ،فھي
جميعا ً تدور حول فكرة الجريمة وتھتم بدراستھا إما بمعرفة العوامل التي تؤدي
إليھا أو لوضع العقوبات المقررة لھا أو اإلجراءات التي تؤدي إلى تقرير سلطة
الدولة في العقاب أو لتنفيذ ما يتم توقيعه على المجرم من عقوبات .وسوف
نعرض فيما يلي ألوجه الصلة بين علم اإلجرام وبين أھم فروع العلم الجنائي
للوقوف على مدى التأثير المتبادل بين تلك العلوم من ناحية وبين علم اإلجرام
من ناحية أخرى باعتباره محل دراستنا.
وعلى ذلك فسوف نبين عالقة علم اإلجرام بكل من علم العقاب وقانون
العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائية والسياسة الجنائية .
ﺃﻭﻻ  -ﻋﻠــﻢ ﺍﻹﺟــﺮﺍﻡ ﻭﻋﻠــﻢ ﺍﻟﻌﻘــﺎﺏ:
سبق أن أوضحنا أن علم اإلجرام يھتم بدراسة الظاھرة اإلجرامية لمعرفة
العوامل المختلفة فردية كانت أو اجتماعية التي تؤدي إلى ارتكاب الجريمة ،
وذلك للوقوف على الوسائل المالئمة لمكافحتھا والحد من تأثيرھا

.

ويقصـد بعلم العقـاب ذلك العلم الذي يتناول مرحلة رد الفعـل االجتمـاعي تجاه
مرتكـبي الجـريمة أي مرحلـة التنفـيذ التي تحقـق ھذه األغراض.
ورغم استقالل كل من العلمين فيما يتعلق بالموضوع الذي تنصب عليه
أبحاث كل منھما  ،إال أنھما يتفقان في سعيھما لتحقيق غاية واحدة وھي مكافحة
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الجريمة.
ووسيلة علم اإلجرام في ذلك ھو دراسة الظاھرة اإلجرامية للتوصل إلى
القانون الذي يحكمھا وبالتالي السيطرة عليھا قبل وقوعھا  ،أما علم العقاب فھو
يھتم بالبحث في أفضل الوسائل لمعاملة المجرمين لتحقيق أغراض الجزاء
الجنائي في اإلصالح والتأھيل

.

وتتجسد العالقة بين علمي اإلجرام والعقاب في أن كل منھما يكمل اآلخر
ويعتبر وسيلة من وسائله.
فتحقيق فاعلية علم العقاب في اختيار الوسائل المالئمة لتنفيذ العقوبة ال تتم
إال بعد معرفة األسباب التي دفعت المجرم إلى ارتكاب الجريمة وبعد معرفة
سمات شخصية المجرم وھذا ھو مجال علم اإلجرام .
ﺛﺎﻧﻴـــﺎ  -ﻋﻠـــﻢ ﺍﻹﺟـــﺮﺍﻡ ﻭﻗـــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑـــﺎﺕ :
يشمل قانون العقوبات مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم وتلك
التي تبين العقوبات والتدابير األخرى التي توقع على مرتكبي الجرائم  ،ورغم
االرتباط بين كل من علم اإلجرام وقانون العقوبات القائم على وحدة الغاية
والھدف الذي يتمثل في مكافحة الجريمة  ،إال أن طبيعة كل منھما تختلف عن
طبيعة اآلخر .فعلم اإلجرام علم وصفي بمعنى أنه يصف السلوك اإلجرامي
ويحاول تفسيره .بينما قانون العقوبات علم قاعدي أو معياري يدرس الجريمة
كواقعة قانونية لتحديد نطاقھا وأنواعھا وتحديد المسئولية الجنائية لمرتكبيھا.
ومع ذلك فإن التأثير متبادل بين كل من علم اإلجرام وقانون العقوبات.
فقانون العقوبات يرسم اإلطار الذي تتم فيه الدراسات اإلجرامية وذلك فيما
يتعلق بالجريمة والمجرم .
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ومن جھة أخرى يلجأ قانون العقوبات إلى أبحاث علم اإلجرام وما توصلت
إليه من نتائج لالستفادة منھا في تقرير بعض األنظمة والقواعد المتعلقة بتفريد
العقوبة  ،ونظام وقف التنفيذ ونظرية الظروف المشددة والمخففة وتطبيق
أنظمة التدابير االحترازية.
ﺛﺎﻟﺜـﺎ  -ﻋﻠـﻢ ﺍﻹﺟـﺮﺍﻡ ﻭﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟـﺮﺍءﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴـﺔ :
يشمل قانون اإلجراءات الجنائية مجموعة القواعد اإلجرائية التي تسلكھا
الدولة منذ لحظة وقوع الجريمة وحتى لحظة صدور حكم بات  ،بما يتضمنه
ذلك من إجراءات تحرى وتحقيق ومحاكمة وطرق طعن وما يحيط بكل ھذه
المراحل واإلجراءات من ضمانات تكفل حماية الحقوق الشخصية والحريات
الفردية لألشخاص محل المالحقة الجنائية.
وإن كان من الواضح أن مجال قانون اإلجراءات الجنائية يختلف عن
موضوع علم اإلجرام  ،إال أن االتجاھات الحديثة في قانون اإلجراءات الجنائية
تھتم بمعرفة شخصية الجاني لتحديد مالمحه اإلجرامية ومدي خطورته من
أجل مساعدة القاضي في اختيار العقوبة أو التدبير المالئم لشخصية الجاني ،
وال شك أن السبيل إلي ذلك ھو االستعانة بالدراسات اإلجرامية التي تبحث في
الظروف الشخصية واالجتماعية للمجرم.
وعلي سبيل المثال فقد ساھمت الدراسات اإلجرامية في تبني بعض
األنظمة القانونية للعديد من النظم اإلجرائية الھامة والتي تھدف إلى حسن
تطبيق مبدأ التفريد العقابي  ،ومن ذلك تخصيص قضاء لألحداث واألخذ بنظام
قاضي التنفيذ .
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ﺭﺍﺑﻌـﺎ  -ﻋﻠـﻢ ﺍﻹﺟـﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴـﺔ :
يقصد بالسياسة الجنائية مجموعة الوسائل التي يستخدمھا المشرع أو التي
يجب عليه أن يستخدمھا والتي من شأنھا أن تؤدي إلي مكافحة الظاھرة
اإلجرامية في المجتمع.
أي أن السياسة الجنائية تھتم بتحديد األفعال التي تقضي المصلحة
االجتماعية بالعقاب عليھا وتلك التي توصي بإخراجھا من دائرة التجريم
والعقـاب  ،وكذلك بتحديد صور الجزاء الجنائي التي تحقق أغراضه بطريقة
فعالة.
ورغم اختالف علم السياسة الجنائية عن علم اإلجرام في الموضوع الذي
تھتم دراسات كل منھما بمعالجته  ،إال أن أبحاث علم اإلجرام تعين السياسة
الجنائية علي رسم وضبط اإلطار العام لسياسة التجريم والعقاب .
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ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ
اتجه غالبية علماء اإلجرام للتمييز بين عدة اتجاھات أھمھا:
 -١االتجاه الفردي  :ويفسر الجريمة استناداً لعوامل داخلية تتصل
بشخص المجرم وتتركز في وجود خلل عضوي أو نفسي يعاني منه المجرم
ھو الذي دفعه الرتكاب الجريمة.
 - ٢االتجاه االجتماعي  :ويرجع الجريمة لخلل في المجتمع الخارجي
المحيط بالفرد فيدفعه الرتكاب الجريمة سواء تعلق الخلل بالبيئة االجتماعية
للفرد أم البيئة االقتصادية أم الثقافية...الخ.
 -٣االتجاه المختلط  :نشأ نتيجة توجيه االنتقادات لالتجاھين السابقين
الن كل منھما يھمل العوامل التي يھتم بھا الطرف اآلخر لتفسير الظاھرة
اإلجرامية فجاء ھذا االتجاه ليقوم بالجمع أو الخلط بين العوامل الفردية
واالجتماعية على أساس أن الجريمة تقع نتيجة تفاعل النوعين السابقين من
العوامل  ،ونتناول أھم النظريات العلمية التي قيلت بشأن تفسير الظاھرة
اإلجرامية .
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ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﻨﻈـﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
تعددت النظريات التي قيلت لتفسير الجريمة على أساس الخلل
العضوي للمجرم وأھمھم ا نظرية ل ومبروزو  ،وارنست ھوتون  ،وسوف
ونتناولھما على النحو التالي :
ً
ﺃﻭﻻ :ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﻮﻣﱪﻭﺯﻭ
*ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ:
يقول بھذه النظرية العالم " لومبروزو " وقد كان طبيب ا ً في الجيش
اإليطالي ثم أصبح أستاذاً للطب الشرعي والعقلي.
وقد أتاح له عمله كطبيب وضابط وأستاذ جامعي أن يقوم بفحص عدد
من الجنود والضباط األشرار واألخيار معا ً خلص بعدھا إلى وجود صفات
تتوافر لدى أفراد الفئة األولى دون الثانية كما قام بتشريح جثث كثير من
المجرمين وخلص إلى وجود قاسم مشترك من الخصائص يجمع بينھم.
وتتلخص أسس ھذه النظرية إلى أن المجرم إنسان شاذ من
الناحيتين العضوية والنفسية معا.
ﺃ :ﺍﳋﺼـــــــــﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﻀـــــــــﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸـــــــــﺨﺺ ﺍجملـــــــــﺮﻡ :
أكد لومبروزو في دراسته أن اإلنسان المجرم نمط من البشر يتميز
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خاصة وقال بان توفر خمس صفات أو أكثر من ھذه بمالمح عضوية
السمات الجسدية لدى شخص يجعله خاضعا للنمط االجرامى التام  ،وإذا
توفر لديه ثالث صفات يكون من النمط اإلجرامي الناقص  ،وإذا قلت ھذه
الصفات عن ثالث فليس من الضروري اعتباره مجرما .وھذه الصفات ال
تكون سببا في الجريمة بقدر ما تعني ارتداد صاحبھا إلي النمط المتوحش ،
وأھم ھذه الخصائص ھي :
 - ١صغر حجم الجمجمة وعدم انتظامھا
-٢غزارة في شعر الرأس والجسم
 - ٣جبھة صغيرة ومنحدرة
 -٤كبر زائد في إبعاد الفك وبروز عظام الوجنتين
 -٥تشوھات في العينين
 -٦فرطحة األنف أو اعوجاجھا
 -٧شذوذ في تركيب األسنان
 - ٨امتالء الشفتين وضخامتھما وبروزھما
 -٩طول الذقن أو قصرھا أو تفلطحھا
 - ١٠زيادة أو نقص ملحوظ في حجم األذنين أو بروزھما في الرأس
 -١١طول زائد للذراعين
 -١٢الميل الستخدام اليد ليسرى
 -١٣طول أو قصر غير اعتيادي
 -١٤عظام جبھة عالية
 -١٥أكتاف منحدرة مع صدر واسع
 -١٦وشم على الجسد
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 -١٧حواجب غزيرة تميل لاللتقاء فوق األنف
ﺏ -ﺍﳋﺼــــــــﺎﺋﺺ ﺍﻟﻨﻔﺴــــــــﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺼــــــــﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸــــــــﺨﺺ ﺍجملــــــــﺮﻡ:
إن السبب األساسي في السلوك اإلجرامي إنما يرجع إلى ما اسماه
الخلقي ومن ثم يصعب على الظروف البيئية مھما كانت ان تغير باالندفاع
الذي ال خالص منه من ھذا القدر
ومن الصفات النفسية التى تميز اإلنسان المجرم عند لومبروزو.
-١عدم الشعور باأللم وذلك لمالحظة كثرة الوشم على أجسام المجرمين
 -٢االندفاع في التصرف
 -٣الغرور
 -٤غلظة القلب مما يجعلھم يقدمون على جرائم الدم
 -٥سھولة اإلثارة
-٦حده المزاج
 -٧عدم المباالة وعدم اإلحساس بتأنيب الضمير
*ﺃﺻــــــــــﻨﺎﻑ ﺍجملــــــــــﺮﻣﲔ ﻟــــــــــﺪﻯ ﻟــــــــــﻮﻣﱪﻭﺯﻭ-:
قسم لومبروزو المجرمين إلى الفئات التالية:
 -١אמ  د:
ھذا النوع من المجرمين يعد طبقا لرأى لومبروزو األشد خطرا على
المجتمع
 -٢אמ א:
ھو شخص أصيب بالصرع عن طريق الوراثة ودفعة ذلك الصرع إلى
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ارتكاب الجريمة.
−٣אמא ون:
ھو من يرتكب الجريمة تحت تأثير الجنون وادخل لومبروزو تحت ھذه
الفئة من يرتكبون الجريمة وھم تحت تأثير الخمر أو المخدر وكذلك من
 يرتكبھا فى حالة ھستيرية.


−٤٤אמ د: %

ھو شخص ليس لدية صفات المجرم ولكنة يرتكب الجريمة تحت تأثير
موقف وردة فعلة السريعة وعجزة عن تقدير العواقب فيتورط في جريمته.
−٥אמ  ط  :
ھو شخص مرھف األحاسيس سريع الخضوع لالنفعاالت مثل الحب
والغيرة فيجره انفعاله إلى ارتكاب الجريمة.
*ﺗﻘﻴــــــﻴﻢ ﻧﻈﺮﻳــــــﺔ ﻟــــــﻮﻣﱪﻭﺯﻭ:
(:−א  ,دא+אو* א ) :
 -١انه لم يقدم تفسيرا علميا للعالقة بين الخصائص الجسمية والسلوك
اإلجرامي.
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 -٢تالحظ أنه قد أسرف في تمييز المجرمين بصفات جسدية ونفسية
معينة نتيجة اقتصار صاحبھا على دراسة وتشريح جثث المجرمين دون
٣

سوأھم.
 -٣ليس كل المجرمين ذوى مالمح وحشية.

 -٤القول بان المجرم يتميز بصغر حجم الجمجمة قول غير سديد.
 -٥تالحظ أن ھذه النظرية قد تجاھلت تماما ً دور العوامل
االجتماعية في إنتاج ظاھرة الجريمة رغم أنھا من ضمن العوامل ارتكاب
الجريمة.
 -٦من حيث األفكار التي قال بھا :فإن األفكار التي خلص إليھا
لومبروزو مشكوك في صحتھا إلى حد بعيد :فتشبيه المجرم باإلنسان البدائي
ھو تشبيه في غير موضعه إذ لم يثبت علميا ً قيام لومبروزو بدراسة تاريخ
الجنس البشري حتى يستطيع تكوين فكرة صحيحة عن اإلنسان البدائي الذي
تملكته السرعة في تقريب المجرم الحديث إليه ،وفضالً عن ھذا فإن منطق
ھذا القول إنما يقود إلى نتيجة لم يقطع التاريخ بصحتھا أال وھي أن جميعا ً
أعضاء المجتمع البشري البدائي مجرمون.
 -٧أن فكر المجرم بالميالد غير صائبة على أإلطالق ألن الشخص
ال يكون مجرما ً إال بارتكابه سلوكا ً يؤثمه الشارع الوضعي ال بواقعة ميالده
مشوه الجسم أو مختل النفس ومن شأن التسليم بھذا المنطق اإلھدار الكامل
لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي يعد من أھم ضمانات الحرية الفردية
في العصر الحديث ثم إن اعتبار المجـرم مسيراً وغير مسئول جنائيا ً يقود
بدوره إلى تفويض صرح القانون واالرتداد بمجتمع القرن العشرين إلى
عصور ما قبل التاريخ.
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−אزא :يظل ھذا العالم المؤسس األول لعلم البيولوجية الجنائية كعلم مستقل تجاه
العلوم االجتماعية وفضل دراساته في تنبيه الباحثين إلى ضرورة دراسة
شخص المجرم عضويا ونفسيا لمعرفة عوامل إجرامه .

ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﺭﻧﺴﺖ ﻫﻮﺗﻮﻥ
ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﻮﺗﻮﻥ :
ترتكز نظرية العالم األمريكي ارنست ھوتون على دراسة عدد كبير
من نزالء السجون و استكملھا بدراسة مجموعة من غير المجرمين  ،و قـد
تبين له من خاللھا أن المجرمين يتميزون بصفات موروثة معنية ال تظھر
عند األسوياء و ھذه الصـفات تبـدو واضـحة فـي مقـاييس األعضاء و بشكل
العينين و األذنين و األنف و الجبھـة  ،كمـا اســتنتج ھوتون من خالل
دراسته أن الـصفات التي ال حـظھا تختلف باختالف الجرائم المرتكبة ،
فالذين يرتكبون جرائم القتل يختلفون في أوصافھم الجسدية عن األشخاص
الذين يرتكبون جرائم جنسية .
ولھذا نـالحظ إن ھوتون قد تالفى النقد الذي وجه إلى أراء لمبروزو
الـذي حـصـر دراسته على فئة المجرمين دون غيرھم  ،في حين اسـتعان
ھوتون بمجموعة من اإلفراد العاديين  ،األمر الــذي جعـل نظريتـه تتسم
بالشمولية لكونھا انصبت على المجرمين وغير المجرمين .
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ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﻮﺗﻮﻥ:
قد تعرضت نظرية ھوتون للنقد من أوجه عديدة نذكر منھا  ،ان عينة
المجرمين محل الدراسة غير كافية السـتنتاج الحقيقة في كافة جوانبھا ،
لكونھا تناولت الذين ثبت إجرامھم أمام القضـاء  ،مع إن الواقـع يـدل على
إن كثيرا من المجرمين يبقون خارج السجون  ،بسبب عدم اكتشاف أمرھم
أو تبرئتھم لـعدم كفاية األدلة  ،أو الحكم عليھم بالغرامة أو بأي عقوبة سالبة
للحرية مع وقف تنفيذھا .
أمـا بخصوص االستنتاج الـذي وصل إليه و المتمثل في و جود
صـفات و خـصائـص معينة عند المجرم و تختلف باختالف نـوع الجريمـة
المرتكبة  ،فھو استنتاج غير منطقي في حاالت كثيرة  ،ممـا يجعل نظرية
غير قاطعة في صحتھا  ،و من ثم من غير الممكن االعتـماد عليھا بصورة
مطلقة  .و باإلضافة إلى ھذه االنتقادات  ،ھناك نقد أخر يتمثل في إھماله و
استبعاده العوامل االجتماعية في مجــال تفـسير الظاھرة اإلجرامية األمر
الذي جعل نظريته تتسم بالقصور .
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ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻨﻈــــﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴـﺔ
ركزت ھذه النظرية في تفسير الظاھرة اإلجرامية على الجانب
النفسي لدى الفرد  ،حيث غلبت العوامل المرتبطة بالتكوين النفسي للمجرم ،
دون إعطاء أھمية تذكر للتكوين العضوي للفرد أو للعوامل الخارجية أو
االجتماعية المحيطة بالفرد وقال بنظرية التحليل النفسي عالم النفس الشھير "
فرويد" ،وسوف نتعرض لمضمون النظرية ثم لتقديرھا .
ً
ﺃﻭﻻ  :ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ:
لم يھدف فرويد من أبحاثه بصفة أساسية وضع نظرية لتفسير السلوك
اإلجرامي بصفة خاصة  ،ولكنه أراد دراسة تأثير الجھاز النفسي للفرد على
سلوكياته ومن بين ھذه السلوكيات السلوك اإلجرامي باعتباره سلوكا ً بشريا ً.
وقد قسم فرويد النفس البشرية إلى ثالثة أقسام  ،وھي النفس والعقل
والضمير وذلك على التفصيل التالي :
 -١ ١ﺍﻟـــﻨﻔﺲ :
ويطلق عليھا النفس ذات الشھوة حيث تكمن فيھا الميول الفطرية
والنزعات الغريزية  ،وتقف فيما وراء الشعور ،وفيھا يتركز االھتمام على
إشباع الرغبات والشھوات دون مراعاة للقيود االجتماعية التي تفرضھا
المبادئ والقيم السائدة في المجتمع.
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 --٢ﺍﻟﻌﻘــﻞ :
ويطلق عليھا الذات الشعورية حيث تتركز في الجانب الشعوري
لإلنسان والذي ھو على صلة دائمة بالواقع  ،ألن العقل يمثل الجانب الواعي
أو المدرك في النفس البشرية .والوظيفة الرئيسية للعقل )األنا (ھي محاولة
التوفيق بين الميول والنزعات الغريزية وبين ما تقتضيه الحياة االجتماعية
من احترام للقيم والمبادئ السائدة في المجتمع.
-٣

ﺍﻟﻀـــﻤﲑ:

ويطلق عليھا الذات المثالية )األنا العليا ( حيث تمثل الجانب المثالي
للنفس البشرية حيث تتركز فيھا المبادئ والقيم األخالقية المستمدة من األديان
السماوية والمتوارثة عن األجيال السابقة.
ويعتبر الضمير)األنا العليا ( القوة الرادعة للنزوات والشھوات  ،كما
يقوم بمراقبة النفس وتأنيبھا.
وعلى ضوء ذلك التقسيم للنفس البشرية فسر فرويد السلوك اإلجرامي
بأحد أمرين:
إما إخفاق العقل "األنا" عن تھذيب النفس "األنا الدنيا" وعجزه عن
تحقيق التوافق بين الميول والنزعات الغريزية وبين القيم والمبادئ السائدة
في المجتمع .
وإما انعدام الضمير "األنا العليا" أو عجزه عن ممارسة وظيفته في
السمو بھذه الميول والنزعات الغريزية وذلك لعدم قيامه بتأنيب العقل "األنا".
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وفي كلتا الحالتين تنطلق النزعات الغريزية من منطقة الالشعور إلى
منطقة الشعور دون أي احترام أو تقيد بالقواعد والضوابط االجتماعية
واألخالقية الواجبة اإلتباع.
وقدم فرويد صوراً عديدة لما يحدث للنفس البشرية من خلل يؤدي إلى
ارتكاب الجريمة نذكر من ذلك عقدة الذنب وعقدة أوديب.
ويقصد "بعقدة الذنب" ما يصيب الشخص من شعور بعد ارتكاب
جريمة ما أو سلوكا ً غير مشروع نتيجة عدم ممارسة الضمير وظيفته في
مراقبة العقل وردعه  ،وينتاب الشخص ھذا الشعور عندما يستيقظ الضمير
ويستعيد وظيفته في تأنيب العقل وإشعاره بالذنب ،وقد يسيطر ھذا الشعور
بالذنب على الفرد لدرجة اإلحساس بأنه جدير بالعقاب  ،فيندفع تحت تأثير
ھذا اإلحساس بالذنب إلى ارتكاب الجريمة مفضالً في ذلك ألم العقوبة حتى
يتخلص من األلم النفسي الذي يعانيه .وغالب ا ً ما يحرص ھذا النوع من
المجرمين على ترك أدلة أو آثار تساعد في التعرف والقبض عليه وقد يصل
به األمر إلى حد االعتراف بجريمة لم يرتكبھا.
أما "عقدة أوديب " فتنشأ نتيجة صراع كامن في الالشعور وتفسر
ارتكاب بعض الجرائم.
ومؤدى "عقدة أوديب" أن الغريزة الجنسية لالبن تتجه ال شعوريا ً نحو
األم والذي ينتج عنھا إحساس االبن بالغيرة من أبيه نتيجة العالقة العاطفية
التي تربط األب واألم .وفي نفس الوقت يشعر االبن نحو أبيه بالحب نتيجة
قيام األب برعاية ھذا االبن وتلبية رغباته ومتطلبات حياته .ونتيجة ذلك
يتولد داخل الطفل شعور مزدوج بالحب والكراھية نحو أبيه .وإذا لم يقم
العقل "األنا" بوظيفته في ضبط ھذه المشاعر ووضعھا في إطارھا الذي يتفق
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مع القيم والمبادئ السائدة في المجتمع فإن االبن سوف يقدم على ارتكاب
الجريمة.
ﺗﻘــــﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳــــﺔ :
أبرزت ھذه النظرية دور الجانب النفسي للشخصية اإلنسانية وتفسيره
للسلوك اإلجرامي  ،وھو ما كشف عن إمكانية عالج بعض طوائف
المجرمين المصابين بخلل نفسي .ومع ذلك فقد وجھت إلى ھذه النظرية عدة
انتقادات منھا:
أوالً  :حاولت ھذه النظرية إرجاع كل صور سلوك الفرد وردود أفعاله
إلى عامل نفسي  ،والحقيقة أن طريقة التحليل النفسي تؤدي إلى نتائج مبالغ
فيھا وال يمكن التسليم بھا بصورة كلية.
ثانيا ً  :ليس صحيحا ً أن ضعف الضمير يقود حتما ً إلى ارتكاب الجريمة
 ،فھناك من الناس من يضعف ضميرھم ولكنھم ال يقدمون على ارتكاب
الجريمة.
ثالث ا ً  :يقود منطق النظرية إلى اعتبار أن جميع المجرمين يتميزون
بالقسوة وغلظة القلب وانعدام العواطف  ،وھذه النتيجة ال يمكن التسليم بھا
حيث أثبتت الدراسات واألبحاث أن ھذه الصفات ال تصدق على كافة
المجرمين.
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ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
النظريات االجتماعية تقسم إلى:
 -١ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺃﻻﳓﺮﺍﰲ:
تعتقد ھذه النظرية أن االنحراف عن القيم االجتماعية  ،ھو سلوك
مكتسب  ،وأن الطابع اإلجرامي لمجموعة األفراد المنحرفين يساھم في
اتساع دائرة االنحراف واإلجرام عن طريق استقطاب أفراد جدد  .أي أن
الشخصية تكون مرتبطة بالبيئة التي يعيشھا الفرد خالل مسيرته التطورية
من خالل أدوار نموه المختلفة  .ومن خالل ارتباطه بالمنحرفين عن طريق
الصداقة والمودة والزمالة الدراسية .
-٢ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻬﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :
تؤكد ھذه النظرية بأن االنحراف ظاھرة اجتماعية ناتجة عن القھر
والنشاط االجتماعي الذي يمارسه بعض األفراد تجاه البعض األخر  ،مثال
الفقر يكون مرتع خصب للعمل اإلجرامي  .ألن الفقراء يولدون ضغطا ضد
التركيبة االجتماعية للنظام  ،وھذا مما يؤدي بعضھم إلى تحقيق ھدفه
المنشود وھذا يكون من خالل التھديد لكسب المال أو السرقة أو القتل
............الخ ٠
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-٣ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :
وتعتقد ھذه النظرية أن االنحراف ظاھرة ناتجة عن فشل السيطرة
االجتماعية على األفراد  ،وتعتمد ھذه النظرية على تجارب ) أميل دور
كايم (الذي أكد أن االنحراف يتناسب عكسا مع العالقة االجتماعية بين
األفراد  .فالمجتمع المتماسك يكون عكس المجتمع المنحل خلقيا .
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ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﳋﺎﻣﺲ
ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﳉﺮﳝﺔ
ﺗﻘﺴﻴﻢ -:
نتناول في ھذا المبحث العوامل الداخلية الدافعة إلى ارتكاب الجريمة
 ،ثم نتناول العوامل الخارجية الدافعة إلى ارتكاب الجريمة  ،وذلك في
مطلبين على النحو التالي :
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﳉﺮﳝﺔ
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﳉﺮﳝﺔ
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ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﳉﺮﳝﺔ
يقصد بالعوامل الداخلية المفسرة للسلوك اإلجرامي مجموعة العوامل
الفردية المتعلقة بشخص المجرم من الناحية البدنية أو النفسية أو العقلية
والتي يكون في توافرھا أو توافر أحدھا لدى ھذا الشخص دوراً ھاما ً في
تحديد السلوك اإلجرامي كما وكيفا ً.
وأھم ھذه العوامل الداخلية أو الفردية والتي اھتمت دراسات علم
اإلجرام ببيان دورھا في مجال الظاھرة اإلجرامية وعالقتھا باإلجرام نذكر
ما يلي:
الوراثة  ،والسن  ،و الجنس  ،والمرض  ،والتكوين العضوي والعقلي
وإدمان الخمور والمخدرات.
ﺃﻭﻻ :ﺍﻟﻮﺭﺍﺛـــــــﺔ -:
يقصد بالوراثة انتقال خصائص األصل إلى الفرع منذ اللحظات
األولى لتكوين الجنين أو انتقال خصائص األصل إلى الفرع أثناء فترة
الحمل  ،وإذا كان انتقال بعض األمراض أو انتقال بعض العوامل المھيئة
لإلصابة ببعض األمراض من األصل إلى الفرع ال يثير مشكلة من الناحية
الطبية  ،إال أن األمر ليس بنفس الصورة من ناحية علم اإلجرام  ،فالمشكلة
التي تثار في مجال البحث في علم اإلجرام تنحصر فيما إذا كان اإلجرام أو
االستعداد الرتكاب الجريمة يمكن أن ينتقل من األصل إلى الفرع ؟
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اختلف العلماء حول تحديد الصلة القائمة بين الوراثة والجريمة ،
االتجاه األول يرى اإلنسان يرث السلوك اإلجرامي وذلك ھو فحوى نظرية
لومبروزو عن المجرم بالميالد الذي يولد حامالً خصائص تجعله حتما ً
مجرما ً.
أما االتجاه الثاني يرى أن الصلة بين الوراثة والجريمة ال وجود لھا
على اإلطالق وان الجريمة ترجع للعوامل البيئية المحيطة بالمجرم.
وقد شاب ك الً من االتجاھين السابقين التطرف في الرأي  ،فمن
الصعب إغفال دور البيئة المحيطة بالفرد في تكوين شخصيته اإلجرامية ،
كما أن ما ينتقل بالوراثة ليس خصائص إجرامية معينة وإنما مجرد
إمكانات أو اتجاھات قد تولد لدى الفرد – وھذا ليس يقيني ا ً – الميل أو
االستعداد الرتكاب الجريمة.
وترتيبا ً على ذلك يرجع العلماء المعاصرون ارتكاب الجريمة إلى
مجموعة من العوامل من بينھا وراثة بعض اإلمكانات التي قد تولد لدى
الفرد االستعداد الرتكاب الجريمة  ،مع مالحظة أن تأثير ھذه اإلمكانات
ليس حتميا ً وإنما تنحصر أھميتھا في أنھا تشكل أحد العوامل اإلجرامية.
ﺛﺎﻧﻴــﺎ  :ﺍﻟﺴــــﻦ -:
يمر اإلنسان في حياته بمراحل عمرية عديدة  ،وتختلف خصائص
الفرد من حيث التكوين البدني والنفسي في كل مرحلة من ھذه المراحل
العمرية.
كما أن للبيئة المحيطة بالفرد دور ھام في تحديد اتجاھات سلوكه في
كل مرحلة عمرية.
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ومن أھم المراحل التي يمكن التعرض لھا لبيان مدى ارتباطھا
بالظاھرة اإلجرامية كما ً وكيفا ً مرحلة الطفولة  ،مرحلة المراھقـة  ،مرحلة
النضوج ومرحلة الشيخوخة.
أ -مرحل ة الطفول ة:
تمتد ھذه المرحلة حتى سن الثانية عشرة  ،وتتميز الفترة من التاسعة
إلى الثانية عشرة بخطوات نحو االستقرار النفسي واالنتظام في الحياة
المدرسية .وخالل ھذه المرحلة ال تظھر أفعال إجرامية إال على سبيل
االستثناء  ،ويرجع ذلك للضعف الذي يميز الطفل في ھذه السن  ،باإلضافة
إلى محدودية الوسط االجتماعي الذي يعيش فيه الطفل في ھذه السن
المتقدمة.
ب -مرحل ة المراھق ة :
تمتد ھذه المرحلة من الثانية عشرة إلى الثامنة عشرة  ،وأھم ما
يميزھا ھو نمو البدني والذھني والتغيرات النفسية نتيجة الزيادة في
إفرازات الغدد.
وھذه التغيرات البيولوجية  ،عالوة على ما يصاحبھا من اتساع مساحة
العالقات االجتماعية للحدث وتنوع الوسط البيئي واالجتماعي الذي يتعامل
معه الحدث  ،تزيد من نسبة ارتكاب الجريمة .ھذا من ناحية الكم  ،أما من
ناحية الكيف فإن جرائم الحدث في ھذه المرحلة تدور حول ارتكاب جرائم
األموال وكذلك ارتكاب الجنسية األخالقية مثل ھتك العرض واالغتصاب.
ج ـ -مرحل ة النض وج :
تمتد ھذه المرحلة المركبة من الثامنة عشرة إلى الخمسين .وداخل ھذه
المرحلة يمكن التمييز بين ثالثة مراحل  ،األولـى  :وتعرف بالنضج المبكر
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وتمتد من الثامنة عشرة إلى الخامسة والعشرين  ،والثانيــة  :وتعرف
بالنضج المتوسط وتمتد من الخامسة والعشرين إلى الخامسة والثالثين ،
والثالثــة  :وتعرف بالنضج الكامل وتمتد من الخامسة والثالثين إلى
الخمسين.
وفي مرحلة النضج المبكر تصل االضطرابات البيولوجية والنفسية
المتصلة بمرحلة المراھقة إلى نھايتھا حيث تبدأ مرحلة الشباب .وفي ھذه
المرحلة يستمر ارتفاع معدل جرائم األموال وذلك بظھور نوعية جديدة من
ھذه الجرائم مثل النصب وخيانة األمانة.
وكذلك يالحظ ارتفاع نسبة جرائم االعتداء على األشخاص مثل
الضرب والجرح والضرب المفضي إلى الموت وجرائم القتل  ،كذلك
جرائم القتل الخطأ المرتبط بقيادة السيارات .كما ترتفع نسبة جرائم الفعل
الفاضح إلى أعلى معدالتھا.
أما في مرحلة النضج المتوسط  ،فإن مالمح الشخصية تقترب من
صورتھا النھائية حيث يتجه الفرد إلى النشاط والحيوية في عمله لتحقيق
االستقرار المھني والمالي مع شعوره بالحاجة إلى الحياة العاطفية لتحقيق
االستقرار العائلي.
ويأخذ منحنى اإلجرام في بداية الھبوط خالل ھذه المرحلة مع استمرار
ارتكاب نوعية معينة من الجرائم مثل جرائم النصب والسرقة والقتل الخطأ
المرتبط بحوادث الطرق وقيادة السيارات.
أما مرحلة النضج الكامل فھي تتميز بذروة النمو في اإلمكانات الذھنية
والنفسية  ،وكذلك تأخذ الحياة طابع االستقرار على كافة المستويات المھنية
واالجتماعية والعائلية.
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•ويالحظ على ھذه المرحلة ھبوط نسبة اإلجرام بصفة عامة مع مالحظة
أن جرائم االعتداء على الشرف واالعتبار تبلغ ذروتھا في ھذه المرحلة
خاصة وأن ھذه النوعية من الجرائم ال تحتاج إلى مجھود عضلي
الرتكابھا.
د -مرحل

ة الش

يخوخة:

تمتد من سن الخمسين وحتى نھاية العمر،وفي المرحلة يبدأ الضعف
من الناحية البدنية والذھنية .
ومرحلة الشيخوخة يصاحبھا ھبوط حاد في معدل الجرائم خاصة تلك
التي تحتاج إلى مجھود بدني وعضلي كجرائم االعتداء على األشخاص
وكذلك جرائم السرقة بإكراه.
ويستخلص من ھذا التقسيم لمراحل العمر أن ھناك عالقة بين السن
وبين اإلجرام حيث لوحظ أن كل مرحلة عمرية تتميز بنوع معين من
اإلجرام كما أن نسبة اإلجرام من حيث الكم تختلف انخفاضا ً وزياد ًة حسب
المرحلة العمرية التي يمر بھا الفرد.
ﺛﺎﻟﺜــﺎ :ﺍﳉﻨـــﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨــﻮﻉ -:
إذا كانت الدراسات التي أجريت عن العالقة بين الجنس أو النوع وبين
الظاھرة اإلجرامية قد أثبتت اختالف ا ً واضحا ً بين إجرام كل من المرأة
والرجل سواء من حيث الكم أو الكيف  ،ونجد أن ھناك اتجاھين أساسيين
في تفسير ھذا االختالف.
يعتمد االتجاه األول على االختالف البيولوجي أي االختالف في
التكوين البدني والنفسي لكل من الرجل والمرأة  ،و أن تكوين المرأة بدنيا ً
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أضعف من تكوين الرجل  ،دل ذلك على قلة إقدامھا على ارتكاب جرائم
العنف  ،أو على التجائھا إلى وسائل سھلة إذا ما فكرت فى ارتكاب ھذه
النوعية من الجرائم مثل القتل بالسم .ومن الناحية النفسية فإن التغيرات
الفسيولوجية التي تمر بھا المرأة في فترات مختلفة من حياتھا والمرتبطة
في األصل بطبيعتھا كأنثى كالحمل والوضع والرضاعة  ،ھذه التغيرات
تقف وراء ارتكابھا نوعية معينة من الجرائم.
أما االتجاه الثاني في تفسير اختالف إجرام الرجل عن إجرام المرأة
يعتمد على طبيعة الظروف االجتماعية التي يعيش فيھا كل منھما .فضآلة
الدور الذي تلعبه المرأة في المجتمع وعدم خروجھا إلى الحياة العامة ھو
الذي يقلل من فرص ارتكابھا للجريمة .وعليه فإن الفجوة بين إجرام كل
من الرجل والمرأة تضيق كلما لعبت المرأة دوراً كبيراً في المجتمع
وشاركت بصورة إيجابية في نواحي الحياة المختلفة ألن ذلك يجعلھا
عرضة لالحتكاك بالغير .
وما يمكن أن نستخلصه من استعراض االتجاھات السابقة في تفسير
اختالف إجرام المرأة عن إجرام الرجل ھو أنه يجب عدم إغفال أي من
االعتبارات أو التفسيرات السابقة  ،بل إنه يجب النظر إليھا نظرة تكاملية
وعدم االستناد إلى أحد ھذه التفسيرات على سبيل االنفراد.
فقد خلص الفقه الحديث إلى أن اختالف إجرام المرأة عن إجرام
الرجل يرجع في حقيقة األمر إلى اختالف التكوين البدني والنفسي لكل
منھما وفي نفس الوقت إلى طبيعة الظروف االجتماعية التي تعيشھا المرأة
والتي تحدد حجم الدور الذي تلعبه في المجتمع.
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ﺭﺍﺑﻌﺎ  :ﺍﻹﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ :
 -١ﺍﻹﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ :
لقد أثبتت التجارب أن اإلمراض العضوية لھا تأثير كبير فى ارتكاب
الجريمة  ،ومن ھذه األمراض مرض السل أثبتت الدراسات أن لھذا
المرض أثر على الناحية النفسية للمصاب بحيث تجعل منه شخص متشائم
غير قادر على مواجھة المشكالت التي تعترضه مما يحدو به إلى ارتكاب .
كما أن اإلصابة ببعض الحميات يمكن أن يتسبب في إحداث بعض
االضطرابات في اإلدراك واإلرادة  ،كاضطراب الذاكرة وشرود الذھن
التفكير  ،ومن بين الحميات التي يمكن أن تحدث خلالً في الجانب اإلرادي
للشخص مرض التيفود والحمى الشوكية  ،ولعل ھذا النوع األخير ھو
األخطر من بينھا  ،إذ تنال من صفات الشخصية فتغير في انطباعاته
وانفعاالته وتنال من القدرة على التحكم في الغرائز والميول .وھكذا يمكن أن
يقدم المصاب بھا على ارتكاب أشد أنواع الجرائم خطورة كالقتل والعاھات
المستديمة والسرقة باإلكراه.
وتأتي إصابات الرأس والتھابات في أغشية المخ كأحد العوامل التي قد
تقف وراء الظاھرة اإلجرامية لما تحدثه ھذه اإلصابات وااللتھابات من
تغيرات حادة في الشخصية .وعادة ما تكون ھذه اإلصابات مرتبطة بخلل أو
مرض أصاب األم في فترة الحمل .ولعل ھذا يقف وراء اختالف السلوك
اإلجرامي للتوائم المتماثلة رغم وحدة الظروف البيئية.
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 -٢ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ :
أما األمراض العقلية ھي كل حالة عقلية أو انفعالية تؤثر على سلوك
الفرد فتحول بينه وبين ممارسته لحياته بشكل طبيعي .
وقد أثبتت العديد من التجارب بأن العالقة بين المرض العقلي واإلجرام
عالقة مباشرة حيث يؤثر المرض العقلي على سلوك المصاب وتصرفاته
إثناء مرضه  ،مثل مرض الصرع  ،وھو عبارة عن اضطراب عقلي يحدث
وقد يؤدي بالمصاب إلى ارتكاب جرائم السرقات البسيطة .
 -٣ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ:
أما األمراض النفسية ھي كل حالة نفسية تؤثر على سلوك الفرد فتحول
بينه وبين ممارسته لحياته بشكل طبيعي  ،وأھم ھذه اإلمراض النفسية
انفصام الشخصية وھو من اخطر األمراض النفسية وأكثرھا صله في
اإلجرام  ،كما انه من أكثر األمراض انتشارا بين الشباب ومن أھم أعراضه
اإلھمال بنفسه أو أسرته أو عمله وقد يصل به األمر إلى التشرد واإلجرام.
أيضا من األمراض النفسية مرض الھوس واالكتئاب وھو مرض
يحدث اضطرابا في شخصية الفرد ويؤدي إلى تفكك نفسيته مما يحدو به إلى
ارتكاب جرائم اإليذاء .

44

ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ:
 -١ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ :
يقصد بالتكوين العضوي مجموعة الخصائص الجسدية أو البدنية
الظاھرة التي تميز الشخص منذ والدته  ،والتساؤل الذي يطرح نفسه في
ھذا الخصوص يتعلق بما إذا كان لھذه الخصائص الجسدية الظاھرة دور
في دفع الشخص إلى ارتكاب الجريمة من عدمه ؟ وعما إذا كان المجرم
يمكن تمييزه عن غيره بتوافر مجموعة معينة من الخصائص الجسدية أو
البدنية يمكن من خالل مالحظتھا االستدالل على شخصيته اإلجرامية ؟
وفي سبيل البحث عن تفسير لما يمكن أن يوجد من عالقة بين التكوين
البدني للفرد وبين ارتكاب الجريمة ظھرت العديد من النظريات .وكان
أولى النظريات التي ظھرت في ھذا الخصوص تمثلت في األفكار التي
تبناھا العالم اإليطالي لومبروزو  ،حيث كان من بين أفكاره أن ھناك نوع
من المجرمين يتميز بخصائص جسدية معينة تجعل بينه وبين اإلنسان
البدائي الوحشي شبھا ً كبيراً.
وذكر أن من بين ھذه الخصائص الجسدية وجود شذوذ في شكل
الدماغ والوجه مثل كبر حجم الجمجمة وفرطحة األنف  ،باإلضافة إلى
كثافة شعر الصدر  ،اتساع في مدى طول الذراعين بالنسبة للبنية  ،البطء
والخمول اللذين يغلبان على حركة الوظائف الداخلية ألعضائه  ،مناعة
ضد األمراض  ،عدم التأثر بالجروح وقلة في اإلحساس الجلدي باأللم

.

وقد وجھت لھذه النظرية العديد من االنتقادات حيث أنھا لم تنجح
في وضع قانون عام يصلح أساس ا ً لنظرية علمية في تفسير الظاھرة
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اإلجرامية حيث أن ما قد ينسب من خصائص إلى المجرم بطبيعته قد
يتوافر لدى غير المجرمين  ،وبناء عليه فإن من الصعوبة بمكان أن يتم
الربط بطريقة حتمية بين وجود خصائص جسدية معينة وبين ارتكاب
الجريمة.
 -١ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ :
يقصد ب التكوين العقلي مــســتــوى الــذكــاء لدى الفرد  ،يرتبط الذكاء
بمجموعة من اإلمكانيات والقدرات المستقبلة التي تمكن الشخص من انتھاج
سلوك معين يتفق ويتالءم مع ظروف بيئته وما يصادفه من مواقف .وقد
عرفه البعض بأنه القدرة اإلجمالية والمعقدة للشخص على التصرف لتحقيق
غاية معينة والتفكير بطريقة عقالنية وإقامة صالت مفيدة مع الوسط الذي
يعيش فيه .ومن بين اإلمكانيات أو القدرات التي تكون الذكاء اإلدراك
الحسي أو الوعي  ،وما يشمله من االنتباه وسرعة التذكر  ،والتصور
والتخيل  ،وطريقة التفكير  ،والقدرة على التحليل.
وال شك أن الناس يختلفون فيما بينھم في قدر ما يتمتعون به من
ذكاء .فمنھم العباقرة النابغون  ،وھم يمثلون الفئة الضئيلة من المجتمع ،
ومنھم متوسطي الذكاء وھم الكثرة الغالبة  ،ومنھم ضعاف العقول أو
قليلو الذكاء وھم الذين يعانون عجزاً أو نقصا ً في قدراتھم العقلية يعوقھم
عن انتھاج سلوك السبيل الذي يعينھم على التكيف والتالؤم مع البيئة
الخارجية  ،وھم كالفئة األولى عددھم قليل بين الناس.
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ويمكن التمييز بين عدة أنواع من الذكاء .فھناك الذكاء العملي
والذكاء الفكري والذكاء الفني .ومن ھنا يتنوع األفراد في مھنھم فنجد
منھم المفكرون والفنانون  ،الذين يتميزون بتفوق في قدرات الذكاء
الفكري والفني  ،كالتفكير والتذكر والتخيل والتصور  ،ونجد منھم
الحرفيون أو المھنيون الذين يمكنھم استخدام ذكائھم العملي في األنشطة
المادية بدرجة عالية من المرونة تناسب حاجات المجتمع.
ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﻛﺎء ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻲ:
اختلف الباحثون في مجال الدراسات اإلجرامية حول العالقة بين
الضعف أو التخلف العقلي والظاھرة اإلجرامية إلى رأيين  ،فقد اتجه
البعض من التقليديين إلى التقرير بوجود عالقة مطلقة ووثيقة بينھما ،
في حين أنكر البعض اآلخر من أنصار االتجاه الحديث وجود مثل ھذه
العالقة المطلقة.
وعليه ال يكمن القول بوجود رباط مباشر بين مستوى الذكاء
والسلوك اإلجرامي  ،غاية ما ھنالك أننا نستطيع أن نقسم الجرائم وفقا ً
لمعيار الذكاء ودرجته إلى جرائم األذكياء وجرائم األغبياء .وال يعني
ذلك أن ھناك جرائم تكون وقفا ً على األذكياء وأخرى مقصورة على
األغبياء  ،فالشخص قد يرتكب أية جريمة  ،وكل ما ھنالك أن الفرد
بطبعه يميل إلى ارتكاب الجريمة التي تتناسب مع معدل قدراته وملكاته
الذھنية.
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ويفترض النوع األول المكون لجرائم األذكياء في شخص مرتكبھا
قدرا عاليا ً من المھارات الذھنية  ،كما ھو الحال في جرائم النصب
وتزوير المحررات وتزيف العملة وجرائم التھريب الجمركي
والضريبي.
أما النوع الثاني المتمثل في جرائم األغبياء فھي التي ال يتطلب في
شخص مرتكبھا إمكانيات أو قدرات ذھنية خاصة .بل يغلب أن يقدم على
ارتكابھا أفراد يقل مستوى ذكائھم عن المستوى الذكاء العام .ومن أمثلتھا
جرائم التسول  ،والسب والقذف  ،وجرائم الحريق  ،وجرائم السرقة
والضرب والجرح  ،والجرائم غير العمدية كاإلصابة والقتل الخطأ.
ﺳﺎﺩﺳــﺎ  :ﺇﺩﻣــﺎﻥ ﺍﳋﻤــﻮﺭ ﻭﺍﳌﺨــﺪﺭﺍﺕ :
أثبتت األبحاث التي قام بھا العلماء في علم اإلجرام أن ھناك عالقة
قوية بين تعاطي الخمور والمخدرات أو اإلدمان عليھا وبين ارتكاب
الجريمة  ،فمن ناحية تدفع الخمور أو المخدرات متناولھا أو مدمنھا إلى
ارتكاب الجريمة نظراً لما تحدثه لديه من إثارة تجعله أكثر جرأة على
ارتكاب جريمته.
وتناول الخمور والمخدرات أو إدمانھا له تأثير مباشر على الشخص من
الناحية العقلية والذھنية وكذلك البدنية كما أنھما يؤثران على إرادة
الشخص في سيطرته على تصرفاته  ،مما يقلل من قدرته على مقاومة
دوافع الجريمة  ،ومما يزيد من فرص ارتكاب الشخص للجريمة توافر
االستعداد اإلجرامي لديه  ،فيأتي إدمان الخمور والمخدرات فيحرك ھذا
االستعداد لدى المدمن خاصة مع ما يصيب ھذا األخير من ضعف بدني
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ونفسي.
وأغلب الجرائم التي ترتكب تحت تأثير تعاطي الخمور والمخدرات
ھي جرائم اإليذاء البدني الذي قد يصل إلى حد القتل  ،وجرائم السب
والقذف الناتجة عن عدم تحكم الفرد في تصرفاته وأقواله  ،وكذلك جرائم
االعتداء على اآلداب العامة والعرض.
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ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻌـــــﻮﺍﻣﻞ ﺍﳋـــــﺎﺭﺟﻴﺔ
إن العوامل الخارجية للسلوك اإلجرامي ھي مجموعة الظروف
الخارجة عن شخصية اإلنسان المحيطة به والمؤثرة في تحديد نوع
شخصيته وفي االتجاه الذي يتخذه سلوكه وھناك من يطلق عليھا مصطلح
العوامل البيئية والظروف الخارجية ليست بالضرورة كل ما يحيط
باإلنسان وإنما يقصد بھا الظروف التي من شأھا أن تؤثر في السلوك
اإلجرامي أي التي لھا صلة مباشرة وغير مباشرة بشخص المجرم .
بحيث أن الظروف التي تحيط بالمجرم وال تؤثر في سلوكه اإلجرامي
فإنھا ال تدخل ضمن ھذه العوامل مھا كنت درجة صلة المجرم بھا .
والعوامل الخارجية تتركز أساسا في العوامل االجتماعية و الثقافية
واالقتصادية.
ﺃﻭﻻ :ﺍﻟﻌﻮﺍﻣــــﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ :
تتمثل العوامل االجتماعية في البيئة األسرية والبيئة المدرسية وبيئة
األصدقاء.
 --١ﺍﻟﺒﻴﺌـــــﺔ ﺍﻷﺳـــــﺮﻳﺔ :
األسرة ھي من أھم العوامل التي تساھم في تكوين شخصية اإلنسان
وتؤثر فــي توجيه سلوكه وكذلك تساعده في تحديد مستقبله وھذا كله راجع
لكون أن األسرة ھي أول مجتمع يصادف اإلنسان إذ تعتبر المجتمع الوحيد

50

الذي يعيش فيه اإلنسان في طفولته .
وتشمل األسرة األب والجد واألم واإلخوة واألخوات ولألسرة دور
فعال في تحديد تصرفات وسلوك الفرد في المجتمع فدورھا قوي وفعال في
تحديد تصرفات وسلوك الفرد في المجتمع ولذا فإن الدور يبدأ منذ الميالد
فضال عن البيئة التي يتلقى فيھا الفرد تعاليم دينه ويرتبط فيھا بأشخاص
تجمعه بھم صلة تمتد إلى أعماق نفسه بحيث تعتبر األسرة المجتمع الوحيد
الذي يختلط به اإلنسان في طفولته األولى فيترسب في شخصيته ما يدور
أمامه من أحداث وينطبع في مشاعره ما يتلقاه من قسوة أو حنان وعناية أو
إھمال.
لذا فإن دور األم يتمثل في منح الحنان للطفل  ،إذ أن غياب ھذا الحنان
نتيجة قسوة األم يولد لدى الطفل شعورا بالظلم  ،مما يترتب على ذلك أن
يصير عدوانيا ويرتكب في المستقبل أفعال تعد جرائم.
أما بالنسبة لألب فإنه يعد السلطة األولى له التي تحدد مدى عالقته
بالسلطة االجتماعية فيما بعد  ،وقد تؤدي قوة السلطة األبوية أو ضعفھا من
الطفل متمردا يرتكب أفعال من شأنھا أن تشكل جرائم كما إن قسوة األب
تولد لدى الطفل عقد نفسية ربما تؤدي بسلوكه اتجاه الجريمة.
ولألخوة كذلك دور فعال فإذا كان الطفل وحيد األبوين فإنه يتأثر
بحنان األبوين وتسامحھما معه فينشأ مدلال وأنانيا وكسوال .مما يؤدي إلى
انحرافه وعدم مقاومته لإلجرام

.

ويرى جانب من الباحثين في علم اإلجرام ان األسر التي تفرز
مجرمين إما مفككة أو فاسدة أو عاجزة
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 -٢ﺍﻟﺒﻴﺌــــﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳــــﻴﺔ :
تباشر البيئة المدرسية تأثيرھا على تكوين شخصية الفرد فھي إما أن
تؤدي لالنحراف وقد تعمل على عالج من االنحراف أو تساعد على
الوقاية منه.
فإذا كان المعلم أو األستاذ غير كفئ أو سيء الخلق أو غير محايد في
تعامله مع األطفال فإن ھذا قد يؤدي إلى ھرب بعض التالميذ من المدرسة
وقد يلجأ بعضھم إلى االنضمام للجماعات الجانحة وقد تعجز المدرسة عن
توفير المعاملة المالئمة للتالميذ ضعفاء الذكاء فينشأ لديھم الشعور بالنقص
وكراھية المدرسة والھرب منھا وارتكاب سلوك ال اجتماعي .
ولھذا فإن الوظيفة األساسية للمدرسة ھي التربية الفعلية  ،إال انه
ينبغي عليھا العناية بمشكالت التكيف االجتماعي لدى التلميذ وذلك عن
طريق مواجھة اآلثار السلبية التي أوجدتھا في نفس األسرة  ،وھنا تقوم
المدرسة بمواجھة القيم التي تتعارض مع قيم المجتمع ومن أھداف
المدرسة تنمية شخصية التلميذ عن طريق تغيير سلوكه وشعوره وفكره بما
يتفق مع أھداف التربية المبتغاة

.

وترجع أھمية المدرسة في الوقاية من الجرائم التي ترتكب من طرف
األحداث إلى كونھا أنھا أصبحت المكان الذي يمكن فيه اكتشاف الميول
اإلجرامية لھم ولذلك يوصي الخبراء بتوفير الخدمات االجتماعية والنفسية
على طول العام الدراسي للكشف عن األحداث الذين تظھر عليھم
المشكالت السلوكية وعالجھم في وقت مبكر.
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 - ٣ﺑﻴﺌـــــﺔ ﺍﻷﺻـــــﺪﻗﺎء :
تؤثر بيئة األصدقاء الذين يرتبط بھم الفرد على سلوكه وتصرفه حيث
أن تأثير األصدقاء ينمي لديه االستعداد والميول الذي لم يكن لديه من قبل .
وھذا يتوقف على مدى تجاوب الشخص وتكوينه النفسي والشخصي ،
ولھذا يكون تأثير األصدقاء على الشخص قوي ألن الفرد يأخذ من صفات
أصدقاءه الكثير فإذا كانت الصفات إجرامية يسيطر عليه سلوك الجريمة
إما إذا كانت عكس ذلك فقد تؤدي إلى تقويم سلوكه إلى األحسن وقد يؤثر
الفرد في أصدقاءه  ،فيقلدون أخالقه وطباعه فبيئة األصدقاء التي تشمل
المجرمين المعتادين فإن ذلك قد يؤدي إلى تكوين عصابات إجرامية  ،وقد
يتمثل األصدقاء في النوادي الرياضية وجمعيات النشاط االجتماعي التي
تسجل إنخفاظا في نسبة اإلجرام في المدن أو القرى الموجودة فيھا .
وھناك أسباب أخرى تساعد في ھذا التأثير أھمھا سوء معاملة األسرة
للحدث أو فقرھا وكذلك المعاملة السيئة التي يتلقاھا الحدث في المدرسة
توجھه نحو عصبة األصدقاء كما يؤدي فشله الدراسي إلى نفس الطريق
واالنضمام إلى عصبة األصدقاء تجعل من الحدث مرتبط عاطفيا بھا كما
يشعر كذلك بالراحة النفسية ومن ھنا ينشا التجاوب بين ھؤالء األفراد
الذين يلجأون إلى الجريمة للحصول على المال كذلك تمضية أوقات
فراغھم في األماكن التي تقربھم من اإلجرام .
 -٤ﺍﳌﺴﻜﻦ:
اختيار المسكن إلى حد كبير يؤثر على مستوى االجتماعي
واالقتصادي فوجود المسكن في حي رافيع المستوى وأضوائه على عدد

53

الحجرات كاف من الحجرات وتوفر الشروط الصحية فيه من تھوية
وإضاءة ومياه سيكون له انعكاس طيب على نفسية ساكنيه  ،وان توافر
مسكن بكل ھده الشروط يتطلب وجود دخل اقتصادي مرتفع لألسرة أما في
حالة انخفاض دخل األسرة فان السكن انعكاسا لذلك المستوى حيث تحضر
األسرة لإلقامة في مسكن متواضع قد تنعدم فيه وسائل الترفيه أو يؤثر
على سكينه فيه األبناء تربية غير صحية حيث تكثر فيه النزاعات واأللفاظ
البذيئة وعدم احترام الوالدين واإلخوة .
كما يؤثر على تحصيلھم الدراسي إذ كانوا ملتحقين بالمدارس ،ويؤدى
المسكن الضيق إلى حرمان الفرد من ممارسة ھواياته وفضاء أوقات فراغ
مما يجعله يمكث خارج البيت لفترات طويلة باحثا عن الراحة خارج دلك
السكن وقد يقع األوالد او البنات فى العديد من المشكالت نتيجة خروجھا
المتكرر .إضافة الى ذلك فان ضيق المنزل قد يدفع الى عدم الفصل بين
الصغار والكبار فى النوم واالزدحام فى حجرة واحدة.
وفى بعض األحيان تسكن مجموعة من األسر مسكن واحد على
الرغم من كثرة عددھا وتنشا خالفات عديدة وتفقد العالقات طابع
الخصوصية ،كما يشجع على ارتكاب جرائم

.

 - ٥ ٥ﺍﻟﺘــﻠﻔﺎﺯ:
يرى بعض الباحثين أن بعض األفالم تعمل على بث روح الجريمة
حيث يصور المجرم بصوره بشكل يثير اإلعجاب بشخصيته أو األفالم
العاطفية التي تثير الغرائز وتسخر من بعض العادات والتقاليد والمثل
العربية االصيله  ،وتؤدي إلى االستھتار بھذه العادات  ،وھذه األفالم ترسم
للمجرمين المناھج التي يتبعونھا.
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ورغم إن بعض البحوث دلت على اعتراف األحداث بالتأثير بما شاھدوه
من أفالم على سلوكھم اإلجرامي إال أن ھناك بالطبع آخرون شاھدوا ھذه
األفالم ولم يرتكبوا أي سلوك إجرامي .نستطيع أن نقول في ضوء ذلك إن
المشاھدة تؤدي إلى االنحراف إذا كانت تلقى استعدادا نفسيا لدى الفرد أو
إذا كانت ظروفه البيئية المحيطة مما يشجع أو يبعث على مثل ھذا السلوك
ويوجه كثير من علماء النفس واالجتماع والتربية واآلباء واألمھات
كثيرا من االتھامات إلى التلفاز فيقال انه يساعد على نمو السلبية
والالمباالة ويضعف من قوه إبصار المشاھد ويلھيه عن القراءة واإلطالع
ويدفع بالشباب إلى ارتكاب جرائم العنف والقتل والسرقة.
ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻼﳓﺮﺍﻑ :
بعد أن استعرضنا أسباب االنحراف وارتكاب الجريمة من وجھة النظر
االجتماعية فيمكن أن نستعرض التصور اإلسالمي لالنحراف وارتكاب
الجريمة على النحو التالي:
أولت الشريعة اإلسالمية عناية خاصة باألحداث وكفلت لھم عدداً من
الحقوق الخاصة التي تتيح لھم النمو بشكل سليم من جميع النواحي الجسمية
واالجتماعية والنفسية بشكل يتوافق مع الفطرة والطبيعة الت ي فطر e
اإلنسان عليھا وقد تجلت ھذه العناية في جانبين أحدھما وقائي واآلخر
عالجي:

55

ﺃ -ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ:
 -١حسن اختيار الزوجة  :قد اھتم اإلسالم بالمولود قبل مجيئه من
خالل حسن اختيار األم حيث تعتبر الموجه األول له وصالحھا يعتبر
مؤشر مھم لصالح األبناء فيما بعد.
 -٢اختيار االسم الحسن له  :بعد مجيء الطفل يقرر اإلسالم أنه البد
أن يختار األب اسم حسن يشعره بالفخر واالعتزاز بين أقرانه ويشعره بأنه
له قيمة داخل المجتمع يقول الرسول صلى  eعليه وسلم " من حـق الولد
عــلى الوالد أن يحسن أدبه ويحسن اسمه ".
 -٣حقه في الرعاية واإلنفاق  :ويشمل ذلك توفير ما يحتاج إليه الطفل
من غذاء وكساء ومأوى وخدمات طبية ونفقة تعليمه إلى غير ذلك مما
يحتاجه الطفل إلى أن يبلغ سنا ً يقدر فيھا على الكسب.

وتكون ھذه

الرعاية واجبة على األب فإذا كان ليس له أبا ً أجبر وراثه على نفقته على
قدر ميراثھم منه ويھدف اإلسالم من توفير ھذه الحاجات األساسية إلى
إبعاد الطفل عن الضياع والحاجة لكي ينمو في جو نفسي واجتماعي
متوافق ويتمتع بنمو عقلي وجسمي سليم وھذه من العوامل األساسية التي
تبعده عن االنحراف.
 -٤حقه في التربية والتعليم  :نظراً ألھمية التربية في تنشئة الطفل فقد
أوجبھا اإلسالم على والديه أو من يقوم مقامھما
 -٥حق العدل بينه وبين أخوته  :أوجبت الشريعة اإلسالمية على
الوالدين أو من يقوم مقامھما العدل بين األبناء في األمور المادية وفي
الحب والتودد إليھم فال يحل لھما تفضيل بعض األوالد على بعض لما
يترتب على ذلك من زرع العداوة والحقد والحسد ومن ھنا وجب العدل بين
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األبناء في كل المعامالت  ،يقول الرسول صلى  eعليه وسلم "ا تقوا e
واعدلوا في أوالدكم " .واإلسالم بھذا العدل في المعاملة يحمي الطفل من
كل صور االضطراب في نموه الشخص واالنفعالي واالجتماعي.
ﺏ -ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻼﺟﻲ:
لم تكتف الشريعة اإلسالمية بكفالة ھذه الحقوق للطفل والحدث بل إنھا
عملت على تحديد المصادر والمنابع المساعدة على االنحراف والجنوح
وعملت على معالجتھا والحد من تأثيرھا على الفرد ومن ضمن ھذه
المصادر التي قد تدفع لالنحراف ما يلي:
 -١الفقر :يعتبر الفقر عامالً من عوامل البؤس والحرمان والشقاء،
ومنعا ً للحقد والحسد وللتأثيرات السيئة التي يحدثھا الفقر على النفس
البشرية فقد عالج اإلسالم مشكلة الفقر بمجموعة من الحلول منھا:
أ -التكافل  :حيث ربط جميع المسلمين برباط األخوة وأقام ھذه األخوة
على النصرة والتعاون  ،قال تعالى "والمؤمنون والمؤمنات بعضھم أولياء
بعض يأمرون بالمعروف وينھون عن المنكر ويقيمون الصالة ويأتون
الزكاة ويطيعون  eورسوله أولئك سيرحمھم  eإن  eعزيز حكيم "
)التوبة ،آية .(٧١
ب -الزكاة  :وھي عبادة مالية اجتماعية تطھر النفس من الشح والبخل
والحرص وحب المال .وعندما ينال الفقير حقه من الغني تطھر نفسه من
الحسد والضغينة فإن اإلحسان يزال األحقاد ويقضي على بواعث البغضاء
ويجعل الناس أخوة متحابين رحماء متعاطفين .والزكاة تعالج مشكلة الفقر
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عالجا ً حاسما ً حيث تقارب بين الطبقات دون أن تزرع في النفوس األحقاد
والضغائن.
 -٢التفكك األسري  :إن الرباط والوفاق األسري عامل ھام في تنشئة
األبناء تنشئة سوية وذلك لما يحيطھم به من شعور بالطمأنينة واألمن
والرعاية واالھتمام لذلك حرص اإلسالم على وضع الشروط والمبادئ
الخاصة في الزواج وحدد واجبات وحقوق كال الزوجين حتى يسود التفاھم
والوفاق بينھما مما ينعكس بالتالي على األبناء ولما لالنفصال بين الزوجين
من آثار سيئة على األبناء فقد جعله اإلسالم أبغض الحالل عند  eحيث
ورد عن رسول  eصلى  eعليه وسلم قوله " :إن أبغض الحالل عند e
الطالق
 -٣رفاق السوء  :تشكل جماعة الرفاق تأثير على تكوين األنماط
السلوكية لدى الحدث والذي على ضوئه تتشكل شخصيته .لذلك فقد حث
اإلسالم على ضرورة اختيار الرفاق الصالحين واجتناب مرافقة أصدقاء
السوء.
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ :
يقصد بھا عنصر المستوى الحضري لكل المجتمعات و المنحصرة
في عدة أبعاد منھا المستوى التعليمي للفرد  ،نظرة المجتمع للجريمة  ،القيم
العقائدية أو الدينية و كذا أساليب التقدم العلمي ،فالمستوى التعليمي مثال له
تأثير كبير في الحث أو الحد من الجريمة وعلى وجه الخصوص عدم
احترام القوانين  ،يقول لمبروزو في ھذا المضمار "إن التعلم يوسع نطاق
الفھم  ،الخبرة وقد يكون سببا في ارتفاع الجريمة أو انخفاضھا " .
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أما فيما يخص نظرة المجتمع للجريمة فھناك عدة وجھات نظر
للمجتمع للجريمة منھا مجتمع يستنكر الجريمة  -ومجتمع غير مبال
بالجريمة – ومجتمع يستحسن الجريمة  .أما فيما يتعلق بالقيم العقائدية و
الدينية  :فإن األشخاص الذين ال يؤمنون بالعقائد الدينية و ال تحكمھم
ضوابط و قوانين عقائدية يرتكبون عدة جرائم  .وأخيرا أساليب التقدم
العلمي والمتمثلة في االختراعات التكنولوجية التي اخترعتھا بعض الدول
المتقدمة  ،اإلعالم  ،األسلحة  ،المواد الكيميائية ھذه كلھا قد تكون سببا أو
دافع الرتكاب الجريمة .
 -٣ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ :
ھناك ثالث أنواع من الجرائم لھا عالقة بالعوامل االقتصادية وھي جرائم
 ،االعتداء على األموال و على األشخاص و جريمة العرض  .فمثال
جريمة االعتداء على األموال التي ترتكب إلشباع حاجات معينة يفتقر إليھا
الفرد مثل المأكوالت و المالبس uuإذا كانت ظروفه االقتصادية ال
يمكنه من إشباع حاجاته بطريقة مطابقة للقانون ولكن يكون الدافع
الرتكاب بعض جرائم المال ھو استغالل الظروف  ،كذلك في فترة
الحروب أو في زيادة األسعار الرسمية تكثر جرائم النصب و االحتيال ،
بينما نجد بعض الجرائم خاصة االعتداء على المال ترتكب لتحقيق المزيد
من الرفاھية كما ھو الحال بالنسبة للرشوة التزوير و خيانة األمانة .
أما جريمة العرض فالعوامل االقتصادية تلعب دور ملحوظ في جرائم
العرض بصفة دائمة وخاصة في حاالت الرخاء أو األزمة  .فحيث تتحسن
الظروف االقتصادية و ينتقل الناس بين النوادي و المنتزھات و دور اللھو
و قد يفرط األشخاص في شرب الخمور و تعاطي المخدرات ھذه األمور و
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غيرھا مجتمعة تسھل في إقامة عالقات مشبوھة وغير شرعية وتعتبر ھذه
العالقات اعتداء على العرض.
إذن من نافلة القول أن التحوالت االقتصادية تلعب دورا ھاما في
التغير االجتماعي عموما وفي ظھور عدة جرائم  ،ومن أمثلة التحوالت
االقتصادية نذكر تحول المجتمعات اإلنسانية من مجتمعات زراعية إلى
مجتمعات صناعية و التحول إلى الصناعة يترتب عليه التركيز العمراني
في المدينة و ھجرة أھل الريف إليھا

ومما ال شك فيه أن التحوالت

االقتصادية على مدى التاريخ كان لھا عدة نتائج جوھرية في التبادل
التجاري  ،كذلك في نشأة التجمعات البشرية في المدينة كذلك في التوزيع
الطبقي في المجتمعات الصناعية و كذا تعقد مشاكل الحياة و أخيرا في
ارتفاع المستوى المعيشي  .أما التقلبات االقتصادية المتعلقة باألسعار و
الدخل و التغيرات المفاجئة التي تصيب الظواھر االقتصادية من حين إلى
آخر ھذه األخيرة تعرض المجتمع برمته ألزمات قاسية حيث ال يستطيع
إشباع حاجياته فيلجأ إلى ارتكاب بعض المخالفات التي كثيرا ما تتحول
إلى جرائم .
ھناك ظاھرة اقتصادية ال تقل أھمية في ظھور الجرائم وھي الفقر و
البطالة و أثرھما في اإلجرام فالفقر ھو عجز اإلنسان على إشباع حاجاته
األساسية و ذھب عديد العلماء إلى حد القول  ":الفقر ھو السبب الوحيد في
الجريمة " .
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋـﻠـــﻢ ﺍﻟﻌـﻘـــــﺎﺏ
ﺗﻘﺴﻴﻢ -:
نتناول في ھذا القسم نشأة ومفھوم علم العقاب  ،وبعدھا نتناول عالقة
علم العقاب بالعلوم الجنائية األخرى  ،ثم نتحدث عن نظريات علم العقاب
والتدابير االحترازية  ،ثم نتناول تعريف العقـــوبـــة وأغـــراضھا فى
الشريعة اإلسالمية  ،ثم نتحدث يعد ذلك عن أغـــراض العقـــوبـــة
وخـصـــائصھا في القانون الوضعي وبعدھا نتحدث عن التمييز بين العقوبة
وغيرھا من الجزاءات األخرى ،ثم نتناول المؤسسات العقابية ثم نتحدث
عن التدابير االحترازية  ،وأخيرا نتناول اإلفراج الشرطي ،وذلك في تسع
مباحث على النحو التالي :
ﺍﳌﺒﺤـﺚ ﺍﻷﻭﻝ  :ﻧﺸـﺄﺓ ﻭﻣﻔﻬـﻮﻡ ﻋـــﻠـــﻢ ﺍﻟﻌـــﻘﺎﺏ
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻻﺣﱰﺍﺯﻳﺔ
ﺍﳌﺒﺤـــﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑـــﻊ  :ﺗﻌﺮﻳـــﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑـــﺔ ﻭﺇﻏﺮﺍﺿـــﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺸـــﺮﻳﻌﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
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ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﳋﺎﻣﺲ :ﺃﻏـــﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘـــﻮﺑـــﺔ ﻭﺧـﺼـــﺎﺋﺼﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ  :ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺔ ﻭﻏﲑﻫـﺎ ﻣـﻦ ﺍﳉـﺰﺍءﺍﺕ
ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ  :ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ  :ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻻﺣﱰﺍﺯﻳﺔ
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ  :ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ

62

ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
ﻧــﺸــﺄﺓ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋـــﻠــﻢ ﺍﻟﻌــﻘﺎﺏ
ﺃﻭﻻ :ﻧــﺸــﺄﺓ ﻋـــﻠــﻢ ﺍﻟﻌــﻘﺎﺏ:
كانت العقوبات البدنية في العھود القديمة ھي الجزاء الوحيد الذي
يملكه المجتمع ضد مرتكب الجريمة  ،وھذه العقوبات تشمل اإلعدام وھو
أشدھا ثم بتر أحد أعضاء جسم المجرم.
و لما كان تنفيذ ھذا النوع من العقوبات ال يتطلب احتجاز المحكوم
عليه لذلك كانت كل مشاكل العقوبة تنتھي باالنتھاء من تنفيذھا الذي ال
يستغرق غير لحظات و لذلك لم يكن للسجون من شأن في ذلك الوقت اللھم
إال اعتبارھا مكانا يحجز فيه المتھم انتظارا لمحاكمته وصدور الحكم عليه
أو يحجز فيھا المحكوم عليه انتظارا لتنفيذ العقوبة البدنية فيه.
وفي ظل ھذه األھمية الضئيلة للسجون لم
توجد أي عناية بھا ولم توجه أي رعاية إلى المودعين فيھا  ،و لم يظھر
علم العقاب في صورته األولى إال عندما ظھرت في التشريعات الجنائية
عقوبة أخرى غير العقوبات البدنية ھي العقوبة المانعة للحرية  ،حينئذ
فحسب نشأت مشكلة العناية بالمحكوم عليھم بھذه العقوبة داخل السجون
على األقل في صورة تمكينھم من الحياة .
وقد تحددت العالقة بين الدولة و بين السجين في ضوء النظرة
العامة إلى المحكوم عليه فقد كان المجتمع ينظر إلى المجرم على انه
شخص شرير شاذ عدو للمجتمع فلم تكن ھناك رحمة به أو إشفاق عليه و
إنما كان المجتمع يرى في توقيع العقوبة عليه تشفيا فيه و انتقاما منه .لذلك
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لم يكن يتصور في ظل ھذه المشاعر أن تعنى الدولة بالسجين أو تقدم له أي
رعاية و إنما اقتصر كل ما التزمت به على إمداده بالحد األدنى من الوسائل
الالزمة لمواصلة الحياة.
وترك أمـر السجـون إلى السلطـان المطـلق للقائمين بإدارتھا فكانوا
يمارسون فيھا أشد أنواع القسوة و التعذيب .
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ :
يمكن تعريف علم العقاب بأنه العلم الذي يعكف على دراسة المبادئ
التي تتكفل بمواجھة الظاھرة اإلجرامية من ناحية اختيار العقوبة المناسبة
وتحديد األسلوب األمثل في تنفيذھا.
ومن التعريف السالف الذكر نجد أن علم العقاب يواجه الظاھرة
اإلجرامية من زاويتين:
األولى :اختيار الجزاء الواجب التنفيذ على النشاط اإلجرامي
الثانية :كيفية تنفيذ الجزاء على المجرم أو كيفية معاملته.

64

ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
-١

-

ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
لعلم العقاب طبيعة ذاتية تجعله مستقال عن فروع القانون الجنائي

األخرى .ھذه الذاتية تنشأ من اختالف موضوعه وأغراضه عن موضوع
وأغراض العلوم األخرى  ،مما يؤكد من جديد الطابع العلمي الخاص لھذا
العلم .ورغم تلك الذاتية إال أنه تظل لھذا العلم صلة وثيقة بغيره من العلوم
الجنائية  ،كقانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائية وعلم اإلجرام وعلم
السياسة الجنائية .وھو ما سنتناوله على النحو التالي :
ﺃﻭﻻ  :ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ :
من المعلوم أن قانون العقوبات ھو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم
التجريم والعقاب .بمعنى أن المشرع من خالل ھذا القانون يحدد أنماط السلوك
)السلبي أواإليجابي( التي توصف بأنھا جريمة  ،ويحدد لھذه األنماط العقوبات
أو التدابير المناسبة.
وبھذا المعنى فإن قانون العقوبات ھو علم معياري أو قاعدي يھدف إلى
دراسة القواعد التي تحكم التجريم والعقاب بقصد تفسيرھا وبيان مضمونھا ثم
استخالص النظريات التي تحكم األشكال القانونية لنماذج السلوك محل التجريم
والجزاءات المنصوص عليھا كأثر لوقوع الجريمة وثبوت مسئولية مرتكبيھا.
أما علم العقاب  ،ورغم أنه ھو أيضا ً علم معياري أو قاعدي يھتم بتنظيم
الجزاءات الجنائية المختلفة وأساليب المعاملة العقابية بھدف الوصول إلى
الغاية من التنفيذ العقابي  ،إال أنه علم مستقل عن قانون العقوبات .إذ أن ھذا
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العلم – علم العقاب  -كما قلنا ال يعتمد في دراساته على تشريع وضعي معين
أو على ما ھو مطبق بالفعل في دولة ما من الدول  ،ولكنه يھتم بدراسة
األصول والقواعد الكلية التي تحكم التنفيذ العقابي.
وعليه فإن دراسات قانون العقوبات تعتمد على تحليل ما ھو كائن بالفعل
من تجريم وعقاب ،أما دراسات علم العقاب فھي تبحث فيما يجب أن يكون
عليه الحال في مرحلة التنفيذ العقابي.
ورغم ھذه االستقاللية إال أنه يظل بين الفرعين صلة وثيقة تنشأ لعدة
أسباب منھا :
 -١أن دراسات علم العقاب ھي التي تقدم للمشرع الجزاء الجنائي
المناسب عند محاولة المشرع الجنائي التدخل لتجريم سلوك ما .وعند إفراغ
ھذا الجزاء في قاعدة قانونية مضافا ً إلى شق التجريم تبدأ قواعد قانون
العقوبات في التشكيل والتكوين.
 -٢أن لكل من قواعد قانون العقوبات وعلم العقاب طابع معياري مشترك.
فاألولى تبين ما ينبغي أن يكون عليه نشاط األفراد حتى ال يقعوا تحت طائلته ،
أما الثانية فتبين ما ينبغي أن يكون عليه نشاط اإلدارة العقابية حتى تتحقق
األھداف المرجوة من توقيع الجزاء الجنائي.
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ :
قانون اإلجراءات الجنائية ھو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم السبيل
اإلجرائي القتضاء الدولة حقھا في العقاب .فھو جملة قواعد إجرائية تنظم
إثبات الواقعة الجنائية قبل متھم معين  ،بدءاً من التحري واالتھام والتحقيق
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والمحاكمة  ،انتھا ًء بتنفيذ الجزاء المقضي به .فال يكفي أن ينشأ للدولة حق في
العقاب كحق موضوعي ينظمه قانون العقوبات  ،بل يجب أن يتوافر أيضا ً حق
أخر يكفل وضع الحق األول موضع التنفيذ .ھذا الحق ھو حق إجرائي يرسم
كيفية ممارسة الدولة لسلطتھا في العقاب وتحديد السلطة المنوط بھا ھذا األمر.
وكلھا أمور يعالجھا قانون اإلجراءات الجنائية.
من ھنا يظھر أن قانون اإلجراءات الجنائية ھو األداة القانونية لتوقيع
الجزاء الحنائي فبعد المراحل المختلفة للدعوى الجنائية وبمجرد صدور الحكم
النھائي تنتھي مرحلة اإلجراءات الجنائية لتبدأ مرحلة التنفيذ العقابي كما
يحددھا علم العقاب .ومن ھنا تبدو الصلة بين كال الفرعين  ،فمن ناحية ساھم
علم العقاب بتطوير قواعد اإلجراءات الجنائية من أجل كفالة أفضل الضمانات
للمتھم  ،ومن قبيل ذلك استحداث نظام قاضي تنفيذ العقوبات في بعض الدول.
ومن ناحية أخرى تأثر قانون اإلجراءات الجنائية بما وصل إليه علم العقاب
من نتائج في مجال شخصية المتھم ووجوب فحصه طبيعيا ً ونفسيا ً واجتماعيا ً
ووجوب إعداد ما يسمى بملف الشخصية الذي ينتقل مع المتھم خالل كافة
مراحل الدعوى الجنائية.
كذلك تكشف دراسات وبحوث علم العقاب عن ضرورة تقسيم مراحل
الدعوى الجنائية إلى مرحلتين  :األولى ھي مرحلة اإلدانة  ،وفيھا تبحث
المحكمة حول ثبوت وقوع الجريمة وإسنادھا إلى المتھم  ،والثانية ھي مرحلة
الحكم وفيھا تبحث المحكمة في شخصية المتھم ووضعه االجتماعي والعائلي
والمادي من أجل تحديد الجزاء الجنائي الذي يالءم ظروفه وحالته..
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ﺛﺎﻟﺜﺎ  :ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ :
سبق القول بأن علم اإلجرام ھو فرع من العلوم الجنائية يھتم ببحث كافة
العوامل الدافعة للسلوك اإلجرامي .ومن ھنا يبدو الفارق بين العلمين  ،فبينما
تھتم دراسات علم العقاب بدراسة اإلجراءات التي يمكن اتخاذھا بعد وقوع
الجريمة  ،فإننا نجد أن أبحاث علم اإلجرام تھتم بدراسة األسباب المختلفة
للظاھرة اإلجرامية قبل وقوع الجريمة ذاتھا .عالوة على ذلك فإن علم العقاب
كما سبق القول ھو علم معيارى أو قاعدي يتناول دراسة الجزاء الجنائي –
عقوبة أم تدبير – من أجل استخالص أغراضه وبيان مجموعة القواعد
والمبادئ العامة التي يجب أن تحكم تنفيذه .أما علم اإلجرام فھو علم من العلوم
السببية التفسيرية  ،التي تعني بتفسير الظاھرة اإلجرامية بھدف الوصول إلى
قوانين عامة تحكم السلوك اإلجرامي من حيث دوافعه وأسبابه الفردية
واالجتماعية.
وعلى الرغم من ھذا االختالف  ،إال أن كال الفرعين يلتقيان عند ھدف
واحد ھو العمل على مكافحة الجريمة  ،وأن كال منھما يكمل األخر  ،فال يمكن
دراسة الجزاء الجنائي  -كمحور اھتمام علم العقاب  -إال بعد التعرف على
أسباب اإلجرام ذاته.
فبناء على ما تسفر عنه أبحاث علم اإلجرام من نتائج حول أسباب
الظاھرة اإلجرامية والعوامل الدافعة إليھا يمكن تحديد أفضل األساليب في
مجال المعاملة العقابية  ،كي يؤتي الجزاء الجنائي ثماره ويحدث أثره في نفس
الجاني وبقية أفراد المجتمع.
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ﺭﺍﺑﻌﺎ  :ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ :
سبق وأن أوضحنا إن علم السياسية الجنائية يھدف إلى اقتراح الوسائل
الفعالة لمحاربة الظاھرة اإلجرامية .لذا فإن ھدف السياسية الجنائية ال يقتصر
على الحصول على أفضل صياغة لقواعد قانون العقوبات  ،وإنما يمتد إلى
إعطاء اإلرشادات والتوجيھات إلى كل من المشرع في مرحلة صياغة
النصوص العقابية  ،وإلى القاضي حال تطبيق تلك النصوص  ،وإلى اإلدارة
العقابية حال تطبيق ما قضى به القضاء في حكمه.
على ھذا فإن للسياسية الجنائية تشمل دراسة القاعدة القانونية في مرحلة
التجريم  ،فتبحث في األفعال المجرمة بالفعل واألفعال التي يجب تجريمھا
واألفعال التي يجب أن يرفع عنھا وصف التجريم.
كما تشمل دراسة القاعدة القانونية في مرحلة اختيار الجزاء الجنائي ،
فتبحث فيما إذا كان الجزاء الجنائي القائم يحقق أغراضه أم يلزم استبداله
بجزاء أخر أكثر ردعا ً  ،وما ھي أفضل النظم والوسائل التي يجب أن تتبع في
تنفيذ الجزاء الجنائي.
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ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻻﺣﱰﺍﺯﻳﺔ
أھم نظريات علم العقاب والتدابير االحترازية :
ﺃﻭﻻ  :ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻻﺣﱰﺍﺯﻳﺔ:
تقوم المدرسة الوضعية والتدابير االحترازيةعلى المنھج العلمي
التجريبي برفض مبدأ حرية االختيار )المدرسة التقليدية( واعتناق مبدأ
الحتمية في التصرف اإلنساني
فالجريمة ھي نتاج لعوامل داخلية وخارجية ال يمكن لإلنسان منعھا
فتطبق على المجرم تدابير احترازية تخلو من األلم وتھدف للعالج والتأھيل
والقضاء على خطورته اإلجرامية
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻻﺣﱰﺍﺯﻳﺔ:
يقـــوم علــــى التوفيق بين الــمذھبين التقـــليدي والوضعي
فالعقوبة تقوم بصيانة المصالح والردع العام واإلنذار واإلصالح  ،أما
التدابير فلھا قيمتھا في حال عجزت العقوبة عن تحقيق إغراضھا ،
ويعترفون بالتدابير االحترازية بنطاق محدود خاضع للشرعية وان يكون
بعد ارتكاب جريمة وبمعرفة القضاء وذلك لصون حرية اإلنسان.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻻﺣﱰﺍﺯﻳﺔ:
ظھرت كرد فعل لمفھوم العقوبة الخاطئ القديم وللدفاع عن حقوق
األفراد والعدالة للمجتمع
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وضرورة تأھيل المجرم المنحرف كحق له ألن المجتمع ھو من ساھم
بظروفه في دفعه إلتيان السلوك المنحرف
وعدم جواز معاقبة المجرم بل إيقاع تدبير دفاع اجتماعي لعالجه
وتخليصه من الخطورة الكامنة فيه
وطالب أنصار ھذه المدرسة بإلغاء العقوبات والقضاء والقانون
واالكتفاء في مكافحة اإلجرام )الخلل االجتماعي( بدراسة المجرم دراسة
شاملة لعالجه وتقوميه وإعداده للتأليف والتكليف االجتماعي.
ﺭﺍﺑﻌﺎ  :ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﳉﺪﻳﺪ )ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺍﻧﺴﻞ(:
حماية المجتمع والفرد من اإلجرام .وتتحقق حماية المجتمع بمواجھة
الظروف التي تغري باإلقدام على الجريمة  ،والقضاء على تأثيرھا الضار
ووضع المجرم في وضع ال يستطيع فيه اإلضرار في المجتمع.
أما حماية الفرد الذي أجرم فتتحقق )بتأھيله( أي استعادته إلى
والسبيل إلى ذلك ھو توفير مركز اجتماعي شريف له :ذلك أن من شأن
تأھيله وقاية شر اإلقدام على جريمة تالية وتطبيق تدابير الدفاع االجتماعي
كالعقوبة بمعرفة القضاء وتأھيله ليصبح عضوا نافعا وعارض انسل
اإلعدام ألنه منافي للقيم اإلنسانية.
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ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻭﺇﻏﺮﺍﺿﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ :
ھي جزاء يقرره الشارع في حق كل من يخالف أحكام الشريعة
اإلسالمية.
ﺇﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ :
-١ﺇﺻﻼﺡ ﺍﳉﺎﻧﻲ :
العقوبة إنما قررت إلصالح الجاني ال لالنتقام من الجاني والتشفي منه
 ،فالمجرم إذا شعر باأللم وأحس به فإنه سيشعر حتما ً بمقدار ما تسبب به
لآلخرين من األلم مما يولّد حالة صحوة الضمير في نفسه ذلك الذي يدفعه
إلى تأنيبھا مما يؤدي بالنتيجة إلى اإلقالع عن األعمال اإلجرامية.
 -٢ﺍﻟﺮﺩﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ -:
غرض العقوبة في الشريعة اإلسالمية ترھيب المجرمين المحتملين
من ارتكاب الجريمة وحماية المجتمع اإلسالمي من الجريمة.
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 -٣ﺍﻟﺮﺩﻉ ﺍﳋﺎﺹ-:
الردع الخاص في الشريعة اإلسالمية ذو طابع عالجي  ،يتعلق بمن
أقدم على ارتكاب الجريمة  ،فيھدف إلى منعه من العودة إليھا مرة أخرى.
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ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﳋﺎﻣﺲ
ﺃﻏـــﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘـــﻮﺑـــﺔ ﻭﺧـﺼـــﺎﺋﺼﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ
العقوبة جزاء ينص عليه القانون ويوقعه القاضي بمقتضى حكم قضائي
على مرتكب الجريمة .
ﺃﻭﻻ :ﺃﻏـــﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘـــﻮﺑـــﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ:
تتمثل أغـــراض العقـــوبـــة في القانون الوضعي في تحقيق العدالة
وتحقيق الردع العام والخاص .
 -١ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ :
الجريمة عدوان على العدالة كقيمة اجتماعية  ،وھي كذلك عدوان على
الشعور بھا المستقر ضمير األفراد.
فالجريمة عمل عدواني يقع من المجني عليه وھى بذلك تصيب شعور
العدالة المستقر في ضمير اإلفراد  ،فإذا تم تجاھل ھذا الشعور فان ذلك
يشجع على االنتقام الفردي  ،فالعقوبة ھنا تھدف إلى محو ھذا العدوان
وھذا من شانه إن يعيد القانون ھيبته وللسلطة احترامھا فضال عن إرضاء
مشاعر وأحاسيس اإلفراد التي إثارتھا الجريمة فتعيد الطمأنينة إلى نفوسھم
وتعبر عن كراھية المجرم.
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 -٢ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺩﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ :
ينظر للعقوبة على أنھا إنذار موجه للكافة من الناس  ،تنذرھم بسوء
العاقبة في حالة تقليد المجرم في سلوكه.
ولكي يطمئن المشرع إلى تحقيق ھذا الھدف  ،فإنه يجب أن يستند إلى
قواعد العدالة في التشريع .ولما كان أمر تحقيق العدالة موكول إلى القاضي
 ،لذا فقد جرت التشريعات على تقرير العقوبات بين حد أدنى وحد أقصى ،
أو تقرير عقوبات تخيرية ذات جسامه متفاوتة  ،تاركة للقاضي حرية تقرير
العقوبة المناسبة كما ً وكيفا ً حسب ظروف كل حالة.
 -٣ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺩﻉ ﺍﳋﺎﺹ:
يقصد به عالج الخطورة اإلجرامية الكامنة في شخص المجرم ومنعه
من العودة إلى اإلجرام مستقبال .فالردع الخاص إذن له طابع فردي ألنه
يتجه إلى شخص بالذات ليغير من معالم شخصيته ويحقق التآلف بينھا
وبين القيم االجتماعية السائدة في المجتمع .
وھذا خالفا للردع العام الذي يواجه خطورة محتملة مصدرھا كافة
الناس الذين يخشى تقليدھم للمجرم .وعليه فان الردع الخاص يضع في
اعتباره السلوك المستقبل للمجرم ويھدف إلى القضاء على احتمال إقدامه
على ارتكاب جريمة تالية.
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ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺧـﺼـــﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌــﻘـــﻮﺑــﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ:
-١

ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ:

والمراد بذلك أنھا تخضع لمبدأ الشرعية فينفرد المشرع بتحديدھا دون
أن يترك األمر لحكم القاضي  ،وإذا كانت لھذا األخير سلطة تحديدھا بين
حديھا األدنى واألقصى .
-٢

ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ:

المقصود بھذا المبدأ أن السلطة القضائية ھي التي تحتكر توقيع
العقوبات الجنائية .إذا الواقع أن قضائية العقوبات ھي امتداد لشرعيتھا فال
عقوبة إال بنص وال تطبيق لھذا إال بحكم قضائي .
-٣

ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ:

ومعناھا أن العقوبة ال ينبغي أن يطول بإثارة مباشرة إال شخص
المحكوم عليه في جريمة  ،دون سواه مھما قربت صلته بالمحكوم عليه.
فالعقوبة سواء توجھت نحو الحياة المحكوم عليه أو حريته أو ماله فإنھا ال
توقع إال عليه وإال يجوز أن يحمل وزرھا سواه كما أنھا ال تورث عنه.
ونتيجة لذلك إذا توفى المتھم – قبل الحكم عليه – وأثناء نظر الدعوة
انقضت الدعوى الجنائية  ،وإذا توفى بعد الحكم وقبال تنفيذ العقوبة أو
أثنائه سقط الحكم وامتنع التنفيذ .
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 -٤ﺗﻔﺮﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ:
يقصد به تحديد القاضي العقوبة تبعا لظروف الجاني الواقعية سواء
منھا ما يتصل بظروف ومالبسات ارتكاب الجريمة  ،أو ما يتصل منھا
بشخص الجاني ومدى خطورته اإلجرامية  ،ويمكن التمييز بين ثالث أنواع
من التفريد العقابي  ،التفريد التشريعي والقضائي واإلداري.
أ -التفريد التشريعي:
ھو ذلك التفريد الذي يتواله المشرع نفسه عند تحديد وتقدير عقوبات
متنوعة للجريمة آخذا في اعتباره جسامتھا وظروف فاعلھا أو المسئول
عنھا .ومن مظاھر ھذا التفريد أن يحدد للجريمة عقوبة ذات حد أدني
وحد أقصى  ،وكذلك تقدير الظروف المشددة سواء كانت ظروفا مادية مثل
استخدام المادة السامة في القتل ،أو شخصية مثل سبق اإلصرار في جريمة
القتل .كذلك من مظاھر التفريد التشريعي تبني المشرع لنظام األعذار
القانونية المخففة للعقاب  ،و تقرير معاملة خاصة لألحداث.
ب  -التفريد القضائي:
بعد أن يحدد المشرع عقوبة الجريمة بحدين أقصى وادني يترك
للقاضي إعمال سلطته في تقدير العقوبة بين ھذين الحدين أخذا في االعتبار
الظروف الخاصة بارتكاب الجريمة من حيث جسامتھا وخطورة والجاني.
ومن صور ھذا التفريد أن يترك المشرع للقاضي الخيار بين عقوبتين
كالحبس أو الغرامة  ،والحكم بالعقوبة األصلية مع النفاذ أو إيقاف التنفيذ إذا
توافرت شروطه.
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ج -التقدير اإلداري:
ھو الذي تقوم به اإلدارة العقابية القائمة على تنفيذ العقوبة دون أن
ترجع في ذلك إلى السلطة القضائية  ،ويھدف ھذا التفريد إلى إصالح حال
المجرم وذلك بفحص المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فحصا طبيا ونفسيا
واجتماعيا  ،وإخضاعه تبعا لنتيجة الفحص لما يالئمه من المعاملة في
المؤسسة العقابية.
ومن مظاھر التفريد اإلداري جواز اإلفراج الشرطي عن المحكوم عليه
إذا استوفى مدة معينة من العقوبة المحكوم بما عليه إذا وجد ما يدعو إلى
الثقة في انه لن يعود إلى سلوك طريق الجريمة مرة أخرى.
-٥

ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ:

المراد بذلك ھو أن النص القانوني يسرى في حق كل األفراد ال بحسب
مراكزھم في الھيئة االجتماعية.
على أن المساواة في العقوبة ال تعنى تساويا في العقوبة المنطوقة ضد
الجناة المقترفين لذنب واحد فذلك يحكمه مبدأ آخر ھو تفريد العقوبة بحسب
درجة مسؤولية الجاني وظروف وقوع الجريمة ومدى الخطورة اإلجرامية
الكامنة فيه .ولكن المساواة في العقوبة تعنى إمكانية انطباق النص
القانوني على الكافة ولكن على أساس تقدير القاضي لظروف وقوع
الجريمة وحالة المجرم.
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ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺍءﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺃﻭﻻ :ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺪﻧﻲ:
تختلف العقوبة عن التعويض المدني في األمور التالية:
 .١العقوبة نظام جزائي في حين يتجرد التعويض من ھذا الطابع.
 .٢توقيع العقوبة حق للمجتمع  ،تطالب به االدعاء العام )النيابة العامة(
باسم المجتمع  ،ومن ثم فھي ال تملك حق التنازل عنه  ،أما المطالبة
بالتعويض فيثبت للمضرور ومن يحل محله ويملك التنازل عنه.
 .٣ھدف العقوبة مكافحة اإلجرام  ،أما التعويض فيرمي إلى جبر
الضرر وإعادة األمور إلى حالھا قبل وقوع التصرف الضار.
 .٤تصدر العقوبة بحكم جنائي ينفذ جبرا على المحكوم عليه  ،أما
الحكم بالتعويض فھو من اختصاص المحاكم المدنية من حيث األصل ،
كما يمكن االتفاق عليه دون اللجوء إلى المحاكم  ،مع إمكان أدائه اختيارا.
 .٥العقوبة ال توقع على بعض األفعال التي ال تصيب المجتمع بضرر
وان سببت للغير ضررا  ،فيسأل الفاعل مدنيا فقط  ،وقد يعاقب على الفعل
أو االمتناع إذا اضر بالمجتمع وان لم يسبب أي ضرر للغير ،فال يسال
الفاعل من الناحية المدنية.
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 .٦تنفذ العقوبة في الجاني فقط و تنقضي بوفاته  ،أما التعويض فيتحمله
إلى جانب المدعى عليه المسئول مدنيا  ،و يمكن أن ينفذ في تركته بعد
وفاته .
ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻭﺍﳉﺰﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ:
تختلف العقوبة عن الجزاءات التأديبية في األمور التالية:
 .١العقوبة تھدف إلى حماية مصالح المجتمع وأمنه  ،ومن ثم فھي
تسري على كل من اضر بھذه المصالح دون استثناء  ،أما الجزاءات
التأديبية فإنھا مقررة لمصلحة ھيئة أو طائفة معينة  ،ال توقع إال على من
يعمل بھا إذا خرج عن مقتضيات لوائحھا أو تعليماتھا.
 .٢الحق في توقيع العقوبة مقرر للمجتمع وفقا لما يحدده القانون  ،أما
الحق في توقيع الجزاء التأديبي والنزول عنه فھو للھيئة اإلدارية التي قرر
لحمايتھا.
 .٣العقوبة ال تصدر إال بحكم قضائي  ،أما الجزاء التأديبي فقد يصدر
بحكم أو بقرار من السلطة التأديبية المختصة.
 .٤العقوبة تقابل الجريمة  ،والقانون ھو الذي يحدد الجريمة والعقوبة
تطبيقا لمبدأ الشرعية  ،بينما يقابل الجزاء التأديبي الخطأ اإلداري باعتباره
خروجا عن متطلبات الوظيفة  ،ولذلك فان األفعال المكونة للذنب اإلداري
غير محددة على سبيل الحصر ،كما أن تقدير الجزاء التأديبي متروك
لتقدير السلطة التأديبية بحسب تقديرھا لجسامة الفعل في الحدود التي
يقررھا القانون.
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 .٥يعد الجزاء التأديبي اقل خطورة من العقوبة من حيث النتائج
واآلثار ،فالعقوبة إيالمھا يمس حياة الفرد أو حريته أو ماله أو اعتباره ،
في حين أن الجزاء التأديبي يمس المركز الوظيفي للموظف.
وعلى الرغم من اختالف العقوبة عن الجزاء التأديبي فھناك تقارب
بينھما  ،حيث أنھما يستھدفان الردع  ،وال تتخذ اإلجراءات الالزمة للحكم
بھما أو تنفيذھما إال إذا كان الشخص المطلوب عقابه أو تأديبية حيا ،كما
أن العقوبة والجزاء التأديبي ال يوقعان إال على المسئول عن الجريمة
الجنائية أو التأديبية  ،فكالھما يخضعان لمبدأ الشخصية ،فال يجوز توقعھما
على ورثة المسئول.

81

ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
ﺍﳌـﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺑﻴﺔ
ترتبط صورة المؤسسات العقابية  -أي السجون  -في األذھان بأنھا
ذلك المكان المغلق الذي يحجز فيه المحكوم عليھم في مكان بعيد عن باقي
أفراد المجتمع  ،إلى أن تنقضي مدة العقوبة المحكوم بھا عليھم  ،فيفرج
عنھم ويعودون إلى الحياة في المجتمع الحر مرة أخرى.
وبالنسبة للسجون فھي تتخذ ثالث إشكال لكل شكل نزالء معينين.
وھي:
 -١المؤسسات العقابية المغلقة
 -٢المؤسسات العقابية المفتوحة
 -٣المؤسسات العقابية شبه المفتوحة
ﺃﻭﻻ  :ﺍﳌﺆﺳﺴـــﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴـــﺔ ﺍﳌﻐﻠﻔـــﺔ :
تمثل المؤسسات العقابية المغلقة الصورة التقليدية للسجون .وقد قامت
ھذه المؤسسات التقليدية على فكرة مؤداھا أن المجرم ھو شخص يمثل
خطورة كبيرة على المجتمع وأنه عدو له  ،ويتعين للوقاية من شره وتجنب
ضرره  ،أن يتم عزله عن ھذا المجتمع حتى يقضي فترة العقوبة المحكوم
بھا عليه.
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ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﳌﻐﻠﻘﺔ:
-١

البعد عن المدن وإقامتھا في أماكن نائية.

 -٢علو أسوارھا وإحاطتھا باألسالك.
 -٣إحاطتھا بعدد كبير من الحراس لمنع ھروب المحكوم عليھم من
الھرب.
-٤

يطبق داخلھا نظام يتسم بالشدة والصرامة  ،ويكفل تجنب إخالل

المحكوم عليھم بالنظم واللوائح الداخلية  ،مع توقيع جزاءات تأديبية قاسية
في حالة وقوع مخالفة لھذه النظم واللوائح.
 -٥يجبر المحكوم عليھم على الخضوع ألساليب وبرامج المعاملة
العقابية.
ﺗﻘﻴــﻴﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴــﺔ ﺍﳌﻐﻠﻘــﺔ:
من المؤكد أن المؤسسات العقابية المغلقة بخصائصھا السابقة تصلح
إليواء المجرمين أصحاب السمات اإلجرامية الكبيرة  ،كمرتكبي الجرائم
الخطيرة  ،أو المعتادين على اإلجرام  :فمثل ھؤالء ال يصلح معھم إال
أسلوب المعاملة الصارمة والقاسية ؛ من ناحية أولى لمنعھم من الھرب ،
ومن ناحية ثانية لكي يشعروا برھبة العقوبة  ،فيتحقق بذلك الردع الخاص
كغرض من أغراضھا ؛ فاألسوار العالية  ،والحراسة المشددة  ،وأساليب
المعاملة المطبقة داخل المؤسسة العقابية المغلقة  ،مع قسوة النظام
وصرامته  ،كلھا عوامل تزيد من اإلحساس بإيالم العقوبة  ،فيسھم كل ذلك
في منع كثير من المحكوم عليھم من العودة الرتكاب الجريمة مرة أخرى ،
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بعد قضاء مدة العقوبة المحكوم بھا عليھم

.

ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ:
تقوم فكرة المؤسسات العقابية المفتوحة على عكس فكرة المؤسسات
العقابية المغلقة تماما  ،فھذه المؤسسات ال تلجأ إلى وسائل األمن والحراسة
من أجل الحيلولة دون ھروب نزالئھا ،وإنما تقوم على إقناعھم بأن الھرب
ليس في مصلحتھم .وعلى ذلك فجوھر ھذه المؤسسات يقوم على أساس
وجود نوعا من الثقة المتبادلة بينھا وبين نزالئھا .وعلى ذلك فالمؤسسات
العقابية المفتوحة ال تستعين بأي عوائق مادية تحول بين المحكوم عليھم
وبين الھرب  ،وبمعنى أدق ال تضع حواجز أو معوقات مادية بين المحكوم
عليھم وبين العالم الخارجي.
والمؤسسات العقابية أبنيتھا بالبساطة بحيث تكون أقرب إلى المباني
العادية منھا إلى مباني السجون .وفي الغالب تقع ھذه المؤسسات في
المناطق الريفية والزراعية بعيدا عن المدن؛ وذلك لكي يتمكن المحكوم
عليھم من مزاولة األعمال الزراعية والصناعات الملحقة بھا .
ﺧﺼـــــﺎﺋﺺ ﻧﻈـــــﺎﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴـــــﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴـــــﺔ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣـــــﺔ:
يتميز نظام المؤسسة العقابية المفتوحة بالعديد من الخصائص التي
تتناسب مع المفاھيم الحديثة في المعاملة العقابية .وأھم ھذه الخصائص
ھي:
 -١عدم االستعانة بأساليب التحفظ المادية التي تحول بين النزالء
والھرب  ،مثل القضبان الحديدية  ،واألسوار العالية  ،أو الكالب البوليسية
 ،أو ضخامة عدد الحراس.

84

 -٢العمل على خلق نوعا من الثقة المتبادلة بين النزالء وبين إدارة
السجن  ،وتبصره المحكوم عليھم بأھمية أساليب التأھيل المقررة في
مواجھتھم.
 -٣عدم االلتجاء إلى وسائل القھر لحمل النزالء على الخضوع
لنظام المؤسسة  ،أو ألساليب التأھيل المقررة.
 -٤االعتماد بصفة أساسية على أساليب معنوية بحتة-الترغيب ال
الترھيب -عند تطبيق أساليب وبرامج التأھيل.
 -٥العمل على تنمية اإلمكانات والقدرات الفردية  ،وغرس القيم
الطيبة والنبيلة في نفوس المحكوم عليھم.
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ:
 -١تسھم المؤسسات العقابية المفتوحة بدور ھام وفعال في تحقيق
أغراض العقوبة :فالثقة التي تمنحھا إدارة السجن للنزيل  ،باإلضافة إلى
القدر الكبير من الحرية والمعاملة الطيبة التي يتمتع بھا ،وقرب الحياة
داخل المؤسسة المفتوحة من الحياة الطبيعية  ،كلھا عوامل توقظ لدى
المحكوم عليه االعتداد بالنفس  ،والندم على الجريمة التي ارتكبھا.
 -٢تحفظ المؤسسات العقابية المفتوحة على نزالئھا صحتھم البدنية
والنفسية والعقلية.
 -٣المؤسسات العقابية المفتوحة ال تكلف الدولة نفقات مالية
باھظة :فھي بعكس المؤسسات المغلقة ال تحتاج إلى مباني من نوع خاص
 ،أو أسوار عالية  ،أو عدد ضخم من الحراس واإلداريين والموظفين.
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ﺛﺎﻟﺜــﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴــﺔ ﺷــﺒﻪ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣــﺔ :
المؤسسات العقابية شبه المفتوحة عبارة عن نظام وسط بين النظامين
السابقين  :فھي تقع بعيدا عن العمران وتحيط بھا األسوار وعليھا حراسة.
غير أن ھذه األسوار متوسطة االرتفاع والحراسة فيھا متوسطة  ،ويمنح
النزالء فيھا قدرا متوسطا من الثقة  ،والمعاملة العقابية تتسم بالتخفيف
وعدم القسوة.
ويوجد بھذه المؤسسات قسم يشبه تماما المؤسسات العقابية المغلقة ؛
فتشدد فيه الحراسة  ،وتوضع القضبان الحديدية على أبوابه ونوافذه
ويخصص ھذا القسم لمن يوقع عليه جزاء تأديبي متى اخل بالنظام المطبق
داخل ھذه المؤسسات .والغالب أن تنشأ ھذه المؤسسات في المناطق الريفية
 ،حيث يعمل النزالء بالزراعة والصناعات الملحقة بھا .باإلضافة إلى ما
سبق  ،تشمل ھذه المؤسسات العديد من الورش الفنية المختلفة  ،وذلك
لتدريب النزالء على المھن التي يرغبون فيھا بعد اإلفراج عنھم  ،وذلك في
حالة ما إذا كانوا من غير أصحاب المھن.
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﳌﻮﺩﻋـﻮﻥ ﺑﻬـﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴـﺎﺕ:
تخصص ھذه المؤسسات  -في اغلب األحوال للمحكوم عليھم الذين
يثبت من خالل فحص شخصياتھم أن الشدة والقسوة غير مجدية في
إصالحھم وتقويمھم  ،أي أن المؤسسات العقابية المغلقة ال تصلح مكانا
مناسبا لتلقيھم برامج التأھيل والتھذيب  ،وفي نفس الوقت فھم غير جديرين
بالثقة التي تمنح للمحكوم عليھم الذين يتم إيداعھم في المؤسسات
المفتوحة .وتعد المؤسسات العقابية شبه المفتوحة في البالد التي تعتنق ھذا
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النظام مرحلة من مراحل النظام التدريجي  :ومؤدى ھذا النظام أن
المحكوم عليه بجزاء جنائي سالب للحرية يوضع أوال في مؤسسة عقابية
مغلقة  ،فإذا استجاب لبرامج التأھيل فيھا وتحسن سلوكه  ،فانه ينقل بعد
ذلك إلى مؤسسة عقابية شبه مفتوحة  ،ثم في مرحلة تالية وقبل مدة معينة
من انتھاء مدة العقوبة  ،ومع التطور في نجاح برنامج التأھيل الخاضع له
 ،يتم نقل المحكوم عليه إلى مؤسسة عقابية مفتوحة  ،كمرحلة تمھيدية
لخروجه إلى المجتمع الحر.
ﻧﻈـــــﺎﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴـــــﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴـــــﺔ :
المقصود بنظام المؤسسة العقابية  :مقدار ما يسمح به من اتصال بين
نزالئه داخل السجن .وقد عرف تاريخ السجون على مر العصور نظما
متعددة لذلك ،غير أن من المالحظ أنه ال يوجد نظام موحد اتفقت عليه
الدول المختلفة لألخذ به ،فھناك من أخذ بالنظام الجمعي  ،والبعض تبنى
النظام االنفرادي  ،والبعض اآلخر أخذ بنظام يجمع مابين النظام الجمعي
واالنفرادي معا ،وھو ما يعرف بالنظام المختلط  ،غير أن الغالبية العظمى
تأخذ بنظام يطلق عليه النظام التدريجي .ونتناول فيما يلي بيان ھذه
األنظمة.
ﺃﻭﻵ :ﺍﻟﻨﻈـــــــﺎﻡ ﺍﳉﻤﻌـــــــﻲ :
يمثل ھذا النظام أبسط نظم السجون  ،فھو يقوم على أساس الجمع بين
المسجونين في مكان واحد خالل فترة التنفيذ العقابي  :فالنزالء يختلطون
يبعضھم البعض نھارا وليال  ،أثناء العمل أو تناول الطعام  ،أو في فترات
الراحة أو النوم  ،ويسمح لھم بالحديث مع بعضھم .أي أنه ال توجد قيود
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على االختالط أثناء القيام باألنشطة التي تتم داخل السجن.
ﺛﺎﻧﻴــﺎ :ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ ﺍﻻﻧﻔــﺮﺍﺩﻱ:
على عكس النظام الجمعي تماما  ،يفرض ھذا النظام العزلة التامة بين
النزالء خالل فترة التنفيذ العقابي  :فالمحكوم عليه يتم إيداعه في زنزانة
خاصة به بمفرده  ،ويلتزم باإلقامة فيھا نھارا وليال  ،ويتناول فيھا طعامه ،
ويتلقى داخلھا برامج التأھيل والتھذيب على يد العلماء ورجال الدين ،
ويقوم فيھا بأداء ما يكلف به من أعمال .وإذا سمحت إدارة السجن بخروج
النزيل من الزنزانة لبعض الوقت فان ذلك يتم في مكان منعزل عن غيره
من السجناء  ،وال يسمح له بالحديث معھم.
ﺛﺎﻟﺜــﺎ :ﺍﻟﻨﻈ ـﺎﻡ ﺍﻟﺘــﺪﺭﳚﻲ :
يقوم النظام التدريجي على أساس تقسيم المدة المحكوم بھا إلى عدة
مراحل مختلفة  ،ويطبق في كل مرحلة منھا نظام خاص على المحكوم
عليه  ،بحيث يتم البدء أوالً بمرحلة تتسم بالشدة والصرامة  ،وذلك بتطبيق
النظام االنفرادي  ،ثم تخف شدة النظام المطبق تدريجيا من مرحلة إلى
أخرى  ،وھكذا  ،حتى ينتقل المحكوم عليه إلى المرحلة األخيرة  ،والتي
تتميز بأقل مظاھر القسوة والشدة  ،بحيث أنھا تكاد تقترب من مظاھر
الحياة العادية .ويكون معيار أو ضابط االنتقال من مرحلة إلى أخرى
متوقفا على مقدار ما يثبته المحكوم عليه من حسن سير وسلوك  ،وتبعا
لمقدار استجابته لبرامج التأھيل والتھذيب.
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ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﺍﺑﲑ ﺍﻻﺣﱰﺍﺯﻳﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ
ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺑﲑ ﺍﻻﺣﱰﺍﺯﻱ :
التدبير االحترازي ھو مجموعة اإلجراءات التي يقررھا القانون
ويوقعھا القضاء لمواجھة الخطورة اإلجرامية الكامنة في شخصية مرتكب
الجريمة  ،بھدف حماية المجتمع من ھذه الخطورة.
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘـﺪﺑﲑ ﺍﻻﺣـﱰﺍﺯﻱ:
أوال  :شرعية التدبير االحترازي:
معنى ذلك أن التدبير االحترازي يخضع لمبدأ شرعية الجرائم
والعقوبات.
ثانيا ً  :التدبير االحترازي ال يوقع إال بحكم قضائي :
التدبير االحترازي ال يوقع إال بحكم قضائي أي أن القضاء وحده ھو
الذي يجوز له توقيع التدبير على مرتكب الجريمة الذي ثبتت خطورته
اإلجرامية على المجتمع.
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ثالثا ً  :أنه يتسم بطابع اإلجبار والقسر:
ومؤدى ذلك  ،أن تطبيق التدبير االحترازي ال يتوقف على إرادة
الجاني  ،وإنما يوقع عليه  ،رغما عنه ولو كان يتضمن إجراءات مساعدة أو
تدابير عالجية  ،وأعلن من سيوقع عليه عن رغبته في عدم االستفادة منھا.
رابعا ً  :التدبير االحترازي يرتبط بالخطورة اإلجرامية:
التدبير االحترازي يرتبط بالخطورة اإلجرامية ألن المشرع يقرره
لمواجھة ھذه الخطورة  .فھي سبب وجوده  ،ويدور – من ثم – معھا وجوداً
وعدما ً  ،بحيث أنه ال محل لتوقيعه إال إذا ثبت توافرھا لدى مرتكب الجريمة.
 خامسا ً  :التدبير االحترازي غير مح دد الم دة:
ھذه الخاصية مرتبطة بالسابقة عليھا  ،وتعنى أن القاضي ال يمكنه أن 
يحدد سلفا ً مدة التدبير الذي يوقعه على الجاني  ،ألنه ال يعلم متى ستزول
الخطورة اإلجرامية التي يسعى التدبير إلى القضاء عليھا .
سادسا ً  :التدبير االحترازي يتجرد من اللوم األخالقي:
إذ ھو مجرد وسيلة لحماية المجتمع من الخطورة اإلجرامية الكامنة
في شخصية المجرم  ،سواء عن طريق إصالح ھذا المجرم والقضاء على
العوامل اإلجرامية التي قد تدفعه إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى في
المستقبل أو عن طريق تحييد خطورته اإلجرامية  ،أي وضعه في ظروف
تمنعه من اإلضرار بالمجتمع.
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سابعا ً  :التدبير االحترازي ال يوقع إال بعد ارتكاب الجريمة:
فھو يواجه الخطورة اإلجرامية لشخص قد ارتكب جريمة بھدف منع
ھذا الشخص من ارتكاب جريمة أخرى فى المستقبل.
 ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﲣﻀﻊ ﳍﺎ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻻﺣﱰﺍﺯﻳﺔ :



  (و,א /01מאوو :
تتلخص أھم األحكام الموضوعية التي تخضع لھا التدابير االحترازية
فيما يلي:
أ( التدابير االحترازية تخضع  -كما قدمنا – كالعقوبات لمبدأ الشرعية.
ب( التدبير االحترازي ال تطبق بشأنه الظروف المخففة
ج( ال يخضع التدبير االحترازي لنظام إيقاف التنفيذ
د( التدبير االحترازي غير محدد المدة
:  4א /01מא3א: 2
أ( التدبير االحترازي ال يوقع إال بحكم قضائي
ب( ينبغي الحد من عالنية محاكمة الشخص الذي يراد توقيع التدبير
االحترازي عليه.
ج( إن إجراءات التحقيق والمحاكمة تخضع لمبدأ ) تفريد التدبير(
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د( الحكم الصادر بالتدبير قابل للرجوع فيه .
ھـ( الطعن في الحكم الصادر بالتدبير االحترازي ال يترتب عليه وقف
تنفيذه .
ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻻﺣﱰﺍﺯﻳﺔ:
الھدف األساسي للتدبير االحترازي ھدف وقائي  ،إذا يھدف إلى
مواجھة الخطورة اإلجرامية الكامنة في شخصية المجرم بغية القضاء عليھا ،
ويؤدي التدبير االحترازي من ھذه الوجھة جانبا ً من الدور الذي تؤديه
العقوبة في المحكوم عليه بھا  ،ويعني ذلك أن الردع الخاص غرض مشترك
بين التدبير االحترازي والعقوبة.
وفيما يتعلق بالتدابير نجد أن وسائل تحقيق الردع الخاص بالقضاء
التدابير االحترازية على الخطورة اإلجرامية متعددة كالتالي بيانه.
 -١من ناحية يمكن القضاء على مصادر الخطورة اإلجرامية في
الشخص عن طريق مجموعة من األساليب العالجية والتھذيبية تھدف إلى
تأھيل المجرم حتى يسلك بعد انقضاء التدبير سلوكا ً مطابقا ً للقانون  .والتأھيل
في التدبير االحترازي عن طريق أساليب العالج والتھذيب يتحقق باإليداع
في أحدى المصحات بغرض العالج كما ھو الحال للمجرم المجنون أو مدمن
المخدرات أو مدمن خمور  ،أو في إحدى دار الرعاية االجتماعية كما ھو
الحال

بالنسبة

للمجرم

الحدث.

 -٢ومن ناحية ثانية  ،قد تكون الوسيلة الوحيدة للقضاء على مصادر
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الخطورة اإلجرامية ھي وضع المجرم في ظروف تحول بينه وبين األضرار
بالمجتمع  ،وھذه الوسيلة ال ينبغي االلتجاء إليھا إال عندما يثبت أن التدبير
العالجي أو التھذيبي ال يجدي في استئصال الخطورة اإلجرامية الكامنة في
بعض األشخاص إذا في ھذه الحالة ال مناص في سبيل حماية المجتمع من
 -٣وأخيراً قد تتطلب مواجھة الخطورة إبعاد المجرم عنه
اإلجرامية تجريد المجرم من الوسائل المادية التي تمكنه من ارتكاب جرائم
جديدة واألضرار بالمجتمع  ،ويتخذ التدبير في ھذه الحالة صورة المصادرة
ألدوات التي من شأنھا أن تستعمل في ارتكاب الجريمة أو لألشياء الخطرة
في ذاتھا.
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻻﺣﱰﺍﺯﻳﺔ :
تتعدد أنواع التدابير تبعا لتنوع صور الخطورة اإلجرامية ودرجاتھا ،
ويمكن تقسيم التدابير إلى طوائف متعددة تختلف باختالف أساس التقسيم ،
فيمكن أوال تقسيمھا من حيث موضوعھا إلى شخصية وعينية  ،ويمكن
تقسيمھا بالنظر إلى سلطة القاضي إزاءھا فتكون وجوبيه أو جوازيه.
-١الت دابير الشخص ية:
ھي التي تنطبق على الفرد نفسه وتؤثر على حقوق أساسية له  ،وقد تتمثل في
سلب الحرية أو تقييدھا أو سلب بعض الحقوق.
 -٢الت دابير الشخص ية الس البة للحري ة :
ھي التدابير التي تنفذ داخل مؤسسات خاصة يحددھا القانون لھذا الغرض
 ،لكن أھم ما يميز ھذه التدابير أن سلب الحرية فيھا ليس ھدفا ً◌ لذاته وإنما
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لعالج الخطورة اإلجرامية في شخص من يحكم عليه بھا عن طريق استئصال
العوامل التي يمكن أن تحول ھذه الخطورة إلى جريمة بالفعل  ،وأھم
ھذه التدابير ما يلي:-
أ  :اإلي داع ف ي المنش آت الزراعي ة أو الص ناعية :
يحكم باإليداع في ھذه المنشآت على المعتادين على اإلجرام والمحترفين
وذوي الميل اإلجرامي والمتشردين  ،ويھدف إيداعھم في ھذه المنشآت إلى
تعويدھم على العمل الشريف باعتباره قيمة اجتماعية ومصدرا ً◌ للرزق ،
وإشباع الحاجات يمكن أن يغنيھم عن سلوك طريق الجريمة.
ويقوم نظام العمل في المنشأة على تعليم المحكوم عليه حرفة يتخصص
فيھا  ،وتمھد إلعادة تآلفه مع المجتمع بعد خروجه من المنشأة  ،ويراعي في
اختيار الحرفة أن تكون مالئمة لميول الجاني واتجاھاته  ،لذلك يكون العمل
في ھذه المنشآت متنوعة عادة.
ب  :اإلي داع ف ي دور الع الج والمص حات العقلي ة:
دور العالج ھي منشآت عالجية يودع فيھا المحكوم عليه لعالجه من
العوامل التي تضعف أو تنقص من قدرته على اإلدراك أو التمييز  ،ويودع
في ھذه المنشآت المصابون باألمراض النفسية ومدمنو المواد المخدرة أو
المسكرة الذين يخضعون لعالج يتناسب مع حالتھم  ،ويھدف إلى إعادة
تأھيلھم.
ج  :اإلي داع ف ي مؤسس ات الرعاي ة االجتماعي ة :
وھي أمكان مخصصة إلحداث المجرمين أو المعرضين لالنحراف  ،فيھا
يخضع الحدث لبرنامج تقويمي تربوي يھدف إلى إعادة تكوينه وتأھيله فكريا
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وخلقيا وتدريبه حرفيا بعد إبعاده عن العوامل التي دفعته لالنحراف حتى
يمكن تسھيل عودته للحياة االجتماعية.
وفي مؤسسات الرعاية االجتماعية يراعي اختالفھا عن المؤسسات
العقابية حتى ال يكون لھا شكلھا العام وخصائصھا فال تؤدي الوظيفية الخاصة
بھا  ،لذلك ال يرتدي القائمون على مؤسسات الرعاية االجتماعية الزى
الخاص بالمشرفين على المؤسسات العقابية  ،كما أنھا مزودة عادة
باألشخاص المؤھلين للقيام بالدور التربوي والتعليمي ألحداث المجرمين .
ويعد ھذا التدبير أھم التدابير التي توقع على األحداث وھو تدبير
شخصي سالب للحرية يالئم مقتضيات تأھيل وإصالح األحداث بما يتضمنه
من برنامج تقويمي متكامل.
 -٣الت دابير الشخص ية المقي دة للحري ة:
ھذه التدابير ال تنفذ داخل مؤسسات مغلقة وإنما في وسط حر  ،فسلب
الحرية ليس ھدفا فيھا بل ھي تترك الجاني حرا من حيث األصل  ،وإن كانت
تقيد ھذه الحرية بفرض بعض القيود على ممارستھا وھي قيود ال تفرض
بطبيعة الحال على الشخص العادي ومن أھم ھذه التدابير :
أ  :الوض ع تح ت المراقب ة :
يتمثل ھذا التدبير في فرض قيود على حرية المحكوم عليه لمراقبة سلوكه
بھدف الحيلولة بينه وبين العوامل التي يمكن أن تغريه بارتكاب جريمة تالية ،
ھذه القيود عبارة عن واجبات يخضع لھا المحكوم عليه  ،ويعد التزامه
بتنفيذھا دليال على قابليته لإلصالح واستجابته للجھود المبذولة لتحقيق ھذه
الغاية  ،مثال ھذه الواجبات تنب مخالطة بعض األشخاص وإيجاد عمل ثابت
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مستقر والتقدم إلى جھات معينة في مواعيد محددة و...الخ  ،والوضع تحت
المراقبة مقرر في القانون المصري باعتباره عقوبة مقيدة للحرية.
ب :حظر اإلقامة في مكان معين :
يعني ھذا التدبير منع المحكوم عليه من اإلقامة في إقليم أو مكان معين
يخشى أن يسھل ارتكابه جريمة جديدة  ،والھدف من ذلك إبعاد الجاني عن
الظروف أو العوامل التي كانت سببا في دفعه إلى اإلجرام حتى ال يعود إليه
مرة أخرى عمال بالحكمة الوقاية خير من العالج  ،وقد ال يقتصر حظر
اإلقامة في مكان معين على إبعاد الجاني عن ھذا المكان بل قد يخضع في
محل إقامته الجديد إلجراءات إشراف ومساعدة أو تفرض عليه واجبات معينة
بھدف تسھيل انخراطه في مجتمعه الجديد  ،وھذا التدبير يكون في األصل
مؤقتا ً◌ ويجوز للقاضي خفض مدته تبعا لما يظھر على سلوك المحكوم عليه
من تحسن.
ج  :حظ ر التواج د ف ي أم اكن معين ة :
قد يفترض القانون على بعض األشخاص حظرا مؤداه منعھم من التواجد
في أماكن معينة ولو كان ذلك لفترة قصيرة  ،مثال ھذه األماكن الحانات أو
المالھي أو غيرھا من األماكن التي قد تثير في الجاني رغبات تدفعه إلى
تعاطي المواد المسكرة أو المخدرة  ،مما يھيئ له ظروف العودة إلى ارتكاب
جرائم جديدة.
ح  :إبع

اد األجان

ب:

إبعاد األجنبي الذي ارتكب جريمة عن إقليم الدولة التي ارتكب فيھا
الجريمة ،ويعد ھذا التدبير من التدابير االحترازية الھادفة إلى توقي خطورته
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اإلجرامية  ،وتتخذ الدولة ھذا التدبير بما لھا من سيادة على إقليمھا تفاديا ً◌
الرتكاب المجرم جرائم جديدة تھدد أمنھا واستقرارھا  ،وتدبير اإلبعاد عن
إقليم الدولة قاصر على األجانب دون المواطنين ولو ارتكبوا أخطر الجرائم .
 :٤الت دابير الشخص ية الس البة للحق وق :
ھي طائفة من التدابير ھدفھا مواجھة الخطورة اإلجرامية بسلب الحق
الذي يكون استعماله قد ھيأ الفرصة أو ساعد الجاني على ارتكاب الجريمة ،
وذلك حتى ال يكون استعمال الحق مناسبة الرتكاب جريمة جديدة إذا ترك
الجاني يستعمل الحق ذاته  ،ومن أمثلة ھذا التدبير :
أ  :حظر ممارسة بعض الوظائف أو األنشطة المھنية:
ھذا التدبير من التدابير السالبة لحرية الشخص في ممارسة المھنة أو
الوظيفية التي تؤھله لھا قدراته  ،ويھدف إلى حرمان المحكوم عليه من
ممارسة بعض األنشطة المھنية حماية للمجتمع أو للمھنة أو للفرد ذاته إذا
كانت المھنة من العوامل التي تھيئ أمام الجاني فرصة ارتكاب جريمة جديدة
 ،مثل منع الطبيب الذي يرتكب جرائم اإلجھاض من ممارسة مھنة الطب ،
أو منع التاجر الذي ارتكب جرائم غش تجاري من مزاولة التجارة.
ب  :سحب رخصة القيادة :
ھذا التدبير يمكن اتخاذه بالنسبة لمن ارتكب طائفة معينة من الجرائم مثل
القتل الخطأ أو القيادة في حالة سكر  ،أو من تكرر منه تجاوز حدود السرعة
المقررة قانونا  ،وقد يكون سحب الرخصة لمدة محددة كما قد يكون نھائيا

.

ج :إغالق المؤسسات أو المحل الذي ارتكبت في المخالفة:
ھذا التدبير وقائي  ،والھدف منه منع تكرار المخالفة ممن سبق ارتكابه لھا
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 ،مثال ذلك إغالق المحل التجاري الذي تكرر فيه بيع سلع فاسدة أو مغشوشة
أو غير صالحة لالستعمال اآلدمي أو إغالق الصيدلية التي أدين صاحبھا
بتھمة بيع المواد المخدرة في غير األحوال التي ينص عليھا القانون  ،أو
إغالق األماكن التي يمارس فيھا الفسق والفجور.
-٥الت دابير المالي ة :
ھي طائفة من التدابير تمس الذمة المالية للمحكوم عليه وال تمس شخصه
 ،ومن أمثلة ھذه التدابير المصادرة والكفالة المالية.
أ  :المص

ادرة:

عبارة عن نقل ملكية مال أو أكثر من المحكوم عليه إلى الدولة ،
فالمصادرة إجراء ينتقل بمقتضاه مال من ملكية صاحبه إلى ملكية الدولة ،
وقد يكون ھذا المال متحصال ً◌ من الجريمة أو استعمل في ارتكابھا أو من
شأنه أن يستعمل في ارتكاب الجريمة.
والمصادرة قد تكون عقوبة وقد تكون تدبيرا ً◌ احترازيا ً◌ حين ترد على
أشياء تعد حيازتھا غير مشروعة  ،وفي الحالة األخيرة تكون المصادرة
وجوبيه ھدفھا الحيلولة دون أن يستعمل الحائز مستقبال ً◌ الشيء الذي يحوزه
في ارتكاب جريمة أي توقى خطورة إجرامية  ،والمصادرة كتدبير احترازي
يمكن أن ترد على شيء مملوك للمحكوم عليه أو مملوك لغيره  ،بينما
المصادرة كعقوبة ال ترد إال على شيء مملوك للمحكوم عليه تطبيقا ً◌ لمبدأ
شخصية العقوبة.
ب  :الكفال

ة المالي

ة:

ھي تدبير مالي يلزم بمقتضاه الجاني بدفع مبلغ معين من المال إلى
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الخزينة العامة ضمانا ً◌ لحسن سيره وسلوكه بعد اإلفراج عنه  ،ويطلق على
ھذا التدبير كفالة حسن السير والسلوك  ،وتھدف ھذه الكفالة إلى حث المحكوم
عليه على التزام السلوك القويم وعدم اإلقدام على ارتكاب جريمة جديدة ،
وتحدد مدة الكفالة فإن مضت دون أن يرتكب الجاني جريمة جديدة استرد مبلغ
الكفالة الذي دفعه  ،إما إذا ارتكب جريمة جديدة يحددھا القانون خالل مدة
الكفالة انتقلت ملكية المال إلى الدولة.
ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻻﺣﱰﺍﺯﻳﺔ :
ھناك شرطين أساسيين إلمكان تطبيق التدابير االحترازية وھما  :سبق
ارتكاب جريمة  ،وتوافر الخطورة اإلجرامية.
*الش رط األول  :س بق ارتك اب جريم ة :
ال يجوز تطبيق التدبير االحترازي على شخص إال إذا كان قد سبق ارتكابه
بالفعل لجريمة  ،فشرط الجريمة السابقة إلمكان إنزال التدبير االحترازي
يقول به الرأي الغالب في الفقه.
ويبرر شرط الجريمة السابقة بضرورة حماية الحريات الفردية  ،ذلك أن
توقيع تدبير احترازي على شخص لم يسبق له مطلقا ً◌ أن ارتكب جريمة
بحجة أن به خطورة إجرامية تشير إلى احتمال ارتكابه جريمة في المستقبل
يعني مصادرة للحريات الفردية وانتھاكا ً◌ صارخا ً◌ لمبدأ الشرعية الجنائية
فالتدبير االحترازي جزاء جنائي  ،ولھذا السبب ال يتصور االلتجاء إليه
كقاعدة عامة إال إذا كانت ھناك جريمة يستند إليھا.
ورغم تطلب غالبية الفقھاء لھذا الشرط  ،فإنه قد تعرض للنقد من بعض
الفقھاء بمقولة انه يجرد التدابير االحترازية من وظيفتھا األساسية ويتعارض
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مع طبيعتھا.
فوظيفة التدابير االحترازية ھي مواجھة الخطورة اإلجرامية والقضاء
عليھا حتى ال تتحول إلى جريمة بالفعل ويحدث األضرار بالمجتمع  ،ومؤدي
ذلك أنه إذا ثبت بالفعل توافر الخطورة اإلجرامية فيكون من غير المنطقي
اشتراط تحولھا إلى جريمة فعلية إلمكان اتخاذ التدبير االحترازي قبل من
أثبتت الجريمة المـــرتكبة توافرھا فيه.
إما طبيعية التدابير االحترازية فتفرض عدم االعتداد بماضي من توقع
عليه  ،وإنما ھي تنظر إلى مستقبله لمنع إقدامه على الجريمة  ،ومن ثم يبدو
اشتراط ارتكاب جريمة سابقة مناقضا ً◌ لطبيعة التدبير االحترازي إذ يوحي
بأن ھناك صلة بين التدبير وتلك الجريمة وأنه جزاء لھا وليست الحقيقة كذلك
 ،فالتدبير ليس جزاء لجريمة ارتكبت ولكنه إجراء لمواجھة الجريمة خطورة
إجرامية قد تتوافر فيمن ارتكب جريمة كما قد تتوافر فيمن لم يقدم بعد على
الجريمة إن وجدت قرائن تقطع بتوافرھا وتنذر باحتمال اإلقدام عليھا.
وقد انعكس الجدل الفقھي نحو مالئمة اشتراط جريمة سابقة إلمكان توقيع
التدبير االحترازي أو عدم مالئمة ذلك على التشريعات الوضعية  ،ومن ثم
وجدنا ھذه التشريعات تلجأ أحيانا إلى تقرير التدابير االحترازية دون أن تكون
ھناك جريمة سابقة ارتكبھا من يفرض عليه التدبير .
ويعني ذلك أن التشريعات الحديثة ال تتقيد بشرط الجريمة السابقة على
نحو جامد بل أن ضرورات الوقاية من اإلجرام تدفعھا إلى الخروج عليه إذا
ما قدر المشرع مالئمة االلتجاء إلى التدابير االحترازية قبل أشخاص لم يسبق
لھم ارتكاب أي جريمة أو سبق لھم ارتكاب جرائم يسيرة  ،ويلجأ المشرع في
سبيل تفادي شرط الجريمة السابقة إلى حيل قانونية  ،ونصادف ھذا في
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حالتين:-
األولى  :تجريم التواجد في حالة تنذر بارتكاب جريمة  ،مثال ذلك حالة
التشرد أو قيادة السيارات في حالة سكر  ،وفي ھذه الحالة يكون التدبير
االحترازي ھو الجزاء المقرر على التواجد في الوضع الذي يشكل جريمة
قائمة بذاتھا.
الثانية  :توقيع التدبير االحترازي ولو لم ترتكب جريمة ولو لم يتواجد
الشخص في حالة مجرمة بذاته ويكون ذلك على سبيل االستثناء العتبارات
يقدر المشرع أنھا تبرر اتخاذ التدبير.
*الش رط الث اني  :ت وافر الخط ورة اإلجرامي ة :
الخطورة اإلجرامية ھي أساس ومعيار فرض التدابير االحترازية  ،ومن
ثم كان توافر الخطورة ھو الشرط األساسي لتطبيق التدبير  ،فھي مناط
تطبيقه يدور معھا وجودا وعدما.
ولقد تعددت تعريفات الخطورة اإلجرامية لدى الفقھاء  ،ومن التعريفات
األكثر شيوعا ً◌ في الوقت الحاضر ھو التعريف الذي يستند إلى فكرة
االحتمال كمعيار لتحديد الخطورة  ،وعلى ھذا النحو يعرف الفقه الخطورة
اإلجرامية بأنھا احتمال ارتكاب المجرم جريمة تالية  ،وھذا التعريف يحدد
الخطورة اإلجرامية بالنسبة لشخص سبق له ارتكاب جريمة.
إما الفقھاء الذين ينظرون إلى فكرة الخطورة اإلجرامية نظرة مجردة ال
ترتبط بجريمة سابقة  ،فإنھم يعرفون الخطورة اإلجرامية بأنھا حالة نفسية
يحتمل من جانب صاحبھا أن يكون مصدرا ً◌ لجريمة مستقبلة.
إذن فكرة الخطورة اإلجرامية تتحدد بتحديد أمرين  :معنى االحتمال ،
والجريمة التالية موضوع االحتمال.
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األمر األول  :معنى االحتمال :
يعني االحتمال تحديد العالقة بين مجموعة من العوامل توافرت في
الحاضر وواقعة مستقبلية من حيث مدى مساھمة تلك العوامل في إحداث ھذه
الواقعة  ،فاالحتمال مجرد حكم موضوعه بيان مدى قوة عوامل معينة من
الممكن تحديدھا في إحداث نتيجة لم تتحقق بعد أو ھو التنبؤ بنتيجة مستقبلة من
خالل عوامل معروفة وثابتة.
وھذه العوامل التي قد تدفع إلى الجريمة قد تكون عوامل داخلية تتعلق
بالفرد سواء في تكوينه البدني أو العقلي أو النفسي  ،وقد تكون عوامل
خارجية تتعلق بالبيئة االجتماعية التي يحيا فيھا الفرد.
فإذا درسنا ھذه العوامل بالنسبة لشخص معين ارتكب جريمة وتساءلنا
عما إذا كان من شأنھا أن تدفعه إلى ارتكاب جريمة في المستقبل  ،فإن ھذا
التساؤل معناه تحديد مدى قوة العوامل اإلجرامية )وھي عوامل معروفة( في
دفع ھذا الشخص بالذات إلى ارتكاب جريمة  ،وفي ھذه الحالة إذا أمكن القول
بأن العوامل المفضية إلى الجريمة جديدة ممن سبق له ارتكاب جريمة )وتلك
واقعة مستقبلة غير معروفة(  ،ويعني ذلك أن ھذا الشخص تتوافر فيه خطورة
إجرامية تبرر توقيع تدبير احترازي لمنعه من ارتكاب الجريمة الجديدة
واألضرار بالمجتمع وألن الخطورة اإلجرامية ھي احتمال أن يكون الشخص
مصدرا لجريمة في المستقبل فأنھا تتدرج في شدتھا حسب درجة ھذا
االحتمال.
ويختلف االحتمال من ناحية عن الحتمية وال شأن لھا بالخطورة
اإلجرامية  ،ذلك أن الحتمية تعني أن عوامل معينة إذا توافرت يكون من
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شأنھا أن تؤدي بالضرورة إلى واقعة معينة.
ومن ناحية أخرى يختلف االحتمال عن اإلمكان  ،فاإلمكان درجة من
درجات التوقع أقل من االحتمال  ،ويعني توقع حدوث نتيجة معينة على أنھا
أمر يندر حدوثه بينما االحتمال نتيجة معينة على أنھا أمر من الغالب حدوثه
وفقا للعادي والمألوف.
وتحديد ما إذا كانت الجريمة التالية نتيجة ممكنة أو نتيجة محتملة بالنسبة
للقاضي الذي يبحث في توافر أو عدم توافر الخطورة اإلجرامية  ،يكون
مناطه مدى علم القاضي بالعوامل التي تؤدي إلى نتيجة مستقبلة.
وال يكفي إمكان ارتكاب جريمة تالية لتبرير فرض تدبير احترازي بحجة
توافر الخطورة اإلجرامية  ،ألن معنى ذلك التوسع في فرض التدابير بغير
مقتض إذ أن إمكان ارتكاب جريمة جديدة أمر يسھل القول به بالنسبة لغالبية
من سبق لھم ارتكاب الجرائم.
األمر الثاني  :الجريمة التالية:
ينصب االحتمال الذي تقوم به الخطورة اإلجرامية على توقع إقدام
المجرم على جريمة تالية  ،يھدف التدبير االحترازي الذي يوقع عليه إلى
تفاديھا حماية للمجتمع من مخاطر اإلجرام.
وتحديد موضوع االحتمال الذي تقوم به الخطورة اإلجرامية بأنه سلوك
إجرامي الحق أي جريمة جنائية يعني أن احتمال إقدام من ارتكب جريمة
على سلوك الحق ال يصدق عليه وصف السلوك اإلجرامي ال يكفي القول
بتوافر الخطورة اإلجرامية فيه وال يبرر بالتالي فرض تدبير احترازي عليه.
من قبيل ذلك احتمال إقدام من ارتكب جريمة على سلوك الحق مناف
لألخالق دون أن يشكل جريمة من الجرائم المعاقب عليھا أو احتمال إقدام من
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ارتكب جريمة على سلوك مناف لألخالق دون أن يشكل جريمة من الجرائم
المعاقب عليھا أو احتمال إقدام المجرم على سلوك ضار بنفسه ال يشكل في
النظام القانوني جريمة جنائية فمن يقدم على االنتحار في ظل تشريع ال يعاقب
على ھذا الفعل ال يعد مصدر خطورة إجرامية على المجتمع تبرر فرض
تدبير احترازي عليه.
وأخيرا نشير إلى أنه إذا كان توافر الخطورة اإلجرامية شرطا ً◌ لتوقيع
التدبير االحترازي فإن إثبات وجودھا يثير صعوبات عديدة باعتبارھا حالة
نفسية لصيقة بشخص المجرم  ،وفي سبيل تذليل ھذه الصعوبات ومساعدة
القاضي على استخالص الخطورة اإلجرامـية يلجأ المشرع إلى إحدى
وسيلتين

:

األولى  :تحديد العوامل اإلجرامية التي تعتبر مصدرا ً◌ للخطورة بحيث
يعد ثبوتھا قرينة على توافر الخطورة اإلجرامية  ،وفي ھذه الحالة يكفي أن
يتحقق القاضي من وجود ھذه العوامل.
الثانية  :افتراض توافر الخطورة اإلجرامية في بعض الحاالت السيما
حين يرتكب المجرم جريمة ذات جسامة معينة ويبني ھذا االفتراض على أن
من يقدم على ارتكاب جرائم خطيرة من ھذ ا النوع ھو مجرم ال يثور شك في
خطورته على المجتمع ومن ثم لم يكن ھناك داع لتطلب إقامة الدليل على
توافر الخطورة فيه.
ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﲑ ﺍﻻﺣﱰﺍﺯﻱ:
ﻏرض ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻫو ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﺠرام وﻝﻜن ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓروق ﺠوﻫرﻴﺔ أﻫﻤﻬﺎ:
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 -١اﻝﻌﻘوﺒــﺔ ﺘوﻗــﻊ ﻋﻠــﻰ ﻤرﺘﻜــب اﻝﺠرﻴﻤــﺔ ﺤﻴــث ﻴﺘ ـواﻓر اﻝﺨطــﺄ واﻝﺼــﻼﺤﻴﺔ
ﻝﻠﻤﺴــﺌوﻝﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎﺒﻴــﺔ .أﻤــﺎ اﻝﺘــدﺒﻴر اﻻﺤﺘ ـرازي ﻓﻬــو ﻴوﻗــﻊ ﺤﻴــث ﺘﺘ ـواﻓر اﻝﺨطــورة
اﻹﺠراﻤﻴﺔ أي اﺤﺘﻤﺎل إﻗدام اﻝﻤﺠرم ﻋﻠﻰ ارﺘﻜﺎب ﺠراﺌم ﺘﺎﻝﻴﺔ.
 -٢اﻝﻌﻘوﺒ ــﺔ ﺠـ ـزاء ﻴﻜ ــﺎﻓﺊ اﻝﺨطﻴﺌ ــﺔ ﻝ ــذا ﻴﺤﺘ ــوي ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻠ ــوم ٠أﻤ ــﺎ اﻝﺘ ــدﺒﻴر
اﻻﺤﺘ ـرازي ﻓﻬــو أﺴــﻠوب ﻝﻠــدﻓﺎع اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻴﻬــدف إﻝــﻰ ﺘــوﻗﻲ ﺨطــر ﻤﺴــﺘﻘﺒل
ﻻرﺘﻜﺎب اﻝﺠراﺌم ﻓﻬو ﻤﺘﺠرد ﻤن اﻝﻠوم.
 -٣اﻝﻌﻘوﺒــﺔ ﺘﺘﺠــﻪ إﻝــﻰ ﻤﺎﻀــﻲ اﻝﻤﺠــرم وﺤﺴــﺎﺒﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝﻀــرر اﻝــذي أﻨزﻝــﻪ
اﻝﻤﺠﺘﻤ ـ ــﻊ وﺘـ ـ ـواﻓر إرادة آﺜﻤــ ــﺔ ﻻﻗﺘـ ـ ـراف أﻓﻌ ـ ــﺎل ﻤﺠرﻤــ ــﺔ ﻤﺴ ـ ــﺒﻘﺎً ﻓ ـ ــﻲ ﻗــ ــﺎﻨون
اﻝﻌﻘوﺒــﺎت.أﻤــﺎ اﻝﺘــدﺒﻴر اﻻﺤﺘ ـرازي ﻴﺘﺠــﻪ إﻝــﻰ ﻤﺴــﺘﻘﺒل اﻝﻤﺠــرم ﻝﺘــوﻗﻲ ﺨطورﺘــﻪ
اﻹﺠراﻤﻴﺔ وﻀﻤﺎن ﻋدم ارﺘﻜﺎﺒﻪ ﺠراﺌم ﺘﻬدد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻷﻓراد ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل.
 -٤أﻏﻠ ـ ــب اﻝﺘﺸـ ـ ـرﻴﻌﺎت اﻝﺠﻨﺎﺌﻴ ـ ــﺔ ﺘﻌﺘ ـ ــرف ﺒﺎﻝﻌﻘوﺒ ـ ــﺔ واﻝﺘ ـ ــدﺒﻴر اﻻﺤﺘـ ـ ـرازي
ﻜﻨظﺎﻤﻴن ﻤﺴﺘﻘﻠﻴن ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻝﻪ ﻤﺠﺎل ﺘطﺒﻴﻘﻪ وﻗواﻋد ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ.
 -٥اﻝﻤﺸرع اﻝﻤﺼري اﻋﺘرف ﺒﺎﻝﻌﻘوﺒﺎت وﻝـم ﻴـرد ﺘﻌﺒﻴـر اﻝﺘـدﺒﻴر اﻻﺤﺘـرازي
ﻓ ــﻲ ﻨﺼوﺼ ــﻪ وﻝﻜﻨ ــﻪ ﻨ ــص ﻋﻠ ــﻰ ﺒﻌ ــض اﻝﺘ ــداﺒﻴر اﻻﺤﺘ ارزﻴ ــﺔ ﻤﺜ ــل اﻝﻤﺼ ــﺎدرة
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اﻝوﺠوﺒﻴﺔ – ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺒوﻝﻴس – إﻴداع اﻝﻤﺠرم اﻝﻤﺠﻨون ﻓـﻲ ﻤﺼـﺤﺔ – واﻝﺘـداﺒﻴر
اﻝﻤﻘررة ﻝﻸﺤداث.
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ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
ﺍﻹﻓــﺮﺍﺝ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ
تعتبر الجريمة اعتداء على المصالح الجوھرية للمجتمع  ،سواء كانت
ھذه المصالح تتعلق بالجماعة ككل أو مصالح فردية  ،لذلك اعتبرت العقوبة
السبيل الوحيد لدفاع عن المجتمع ضد الجريمة  ،أو من أجل ردع الجاني من
العودة إلى الجريمة  ،أو من أجل ردع اآلخرين من سلوك طريقھا  ،وقد
سادت تبعا لذلك العقوبات الجسدية القاسية مثل اإلعدام والسجن وغيرھا من
العقوبات .
ولكن مثل ھذا المفھوم للعقوبة لم ينجح في تكريسھا كأداة للقضاء على
الجريمة في المجتمع  ،فقد لوحظ أن اإلجرام في المجتمع في تزايد  ،مما دفع
رجال الفقه والقانون إلى االھتمام بالمفھوم اإلصالحي للجزاء وذلك بتركيز
الدراسات على المجرم والظروف التي أدت به إلى الجريمة .
فالبد حين توضع العقوبة أن تكون متالئمة مع جسامة الجريمة ماديا من
ناحية ومتناسبة مع خطورة الجاني وظروفه الشخصية المختلفة من ناحية
أخرى وھذا ما يطلق علية " مبدأ تفريد العقوبة " ومن أھم وسائل التفريد ،
نظام اإلفراج الشرطي.
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ :
يقصد بنظام اإلفراج الشرطي "إطالق سراح المحكوم عليه بعقوبة
سالبة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته إطالقا مقيدا بشروط تتمثل في
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التزامات تفرض عليه وتقييد حريته وتمثل كذلك في تعليق للحرية على الفاء
بھذه االلتزامات ".
كما يقصد باإلفراج الشرطي "وسيلة استخدمتھا النظم العقابية المتطورة
للحد من مساوئ اإلبقاء في المؤسسات العقابية لفترات طويلة قد يكون لھا
آثارھا السيئة التي تعوق إعادة تأھيل السجين وتقويمه  ،وبمقتضى ھذا النظام
الشائع يقضي السجين في المؤسسة العقابية فترة معينة من العقوبة يتقرر
بعدھا إخالء سبيله أو اإلفراج عنه قبل انتھاء المدة المحكوم عليه بھا  ،بمعنى
أن حسن السير والسلوك ھو شرط أساسي لھذا النوع "
والحظ إذا كان الھدف من عزل الجاني ھو توقي خطورته وأفعاله
الضارة  ،فإذا تحقق إصالحه وأزيل الخلل الناتج عن الجريمة فإن ذلك يعني
أنه ليس من العدالة االستمرار في تنفيذ العقوبة التي تصبح عبئا على الجاني
وعبئا أيضا على الدولة .
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ :
يحقق اإلفراج الشرطي جملة من األھداف أھمھا:
 -١يحث المحكوم عليه على نھج وأتباع السلوك القويم وذلك أثناء وجودة
في المؤسسة العقابية .
 -٢يساھم في أصالح المحكوم عليه خارج المؤسسة العقابية  ،وذلك
تمھيدا الندماجه في المجتمع وتكيفه معه .
 -٣كما أن اإلفراج الشرطي يعد وسيلة لحث المحكوم عليه وتشجيعه على
االلتزام بالسلوك الحسن أثناء الفترة المتبقية من مدة محكومتيه.
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 -٤يحول اإلفراج الشرطي دون ازدحام السجون بالنزالء عن طريق
اإلفراج عن البعض منه والذي صلح أمره ولم يعد بحاجة إلى تقييد حريته ،
وبذلك يؤدي إلى توفير الجھد والمال وعدم توظيفھما في مجالت ال فائدة منھا.
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ
لإلفراج الشرطي الخصائص اآلتية :
أوال  :اإلفراج الشرطي ليس إنھاء للعقوبة .
لقد سبق أن بينا أن نظام اإلفراج الشرطي يعتبر أحد أساليب المعاملة
العقابية أو أحد أساليب التنفيذ العقابي  ،لذا فأنه ال يعد وقفا ً للعقوبة أو إنھاء
لتنفيذھا أو سبب النقضائھا وإنما ھو تعديل في أسلوب تنفيذھا وبالتالي ال
تنقضي العقوبة إال إذا انتھت مدتھا المحددة في الحكم كاملة دون إلغاء اإلفراج
الشرطي
ثانيا ً  :اإلفراج الشرطي ليس إفراجا ً نھائيا ً .
أي أنه ال يكون المحكوم عليه في مركز نھائي مستقر ،إذا ھو عريضة
خالل مدة اإلفراج الشرطي الن يلغي ھذا اإلفراج ،وال يتحول اإلفراج
الشرطي إلى إفراج نھائي إال إذا أنقضت مدته دون أن يلغى.
ثالثا  :اإلفراج الشرطي ليس حقا للمحكوم عليه .
اإلفراج الشرطي تقدره سلطة يخولھا القانون ذلك  ،ولذلك فھو ليس حقا
للمحكوم عليه  ،فال يستطيع ھذا األخير أن يطالب باإلفراج عنه لتوافر
الشروط لدية  ،وبالتالي ھي ال تحتاج إلى موافقة المحكوم عليه لكي تقرر
اإلفراج عنه  ،فإذا صدر قرار اإلفراج الشرطي يلتزم المفرج عنه بالوفاء

109

بااللتزامات التي تقترن باإلفراج  ،بحيث إذا أخل بأحدھا يجوز إلغاء اإلفراج
وإعادة إلى السجن لتنفيذ الجزء المتبقي من العقوبة .
ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ
ھذه الشروط تتعلق بالمحكوم عليه وبالعقوبة المحكوم بھا وبالمدة التي تُنفذ
في السجن.
أ -الشروط التي ﺗتعلق بالمحكوم عليه
وھذه الشروط ثالثة :
 -١أن يكون المحكوم عليه داخل السجن داعيا ً إلى الثقة بتقويم نفسه .
فاإلفراج الشرطي مكافأة له على حسن سيرة وسلوكه أثناء التنفيذ
فحسن سلوكه ھو الذي يفيد بأن المحكوم عليه قد استفاد من البرنامج ألتأھيلي
الذي طبق عليه أثناء التنفيذ .
 -٢إال يكون اإلفراج عن المحكوم عليه خطر على األمن العام.
 -٣أن يكون المحكوم عليه قد أوفى بااللتزامات المالية للمحكوم بھا
ويقصد ھنا بااللتزامات المالية ما يكون قد حكمت به المحكمة الجنائية من
مصاريف وتعويضات .أما االلتزامات التي تنشأ عن حكم من المحكمة المدنية
ولو كان بسبب الجريمة فال يؤثر عدم الوفاء بھا على اإلفراج الشرطي .
ب -الشروط المتعلقة بالعقوبة المحكوم بھا.
يشترط في العقوبة المحكوم بھا :
 -١أن يكون حكم العقوبة نھائي
ويقصد بالحكم النھائي " ھو الحكم الذي اليقبل الطعن بطرق الطعن
العادية والغير العادية "
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 -٢أن تكون العقوبة سالبة للحرية
فإن اإلفراج الشرطي جائز في كافة الجنايات التي يحكم فيھا بأي عقوبة
سالبة حرية ) السجن المطلق أو المؤقت ( وكذلك يجوز اإلفراج في جميع
الجنح الذي يقضي بھا بعقوبة سالبة للحرية بشرط أن ال تقل عن تسعة أشھر ،
أما بالنسبة لمخالفات فال يجوز اإلفراج الشرطي فيھا
ج -شروط المتعلقة بالمدة التي ﺗنفذ في السجن.
لقد وضع المشرع حد أدنى معينا ً لمدة العقوبة السالبة للحرية التي يجب أن
يقضيھا المحكوم عليه داخل السجن بحيث ال يجوز منحة اإلفراج الشرطي
قبل مرورھا  ،وقد حدد ھذه المدة بنسبة معينة من مدة العقوبة المحكوم بھا .
وتفرض القوانين أن يكون المفرج عنه قد أمضى مدة معينة في المؤسسة
العقابية كافية لتأھيله ولتحقيق أغراض العقوبة في الردع والعدالة  ،وعلى
سبيل المثال فقد حدد المشرع الفرنسي ھذه المدة بنصف المدة المحكوم بھا ،
وحددھا المشرع اإلنجليزي بثلثي المدة المحكوم بھا  ،وحددھا المشرع
المصري بثالثة أرباع المدة المحكوم بھا  ،وحددھا المشرع السعودي ﺜﻼﺜـﺔ
أرﺒﺎع ُﻤدة اﻝﻌﻘوﺒﺔ .
ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ :
 -١ال يترتب على اإلفراج الشرطي محو الحكم الصادر باإلدانة بل يبقى
منتجا ً آلثاره القانونية  ،فھو يقف أثره عند إيقاف تنفيذ الجزء المتبقي من
العقوبة وبالتالي تبقى العقوبات التكميلية أو اإلضافية الملحقة بالعقوبة
األصلية قائمة ،ويمكن االستناد إلى حكم اإلدانة باعتباره سببا لرفض التنفيذ
ويمكن أيضا اعتباره سابقة للعود .
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 -٢أن اإلفراج الشرطي يؤدي إلى إبدال سب الحرية بتجربة حسن سير
وسلوك  ،حيث يخضع المفرج عنه خالل فترة معينة إلجراءات مساعدة
ورقابة والتزامات تھدف إلى تحقيق تأھيل المفرج عنه.
 -٣أن يكون المفرج عنه حسن السير والسلوك وأن ال يتصل بذوي السيرة
السيئة أو ذوي السوابق اإلجرامية والذين يمارسون اإلجرام أو من
المشبوھين.
 -٤أن يسعى المفرج عنه بصفة جدية للتعين في عمل مشروع وأن يجد
له مصدر رزق يستطيع من خالله العيش في المجتمع من دون إجرام أو لجوء
ألصحاب اإلجرام.
 -٥أن يقيم المفرج عنه في الجھة التي ينتمي لھا ما لم يكن قرار اإلفراج
يلزمه باإلقامة في جھة معينه العتبارات معينة.
 -٦وال يجوز للمفرج عنه له أن يغير مكان إقامته إال بعد إبالغ مركز
الشرطة المختص وعليه أن يقدم نفسه إلى مركز الشرطة في البلد الذي ينتقل
إليه فور وصوله .
 -٧أن يقدم المفرج عنه نفسه إلى مركز الشرطة التابع له محل إقامته في
المواعيد المعدة لذلك .
ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ
ينتھي اإلفراج إما بانقضاء مدته فيتحول بذلك إلى إفراج نھائي  ،أو
بإلغائه وإعادته المستفيد منه إلى السجن مرة أخرى.
-١انقضاء مدة العقوبة :
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أن المدة اإلفراج الشرطي ) أي مدة التجربة ( ھي المدة المتبقية من
العقوبة دون تنفيذ  ،فإذا انقضت ھذه الفترة وكان حسن السير والسلوك وأوفى
بما فرض عليه من قيود والتزامات زال اإلفراج المؤقت ويصبح نھائي ا ً
وتعتبر العقوبة كأنھا قد نفذت بالكامل .
 -٢إلغاء اإلفراج الشرطي:
يتم إلغاء اإلفراج الشرطي وإعادة المحكوم علية إلى السجن لمتابعة
تنفيذ العقوبة وذلك لعدة أسباب ھي :
أ -إذا أرتكب المحكوم عليه في خالل المدة الباقية من العقوبة الموقوف
إنفاذھا  ،جرما آخر أدى إلى الحكم عليه بالسجن سنه على األقل .
ب -إذا لم يسدد المحكوم عليه الغرامة التي أبدلت بھا عقوبة السجن.
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻺﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ:
مما ال شك فيه أن لإلفراج الشرطي قيمة عقابية ھامه لما له من دور فعال
في إصالح المسجون من ناحية وتقليل معدالت ارتكاب الجرائم من ناحية
أخري آما أن له آثار إيجابية فعالة ومؤثرة في رسالة العمل داخل السجون
التي تھدف بالمقام األول إلى تأھيل المسجون اجتماعياً وإصالح الخلل الناجم
عن جريمته ونعرض له فيما يلي:
أوالً :القيمة العقابية لإلفراج الشرطي:
 -١يعتبر اإلفراج الشرطي بمثابة وسيلة لحث المحكوم عليه على أن
يكون حسن السير والسلوك داخل السجن أثناء التنفيذ العقابي عليه أو خارج
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السجن خالل فترة اإلفراج المؤقت  ،ألن إخالء سبيله قبل انتھاء مدة العقوبة
بمثابة مكافأة له على حسن السير والسلوك.
 -٢حرص المسجون على االلتزام بالسلوك القويم داخل السجن لكي يفوز
باإلفراج الشرطي يعد دليل على ندمه على جريمته وإصالح حاله  ،وھذا
بالطبع يسھل مھمة اإلدارة العقابية في حفظ النظام واألمن داخل السجن
وتنفيذ البرنامج ألتأھيلي للمحكوم عليه.
 -٣يساعد نظام اإلفراج الشرطي على تھيئة المحكوم عليه المفرج عنه
شرطياً لحياة الحرية الكاملة بعد اإلفراج عنه نھائياً ،ذلك أن فترة اإلفراج
الشرطي تعتبر بمثابة مرحلة انتقالية يتم التدرج فيھا من سلب الحرية إلى
تقييدها ثم اإلفراج النھائي.
 -٤إن نظام اإلفراج الشرطي يعد مرحلة من مراحل التنفيذ العقابي الذي
يھدف إلى تفادي خطورة االنتقال السريع والمفاجئ من سلب الحرية إلى حياة
الحرية الكاملة داخل المجتمع  ،وھو بھذا يعتبر أحد أساليب السياسة الجنائية
الحديثة في التنفيذ العقابي الذي يراعي األبعاد اإلنسانية واالجتماعية
للعقوبة.
ثانياً :إيجابيات اإلفراج الشرطي:
أھم إيجابيات اإلفراج الشرطي:
 -١ساعد تفعيل اإلفراج الشرطي وزيادة أعداد المفرج عنھم شرطياً على
تقليل أعداد المسجونين مما يساعد على انتظام السعة الصحية للسجون.
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 -٢أعطى النظام اإلفراج الشرطي حافزاً لباقي السجناء على االلتزام
بحسن السير والسلوك وااللتزام واالمتثال لنظم التأهيل الصناعي
واالجتماعي داخل السجون للفوز باإلفراج الشرطي.
 -٣زيادة معدالت اإلفراج الشرطي يساعد اإلدارة العقابية على تطوير
وتحديث المرافق والخدمات المختلفة داخل السجن من خالل تقليل النفقات
الناجم عن قلة أعداد المسجونين.
ثالثاً :معوقات نظام اإلفراج الشرطي:
رغم األھمية البالغة لإلفراج الشرطي على النحو السابق بيانه إال أن
التنفيذ الفعلي والمتابعة الميدانية للمفرج عنھم من خالل خبرة العمل األمني
أفرزت بعض المعوقات على النحو اآلتي:
 -١عدم وجود خبراء نفسيين داخل السجون للتعاون مع بعض األنماط
النفسية الشاذة للمجرمين مثل المجرم المجنون والمجرم بالفطرة حتى يمكن
معاملته
بأسلوب علمي يساعد على إصالحه عقابياً حتى ينتھي بالسلوك القويم.
 -٢أن اإلفراج الشرطي وفقاً ألغلب التشريعات ال يتطلب إخضاع المفرج
عنه لإلشراف والمراقبة  ،إنما يكتفي بفرض قيود معينة إذا خالفھا يعود إلى
السجن وهذه القيود غير كافية إلحجام المفرج عنه عن الجريمة  ،بل البد من
اإلشراف النفسي واالجتماعي عليه أثناء فترة اإلفراج المؤقت للتأكد من عدم
العودة للجريمة.
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 -٣أن نظام اإلفراج الشرطي يشترط حسن السير والسلوك دون االھتمام
بمدى االستعداد النفسي للمفرج عنه للتآلف مع المجتمع .فحسن سير المحكوم
عليه وسلوكه الطيب داخل السجن ليس ھوالدليل القاطع على إصالحه  ،إنما
العبرة بالظروف االجتماعية والنفسية
والعقلية للمحكوم عليه التي في ضوئھا يمكن تحديد مدى استعداده للتآلف
مع المجتمع .
 -٤عدم قدرة المسجون على سداد االلتزامات المالية.
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﻓﻰ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ:
نصت المادة الخامسة والعشرون من نظام السجون فى المملكة
العربية السعودية على انه يجوز لوزير الداخلية أن يُقرر اإلفراج تحت
شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثالثة أرباع
ُمدة العقوبة وكان ُسلوكه أثناء وجودِه في السجن يدعو إلى الثِقة بتقويم
نفسه ،وذلك ما لم ي ُكن في اإلفراج عنه خطر على األمن العام.
ويجب أن ال تقِل المُدة التي أمضاھا المُفرج عنه تحت شرط في السجن
عن تِسعة أشھُر ،وال يجوز منح اإلفراج تحت شرط إال إذا أوفى المحكوم
عليه بجميع االلتزامات المالية المُترتِبة على الجريمة التي حُكم عليه من
أجلِھا.
ويُحدِد قرار اإلفراج تحت شرط الوا ِجبات التي تف ِرض على المُفرج
عنه من حيث إقامته وطريقة تعيُّش ُه وضمان حسن سي ِِّره وسُلوكِه.
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فإذا ثبت وقوع ما ي ِد ُل على سوء سُلوكِه جاز لوزير الداخلية إصدار
قرار بإعاد َته إلى السجن إلتمام المُدة المحكوم ِبھا عليه.
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