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اإلهداء

إلي كل من أضاء بعلمه عقل غيره 
أو هدى باجلواب الصحيح حيرة سائليه 

فأظهر بسماحته تواضع العلماء 
وبرحابته سماحة العارفني
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املقدمة

حسبما  التنفيذ  بعلم  تتعلق  موضوعات  خمسة  عن   – وبإيجاز   – نتكلم 
يلى:

األول
التسمية حيث  من 

العقاب(  )بعلم  العلم  هذا  يسمى  زال  ال  التقليدى  الفقه  أن  الثابت  من 
تشمل  ال  حيث  ق��اص��رة  تسمية  وه��ى  م��ف��ردات��ه  أه��م  فهي  العقوبة  إل��ى  نسبة 
لتنفيذها  سجون  إلى  وحتتاج  للحرية  مقيدة  بعقوبات  الصادرة  األحكام  سوى 
وبالتالى ال تشمل التدابير والعقوبات البدنية)1( -إن وجدت- وكذلك العقوبات 
املالية . وأن كان البعض يفضل تسميته بعلم السجون)2( وهى تسمية من قبيل 

د.عبد الفتاح الصيفى، القاعدة اجلنائية، 1970، 21. قارن مبن يرى أن التسمية كانت   )1(
والعقاب عمان  العانى وأخ��ر، علم اإلج��رام  أولى مراحل السجون. د.محمد شالل  فى 

1998، ص228.
عن العقوبات البدنية فال يشترط أن تنفذ داخل السجون، وال عالقة لها باإلحصائيات   )2(
العالنية  ملفهوم  حتقيقا  العامة  األماكن  فى  إسالمى  مبنظور  وتنفذ  العدلية.  العقابية 
كوسيلة للردع العام عمال بقوله تعالى : »ويشهد عذابهما طائفة من املؤمنني« سورة النور 
اآلية4. تفصيال إجراءات تنفيذ اجللد والقطع والرجم فى اإلسالم. البطراوى شرح == 
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التنفيذ  بعلم  أسمته  الغربية  ال��دول  وبعض  السابق.  ل��ل��رأى  حاصل  حتصيل 
اجتماعى  فعل  رد  أى  تشمل  إطالقها  على  التنفيذ  كلمة  أن  العقابى)1( صحيح 
بكلمة  التمسك  مي��ك��ن  ل��ه��ذا  ك��ذل��ك.  بالعقوبة  م��ق��ي��دة  أن��ه��ا  إال  امل��ج��رم،  ع��ل��ى 
العقابى،  م��ن  ب��دال  اجل��زائ��ى  كلمة  باستخدام  وذل��ك  القيد  إزال��ة  م��ع  التنفيذ 
فكلمة جزاء كوصف مطلقة فتأخذ طبيعة املوصوف، وإذا أضفنا إلى ذلك أن 
واإلسالمى  احلديث  االجتماعى  الدفاع  مبنظور  هو  القضائية  األحكام  تنفيذ 
)إن  احلنفى  املذهب  يعبر  حسبما  أو  اجلنائية)2(،  الدعوى  مراحل  من  مرحلة 
يعطى  حيث  سبقه.  مم��ا  أدق  ال��وص��ف  ه��ذا  ألصبح  القضاء()3(  م��ن  اإلم��ض��اء 
اإلشراف  مهمة  القضاء  يتولى  عندما  عليهم  احملكوم  لسائر  أساسية  ضمانه 
التنفيذية  على تنفيذ سائر ردود األفعال االجتماعية بدال من إشراف السلطة 
خصما وحكما فى مواجهة هؤالء، وهذا   – كما هو حاصل   – التى عادة تكون 

هدف من أهداف هذا العلم.

== جرائم احلدود الشرعية، 1996، ص369 وما بعدها.
تأخذ العديد من الدول بهذا االسم ومن ثم أسمت قانون السجون بقانون التنفيذ حتى   )1(
تكون العالقة بينهما كاملة، تفصيال د.فتوح الشاذلى، علم العقاب، 1993، ص28-27 
اإلجرام  علم  مأمون سالمة،أصول  د.  فى  إليه  مشار  اإليطالى  الفقه  فى  السائد  وهو 
والعقاب، 1979، ص277 وما بعدها، ومن أسماء بعلم الرقابة والتقومي د.رمسيس بهنام، 

نفس العنوان، 1986، ص7.
فتنفيذ العقوبات والقوانني احملكوم بها تابع ملرحلة احملاكمة.  )2(

Gramatica، Principes de defnse sociale، Paris، p. 454.
ابن الهمام شرح فتح القدير السابق، 123/4. نظام حوالى، الفتاوى الهندية، ص146.   )3(

ابن عابدين، رد املختار، السابق، 222/3. ابن جنيم، البحر الرائق السابق، 195/7.
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الثانى
التطور حيث  من 

له  يكن  لم   – اإلج��رام  علم  شأن  شأنه   – إنسانى  كعلم  التنفيذ  علم  إن 
طبيعة  تقتضيه  كانت  ما  وهذا  اجلنائى،  للقانون  اإلنسانى  العصر  قبل  وجود 
أوال  بدنية  العقوبات  كانت  حيث  العقابى   – بذلك  تسميته  صح  إن   – النظام 
من  للهدف  وفقا  ينظمها  علم  إلى  وال  السجون  إلى  لها  ال حاجة  أى  مؤسسية 
يتم  حتى  لالنتظار)1(  كأماكن  فتكون  حينئذ  وج��ود  للسجون  كان  وإن  العقوبة 
الهرب)2(.  من  عليهم  احملكوم  ملنع  ذلك  وقائية  أخرى  ولوظيفة  هذا  التنفيذ، 
الذين  األم��اك��ن ع��ن ط��ري��ق )اإلش����راف(  ت��ق��وم بتخصيص ه��ذه  ال���دول  وك��ان��ت 
على  مالية  رسوم  بفرض  أصحابهم  فيقوم  أصحابها،  من  مقابل  على  يحصلون 
أنهم  عن  فضال  أرباحهم،  عليه  ويزيد  دفعوه  ما  الس��ت��رداد  عليه  محكوم  كل 
أسعار  مقابل  وشراب  طعام  من  مستلزماتهم  كل  عليهم  للمحكوم  يعدون  كانوا 
مرتفعة)3(، وأكثر من ذلك كانت تلك األماكن تستقبل النزالء من اجلنسني وإن 
املتعة  يشاء  ملن  يعطيه  املالك  بيد  كان  باملفتاح  اخلاصة  غرفته  جنس  لكل  كان 
إلى  احلاجة  تدعو  لم  ثم  ومن  إضافى….الخ)4(.  مقابل  لقاء  اآلخر  اجلنس  مع 
إنشاء سجون وال – من باب أولى – إصالح العمل بها. ومع حلول القرن الثامن 
األفق مبشرة بحلول عصر جديد كرد  تلوح فى  اإلرهاصات  بدأت بعض  عشر 

العقاب،  مبادئ علم  الدهبى،  د.إدوار  1973، ص219.  العقاب،  د.جنيب حسنى، علم   )1(
بنغازى، 1975، ص65.

مبثابة حجز احتياطى. د.ع��وض محمد ، د.محمد زكى أبو عامر،  أى مكان –  فهو –   )2(
مبادئ علم اإلجرام والعقاب، 1989 ص389 نفس املعنى فوزية عبد الستار مبادئ علم 
اإلجرام وعلم العقاب، 1978 ص212، د.صبحى جنم الوجيز فى علم اإلجرام والعقاب 

1991 ص86.
د.جنيب حسنى، مرجع سابق، ص219.  )3(

محمود  ترجمة  القضائى،  واالختبار  واحملاكم  اجلرمية  بل،  ومارجوى  تشوت  تشرلس   )4(
صاحب 1962 ص37.
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ثم  فردية)1(،  جهود  اإلنسان. حيث ظهرت  ولصالح  سائدا  كان  ملا  فعل عكسى 
ثم  جماعية)2(   – واالتقاء  النشوء  فى  احلياة  سنة  وتلك   – جهود  إلى  حتولت 
للحرية،  املقيدة  العقوبات  وإح��الل  البدنية  العقوبات  بإلغاء  مطالبة  دولية)3( 
على  العقابية  املؤسسات  إنشاء  بضرورة  الباحثون  طالب  لذلك  وتبعا  ثم  ومن 

الدول واإلشراف عليها وحتسني حال احملكوم عليهم)4(. نفقة 

املجرمني  ومعاملة  اجلرمية  ملنع  السادس  املؤمتر  منذ  وبالتحديد  واليوم 
العقوبات  نظام  بإلغاء   – الدولى  للمجتمع  ممثال   – أوص��ى  1980م  كاركاس 
عقابى  بنظام  والعمل  املؤسسى(  )النظام  املدة  قصيرة  خاصة  للحرية  املقيدة 
العقوبات  محل  حتل  التى  البدائل  من  العديد  استعرضت  لهذا  مؤسسى.  ال 
البسيطة فى حالة انهيار النظام املؤسسى كالتدابير بأنواعها والعقوبات املالية 

التنفيذ….الخ. القضائى واإلفراج الشرطى ووقف  واجللد ونظام االختبار 

وعلى رأس املجتهدين فى هذا املجال: مابيون فى كتابه )تأمالت حول السجون الدينية   )1(
/1690( مشار إليه د.فوزية عبد الستار، مرجع سابق، 215. وجون هيوارد اإلجنليزى 
النزالء من بؤس وقذارة.. القسوة وحالة  زار السجون اإلجنليزية وفضح أسلوب  الذى 
الخ، راجع تشارلس تشوت وآخر، مرجع سابق، ص37. وشاول لوكاس فى كتابه )النظام 
العقابى فى أوربا والواليات املتحدة 1828( مشار إليه د.مأمون سالمة، مرجع سابق، 

ص284.
من  مزيد  الكويكرز  وجماعة   ،1787 عام  األمريكية  فيالدلفيا  جمعية  إنشاء  ذلك  من   )2(

التفاصيل تشارلس تشوت، مرجع سابق، ص39.
لقد انتهت اجلهود الدولية بإنشاء االحتاد الدولى للقانون اجلنائى عام 1889 على يد   )3(
ثالثة أبطال هم البلجيكى Prins واألملانى Liszt والهولندى Hamel تفصيال، البطراوى، 
الدفاع، ص144 وما بعدها، ثم احتلت محلة منذ عام 1924 اجلمعية الدولية للقانون 

اجلنائى. تفصيال، د.رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص97.
يقول فى ذلك البعض : بأنه نتيجة للبحوث قبلت الدولة رصد مبالغ من املال لإلنفاق   )4(
على السجون وتأهيل النزالء وليس هذا منها تبرعا أو إحسانا بل التزاما تفرضه عليها 
وظيفتها فى مكافحة اإلجرام، هذا ولم يعد موظفو السجون ينظرون إلى النزالء نظروا 
سابق،  مرجع  حسنى،  جنيب  تفصيال،  معهم،  ودي��ة  عالقات  خلق  حاولوا  بل  استعالء 

ص220.
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الثالث
التنفيذ علم  وظيفة 

االجتماعى  للدفاع  الدولية  املنظمة  تراها  كما  التنفيذ  علم  وظيفة  وعن 
مسايرة  األكثر  اجلرمية  أفعال  ردود  اختيار   : هي  كاركاس  مؤمتر  طريق  عن 
للظروف  مالئمة  األكثر  تنفيذها  ووسائل  واالجتماعية،  االقتصادية  للتنمية 
العلم  هذا  وظيفة  تتسع  أن  يجب  ذلك)1(  وتفسير  عليهم،  للمحكوم  الشخصية 
مكافحة  فى  العقابية  االستراتيجية  بجانب  تقف  وقائية  استراتيجية  ليؤصل 
إزالة مسببات اجلرمية واألخرى يقوم  الظاهرة اإلجرامية. األولى تعتمد على 
كان  إذا  وعما  الغرض  لهذا  مطابقة  العقابية  األنظمة  أى  بترشيح  الباحثون 
العمل  يفضل  فهل  األول  هو  كان  فإذا  املؤسسى  غير  أو  املؤسسى  النظام  هو 
كان  فإذا  االحترازية؟  التدابير  بجانبها  يقف  أم  وحدها  احلبسية  بالعقوبات 
إنسانية  تنفيذ  بوسائل  مقترنة  البدنية  العقوبات  عودة  يفضل  فهل  اآلخر،  هو 
كما  املالية  بالعقوبات  يكتفى  أم  اإلسالمى،  العقابى  النظام  فى  احلال  هو  كما 
التنفيذ  أساليب  وع��ن  ه��ذا  احلديثة.  الغربية  القوانني  بعض  فى  احل��ال  هو 
املؤسسات  داخل  سواء  عليهم  احملكوم  لألشخاص  بالنسبة  أفضلها  لنا  يرشح 
أو  والعالج..الخ  والعمل  والتعليم  النزالء  بني  التفريد  مثل  كالسجون  العقابية 
النفسيني  خاصة  للمرضى  العالجية  أو  لإلحداث  التربوية  املؤسسات  داخ��ل 
أو  الشرطى  كاإلفراج  املؤسسات  تلك  خارج  وظيفته  وكذلك متتد  العقليني،  أو 

احلدث…..الخ. تسليم  أو  القضائى  االختبار 

الشاذلى، مرجع سابق، ص23.  د.عوض محمد وآخر، مرجع سابق، ص374. د.فتوح   )1(
د.مأمون سالمة، مرجع سابق، ص227. د.جنيب حسنى، مرجع سابق، ص17. د.محمد 

شالل املعانى وآخر، مرجع سابق، ص224.
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الرابع
باإلجرام عالقته 

أن  ذلك  اجلزائى  والتنفيذ  اإلج��رام  بني  وثيقة  عالقة  وجود  الثابت  من 
هو  اإلج��رام  فعلم  ل��ه،  هيئ  ما  بحسب  وك��ل  اجلرمية  منع  هو  واح��د  هدفهما 
التنفيذ  علم  بينما  التجرميى)1(،  شقها  فى  اجلنائية  للسياسة  األمني  املرشد 
هو املرشد لشقها العقابى)2(. األول يحدد مفهوم اجلرمية ويبحث فى أسبابها 
لهذه  اجتماعى  فعل  رد  أفضل  ليحدد  اآلخر  فيأت  داخلية،  أو  كانت  خارجية 
الباحث  منه  يدخل  الذى  الباب  هو  اإلج��رام  علم  إذن  املجرم،  وذلك  اجلرمية 
يتسنى  حتى  اجلرمية  إلى  الدافعة  األسباب  سلفا  ليستطلع  التنفيذ  علم  فى 
السيئ  تأثيره  من  احلد  أو  السبب  إلزالة  املناسب  بالتدبير  املجرم  معاجلة  له 
علم  بأن  القول  اآلخر ميكن  عن  منهما  كل  دور  الختالف  ونظرا  املجرم.  على 
اإلجرام هو علم عام أو وصفى حيث يحدد أسباب اجلرمية وما ينطوى حتت 
ألنه  تطبيقى)3(  أو  خاص  التنفيذ  علم  بينما   ، املجرمني  ماليني  من   منها  كل 
ظروفه  بحسب  املناسب  الدواء  له  ليختار  حده  على  مجرم  كل  شخص  يواجه 
الشخصية مثال إذا كان السبب التصدع األسرى فيسلم الصغير إلى يد أمينة، 
ف��إذا ك��ان ه��و امل��رض ف��ي��ودع امل��ج��رم ف��ى مصحة تالئم م��رض��ه، ف��إذا ك��ان هو 
البطالة فيعلمه حرفه)4(، ليخرج من املؤسسة حامال وسيلة للكسب فيمتنع عن 
قبل  إعانة من  فيؤمر بصرف  الكسب  كان عاجزا عن  فإذا  اجلرمية مستقبال، 

الهامش كحد أدنى .  الدولة تضمن له العيش على 

تفصيال ص22 سابقا.  )1(
الشاذلى، مرجع سابق، ص23. د.عوض محمد وآخر، مرجع سابق، ص381.  د.فتوح   )2(

د.مأمون سالمة، مرجع سابق، ص280.
قارن د.مأمون سالمة، مرجع سابق، ص281.  )3(

من يرى : أن علم العقاب يعتمد إذن على املالحظة والتجربة د.عوض محمد وآخر، مرجع   )4(
سابق، ص380. يالحظ ما قلناه سلفا فى علم اإلجرام عن أسلوب التجارب فى العلوم 

اإلنسانية ومدى تعارضه مع حقوق اإلنسان، ص39 سلفا.
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اخلامس
السجون بقانون  عالقته 

اخلالف  يورث  واالجتهاد  الباحثني  ابتكار  أو  خلق  من  التنفيذ  علم  إن 
على  املرتبة  القانونية  املشاكل  فى  سنرى  ما  على  الواحدة  املسالة  حكم  حول 
ومعه القواعد الدولية  العمل بالنظام العقابى السائد، وهو من هذه الناحية – 
مباشرا  مصدرا  يعد   – السجون  نزالء  ملعاملة  ملتزم  األدنى  احلد  تشكل  التى 
تكون  فقد  االجتهادات  تلك  بتبنى  ملتزم  غير  املشرع  كان  وإن  السجون  لقانون 

االجتماعية…الخ. والظروف  الدولة  وإمكانيات  تتفق  ال  طموحة 

ه���ذا وي��ت��دخ��ل ع��ل��م ال��ت��ن��ف��ي��ذ ف��ى ق��ان��ون ال��س��ج��ون ب��ل وف���ى ال��ق��واع��د 
بعض  عيوب  معاجلة  طريق  عن  وذلك  تطويرها  بهدف  النزالء  ملعاملة  الدولية 
تعسف  من  عليهم  احملكوم  حتمى  التى  التعديالت  ذلك  فى  مبا  موضوعاته)1(، 
فالتنفيذ  واضحا  الفارق  ذلك  بعد  ويظل  بأنواعها.  املؤسسات  إدارة  أعضاء 
كعلم يتسم بالعاملية)2( شأنه شأن علم اإلجرام رغم عدم الزاميته، بينما قانون 
السجون يتسم باإلقليمية شأنه شأن القانون اجلنائى رغم الزاميته. ونستخدم 
 هنا قانون السجون السائد باململكة األردنية رقم 40 لعام 2001م كبديل للقانون
1953/23م مقارنا ببعض قوانني السجون العربية التى تسد نقص حاصل أو 
تعالج نص قاصر، وكذلك قواعد احلد األدنى ملعاملة املسجونني الصادرة من 

663 ج1957. هيئة األمم املتحدة بالقرار 

يلي: ملا  التنفيذ من خالل إستعراضنا  إلى مفردات علم  ونتعرض 

الفصل األول: األنظمة العقابية.

مجتمعه  ظ��روف  مب��راع��اة  الباحث  يلتزم  حيث  بالواقعية  ره��ني  التدخل  ه��ذا  ك��ان  وإن   )1(
العقوبة.  تنفيذ  على  القائمة  السلطات  يد  وحت��ت  هو  وم��ا  واالجتماعية،  االقتصادية 

د.عوض محمد وآخر، مرجع سابق، ص382.
قارن د.فتوح الشاذلى، مرجع سابق ص27.  )2(
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املبحث األول : مستقبل النظام العقابى.

املبحث الثانى : التدابير االحترازية.

الفصل الثاني: طرق تنفيذ العقوبة.

املبحث األول : تنفيذ العقوبات احلبسية.

املبحث الثاني : التنفيذ خارج السجون.
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الباب األول
العقابية األنظمة  و  العقوبة 

األول  الفصل 
العقابية األنظمة 

: متهيد

واالجتماعية،  الصحية،  الرعاية  تدني  من  عام  بشكل  السجناء  يعاني 
يصل  والذي  املعاملة  لسوء  الدول  بعض  في  والسجينات  السجناء  يتعرض  كما 
الرعاية  إهمال  أو   ، األردن  مثل  عشرة  الثامنة  دون  السجينات  شبح  حد  إلى 

. للسجناء في مصر  العقاب  كنوع من  متعمد  الصحية بشكل 

للسجناء  بالنسبة  واملقصودة  املتعمدة  املعاملة  إس��اءة  استبعدنا  وإذا   
مبثابة  التصلتية  السياسية  النظم  ذات  ال��دول  تعتبرهم  وال��ذي��ن  السياسيني 
أعداء أو أسوأ ، فإن تدني أوضاع السجناء في العالم العربي يرجع باألساس 

إلى ثالثة أسباب رئيسية .

تسود  التي  النظرة  وهي  للعقوبة،  املتخلفة  النظرة  هو  األول:  السبب 
وليس   ، وال��ردع  اإلي��الم  هو  العقوبة  من  فالهدف   ، عام  بشكل  العربي  العالم 
اإلصالح وهي نظرة قدمية عفا عليها الزمن وجتاوزها علم العقاب احلديث ، 
والذي انتهي إلى أن الغرض من العقوبة هو تأهيل السجني ليعود إلى املجتمع 
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. وفاعال  منتجا  شخصا 

السياسي  والتردي   ، الصعبة  االقتصادية  : هو األوضاع  الثاني  السبب 
من  اآلالف  اعتقال  يتم   ، السياسي  االستبداد  فنتيجة   ، العربية  ال��دول  في 
السياسيني في السجون ، وهو األمر الذي يؤدي إلى توجيه االعتمادات املالية 
بناء  إلى   - السياسي  والفساد  االقتصادية  األزمة  بحكم  شحيحة  هي  التي   -

القائمة فعال . سجون جديدة وليس إلى حتسني أوضاع السجون 

في  املدة  قصيرة  للحرية  السالبة  العقوبات  سيادة  هو  الثالث:  السبب 
انهيار  إل��ى  فقط  ليس  ي��ؤدي  ما  وه��و   ، ع��ام  بشكل  العربي  اجلزائي  التشريع 
فكرة التفريد العقابي ، ولكن إلى عدم االهتمام بأوضاع سجناء يري القائمون 
أو حتى ثالثة أشهر في  أربعا وعشرين ساعة  أن بعضهم سوف يقضي  عليهم 

احلبس وفاء لعقوبة اإلصابة اخلطأ مثال .

التاليني:- املبحثني  لذلك من خالل  وسنعرض 

العقابى. النظام  مستقبل   : األول  املبحث 

االحترازية. التدابير  الثاني:  املبحث 
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األول املبحث 
العقابى النظام  مستقبل 

لقد مرت العقوبات اجلنائية فى سائر القوانني على مرحلتني أساسيتني 
السياسى  ومذهبها  االقتصادى  وبرنامجها  االجتماعى  اجتاهها  منهما  لكل 
لها،  حارسا  بصفته  األفكار  تلك  بصمات  يحمل  وه��و  العقابى  النظام  فيأت 

حيث ال يعقل أن يعمل احلارس ضد طبيعة الشيء احملروس.

ال��وس��ط��ى وك���ان���ت تعمل  ال���ق���رون  ب��ن��ه��اي��ة  ان��ت��ه��ت   املــرحــلــة األولـــــى : 
النظام  أن  ذلك  اإلنسان.  حقوق  على  الصرامة  شديد  بدنى(  عقابى  )بنظام 
املرحلة  لهذه  وسنتعرض  دكتاتوريا.  كان  والسياسى  إقطاعيا  كان  االقتصادى 
)البدنية(  العقوبة  العقابى اإلسالمى نظرا التفاقها فى طبيعة  بالنظام  مقارنة 

وحتى ال يتم اخللط.

املــرحــلــة الــثــانــيــة: ظ��ه��رت ك��رد ف��ع��ل عكسى ل��ك��ل م��ا ك��ان س��ائ��دا فى 
العصور الوسطى وتعمل بنظام )عقابى مقيد للحرية( ذلك بعد اندالع الثورات 
االقتصادى  النظام  فأصبح  شئ  كل  غيرت  التى  أوروبا  بقاع  كل  فى  التحررية 
اإلنسان  كرامة  ليحمى  العقابى  النظام  فأتى  دميقراطيا  والسياسى  رأسماليا 
يزال حتى  للحرية وال  بنظم عقابى مقيد  السابق وأخذ  العقابى  النظام  فألغى 

اليوم.

الدفاع  حركة  من  صعبا  موقفا  يواجه  احلالى  العقابى  النظام  كان  وإن 
وينبئ  بالفناء  يهدده  بشكل  1980م،  كاركاس  مؤمتر  منذ  احلديث  االجتماعى 
مبرحلة ثالثة يتالشى فيها عيوبها وميهد لنظام عقابى أكثر إنسانية أو بتعبير 
الترفق سيطيح بأهم أسس  التوجه أو ذاك  أدق أكثر ترفقا. وما نراه أن هذا 
االجتماعية  املصالح  حماية  بني  )امل��واءم��ة(  وهو  احلديث  االجتماعى  الدفاع 
باالتصال  سلفا  سعينا  لهذا  آخ��ر،  جانب  م��ن  املجرمني  وحماية  ج��ان��ب،  م��ن 
مطالبا  بها(  عضوا  )بصفتى  بإيطاليا  االجتماعى  للدفاع  الدولية  باملنظمة 
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إسالمى)1(. )الوسطية( مبنظور  املوائمة  والعمل مببدأ  بالتريث 

ولهذا سنتعرض لهذا املبحث من خالل ثالثة مطالب :-

السائد. العقابى  النظام   : األول  املطلب 

اإلسالمى. العقابى  النظام  الثانى:  املطلب 

األول املطلب 
السائد العقابى  النظام 

االحترازية  والتدابير  للحرية  املقيدة  العقوبات  هو  اليوم  السائد  النظام 
اإلنسان  ف��ى  انتهكت  التى  البدنية  العقوبات  لنظام  عكسى  فعل  ك��رد  وج��اء 
الواقع  وفى  املجرمني،  من  املجتمع  حماية  بدعوى  كرامته  له  وقبرت  آدميته 
ل���ذوات احل��ك��ام وث��روات��ه��م وآل��ي��ات اإلدارة وأه��وائ��ه��م على ما  ك��ان��ت احل��م��اي��ة 
العديد  ل��ه  م��ه��دت  ب��ل   ، وليلة  ي��وم  ف��ى  يتم  ل��م  السائد  وال��ن��ظ��ام  ه��ذا  س��ن��رى. 
بأفكار  ب��دءا  امليالدى  عشر  الثامن  القرن  بداية  مع  واألف��ك��ار  ال��دراس��ات  من 
)كانت  األملانى  وحتى   )1755-1689 منتسكيو  دودى  البر  )ب��ارون  الفرنسى 
باقية حتى  بصماتها  تزال  ال  فكرية  مدارس  من  بينهما  وما   )2()1854-1723
عدا ما سارت  اليوم على معظم التشريعات احلديثة وفيها القوانني العربية – 
اليوم  السائد  العقابى  بنظامها  أخذت  التى   – اإلسالمية  الشريعة  هدى  على 
 ، العاقلني  للبالغني  بالعقوبات  وذل��ك  الثالثة  اإليطالية  امل��درس��ة  أح��ك��ام  ع��ن 

.)3( ، واملرضى  للقصر  والتدابير 

البطراوى : الدفاع االجتماعى اإلسالمى، مرجع سابق، ص258، ه�4.  )1(
من هؤالء الفالسفة جان جاك روسو الفرنسى )1712-1778( مفجر الثورة وإجنيلها وهو   )2(

صاحب الكتاب الشهير )العقد االجتماعى( وكتاب )أصل عدم املساواة بني الناس(.
من املصطلح عليه أن أولى املدارس اجلنائية للزعيم Beccari تسمى بالتقليدية وذلك   )3(
بعد أن ظهرت املدرسة الوضعية للزعيم Lombroso لغرض التمييز وأول من أطلق هذين 



21

من  العديد  اجلنائى  القانون  رج��ال  خلفهم  وم��ن  الفالسفة  ط��رح  وق��د 
إل��ي��ه هنا م��ن مراحل  ال��ق��ان��ون، وم��ا نتعرض  أف��رع ه��ذا  ك��ل  ف��ى  اإلص��الح��ات 
الالحق  املطلب  إلى  االجتماعى احلديثة  الدفاع  أفكار حركة  تطوره. وسنرجئ 
بشأن النظام  العقابى املرتقب، هذا ثم نؤجز املشاكل املترتبة على العمل بهذا 

: يلى  النظام حسبما 

الفرع األول : مراحل تطوره.

. الفشل  : أسباب  الثانى  الفرع 

الفرع األول
التطور مراحل 

النظام  وصل  حتى  بأول  أوال  التى متت  الفكرية  اخلطوات  إلى  نتعرض 
العقابى السائد إلى ما هو عليه اآلن وذلك فى ثالث مجاالت حسبما يلى :

املسئولية. أساس  أوالً: 

العقوبة. أهداف  ثانياً: 

العقوبة. عدالة  ثالثاً: 

 Ferri، Sociologie Criminelle، )فيرى(  الوضعية  املدرسة  أقطاب  أحد  املصطلحني 
Paris P. 14،1993. إال أن الفقه األجنلو – أمريكى يسمى األولى باالجتماعية واألخرى 
بالفردية Richard and John، the problem of crime، New York 1977، p. 39 وبهذا 
على  املجتمع  ترجح حماية  التقليدية  املدرسة  أن  واقعية حيث  أكثر  ألنه  نأخذ  األخير 
الفرد ومعها عذرها حيث يصعب خروجها من عباب عصرها دفعه واحدة عكس االخرى 

التى – ال ترجح – بل جنحت صوب حماية الفرد.



22

أواًل : أساس املسئولية :

لقد انتقل هذا األساس إلى أكثر من موضع :-

أساسا  امل��ادي��ة(  املسئولية  )م��ب��دأ  م��ن  ات��خ��ذت  الوسطية  ال��ق��وان��ني   -1
اإلنسان،  إيذاء  فى  تسببت  إذا  التى  احليوانات  تعاقب  كانت  ثم  ومن  للعقاب، 

ومن باب أولى تعاقب الصبية واملجانني، فاإلرادة عندها واخلطأ سواء)1(.

املسئولية  )مببدأ  أخذت   Beccarria بزعامة  االجتماعية  واملدرسة   -2
وعاقل  بالغ  ج��ان  على  إال  عقاب  ال  حيث  العقوبات،  لهذه  ك��أس��اس  األدب��ي��ة( 
فى  العقاب  ميتنع  ثم  ومن  تكون،  ال  أو  كاملة  تكون  أن  أما  ف��اإلرادة  ومريد)2( 
والدفاع  اإلكراه  بالغا وعاقال كحالة  كان اجلانى  ولو  اإلرادة حتى  انتفاء  حالة 
لعدم  ون��ظ��را   – امل��درس��ة  ت��ل��ك  أى   – أن��ه��ا  إال  والضرورة)3(….الخ.  ال��ش��رع��ى 
حتت  واملجانني  الصبية  عقاب  جتاهلت  التدابير  دون  بالعقوبة  إال  اعتدادها 

إرادتهم)4(. انعدام  السبب وهو  نفس 

امل��درس��ة  زع��م��اء  وه���م  ع��ل��ي��ه  ان��ش��ق  م��ن   Beccaria ت��الم��ي��ذ  وم���ن   -3
  Mitter Maire النيوكالسيكية : اإليطالى كدارا، اإليطالي Carrara ، األملانى 
تتجزأ  اإلرادة  و  تتجزأ  اجلرمية  كما  بأنه  أوضحوا  الذين   Hous البلجيكى   ،
العقابي  التفريد  مبدأ  بدأ  هنا  ومن  معاً  بهما  ترتبط  التي  املسؤولية  فكذلك 
كانت  ف��إذا   ، كاملة  عقوبة  اجلانى  فيستحق  كاملة  كانت  إذا  ف��اإلرادة   ، يلوح 
يعاقب  فال  تتجزأ  اجلرمية  أضرار  أن  على  فضال  العقوبة،  فتنخفض  ناقصة 
لكل  وض��ع��وا  ث��م  وم��ن  اخل��ب��ز.  رغيف  س��ارق  بعقوبة  ال���دوالرات  س��ارق ماليني 

العقابية .  العدالة  عقوبة حدين )أدنى وأعلى( على ما سنرى في 

تفصيال املطلب الثالث مقارنة بالنظام العقابى اإلسالمى.  )1(
أن أساس اإلرادة هو العقد االجتماعى كتصرف قانونى هذا وغايتها الشعور باآللم الناجت   )2(
عن العقوبة وأن اختلف التقليديون – أنصار هذه املدرسة – فى سن األهلية ومتى يكون 

.Merle et Vitu، Traite، Op. Cit. P. 123 اجلنون وأسبابه
جان جرافن، العقوبات ونظم الرقابة، ترجمة حمودى اجلاسم، بغداد 1926، ص29.  )3(

فاملجرم أما أن يكون كامل اإلرادة فيسأل أو ناقصها فال يسأل د.عوض محمد وآخر،   )4(
مرجع  عبيد  د.رؤوف  سابق، ص97.  مرجع  بهنام،  د.رمسيس  سابق، ص396.  مرجع 

سابق، ص563. د.مأمون سالمة، مرجع سابق ، ص325.
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Lomborso لتطالب بإلغاء مبدأ  4- ثم جاءت املدرسة الفردية بزعامة 
 – م��ر  م��ا  على   – تعتمد  ال  فهى  األدب��ي��ة  املسؤولية  وم��ب��دأ  امل��ادي��ة  املسئولية 
بالعقوبات مطلقا فقط بالتدابير االحترازية التى أسستها على )مبدأ اخلطورة 
فاملجرم  اجلبرية  إميانها مببدأ  هو  للعقوبات  استبعادها  وسبب  اإلجرامية()1(. 
كانت  س��واء  مواجهتها  على  ل��ه  قبل  ال  قهرية  ألس��ب��اب  إال  جرميته  يرتكب  ال 
علم  فى  إليه  أحملنا  ما  وه��ذا  كالفقر،  خارجية  أو  كالورثة  داخلية  األس��ب��اب 

اإلجرام.

التدابير  تطبق  حيث  السابقة  امل��درس��ة  ع��ي��وب  بعض  ع��اجل��ت  وب��ه��ذا   
أن  ه��و  آخ��ر  عيب  ف��ى  وق��ع��ت  أن��ه��ا  إال  واملجانني)2(.  والصبية  البالغني  على 
سحبت  حيث  البشرى  العقل  لوجود  تنكر  هو  اجلبرية  مبدأ   على  اعتمادها 
هذا  م��ن  ينال  وال  احل��ي��وان،  ع��ن  اإلن��س��ان  متيز  التى  وه��ى  اإلنسانية  اإلرادة 
تيار  4(. هذا والتدابير وحدها أضعف من أن تواجه  الدافع اإلنسانى)3( العيب 

اجلرمية اجلارف . 

ومن تالميذ Lombroso من انشق عليهم وهم زعماء املدرسة اإليطالية 
الثالثة Alimena Saladana Carnevalli  »اليمينا سالدانا كارنفالى« ليعاجلوا 
األدبية)5(.  املسئولية  أساس  على  العقوبات  بني  اجلمع  طريق  عن  العيب  هذا 

راجع مفهوم وعالمات اخلطورة فى موضعا من التدابير االحترازية الحقا، وما يقال هنا:   )1(
أن أساس التدابير هو املسئولية القانونية ال األدبية وال املادية. د.رمسيس بهنام مرجع 

سابق، ص96. د.عوض محمد وآخر، مرجع سابق، ص408.
حيث ال فرق بني البالغني – بعد سحب إراداتهم – والقصر أو املجانني.  )2(

د.رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص551، د.رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص98. د.مأمون   )3(
سالمة، مرجع سابق، ص325.

وذلك لكى نخلص الفرد من أنياب الدول املستبدة عن طريق قانون العقوبات، حيث أن   )4(
العقوبة تبنى على اإلرادة فإذا سحبت اإلرادة حذفت العقوبة، لهذا طلب بإلغاء قانون 

العقوبات، تفصيال البطراوى، الدفاع السابق، ص286.
Gramatica، Op. Cit. P. 7. Garraud، Op. Cit. P. 550 قارن مبن يرى أن تلك املدرسة    )5(
مثل املدرسة األم التى تؤمن باجلبرية فال تعتد مببدأ املسئولية األدبية. د.محمد خلف، 
علم العقاب مرجع سابق، ص58 ود.إدوار الدهبى، مرجع سابق، ص21. والصحيح أنها 

همشت اجلبرية. ود.عوض محمد، مرجع سابق، ص408.
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معظم  اعتنقته  الذي  الفكر  .وهو  اإلجرامية)1(  أساس اخلطورة  على  والتدابير 
 . العربية  القوانني  وفيها  احلديثة  التشريعات 

الفعل  رد  بازدواجية  أخ��ذت  أنها  عن  فضاًل  االجتماعي  الدفاع  حركة 
حيث  السابقة  العيوب  عاجلت  قد  الفكرية،  األس��س  نفس  وعلى  االجتماعي 
العقوبات  محل  وإحاللها  سواء  والقصر  البالغني  لتشمل  التدابير  في  توسعت 
وإن   . الطويلة  العقوبات احلبسية  السجون على  املدة وقصر  احلبسية قصيرة 
كان عيبها في التوجه صوب الترفق باملجرمني من ذلك : إحالل التدابير محل 
االهتمام  جدية  وع��دم  اإلع��دام  فيها  مبا  البدنية  العقوبات  وإلغاء  العقوبات 
ما  على  اإلس��الم��ي��ة  نظريتي  خ��الل  م��ن  عاجلناه  م��ا  وه��و  اجل��رمي��ة.  بضحايا 

سنرى . 

: العقوبة  : أهداف  ثانيًا 

ركنه  فى  سواء  الضرر  إصالح  اجلنائية  العقوبة  من  الفردي  الهدف  إن 
األدبى أى بشفاء غيظ املجنى عليه وحتى ال يفكر فى االنتقام بوسيلة أخرى، 
أو فى ركنه املادى أى بتعويض املجنى عليه عن الضرر الذى أحدثته اجلرمية، 
نفى  فكما   . الصحيح  نصابه  إلى  العدالة  ميزان  قلب  إع��ادة  شأنه  من  وه��ذا 

إثبات .  النفي  ، ونفي  العقوبة تنفي حقه  املجرم حق املجني عليه فتأت 

وتطور كذلك الهدف االجتماعي من العقوبة باختالف النظم االجتماعية 
والسياسية وما يترتب على ذلك من آثار ترتد على احملكوم عليه بها . وتفسير 

ذلك : 

1- في القرون الوسطى كان الهدف هو االنتقام من املجرم أو على حد 
تعبير البعض كانت احلكومات تعتقد – حينئذ – أن اجلرمية لن تفنى إال بفناء 
املجرم ومن ثم فرضت العقوبات البدنية تدريجياً كقطع اإلطراف وفقء العني 
للحديث عن عدالة  ثم ال مجال  ، ومن  باجلملة  كان  واإلعدام   ، اللسان  وقطع 
العقوبة واجلرمية وال اعتبار للظروف  العقوبة حيث لم يكن هناك تناسب بني 

من  اإلنسان  بدعوى حماية  الوقائية  بالتدابير  العمل  االجت��اه رفض  أن هذا  يذكر  مما   )1(
السابق،  الدفاع  البطراوى،  بعد،  جرمية  يرتكب  لم  اإلنسان  أن  خاصة  الدولة  تعسف 

.143



25

 . واحد  كانت من حد  فالعقوبة  للمتهم  الشخصية 

2-  وعندما جاء جلنائى اإليطالى Beccaria 1738-1798 زعيم املدرسة 
والعقوبات  اجلرائم  كتابه  فى  اجلنائى  النظام  بإصالح  طالب  االجتماعية)1( 
17645 على أن يكون أهدافها الردع اخلاص . متبنياً فكر الفيلسوف األملاني 
 : بقوله  املجردة  أو  املطلقة  العدالة  على  العقوبة  بنى  الذى   )2(  Kant األملانى 
من حد  واحدة  عقوبة  لكل جرمية  يكون  بحيث  عادلة  العقوبة  تكون  أن  »يجب 
من  الهدف  أن  يعنى  وهذا  منافع،  من  املجرم  جناه  عما  النظر  بصرف  واحد 
إيالم   – العام)4(  ال��ردع  ال   – وح��ده  اجلانى  إي��الم   – اخلاص)3(  ال��رد  العقوبة 
غيره()5(  زجر  )أى  اجلرمية  ارتكاب  من  غيره  متنع  حتى  أشد  بعقوبة  اجلانى 
 Feurback األمل��ان��ى  وه��و  املنفعة،  على  العقوبة  ليبنى  تالميذه  أح��د  فجاء   –

رغم ما سبقه من باحثني أمثال : جرسيوس وهوبز ونانل وبودان وغيرهم د.عوض محمد،   )1(
مرجع سابق، ص392.

)2(  Kant األملانى )1727-1804( ألف كتابه عن العناصر األساسية امليتافيزيقية 1797 
بالعدالة.  الشعور  إرض��اء  على  العقاب  فى  الدولة  حق  ويبنى  املنفعة  فكرة  به  يعارض 
ونفى  ه��ذا،  لنفى  العقوبة  فتأت  الشعور،  لهذا  نفى  هى   – عنه  ورد  فاجلرمية حسبما 

إثبات.
اللطيف  عبد  د.سعيد  سابق، ص210.  مرجع  س��رور،  فتحى  د.أحمد  م��ع،  نتفق  لهذا   )3(

حسنى، النظرية العامة للجزاء اجلنائى، 1991م، ص58.
وبهذا نختلف مع من يرى أن بكاريا تبنى فكرة املنفعة وبالتالى جنح كثيرا صوب حماية   )4(
املجتمع بالتشدد مع املجرمني د.مجيد السعدى، السياسة اجلنائية، مذكرات على اآللة 
الدفاع   الشريعة اإلسالمية من  نيازى حتاته، موقف  د.محمد  1995، ص99،  الكاتبة، 
االجتماعى، 1984، ص49 د.رمسيس بهنام النظرية العامة للمجرم واجلزاء، 1991، 
ص88. د.فتوح الشاذلى، مرجع سابق، ص46. د.صبحى جنم، الذى استند على العقد 
فكرة  ع��ارض  بكاريا  نقول  االجت��اه  هذا  على  وللرد  سابق، ص93.  مرجع  االجتماعى، 
املنفعة فى أكثر من موضع بكتابه عن اجلرائم والعقوبات بقوله : أن تعبير املنفعة واسع، 
وكثيرا ما يزيف وهذا ضد حقوق اإلنسان. ويتضح هذا عندما نضحى باالف املصالح 
بإلغاء  طالبت  ثم  ومن  للمجتمع  وتافهة  وهمية  واح��دة  مصلحة  مقابل  للفرد  احلقيقية 

اإلعدام ألن اإلنسان تنازل عن جزء من حقوقه ال عن حياته كلها تفصيال :
 Beccaria، Crimes and Panishment، Op. Cit. P. 97.

تفصيال أولى، د.سعيد حسن، مرجع سابق، ص67.  )5(
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كثيرا  فيها  فتشدد   )1(  Bentham اإلجنليزى  الفيلسوف  آراء  على  استند  الذى 
مهما  مشروعة  هى  اجتماعية  منفعة  حتقق  عقوبة  كل  أن  بدعوى  أستاذه  عن 
واإلعدام  اليد  قطع  مثل  البدنية  العقوبات  بعض  أقر  وبالتالى  قسوتها  كانت 
العام هذا  الردع  هو  العقوبة  من  الهدف  أن  يعنى  وهذا  بعض احلاالت)2(.  فى 
على  تطبق  واحد  حد  من  العقوبة  ألن   ، بالعدالة  فاصطدمت  بالعدالة  ونادت 
كمن  رغيفاً  النظر عن مدى جسامة اجلرمية فمن سرق  كل من سرق بصرف 
عائداً  ك�ان  سواء  للمتهمة  الشخصية  للظروف  مراعاة  ودون   ،)3(! جماًل  سرق 

أو ألول مرة)4(.

مثل  االجتماعية  امل��درس��ة  أنصار  بعض  انشق  التشدد  ه��ذا  وأم��ام   -3
اجتاه  ليكونوا   Haus والبلجيكى   Mittermair واألمل��ان��ى   Carrara اإليطالى 
االثنني  العقوبة على  فبنوا   – كالسيكية   – النيو  باملدرسة  فكريا منشقا يسمى 
بل  تعد مطلقة  لم  إذن  فالعدالة  لها)5(.  كمعيار  واملنفعة  كأساس  العدالة   : معا 
بحسب  املنافع  تتغير  وكما   . جرميته  من  للمجرم  عادت  التي  باملنفعة  مقيدة 

  . العقوبات  فكذلك  اجلرائم  جسامة 

: العقوبة  : عدالة  ثالثًا 

العقابي(  )التفريد  مببدأ  اليوم  يسمى  ما  أحضان  في  العدالة  ول��دت 

بنتام اإلجنليزى )1748-1832( عن كتابه مبادئ األخالق والتشريع عام 1780.  )1(
ويقول Ontolan أن سياسة فيورباخ قادت العقوبات إلى التشطط بسبب استنادها إلى   )2(

املنفعة 
Sutherland and gressey، Principles of criminology. New York 1977. P.53.
وسحب  هذا  القانون  أم��ام  الناس  بني  املساواة  مبدأ  عل  املدرسة  تلك  أنصار  واستند   )3(
Raymond،op. سلطة القاضي التحكمية التي كانت سائدة في القرون الوسطى ، يراجع
cit.p.25  الذي وصف بكاريا بأنه )بوق للمشرع( Gramatica   حتى في مجال تنفيذ 
العقوبة تؤكد هذه املدرسة على املساواة بني النزالء بوصفهم جميعاً في ظروف واحدة 

. Pisapia ، op.cit.p.903
كيف نسوي بني من احترف اجلرمية ومن ارتكبها عرضاً ، هذا والناس في اإلرادة مختلفون .   )4( 

د. عوض محمد ، املرجع السابق ، ص396 .
)5( Donndieu de verbes La politique criminelle des etats، Paries، 1938، P. 128. فى 

Bernce and Tectrs، the origin of the proson system in America، T  ed P. 200.
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أدنى  حدا  حدين  من  العقوبة  تكون  أن  تتطلب  قضائياً)2(حيث  أو  قانونياً)1(كان 
القاضي  العقوبات االختيارية لكل جرمية حتى يستطيع  وآخر أعلى . فظهرت 
املتهم  ، وظروف  املادية من جانب  العقوبة بحسب مدى جسامتها  تقدير ووزن 
النيوكالسيكية . ومما  الشخصية من جانب آخر . وذلك بدءاً بأفكار املدرسة 
نظام  وتعديل  السجون  بإصالح  باملطالبة  اهتم  من  أول  أنه  االجتاه  لهذا  يذكر 

الذكور عن اإلناث كل في سجن خاص)3(. للنزالء وفصل  العقابية  املعاملة 

نزل  أنه  افدح مما جاء ملعاجلته ذلك  أن هذا االجتاه وقع في عيب  إال 
انتشار  ومع  الترفق  بدعوى  أدناه  إلى  للحرية  املقيدة  للعقوبات  األدنى  باحلد 
فيه  امتهنت  حد  إل��ى  بالنزالء  السجون  اكتظت  األدن��ى  احل��دة  قضاة  ظاهرة 
كرامتهم ، وحمل الدول نفقات تنوء بها أغناها ، وهذا ما سنتعرض له تفصياًل 

 . النظام املؤسسي احلالي  التي أوشكت تقضي على  العيوب  في 

Lombroso ورغم أنها ال تعتد  بينما املدرسة الفردية بزعامة اإليطالي 
أخذت   ، االجتماعية  بالتدابير  وتأخذ  مر  ما  على  للحرية  املقيدة  بالعقوبات 
فئات  إلى  املجرمني  التدابير)4(وصنفت  العديد من  التفريد حيث حددت  مببدأ 
تدايرها  فئة  ولكل   ، متقاربة  فهي  واحدة  تكن  لم  أن  جتمعها ظروف شخصية 

الظروف)5(. تلك  تتناسب مع  التي  اخلاصة 

التفريد يكون قانونيا إذا كان ملزما للقاضى سواء تضمن النص تشديدا للعقوبة كصفة   )1(
الطبيب فى جرائم اإلجهاض أو حالة العود أو الترصد، أو صفة البنوة فى جرائم القتل 
أو تخفيفا كصفة الزوج أو أحد األقارب فى قتل الزناة أو كان سن اجلانى من 18-14 

سنة، أو إذا وجد سبب من أسباب التبرير )اإلباحة( من باب أولى.
العقوبة  فى  احل��ال  هو  كما  القاضى  لسلطة  العقوبة  تركت  إذا  قضائيا  يكون  التفريد   )2(

االختيارية على ما سيرد باملنت.
)3( Bernce ، op.cit.p.200 . Salille ، op.cit.p.76
مثل ذلك تقسيم التدابير إلى أربعة أنواع : 1- تدابير املنع أو الوقائية. 2- وتدابير الدفاع .  )4( 

 3- تدابير األبعاد . 4- تدابير الردع . تفصياًل أوفى ص217 الحقاً .
حيث صنفت املجرمني إلى العديد من التصنيفات من ذلك Lomboroso الذي قسم     )5(
املجرمني إلى أربع طوائف : 1- طائفة املجرم بامليالد. 2- املجرم املجنون. 3- املجرم 
بالعاطفة. 4- املجرم بالصدفة. وعند Garofilo قسمهم إلى أربع طوائف : 1- املجرم 

القاتل. 2- املجرم بالعنف .
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وإن كان يعيبها االعتماد املطلق على التدابير دون العقوبات اجلنائية)1(ومن 
لدرجة  احملاكم  وكذلك  احملاكمات  وقانون  العقوبات  قانون  بإلغاء  طالب  ثم 
لم  وحدها  التدابير  أن  فضاًل  اجلنائي(  للنظام  )باالنتحار  البعض  وصفها 

تيار اجلرمية اجلارف .  تستطع مواجهة 

وعن االجتاه املنشق »املدرسة اإليطالية الثالثة« فقد أخذ مببدأ التفريد 
علي  بالتدابير  العمل  قصر  أنه  إال  سواء)2(،  والتدابير  العقوبات  في  العقابي 
عننت  عندما  االجتماعي  الدفاع  حركة  عاجلته  عيب  وهو   . واملجانني  الصبية 

. ما سنري  والعاقلني علي  واملجانني  والبالغني  الصبية  التدابير علي 

الثانى الفرع 
النظام  هذا  فشل  أسباب 

نتعرض هنا إلى أهم املشاكل املثارة اليوم والتي عرضت هذا النظام إلى 
: يلى  اإلنهيار وذلك حسبما 

اإلعدام)3) األولى:عقوبة  املشكلة 

من املشاكل التى ورثتها لنا قوانني العصور الوسطى مشكلة اإلعدام الذى 
باقى  تكن  ولم  اإلجنليزى  القانون  فى  جرمية  عشرة  وخمس  ملائة  عقوبة  كان 

)1( Mare Ancel ، op.cit.p.128 .                                                                          
أن تعريف اإلعدام يختلف عن القتل فإذا كان القتل هو إزهاق روح إنسان حى بسلوك   )2(
غيره وبدون حق، فاإلعدام هو إزهاق روح إنسان حى من قبل الدولة بحكم قضائى بات 

كرد فعل جلرميته
أن تعريف اإلعدام يختلف عن القتل فإذا كان القتل هو إزهاق روح إنسان حى بسلوك   )3(
غيره وبدون حق، فاإلعدام هو إزهاق روح إنسان حى من قبل الدولة بحكم قضائى بات 

كرد فعل جلرميته.
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املستبدة  احلكومات  انتشار  بسبب  ذلك  منه)1(،  حال  بأصح  األوربية  القوانني 
شموليا. والسياسى  إقطاعيا  كان  االقتصادى  فالنظام  شعوبها،  بحقوق 

والتهذب  ال��ت��ق��دم  معطيات  م��ع  وجت��اوب��ا   – احل��دي��ث��ة  ال��ق��وان��ني  ف��ج��اءت 
اإلنسان  وحقوق  الدوليني  والعفو  االجتماعى  الدفاع  منظمات  ومسايرة ألفكار 
 – احلالية  الظروف  وفى   – أنها  إال   – متنعها)2(  لم  إن  العقوبة  هذه  لتحجم 

والتحجيم. املنع  بني  مترددة 

اليوم  حتى  متنعها  لم  حيث  احلقيقة  تلك  على  شاهد  خير  هو  والعمل 
دولة  ثالثني  حوالى  وترددت  العالم)3(،  مستوى  على  تقريبا  دولة  ثالثني  سوى 
العالم  دول  م��ن  ومعظمها  ال��دول  باقى  بينما  عليها)4(،  واإلب��ق��اء  إلغائها  ب��ني 
تلك  بأن  يوحى  وهذا  اجلرائم،  عشرات  فى  بناصيتها  تزال ممسكة  ال  الثالث 

)1( Ghenveriere، Dans La Lio Francais Centre National di criminologic Bruxelies 
1980، P.207.

    وإن كان البعض يرى أن اإلعدام كان عقوبة ملائتى وثالثني جرمية فى القانون اإلجنليزى القدمي. 
د.سامى سالم احلاج، عقوبة اإلعدام بني اإلبقاء واإللغاء، بيروت، 1988، ص179.

مثل القانون البحريني قصرها على ثالثة عشر جرمية ، و األردني قصرها  على أربعة   )2(
وعشرين جرمية، والقانون الليبيى قصرها على أربعة وثالثني جرمية، وإن كانت هناك 
قرارات من املؤمتر الشعبى العام »السلطة التشريعية« منذ عام 1986 ترمى إلى تقييد 
الليبى  الشريعة اإلسالمية بوصفها شريعة املجتمع  عقوبة اإلعدام بحسب ما ورد فى 

د.ساسى احلاج، مرجع سابق، ص181.
وهناك دول تنص قوانينها على عقوبة اإلعدام لعدد يسير من اجلرائم إال أنها ال تطبقها   )3(
مثل بلجيكا منذ عام 1867 ولكسمبرج ونيكاراجوا والفاتيكان. د.ساسى احلاج، مرجع 
إال فى حاالت الطوارئ  بصرح النصوص –  سابق، ص178. ودول أخرى ال تطبقها – 
كالنمسا وإيطالي والسويد. د.عبد الرحيم صدقى، علم العقاب 1986، ص92. ودول 
أخرى كإيطاليا ألغت اإلعدام مطلقا منذ  1994/10/5 ولم تنته سنة 94 إال و54 دولة 
ألغت اإلعدام و15 دولة ألغتها عدا فى فترة احلروب، وصل العدد إلى 23 دولة بعد عقد 
اتفاقية أوربية وسرعان ما صدر البرتوكول األوروبى رقم 6 فى أكتوبر 1994 ليعزز إلغاء 
اإلعدام مطلقا وبال استثناء وخصص ملتابعة ذلك مقررا للمتابعة . تفصيال راجع تقرير 

منظمة العفو الدولية 1995 ص348.
1949، إجنلترا منذ عام  أملانيا االحتادية منذ عام   1937 من ذلك سويسرا منذ عام   )4(

1970، كندا منذ عام 1976، فرنسا منذ عام 1981، بعض الواليات األمريكية.
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الشيوعيون)1(. يراه  ما  الهوية عكس  فاقدة  العقوبة 

: املشكلة  أسباب  وعن 

ولكى  شعوبها،  بحقوق  املستبدة  احلكومات  تنتشر  الثالث  عاملنا  فى   -1
تخفى ظلمها قننته حتى يرتدى الظلم ثوب القانون، ووسيلتها فى ذلك السيطرة 

بوجه خاص)2(. اجلنائية  والسياسة  عام  بوجه  التشريعية  السلطة  على 

واح��د(  )أس���اس  على  ال��ي��وم  حتى  اجلنائية  ال��ق��وان��ني  إج��م��اع  ع��دم   -2
رأى  هو  حسبما  املنفعة  هو  ك��ان  إذا  وعما  العقاب،  فى  الدولة  حق  لشرعية 
اإلجابة  فهذه  ؟   Rosso رأى  هو  حسبما  االجتماعى  العقد  هو  أم   Pentham
ستقودنا إلى تقنني الهدف من العقوبة وعما إذا كان هو الردع العام واخلاص 

أم الردع اخلاص فحسب أم التأهيل واإلصالح.

هذه  ظهور  فى   – األخ��رى  هى   – اإلج��رام ساهمت  علم  حداثة  إن   -3
املشكلة فهذا العلم – كما ال يخفى – الزال فى مرحلة احلبو)3( ولم يصل حتى 
اليوم إلى قرار بتحجيم أو بإطالق عقوبة اإلعدام، ورمبا عدم وجود إحصائيات 
دولية دقيقة حول مدى فاعلية عقوبة اإلعدام فى مكافحة اإلجرام، لعب دورا 

املجال)4(. ملموسا فى هذا 

يرى االحتاد السوفيتى سابقا بوجود ارتباط بني النظام االقتصادى وعقوبة اإلعدام، ذلك أنها   )1(
 تشكل وسيلة فى النظام الرأسمالية من وسائل حماية الثروات واالمتيازات وبالتالى التمييز بني 
الطبقات عكس ذلك فى النظم الشيوعية . مراجع أشار إليها د.ساسى احلاج، مرجع 
سابق، ص173. وما نعتقد بصحته أن هذا االدعاء فضال عن عدم مصداقيته – فالقانون 
الروسى من القوانني التى لم تستقر حتى اليوم على موقف معني إزاء عقوبة اإلعدام – 

يستند على بواعث سياسية – ال علمية – كتقليب الشعوب……الخ.
الدفاع  البطراوى  العامة،  للسياسة  تبعيتها  وم��دى  اجلنائية  السياسة  مفهوم  تفصيال   )2(

السابق، ص52.
راجع ص7 سابقا.  )3(

لترجح جانب  عدا إلحصائية قدمية نسبيا فضال على فرديتها قد ظهرت فى فرنسا   )4(
ارتفعت  باإلعدام  عليها  معاقب  كان  التى  اخلطيرة  اجلرائم  أن  أوضحت  حيث  اإلبقاء 
1254 جرمية عام   العقوبة أو حسبما تعبر اإلحصائية وجود  إلغاء هذه  معدالتها بعد 
1966م، أصبحت 1616 جرمية عام 1970م ثم 2221 جرمية عام 1974م مشار إليها 
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املشكلة:  عالج 

إال  جدى  بشكل  فيها  النظر  يعاد  لن  املشكلة  تلك  بأن  أجزم  بل  أعتقد 
بوصف جديد  فيها  النظر  سيعاد  األسباب  تلك  زالت  فإذا  أسبابها،  زوال  بعد 
التقييد واإلطالق(  اليوم)1( بل )بني  ال )بني اإللغاء واإلبقاء( حسبما هو سائد 

د.سامى احلاج، مرجع سابق، ص96.
مما يذكر أن كتب علم العقاب متوج اليوم بهذه املشكلة من الناحية الفقهية واخلالف   )1(
فيها  كتب  أن  التى  األمر  واإلبقاء( حتى وصل  اإللغاء  اإلع��دام بني  بينهم حول )عقوبة 
رسالة دكتوراه وماجستير حتى أصبحت – أى هذه املشكلة – ال تثير اهتماما لدى القارئ 
العادى وميكن التعرض لهذا اخلالف عن طريق عرض احلجة والرد عليها من االجتاه 

اآلخر حسبما يلى :
)أ( نستبعد أوال اخلالف حول اإلعدام فى جرائم القتل العمد إعماال ملبدأ القصاص وجرائم أمن الدولة 

اخلارجية ألنها موجهة ضد الوطن ال احلكومات ومن ثم تخرج عن نطاق اجلرائم السياسية.
)ب( يرى املؤيدون أن لعقوبة اإلعدام اثر رادع فى كبت جماح اجلرائم املخصصة لها ولو سألناهم 
عن إحصائية تؤكد هذا الزعم لقالوا : أن اجلرائم املعاقب عليها باإلعدام حقا فى تزايد 

مستمر ولكن ماذا لو ألغينا اإلعدام؟
الرد من املعارضني لهذه العقوبة : أن اإلعدام ال أثر له فى مكافحة اجلرمية واستندوا – ومعهم 
على ما كان سائدا فى القرون الوسطى والتى كانت فيها عقوبة اإلع��دام ملئات  حق – 
هذه  لتضع  الشعبية  ال��ث��ورات  قامت  حتى  منتشرة  اجلرمية  ظلت  ذل��ك  ورغ��م  اجلرائم 

العقوبة على بساط البحث.
)ج( يرى املؤيدون أن تلك العقوبة تشد أزر الدولة هيبتها.

الرد من املعارضني : أن الدولة ليست ضعيفة حتى جتنب أمام فرد واحد لتتخلص من حياته، 
نفسها حتى  للدفاع عن  الكثير  السبل  تعالج اجلرمية بجرمية وعندها من  بذلك  فهى 
قبل أن يرتكب املجرم جرميته، هذا فضال على أن أسباب اجلرمية ال تعود مطلقا إلى 
شخص مرتكبها بل ويتدخل فيها كذلك أسباب اجتماعية ينبغى على الدولة معاجلتها 
ملنع  الثامن  املؤمتر  يصرح  ذلك  وفى  وامل��رض.  والتشرد  والبطالة  االقتصادى  كالتردى 
اجلرمية هافانا 1990 ).:.إن األسباب الرئيسية لإلجرام هى الفقر واجلوع أو العيش 

على الهامش( وثائق املركز العربى للدراسات األمنية والتدريب، الرياض، 17.
د- يرى املؤيدون أن اإلعدام عقوبة غير مكلفة اقتصادية عكس العقوبات احلبسية التى تكلف 

الدولة الشئ الكثير.
ردنا على ذلك إذا كانت عقوبة اإلعدام غير مكلفة فلماذا تبحث الدولة عن عقوبة أخرى تشترك 
معها فى العلة، وال تؤد إلى فناء الذات اإلنسانية وتشريد عائالت برمتها كالنفى أو أى 
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 – يقينا   – وستنتهى  امل��ج��ال،  ه��ذا  فى  يبذل  مجهود  أى  سيضيع  ذل��ك  وبغير 
احلكومات  ال  للشعوب  عندئذ  ستكون  الكلمة  ألن  التقييد  إلى  كافة  القوانني 
به  بدأ  مبا  البشرى  املجتمع  سينتهى  وبهذا  البارسيكلوجيون)1(  يراه  ما  عكس 
اإلسالم، وسنرفع حديث رسول الله عاليا فوق رؤوسنا كشاهد صدق على تلك 
احلقيقة بقوله ]: »ال يحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث: كفر بعد إميان، 
القتل  جرمية  هنا  )بالنفس(  واملقصود  بنفس«)2(،  ونفس  إحصان،  بعد  وزن��ا 

العمد، حيث ال قصاص فى اخلطأ)3(.

: وسائل تنفيذ اإلعدام 

لقد تعددت وسائل تنفيذ عقوبة اإلعدام فى القوانني احلديثة، من ذلك 
أو بإطالق  باملقصلة  أو  بالسيف  الرأس  أو فصل  الكهربائى  الكرسى  استخدام 
بغرفة  عليه  احملكوم  بوضع  أو  بالشنق  أو   ، البحرين  دولة  في  كما  نارى  عيار 
الغاز اخلانق. وفى األردن)4( بالشنق ، وهو كذلك فى معظم القوانني العربية)5( 

تدبير أخر غير مكلف. د.عبد الرحيم صدقى، مرجع سابق،/ ص94.
ه�- يضيف املعارضون على ذلك : أن أية عقوبة نستطيع التحوط فيها إزاء األخطاء القضائية 
كالشهادة إذا تبني بعد احلكم كذبها، أو وتقرير فنى ثبت بعد احلكم زيفه أو اعتراف كان 

محموال على التعذيب إال عقوبة اإلعدام حيث ال يجدى فيها التحوط بعد تنفيذها.
كالبصمات  احلديثة  العلمية  األدل��ة  اكتشاف  بعد  ن��ادرة  األخطاء  ه��ذه  أن   : املؤيدين  من  ال��رد 
ومنحت  القانونية  القيود  من  وضعت  ال��دول  أن  على  فضال  هذا  بأنواعها.  والتحاليل 
لرؤسائها حق العفو اخلاص مبا يعالج مثل تلك األخطاء. )راجع وسائل تنفيذ اإلعدام 

باملنت(.
يقول علماء البارسيكلوجى )التنبؤات( بالغد وبفضل وسائل النقل واالتصاالت ستزدهر   )1(
اجلرمية ومتشى على األرض زهوا، ويتسلح املجرمون تكنولوجيا لتحتل اجلرمية – محل 
احلروب – وإن العالم سينتهى بانتصار االجتماعية وانحدار الفردية د.يوسف ميخائيل، 

مستثبل البشرية الغامش، 1979، ص245.
عن عبد الله بن مسعود، أخرجه ابن ماجة،111/2.  )2(

فى اإلسالم يخرج القتل واإليذاء اخلطأ من مجال القصاص بقوله تعالى »ومن قتل مؤمنا   )3(
خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إال أن يصدقوا« سورة النساء اآلية 92.

املادة 1/17 عقوبات )اإلعدام هو شنق احملكوم عليه(.  )4(
من ذلك املادة 86 عقوبات عراقى، 13 عقوبات مصرى.  )5(
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الغراء. الشريعة  وفقا ألحكام  السيف  تستخدم  التى  السعودية  اململكة  عدا 

: القانونية  القيود 

إلى  تهدف  التى  القانونية  القيود  من  املزيد  فرضت  اجلنائية  القوانني 
التى  العيوب  لتالفى  حتوطا  اإلع��دام  عقوبة  تنفيذ  فى  التسرع  وع��دم  إرج��اء 

الدولة)1(  رئيس  التنفيذ علي تصديق من  وقف  وأغلبها  املعارضون،  أظهرها 

وإن أنفرد القانون األردني بأحكام خاصة حسبما يلي : -

النظامية  احملاكم  أحكام  فى  التمييز  محكمة  أمام  الوجوبى  الطعن   -1
العامة  النيابة  كاهل  على  يقع  االلتزام  وهذا  باإلعدام)2(.  الصادرة  واخلاصة 
فى  التمييز  تنظر محكمة  احلالة  هذه  وفى  أبى،  أو  عليه  سواء رضى احملكوم 

قانون)3(. وكأنها محكمة موضوع ال محكمة  الطعن 

على  التمييز  محكمة  صدقت  إذا  العامة  النيابة  جهاز  رئيس  على   -2
احلكم باإلعدام أن يحمل الدعوى برمتها إلى وزير العدل مرفقا إياها بتقرير 
وزير  وعلى  عدمه،  من  ال��رأف��ة  بأسباب  األخ��ذ  فى  ورأي��ه  وقائعها  عن  مؤجز 
العدل أن يحيل األوراق مشفوعة برأيه إلى رئيس مجلس الوزراء، الذى يدعو 
العقوبة  فى  يراه  ما  ويكتب  مشفوعة  الدعوى  فى  للنظر  االنعقاد  إلى  املجلس 

تخفيفها)4(. أو 

إلى  التوصيات  تلك  بكل  الدعوى  إحالة  الوزراء  مجلس  رئيس  على   -3
جاللة امللك الذى ميلك حقا دستوريا فى العفو اخلاص أو تخفيف العقوبة أو 

عليها)5(. التصديق 

املادة 328 أ . ج بحريني » متى صار احلكم باإلعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوي إلي   )1(
امللك بواسطة وزير العدل ، وال ينفذ احلكم إال بعد موافقة امللك » .

راجع املادة 2/275 محاكمات،/ -13ج – من قانون محكمة اجلنايات الكبرى، -9ج من   )2(
قانون محكمة أمن الدولة، وهو ما يسرى على أحكام محاكم الشرطة لعدم ورود نص 

يقيد املادة 275 محاكمات بقانون األمن العام.
تفصيال بطراوى، شرح قانون أصول احملاكمات األردنية، 2002، ص387.  )3(

راجع املادة257 بقراتها الثالث من قانون احملاكمات اإلردنى.  )4(
راجع املادة 38 من الدستور.  )5(
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4- وميتنع تنفيذ عقوبة اإلعدام ألسباب دينية فى أيام األعياد الرسمية 
على  اإلع��دام  تنفيذ  عدم  مثل  إنسانية  وألسباب  عليه،  احملكوم  ديانة  بحسب 
حسبما  للجنني،  حماية  أشهر  بثالثة  الوضع  بعد  إال  حامال  كانت  إذا  امل��رأة 
تقضى املادة 358 محاكمات)1(، ومن اجلدير بالذكر أن هذا النص يتعارض مع 
17 عقوبات التى تقضى بتنزيل احلكم من اإلعدام إلى األشغال املؤبدة،  املادة 
بقاعدة  عمال  التخفيف  أردن��ا  ف��إذا  تشريعيا)2(  تدخال  حتتاج  مشكلة  فتلك 

محاكمات.  358 املادة  ألغينا  للمتهم،  األصلح 

والتدابير العقوبات  بني  الثانية:اجلمع  املشكلة 

لقد انتهت املدارس اجلنائية بإقرار التدابير االحترازية)3( لتقف بجانب 
الفردية  امل��درس��ة  عن  املنشق  االجت��اه  ألفكار  وفقا  وذل��ك  اجلنائية  العقوبات 
القاضي  يحكم  عندما  هنا  املشكلة  وتكمن  العربية،  القوانني  عنه  أخذت  التى 
بالعقوبة والتدابير املقيدة للحرية)4( على شخص واحد وبصدد حكم واحد كما 
كأساس  اإلجرامية  واخلطورة  للعقوبة  كأساس  اآلثمة  اإلرادة  لديه  توافرت  لو 
أيا منهما تطبق أوال؟ هل تطبق  فى هذه احلالة –  للتدابير. وجوهر املشكلة – 
العقوبة وبعد انتهائها يطبق التدبير أم العكس؟ لقد اختلف الفقه اجلنائى إلى 
اجتاهني حول اإلجابة على هذا التساؤل، من يرى بأنها العقوبة)5( ومعه القانون 

358 محاكمات، »…وال يجوز تنفيذ حكم اإلع��دام باملرآة احلامل إال بعد وضعها  املادة   )1(
بثالثة أشهر«.

يرى البعض أنه ال تعارض بني نص املادة 358 محاكمات واملادة 17 عقوبات بدعوى أن   )2(
املادة األولى تطبق إذا كان احلمل قبل صدور احلكم واألخرى إذا كان احلمل بعد صدوره. 
د.محمد شالل العانى وآخر، مرجع سابق، ص292، وهو رأى يحتاج إلى إعادة النظر 
فضال على ما سيرد باملنت، جاءت النصوص مطلقة دون تقييد بزمن ظهور احلمل وعما 

إذا كان قبل أو بعد صدور احلكم.
التدابير االحترازية عديد ومتنوعة على ما سنرى فى موضعها فى هذا الكتاب.  )3(

مثل التدابير املقيدة للحرية اإليداع مبستشفى العالج أما باقى التدابير العينية فيجوز   )4(
اجلمع اتفاقا كاحلكم بقفل محل ومصادرة األشياء املستعملة فى جرمية ….الخ.

يرى هذا االجتاه بأن فكرة الردع تقتضى تنفيذ العقوبة أوال حيث يضيرها التأجيل ثم   )5(
وآخ��ر، مرجع سابق،  د.ع��وض محمد  العالج  أو  التقومي  بهدف  ذلك  بعد  التدبير  ينفذ 
ص493. د.فتوح الشاذلى، مرجع سابق، ص200. د.رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص566. 
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142 عقوبات،ومن يرى  باملادة  الليبى  والقانون  ج)1(،  أ.   376 باملادة  البحريني 
للتدابير)2(. األولوية 

ذلك  املشكلة  لهذه  محال  يجد  ف��ال  األردن���ي  ال��ق��ان��ون  ف��ى  ال��وض��ع  وع��ن 
على  بينهما  اجلمع  يجيز  ال  مبعنى  والتدابير  العقوبات  بني  فصل  املشرع  أن 
وذلك  ال��ش��واذ  البالغني  أو  ل��ألح��داث  بالنسبة  س��واء  واح��د  حكم  وف��ى  شخص 

يلى: حسبما 

: بالنسبة لألحداث  أواًل: 

كل جان  على   – كانت مخففة  وأن   – األردني عقوبة  املشرع  لقد فرض 
التدابير  الوقت فرض عليه  الثامنة عشرة، وفى نفس  الثانية عشرة وحتى  بلغ 
وذل��ك  بينهما  اجلمع  دون  بإحداهما  للحكم  تقديرية  سلطة  القاضى  ومنح 

)15-18سنة()4(. والفتى  )12-15سنة()3(.  للمراهق  بالنسبة 

: للبالغني  بالنسبة  ثانيًا: 

ال تدابير على البالغني على ما مر فى االجتاه املنشق، إال إذا كان البالغ 
شاذا أى مريضا عقليا أو نفسيا. فى هذه احلالة ال يوقع عليه سوى التدابير 

د.عبد الرحيم صدقى، مرجع سابق، ص206.
املادة 376 أ . ج » ال تنفذ التدابير إال بعد تنفيذ العقوبات السالبة للحرية واستثناء ..   )1(

اإليداع في مأوي عالجي .... «
التدابير أوال حتى تأهل املجرم ألن يفهم  بتنفيذ  املنطق يقضى  يرى االجتاه اآلخر أن   )2(
معنى الردع واإليالم وإال ملا كان له من فائدة، أما إذا نفذت العقوبة أوال فقد يزيد التنفيذ 
من مرضه ويجعل عالجه عسيرا. د.عوض محمد وآخر/ مرجع سابق، ص493. د.فتوح 

الشاذلى، مرجع سابق، ص201. د.رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص567.
املادة 19 من قانون األحداث األردني 1968/24 وبعد أن حددت العقوبة املخففة على   )3(
املراهق منحت للقاضى حق استبدال هذه العقوبة بإحدى التدابير اآلتية : مراقبة سلوك 
احلدث اجلانح ملدة سنة إلى ثالث سنوات، أو بإيداعه فى دار التربية لألحداث ملدة ال 

تزيد عن سنتني، أو إرساله إلى إحدى دور التأهيل ملدة من سنة إلى خمس سنوات.
للقاضى حق  منحت  الفتى،  على  املخففة  العقوبة  ح��ددت  أن  وبعد  أح��داث   18 امل��ادة   )4(

استبدالها بإحدى التدابير الواردة باحلالة السابقة )املراهق(.
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القانونية  الشروط  اكتملت  متى  نفسية)1(.  أو  عقلية  مصحة  بإيداعه  وذل��ك 
فى موضعها. ما سنرى  على  للتدابير 

احلالى املؤسسى  النظام  الثالثة:فشل  املشكلة 

إذا كانت املشكلة الفائتة من صنع االجتاه املنشق عن )املدرسة الفردية( 
وهى  اليوم  العقابية  املؤسسات  تواجه  التى  املشاكل  أخطر  من  مشكلة  فهناك 
احلاجز  اخترق  عندما  االجتماعية(  )امل��درس��ة  عن  املنشق  االجت��اه  صنع  من 
نزل باحلد  ثم  لكل عقوبة حدين  الواحد ووضع  بالعقوبات ذات احلد  اخلاص 
اجلنائى  الفقه  وصفها  وال��ت��ى  اجل��ن��اة،  م��ع  الترفق  ب��دع��وى  أدن��اه  إل��ى  األدن��ى 
بالعقوبات قصيرة املدة ، فترتب على ذلك: تعريض املؤسسات العقابية الفشل 

االجتماعية. وظيفتها  حتقيق  في 

أواًل: األسباب : 

1- أن قصر مدة العقوبة همش دورها فى الردع فاستهان بها املجرمون 
فكرروا جرائمهم خاصة أن قصر املدة فوت على النزالء حقهم فى التأهيل حيث 

التى تزيل أسباب اجلرمية داخل السجون)2(. ال وقت لتنفيذ برامج اإلصالح 

بجهابذة  قصيرة  مبدد   – عليهم  احملكوم  اختالط  أن  على  فضال  هذا 
بصمات  وحملوا  سلوكياتهم  تشربوا  أن  عليه  ترتب  السجون  داخ��ل  اإلج��رام 
عدائهم للمجتمع فساهموا فى زيادة معدالت اجلرمية)3(، فاجلهابذة يخططون 
السجون  أصبحت  وبهذا   ! اخل��ارج  فى  ينفذون  عليهم  واحملكوم  الداخل  في 

املجرمني)4(. لتخريج  معاهد  مبثابة 

تقضى املادة 18 أردنى بإيداع – تدبير مقيد للحرية – املريض نفسيا أو عقليا فى مأوى   )1(
أو مستشفى خاص بحالته وجاءت املادة 92 لتقرر إعفائه من العقاب ويودع مستشفى 

حلني شفائه وإزالة خطورته اإلجرامية وذلك بناء على تقرير طبى.
مثل ذلك برنامج تعليم احلرف، برنامج التدريب على احلرف، برنامج محو األمية، برنامج   )2(

الثقافة الوطنية، برنامج الثقافة الدينية.
راجع توصيات الندوة التى انعقدت لنفس الغرض باملركز القومى للبحوث االجتماعية،   )3(

واجلنائية، بغداد 1985. عد خاص من مجلة هذا املركز عام 1986.
د.متيم طاهر محمد، بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة املدة. رسالة ماجستير، بغداد   )4(
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أدت  العقوبة  هذه  ألن  االقتصادية(  )بالتنمية  السجون  أضرت  لقد   -2
%85 من اجلرائم وهى  إلى اكتظاظ السجون بالنزالء)1( خاصة أنها تفرض ل� 
لعدم  السجون  داخل  كبشر  حقوقهم  يهدد  بشكل  اليسيرة  واجلنح   املخالفات 
احلد  قواعد  مع  يتعارض  وه��ذا   . املناسب)2(  واملسكن  والعالج  الطعام  كفاية 
ومع   )3(  1957 عام  املتحدة  األمم  هيئة  أصدرتها  التى  النزالء  ملعاملة  األدنى 
إلى  الدول  املدة جلأت  قصيرة  حبسية  بعقوبات  عليهم  احملكوم  أعداد  ارتفاع 
سلبية  النتيجة  كانت  اإلنشاء  تكاليف  ارتفاع  ومع  السجون،  من  العديد  بناء 
أو  املباشرة)4(.  اخلسارة  طريق  عن  أما  الدول  لسائر  االقتصادية  التنمية  على 

الفائت)5(. الكسب 

1988م، ص60.
لقد أثبتت اإلحصائيات أن عدد نزالء السجون ملدة قصيرة هم الغالبية العظمى ملجموع   )1(
النزالء فهم يشكلون %80 بالسجون املصرية عام 1972 و%50 من سجون رومانيا لعام 

1979 و%75 من سجون ليبيا عام 1980 و%46 فى العراق عام 1980.
A. CONF 121، L15 وكذلك  ميالنو1985   ، اجلرمية  ملنع  السابع  املؤمتر  أعمال  راجع   )2(

.A. CONF 169.6 1995 التاسع القاهرة
راجع ما ورد بهذه التدابير بشأن أماكن االحتجاز ص71 الحقا وفيها يخصص غرفة لكل   )3(

نزيل أن أمكن.
املقصود من ذلك هى األموال التى تصرف من ميزانية الدولة مباشرة كتكاليف إنشاء   )4(
السجون من أرض ومبانى ومعدات وأدوات سواء لرجال اإلدارة أو النزالء ومأكل وملبس 
ومشرب وعالج هؤالء جميعا، فضال عن األسلحة اخلاصة باحلراسة واملرتبات وامليزات 
العينية كالسيارات لرجال اإلدارة وعلينا أن ال نستهني بتلك النفقات إذا علمنا أن تكاليف 
بند واحد )كمالى( هو العالج وبصدد جرمية واحدة )شرب اخلمر( بلغت فى الواليات 

املتحدة مائه وخمس وعشرين مليون دوالرا سنويا
 Edwin and Hogo، Victimless crime، New York 1980 p. 11 

وماذا عن تكاليف جرائم البغاء والزنا التى تورث األمراض غير القابلة للعالج
 Chockclingam Readirings in victimiology، Madras 1980 p. 90.
املقصود من الكسب الفائت أن تلك النفقات التى تسحب من ميزانية الدولة لتصب فى     )5(
مجال عقيم غير منتج إذا استخدمت فى أعمال استثمارية لوفرت على الدولة أضعاف 
اإلدارة قد سحبوا من مجاالت منتجة  النزالء ورجال  أن  أضعافها، ويضاف على ذلك 
كامليادين الصناعية والزراعية واحلرفية والعلمية، إلى مجاالت غير منتجة. فتاحلبس 
هو حبس للطاقات املنتجة، راجع فى الفقه اإلسالمى احلديث، فضيلة الشيخ محمد على 
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ك�انت   سواء  االجتماعية(  )التنمية  إهدار  فى  السجون  لقد ساهمت   -3
األصلية  وبيئاتهم  ال��ن��زالء  ب��ني  بالفصل  وذل��ك  طويلة،  أم  قصيرة  العقوبات 
الرقابة،  تنعدم  العائل  وجود  عدم  ومع  وأبنائهم،  زوجاتهم  خاصة  وعائالتهم 
وقلة أو انعدام الدخل تفلت اإلناث البالغات والصبية من قيود السيطرة حيث 
والصحبة  التسول  حيث  الشوارع  أو  الدعارة  بيوت  فى  أما  احلال  بهم  تستقر 

بكافة صورها. فتكون اجلرائم   – الرديئة 

: : العالج  ثانيًا 

يواجه  احلالى  املؤسسى  النظام  أن  العقابى  النظام  مستقبل  فى  قلنا 
وبشكل   1980 كاركاس  منذ مؤمتر  االجتماعى  الدفاع  موقفا صعبا من حركة 
 ، املشكلة  تلك  يعالج  بديل  عقابي  بنظام  أو  ثالثة  وينبئ مبرحلة  بالفناء  يهدده 
الفكري  املستوى  على  االجتماعي  للدفاع  الدولية  املنظمة  له  تصدت  ما  هذا 

-: التالي  النحو  وامليداني على 

الفكري)1):  املستوى  على  أواًل: 

الغربي  املجتمع  البشر في  أنقاض أجساد  املنظمة على  تلك  لقد ظهرت 
كروسيا  شعوبها  على  ال��دول  بعض  أحدثتها  التي  اجلماعية  امل��ج��ازر  بسبب 
 1934 النازية عام  1930 وأملانيا  1919 وإيطاليا الفاشية عام  البلشفية عام 
من  مليوناً  وعشرين  مائة  ضحيتها  راح  عاملية  ح��روب  من  ذلك  حلق  وما   ،)2(

واملفقودين)3(. اجلرحى  غير  البشر 

وبذلت تلك املنظمة جهوداً علمية جبارة ملعاجلة سائر املشكالت املتعلقة 
-: تلك اجلهود  ومن  بالسياسة اجلنائية 

التسخيرى، نظرة فى نظام العقوبات اإلسالمى بيروت، 1978م، ص107.
نشأت كقسم خاص للدفاع االجتماعي تابع للمجلس االقتصادي واالجتماعي بهيئة األمم   )1(
املتحدة عام 1947 ثم حتولت إلى جمعية عام 1949 ، ترأسها جراماتيكا منذ نشأتها 
حتى وفاته عام 1966 خلفه مارك انسل إلى وفاته عام 1990 خلفه سيمون روزي رئيس 

النقض الفرنسي حتى عام 2003 خلفه لويس زاباتيرو  وال زال . 
)2(  Marc Ancel ، op.cit.p.112  .

البطراوي ، محنة حقوق اإلنسان في العالم الثالث ، مرجع سابق ، ص73.  )3(
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Gramatica  الذي وضع نظرية للدفاع االجتماعي عام 1946م بعد النهو 
االجتماعية  الفردية على حساب  وأن جنح صوب   ، الثانية  العاملية  من احلرب 
بيد  سلطوية  وسيلة  بوصفها  اجلنائية  العقوبات  سائر  بحذف  طالب  عندما 
الدول ضد شعوبها)1(، والعمل بالتدابير االجتماعية وحدها فكانت أضعف من 

أن تواجه تيار اجلرمية اجلارف ، فتنامت اجلرمية . 

Marc Ancel  يجمع بني العقوبات والتدابير التي تشمل البالغني  فجاء 
طالب  أن  املشاكل  تلك  ملعاجلة  جدواها  نظريته  افقد  ومما   ، س��واء  والقصر 
بإلغاء العقوبات البدنية والعقوبات احلبسية قصيرة املدة ليحل محلها التدابير 
للفردية على  ترجيح  الطويلة)2(وهذا  العقوبات احلبسية  السجون على  ولتقصر 
سلفه  ب��ه  ب��دأ  مب��ا  فانتهى  ال��زج��ر  روح  نظريته  ع��ن  غابت  حيث  االجتماعية. 

Gramatica ، فتنامت اجلرمية . 

منذ  الشرق  إلى  الغرب  من  للجرمية  اجلغرافي  املوقع  حتول  هنا  ومن 
ضد  الثالث  العالم  دول  معظم  في  اجلماعية  املجازر  بدأت  حيث  اخلمسينات 
شعوبها والتي راح ضحيتها حتى عام 2000م نحو مائة وسبعني مليون شخص 

واملشردين)3(. عدا اجلرحى 

وفي وسط تلك الظروف وبني أشالء القتلى وأنني اجلرحى وبكاء الثكلى 
املقارن  االجتماعي  الدفاع  في  نظريتي  مبقتضاه  انطلقت  الذي  املخاض،  جاء 
 . والفرد  الدولة  بني  الدموي  الصراع  هذا  معاجلة  اإلسالمي)4(بهدف  بالفقه 
واالجتماعية  الفردية  بني  عجيبة  موائمة  في  يوائم  اإلسالمي  الفقه  فوجدنا 

)1(   Gamatica ، op.cit.p.220 ets
)2( Marc Ancel ، op.cit.p.160
جارودى، األصوليات املعاصرة، ترجمة خليل أحمد خليل، باريس 1994، 116. محمود   )3(
شريف بسيونى، مجلة اإلنسانى التابعة للجمعية الدولية للصليب األحمر، يونيو 2000 

ع10، ص24 .
طيق  عن  االجتماعية  التأمينات  وزارة  من  الفضى  اليوبيل  درع  على  نظريتى  حصلت   )4(
ترجم   أن  بعد  وذل��ك  2001/8/26م  يوم  االجتماعى  للدفاع  العامة  املصرية  اجلمعية 
بالدفاع  املعنية  املنظمات  إلى  100 صفحة وأرسل  إلى اإلجنليزية فى حدود  ملخصها 

االجتماعى وحقوق اإلنسان عام 2000م.
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ًة َوَسطاً{)1(دون أن تطغى الفردية على  عماًل بقوله تعالى:}َوَكَذِلَك َجَعلْنَاُكْم أَُمّ
أن  ُسًدى{)2(ودون  يُتَْرَك  أَْن  نَساُن  اإْلِ تعالى:}أَيَْحَسُب  بقوله  عماًل  االجتماعية 
َقلَْبُه  أَْغَفلْنَا  َمْن  تُِطْع  تعالى:}َوال  بقوله  عماًل  الفردية  على  االجتماعية  تطغى 
َعْن ِذْكِرنَا َواتََّبَع َهَواهُ َوَكاَن أَْمُرهُ ُفُرًطا{)3(. وتطبيقاً لذلك أخذ اإلسالم بالنظام 
العقابي البدني في ثالث  جرائم حدية كجانب للزجر)4(، -إذ استبعدنا اجللد 
بعض  ومعها  كبديل   - وشيوعاً  انتشاراً  األكثر  فهي  وتعزيرية  حدية  كعقوبة 

السابقة.  العيوب  يعالج  وبهذا   ، املدة  احلبسية قصيرة  للعقوبات  التدابير 

: امليداني  املستوى  : على  ثانيًا 

االجتماعي  للدفاع  الدولية  للمنظمة  اخلمسية  املؤمترات  متخضت  لقد 
الوضعى  الفكر  بأن  يوحى  وبشكل  للسجون،  البديل  النظام  هذا  مالمح  عن 

املالمح: تلك  السياسة اجلنائية اإلسالمية ومن  إلى  أو عاجال  سينتهى آجال 

1 - أن يكون نظاما ال مؤسسيا فالسجون وقد فشلت فى حتقيق وظيفتها 
مستقباًل.  اجلرائم  مبنع 

مع  يتعارض  وال  واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  يكون مسايرا  أن   -  2
اإلنسان. إنسانية 

فالنظام   ، إيضاح  إلى  يحتاج  ال  مبا  الوضوح  من  اخلصائص  هذه  ولعل 
مجاالتها  م��ن   80% ف��ى  خاصة  املؤسسى  النظام  يستبعد  اجل��دي��د  العقابي 
»االقتصادية  التنمويتني  يساير   – ال��ذى  الالمؤسسى،  النظام  على  ويعتمد   –
أهله.  عن  عليه  احملكوم  يغرب  وال  نفقات  الدولة  يكلف  ال  واالجتماعية« حيث 
وه��ذا ه��و ج��وه��ر ال��ن��ظ��ام اإلس��الم��ى. ول��ك��ن م��ا ه��ى ال��ع��ق��وب��ات أو حتى ردود 
املنظمة  قررته  ما  إن  الالمؤسسى؟  النظام  ه��ذا  عليها  يعتمد  التى  األف��ع��ال 
بعض  ف��ى  س��ائ��دا  ك��ان  اجل��دي��د  العقابى  للنظام  االجتماعى  للدفاع  ال��دول��ي��ة 

سورة البقرة ، أية 142 .  )1(
سورة القيامة ، أية 36 .  )2(
سورة الكهف ، أية 28 .  )3(

اليد  ، وقطع  السرقة  اليد عقوبة جلرمية  ، وقطع  زنا احملصن  الرجم عقوبة جلرمية   )4(
والرجل من خالف عقوبة جلرمية احلرابة )اجلرمية املنظمة( .
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الدول)1(، وتبنته بعض الدول األخرى بإيحاء من تلك املنظمة وطبقته بالفعل)2( 
والبعض اآلخر قننه دون أن يطبقه بعد)3( ونحاول نرسم خطى االجتاه الدولى 

املشكلة.  تلك  معاجلة  فى 

عليها  املعاقب  اليسيرة  اجلرائم  سائر  ال��دول  بعض  استبعدت  لقد  أ( 
العقوبات  قانون  مجال  من  ذلك  خالف)4(،  مع  املدة  قصيرة  حبسية  بعقوبات 
اجتماعية  غير  أف��ع��اال  بوصفها  مدنية  طبيعة  ذات  خ��اص  ب��ق��ان��ون  لتضعها 
احلبسية  العقوبات  على  السجون  وظيفة  حجمت  وبهذا   )5(  Antisoclalite

%20 مما هي عليه اآلن)6(. ب� طويلة املدة والتى يقدر نزالئها 

ب( ثم حددت لهذه األفعال العديد من ردود األفعال االجتماعية وليس 
وجبر  وامل��ص��ادرة  الغرامة   : ذل��ك  مثل  بالطبع  املؤسسية  العقوبات  بينها  من 

مثل معظم الواليات املتحدة األمريكية وإجنلترا وهى ما تشكل النظام القانونى االجنلو   )1(
– أمريكى وسار على دربه قانون اإلجراءات اجلنائية اإليطالى اجلديد، 1988م صراحة 
مشار إليه محمد إبراهيم زيد وآخ��ر، قانون اإلج��راءات اجلنائية اإليطالى اجلديد،   –

طبعة أولى، القاهرة، 1990م، ص15.
من ذلك القانون األسترالي واألملانى والروماني والبلغاري واليوغسالفى )سابقا( والصينى   )2(

والفرنسى والكندى….الخ.
من ذلك فى منطقتا العربية : العراق فقد صدر قانون إصالح النظام القانونى 1977/35   )3(
مستبعدا اجلرائم اليسيرة فى مجال قانون العقوبات إال انه – حتى اليوم – لم يطبق، 
إنشاء  1994/18م بشأن  القانون  الذى أصدر  الليبيى  الدرب سار املشرع  وعلى نفس 
وتنظيم احملاكم الشعبية لنفس الغرض إال أنه – هو اآلخر لم يطبق على األقل حتى عام 

1997م وهو تاريخ مغادرتى جلامعة قار يونس هناك.
وأن اختلفت هذه الدول فى حتديد املدة القصيرة فالصني الشعبية ويوغسالفيا سابقا   )4(
حتددها بثالث سنوات فأقل ورومانيا وبلغاريا وأملانيا حتددها بخمس سنوات وأن كان 

العراق وليبيا حددتها بنوع اجلرمية وهى »املخالفات واجلنح«.
.Gramatica ، Op. Cit. P. ct. S وهو عني ما يتغياه جراماتيكا  )5(

على    السجون  دور  يقصر  1980م، حيث  كاركاس  السادس،  املؤمتر  به  ما صرح  وهذا   )6(
حبس العائدين واإلرهابيني راجع الوثائق E56. IV. 85 راجع فضال عن ذلك اإلحصائية 
اخلاصة بنسبة عدد نزالء السجون ملدة قصيرة والتى سبقت اإلشارة إليها بالهامش األول 

من تلك املشكلة.
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عامة  بخدمات  العمل  مثل  التدابير  وكذلك  السجون)1(  خارج  والتنفيذ  الضرر 
الردود  تلك  أكثر  من  الغرامة  كانت  وأن  والصلح  العلنى  وغير  العلنى  والتوبيخ 

وشيوعا. انتشارا 

لها  مجالس  بيد  وردوده��ا  األفعال  تلك   – الدول  تلك  أى   – ج( وضعت 
التسمية)2(. فى  مع خالف  وقضائية  مزدوجة شعبية  طبيعة 

ليس  اجل��رمي��ة؟  مشكلة  ملعاجلة  األم��ث��ل  االجت��اه  ه��و  ه��ذا  ه��ل  ونتساءل 
أمامنا لإلجابة سوى مقارنة موقف الفكر الدولى احلالى بالفكر اإلسالمى – 

الالحق. وهذا هو موضوع املطلب   – تتميز  فاألفكار بضدها 

الثاني املطلب 
اإلسالمى العقابى  النظام 

الفكر  به  بدأ  ما  هو  السابق  باملطلب  الوضعى  الفكر  إليه  انتهى  ما  إن 
ال��دول��ة  ال��ص��راع  ط��رف��ى  حماية  إل��ى  رده  ال��ذى ميكن  التحفظ  م��ع  اإلس��الم��ى 

النظام : بينهما ومن مالمح هذا  التآخى  والفرد بهدف تعميق روح 

كقاعدة. الالمؤسسية  بالعقوبات  يأخذ  أوالً: 

كاستثناء. املؤسسية  والعقوبات  ثانياً: 

كاحلكم باالختبار القضائي ووقف التنفيذ والتوسع في مجال اإلفراج الشرطي على ما   )1(
سيرد

وأن اختلفت تلك الدول فى تلك التسمية يوغسالفيا سابقا أسمتها )باملجالس احمللية(   )2(
استراليا   خلفها  ومن  الوطنية(  )املجالس  أسمتها  وإجنلترا  وكندا.  فرنسا  خلفها  ومن 
الشعبية(  )احملاكم  أسمتها  وليبيا  االجتماعية(  )احملاكم  بلغاريا  وأسمتها   . ورومانيا 

والصني )جلان الصلح( والعراق )جلان العدل(…..الخ.
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تتضمن  األخــــرى  فــهــى  الــالمــؤســســيــة  للطبيعة  بــالــنــســبــة  أواًل: 
نوعني:

التأديب  وهدفها  العامة)1(  القاعدة  تشمل  وه��ى  تعزيرية  عقوبات   -1
بالنسبة  التحفظ  مع   – املالية  والعقوبات  بأنواعها  التدابير  مثل  واإلصالح)2( 

وشيوعاً. انتشاراً  العقوبات  تلك  أكثر  وهو  واجللد  للمصادرة)3( 

2- ع��ق��وب��ات ب��دن��ي��ة تطبق ف��ى امل��ي��ادي��ن ال��ع��ام��ة وه��دف��ه��ا ال���ردع ال��ع��ام 
إذا  ج��رائ��م  ث��الث  على  إال  تطبق  ال  العقوبات  ه��ذه  لشدة  ون��ظ��را  واخلاص)4( 
)متزوجا()5(  محصنا  ال��زان��ى  ك��ان  إذا  )ال��رج��م  وه��ى  اجللد  عقوبة  استبعدنا 
وقطع اليد فى جرمية السرقة)6( أو اليد والرجل فى جرمية احلرابة اجلرمية 

اليوم)7(. املنظمة 

من الثابت أن جرائم التعازير إمنا تشمل سائر اجلرائم عدا جرميتى القصاص »القتل   )1(
بالزنا وشرب اخلمر  الزنا والقذف  ، واخلمس حدود« جرمية  العمد«  العمد، واإلي��ذاء 

والسرقة واحلرابة.
وذلك تفسيرا لقوله تعالى »وعزروه وتوقروه« سورة الفتح اآلية 9 مبعنى أنه لو عزر المتنع   )2(

عن اجلرمية مستقبال فيحدث له الوقار تبعا لذلك.
راجع مبررات هذا التحفظ فى س2 الغرامة أم اجللد؟ الحقا.  )3(

لم يحدد الفقه اإلسالمى هذا الهدف عبثا بل على معطيات منطقية أكدها الواقع، ذلك   )4(
النفوس واألموال  العالم فهى حتفظ  الفساد عن  أن محاسن احلدود كثيرة ومنها رفع 
والعقول واألعراض ساملة عن االبتذال األمام أكمل الدين البابرتى، على هامش شرح فتح 

القديرن البن الهمام مرجع سباق، 112/4.
وإن كانت هذه العقوبة محل خالف فمن يرى الرجم ومن يرى اجللد سواء كان الزانى   )5(
محصنا أو غير محصن. البطراوى شرح اجلرائم احلدود الشرعية، 1966م، ص168 

وما بعدها، تفصيال أوفى جرمية الزنا مرجع سابق، ص426 وما بعدها.
وذلك عمال بقوله تعالى »والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من   )6(

الله والله عزيز حكيم« سورة املائدة اآلية 28.
لقد وردت عقوبة جرمية احلرابة متدرجة بحسب النتيجة اإلجرامية التى حققها املجرم    )7(

وهى اإلعدام أو قطع اليد والرجل من خالف أو النفى، سورة املائدة اآلية 33.



44

 : املؤسسية  الطبيعة  وعن   : ثانيًا 

عمال  الصالح  وخلفه  الله  رسول  وطبقها  احلبس  عقوبة  أقر  فاإلسالم 
وعندما  ِإلَيِْه….«)1(  يَْدُعونَِني  ��ا  مِمَّ ِإلَ��َيّ  أََح��ُبّ  ْجُن  الِسّ َرِبّ  »َق��اَل  تعالى  بقوله 
من  عليه  احملكوم  منع  أنه  مفاده  تعريفا  للحبس  وضع  اآلية  هذه  الفقه  فسر 
االختالط بغيره، ويستوى موضع احلبس)2( هذا وفرضه البعض فى الفقه على 

كعقوبة)3(. ال  كتدبير  املجرم اخلطر 

: التحفظ  وعن 

اإلسالمى)4(،  للنظام  املرتقب  العقابى  النظام  تقارب  ورغ��م  أنه  نعتقد 
سيعالج  ألن��ه  ب��ل  فحسب،  وث��ب��ات��ه  ألسبقية  ال��ري��ادة  م��وق��ع  األخ��ي��ر  ل��ه��ذا  يظل 
العيوب التى تزال عالقة بالنظام املرتقب، وهو ما سبق لنا إيضاحه فى بعض 
بإيطاليا)5(،  االجتماعى  للدفاع  الدولية  املنظمة  وإل��ى  بل  العربية  املؤمترات 

يلى: عليها حسبما  والرد  أسئلة  ثالثة  بتوجيه  وذلك 

السؤال األول : التهاون أم احلزم؟
جراماتيكا  يرى  حسبما   – والتوسع  املالية  العقوبات  على  االعتماد  إن 
ينم  اجلنائية  العقوبات  عن  عوضا  االحترازية)6(  التدابير  مجال  فى   – وانسل 

سورة يوسف اآلية 33.  )1(
ابن فرحون ج4، ص115 نظام حوالى الفتاوى املنهجية، ص188، ابن الهمام شرح فتح   )2(

القدير، 201.
راجع الفقه اإلسالمى فى شرط اخلطورة اإلجرامية ص223 الحقا.  )3(

يقول فضيلة الشيخ محمد على التسخيرى أنه وبالرغم مما وصلت إليه القوانني الوضعية   )4(
من تطور وتقدم، إمنا تسير فى أثر الشريعة اإلسالمية وتترسم خطاها والنتائج التى 
وصلت إليها واالجتاهات التى تتجه لها تدل على أنها لن تخرج عن النطاق الذى رسمته 

تلك الشريعة منذ البدء نظرة فى نظام العقوبات اإلسالمى، السابق، ص80.
راجع بحثنا عن تقعيد النظام العقابى )الالمؤسسى( ندوة عن مكافحة اجلرمية بأكادميية   )5(
نايف العربية للعلوم األمنية، نوفمبر 1998م هذا وسبق لى أن تقدمت بتقرير كافى باللغة 

اإلجنليزية. إلى املنظمة الدولية للدفاع االجتماعى فى إبريل 1996م.
الرسمية حتاول  أو  الفقهية  الناحية  من  االجتماعى سواء  الدفاع  أن حركة  الثابت  من   )6(
على  جراماتيكا  اعتمد  فقد  اجلرمية،  ارتكاب  وبعد  قبل  التدابير  مجال  فى  التوسع 
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حماية  صوب  اجلنوح  بقدر  االجتماعية  املصالح  حماية  فى  خطير  تهاون  عن 
الفرد، ذلك ألنها من الضعف مبا ال تقو أمام تيار اجلرمية الهادر، وهو اجتاه 
الفوضى  إلى  يؤدى  الفردية  احلرية  حماية  صوب  فاجلنوح  مغبته.  من  نحذر 
واجلور  التعسف  إلى  يؤدى  االجتماعية  املصلحة  صوب  واجلنوح  االجتماعية 

رذيلتان. األمران  وكال  باإلنسان  والظلم 

: الغرامة أم اجللد ؟ الثانى  السؤال 

إن االجت����اه احل��دي��ث ي��ع��ت��د ب��ال��غ��رام��ة ك��ع��ق��وب��ة أك��ث��ر ان��ت��ش��ارا وش��ي��وع��ا 
التنمية  تسايران  العقوبتان  كال  نعم  عدالته؟  رغم  اجللد  ويهجر  ظلمها  رغم 
أنهما  إال  مؤسسية(  )ال  واحدة  طبيعة  فى  ويشتركان  واالجتماعية  االقتصادية 

-: يلى  ذلك حسبما  بعد  يختلفان 
املباح  واملصادرة لألشياء  الغرامة  فيها  كافة مبا  املالية  العقوبات  أن  أ- 
تداولها)1( تتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة ألنها – مبنظور إسالمى – عقوبة 
غير متعينة تصيب الورثة األبرياء من اجلرمية)2(، هذا وال تعزير يقتضيها وال 

بينما اجللد عقوبة معينة ال تصيب سوى املجرم. شرع ورد عليها)3(. 

حيث  العدالة  مع  تتعارض   – احلاالت  بعض  فى   – عقوبة  الغرامة  ب- 
بينما اجللد  الكرمية)4(.  دون  والبخيل  الغنى،  دون  الفقير  بأملها سوى  يشعر  ال 

 Gramatica، Op. Cit. P.P.51 التدابير مطلقا وطالب بحذف سائر العقوبات اجلنائية
 Marc Ancel، Op. ومارك انسل يريد اإلبقاء النسبى على العقوبات والتوسع فى التدابير
Cit. P. 290 وعلى هدى فكر أنسل صدر برنامج احلد األدنى للدفاع االجتماعى. راجع 

فى املبادئ األساسية املادة 2 وفى تطور القانون اجلنائى املادة 2.
املالية، فاالجتاه  العقوبات  أنه على خالف حول شرعية  الفقه اإلسالمى  يالحظ على   )1(
الراجح يؤكد عدم الشرعية ويستند على أنها قد تعد وسيلة أو سالح البتزاز احلكام 
الظلمة ألموال الناس بالباطل ثم يثروا على حسابهم. وهذا يتعارض مع قوله تعالى »وال 

تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى احلكام….« سورة البقرة اآلية 188.
مدونة  التنوحى  سحنون   79/4  ،1830 االقناع،  منت  على  النقاع  كشاف  السمهوتى؟،   )2(

اإلمام مالك السابق، ص15.
ابن قدامة، املغنى والشرح السابق، 248/10.  )3(

د.سمير اجلنزورى الغرامة اجلنائية -1977 أيدن قادر، عقوبة الغرامة، 1978 د.على     )4(
الدقاق الغرامة اجلنائية 1987.
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الناس. بأمله كل محكوم عليه بال تفرقة بني  يشعر 
كل  بها  يستهني  هشة  عقوبة  الغرامة  أن  أهمية  ذل��ك  م��ن  واألك��ث��ر  ج- 
إنسان وهذا مما يضعف وظيفتها االجتماعية. بينما اجللد عقوبة مؤثرة يعمل 
»….َولَْيْشَهْد  بقوله  عمال  عالنية  فى  يتم  اجللد  أن  خاصا  حسابا  املجرم  لها 

االجتماعية. وظيفتها  يحقق  امْلُْؤِمِنني«)1( مما  ِمَن  َطاِئَفٌة  َعَذابَُهَما 

النظام؟ أم  الظاهرة   : الثالث  السؤال 
الدول   – لتبعيتها  مع أشد األسف   – الدولى مبا فيه معظم  املجتمع  إن 
كرامة  مع  تتفق  وال  قاسية،  أنها  بدعوى  البدنية  العقوبات  من  ينفر  العربية 
منذ  االجتماعى  ل��ل��دف��اع  ال��دول��ي��ة  املنظمة  ب��ه  ص��رح��ت  م��ا  وه��ذا  اإلنسان)2(، 

.)3 نشأتها)

وإن كنت أجد لهذا املجتمع )عدا الدول العربية( عذرا خاصة إذا عدنا 
كانت  حيث  الوسطى  القرون  فى  أمريكية   – الغر  الشعوب  عليه  كانت  ما  إلى 
ماض  من  لها  ما  بكل  البدنية  العقوبات  سوى  تعرف  ال  هناك  القوانني  كافة 

باألزوار)4(. مثقل 

إال أن البون شاسع بني ظاهرة العقوبات البدنية هناك والنظام العقابى 
اإلسالمى، وذلك فى العديد من الوجوه :-

أ- الدولة :
ك��ان ال��ن��ظ��ام االق��ت��ص��ادى ف��ى ال��ق��رون ال��وس��ط��ى إق��ط��اع��ي��ا وال��س��ي��اس��ى 
يسيره  القاضى  أو  األمير  أو  احلاكم  بيد  اجلنائى  القانون  فأصبح  دكتاتوريا 

سورة النور اآلية 2.  )1(
)2( Hemphill، Criminal procdure. Calfornia 1978. P. 238                              
وهو ما عبر عنه برنامج احلد األدنى للدفاع االجتماعى مبفهوم املخالفة، عندما قضت   )3(
اجلانحني  على  تطبق  التى  الوسائل  تكون  أن  )يجب  أنه  األساسية  املبادئ  من  املادة2 

مطابقة ملبادئ املدينة احلديثة التى تقوم على التقاليد اإلنسانية(.
تفصيال تلك احلقبة السوداء :  )4(

 Abrahams، jewish life in the middle ages، Atheneum. 1981. P. 78 ect. Verglious، 
Luncy of religion، London، 120.
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وهذا  مسئوال)1(،  هؤالء  من  أحد  وال  واملنفذ  والقاضى  املشرع  فهو  شاء  كيف 
يعنى أن الدولة ليست دولة قانون بل القانون هو قانون الدولة ما دام الهدف 

منه حماية ذوات وممتلكات هؤالء.

السياسى  العقد  فى  شرعيتها  جتد  قانون  دولة  هى  اإلسالم  فى  بينما 
الدين  حراسة  وموضوعه  آخ��ر«،  جانب  من  واخلليفة  جانب،  من  األم��ة  »ب��ني 
لهذا  كاستثناء،  وال��دول��ة  كقاعدة  اإلنسان  حماية  وهدفه  الدنيا)2(،  وسياسة 
واالستثناء  أمورها)3(،  تسير  به  تستطيع  ما  بقدر  إال  الصالحيات  من  متنح  ال 
لضرورة حماية حقوق الغير والضرورة بقدرها. فإذا أخلت الدولة بالتزاماتها 

فهى تخضع حلكم هذا القانون، حيث ال حصانة ألحد فى اإلسالم)4(.

ب- املجال :

نظرا ألن الهدف من ظاهرة العقوبات البدنية فى العصور الوسطى كان 
شخصيا ال اجتماعيا)5( ، أصبحت هذه الظاهرة تواجه سائر اجلرائم   عمدية 
نسميه  ملا   – حينئذ   – مجال  فال  جسيمة،  أم  كانت  يسيره)6(،  خطيئة  كانت 
كانت  فالعقوبة  األدبية،  املسئولية  وال  الشرعية،  مببدأ  احلديث  القانون  فى 

)1(  Reymond، Historic du – dtoit penal، Paris 1955. P. 23.
إن كلمة )العقد( متداولة بكتب التراث فى مجال حق الدولة فى العقاب، ويقول السنهورى   )2(
النظريات  الربسى،  الدين  د.ض��ي��اء  حقيقى  عقد  هو  واخلليفة  األم��ة  بني  العقد  ب��أن 
السياسية فى اإلسالم، ص50، ولهذا سميت البيعة )بعقد اخلالفة( ونواب األمة )بأهل 
احلد والعقد( أبو يعلى ابن حسني الفراء، األحكام السلطانية، بيروت 1403ه�، ص22. 
وأفرد املاوردى بابا خاصا بعنوان )عقد اخلالفة( األحكام السلطانية والواليات الدينية، 

1293، ه�5.
 – احلصر  سبيل  وعلى   – يحدد  اإلس��الم  أن  القرضاوى،  يوسف  الشيخ  فضيلة  ي��رى   )3(
اختصاصات الدولة وهو مبدأ عام مصدره. الشرع اخلصائص العامة لإلسالم، 1986ن 

ص22.
أى حلماية أشخاص الدولة دون حماية الشعوب. تفصيال وتأصيال، البطراوى، الدفاع   )4(

السابق، ص115.
)5(  Gramatica، Op. Cit. P. 270. Raymond، Op. Cit. P. 25.
 Abrahams، .مثل زيارة املسيح ملنزل أخاه حال غيبته أو معاكسة النساء فى األماكن العامة  )6(

.Op. Cit. P.49
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تطبق على احليوانات)1( فتكون ومن باب أولى للصبية)2( واملجانني، ومن أمثلة 
مر)3(،  ما  على  مائة جرمية  من  ألكثر  مقررا  كان  الذى  اإلعدام  العقوبات  تلك 
العني…وفى  وفقء  األنف  وجزع  األذن  وبتر  واأليدى  لألرجل  العشوائى  والقطع 

الوجه. فى  البصق  النهاية 

العقوبات فى اإلسالم اجتماعيا ال شخصيا، ومن  بينما الهدف من تلك 
ثم قصرت على ثالثة جرائم حدية إذا استبعدنا اجللد، وأكثر من ذلك تضييقا 
اجلرمية  إحداها حتولت  اختل  إذا  قانونية  اإلسالمى شروطا  الفقه  وضع  لها 
من مجال احلدود إلى مجال التعازير غير املعاقب عليها بعقوبات بدنية عمال 
ذلك  وعلى  املعتدين)4(  من  فهو  حد  غير  فى  حدا  بلغ  »من  الله  رسول  بحديث 
أجمع الفقه على أنه ال قطع وال بتر فى التعازير)5(، ونظرا للطبيعة االستثنائية 
لهذه العقوبات ال تستطيع الدولة أن تتوسع وال أن تقيس عليها وإال سئل اآلمر 
الله »ال طاعة ملخلوق فى معصية اخلالق«  واملأمور سواء عمال بحديث رسول 
فنحن – حسبما يرى ابن حزم – لسنا أغير من الله على دينه«)6(، وذلك عمال 

تعتدوها«)7(. الله فال  »تلك حدود  تعالى:  بقوله 

: التنفيذ  ج- 

باالنتقام  يتسم  ال��وس��ط��ى  ال��ق��رون  ف��ى  ال��ب��دن��ي��ة  ال��ع��ق��وب��ات  تنفيذ  ك��ان 
إلى  االنتظار(  السجن )مكان  كان يساق من داخل  الذى  املتهم  والوحشية ضد 
املتهم حيا،  ذلك: سلخ  ومن صور  املذبح،  إلى  الشاة  تساق  كما  التنفيذ  موضع 
متزيق أحشائه، إلقائه فى الزيت املغلى أو والنار املوقدة أو دفنه حتت الرمال 

مثل ذلك الكلب العقور أو الثور الذى تسبب فى إجهاض امرأة حيث يحكم عليه بالرجم   )1(
ثم جتمع احلجارة وتلقى خارج الدولة.

لقد حكم باإلعدام على صبى – أقل من التاسعة – سرق شلنا واحد – تشارلس تشوت،   )2(
مرجع سابق، ص16.

تفصيال ص191 سابقا.  )3(
عن ابن عباس أخرجه مسلم، 127/5.  )4(

لقد بنى هذا الرأي على الهدف من التعازير فهو : األصالح والتأديب وليس الردع، ابن   )5(
قدامة، مرجع سابق، ص7.

ابن حزم، احمللى 1989، ص387.  )6(
سورة البقرة اآلية 229.  )7(
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لتنطلق  واحد  وقت  فى  كلها  تضرب  ثم  أحصنة  أربعة  على  أطرافه  ربط  حيا، 
أربا«)1(. املتهم  كل منها فى اجتاه عكس اآلخر فيتقطع جسد 

الشرعية  مبدأ  على  يستند  اإلسالم  فى  البدنية  العقوبات  تنفيذ  بينما 
ويحاط مببادئ إنسانية، ويخضع ألفكار علمية، سواء كانت العقوبة هى اجللد 

أو القطع أو الرجم، ومن ذلك :

اجلانى  ك��ان  أو  حارا)2(  اجل��و  ك��ان  إذا  العقوبة  ه��ذه  تنفيذ  تأجيل   -1
مريضا مرضا غير قابل للشفاء)3( أو كانت املرأة حامال أو نفساء)4(، وحتى ال 

االجتماعية. وظيفتها  عن  يزيد  بقدر  العقوبة  اآلم  تتضاعف 

الوسائل  من  العديد  بل  واح��دة  وسيلة  اإلس��الم  فى  فليس  اجللد  وع��ن 
الشخصية)5(. املتهم  وظروف  تتفق  التى  الوسيلة  القاضى  يختار 

سابق،  مرجع  تشوت،  تشارلس  احلديد.  من  أثقاال ضخمة  اجلسم  على  يوضع  أن  أو   )1(
ص12 مزيدا من صور التنفيذ راجع:

Vergilius. F. Op. Cit. P. 121. Abrahams، Op. Cit. P. 80.
واحلكمة العلمية من ذلك أن الدم فى اجلو حار يهرب من أعضاء اجلسد خاصة القلب   )2(
مما   .Gann، Principles of Surgery، New – York 1993، V.I. P. 37 اجللد:  إلى 
يقال من حتمل القلب آلالم العقوبة، وهذا ما يعرض املتهم إلى أضرار تفوق الهدف من 

العقوبة.
 1992 الزنا،  بطراوى، جرمية  أوفى  تفصيال  سابق، ص181،  مرجع  وعميرة،  قليوبى   )3(

ص484.
وذلك بهدف حماية اجلنني استنادا على قول الله تعالى : وال تزر وازرة وزر أخرى، سورة   )4(
األنعام، اآلية 164، والنفساء تأخذ حكم املريضة فليؤجل التنفيذ حتى تشفى، فعندما 
أمر رسول الله بجلد امرأة نفساء أخبره على بن أبى طالب بحالتها فقال »دعها حتى 
ينقطع عنها« وفى رواية أخرى »اتركها حتى تتماثل« عن أبى عبد الرحمن، أخرجه مسلم 

.56/2
إذا كان سمنا  إذا كان املذنب نحيفا سمنا والعكس  : الضرب بالسوط  يقول املسهوتى   )5(
أو  وللشيخ  فاملجلد،  قويا  شابا  االقناع، ص200  على منت  القناع  كشاف  راجع  نحيفا، 
نخل  شمروخ  شفائه  يرجى  ال  مرض  املريض  أو  وللضعيف  احلبل،  أو  العصا  الشيخة 
الرقيقة بعدد اجللدات. فإذا كان احملكوم عليه ضعيفا جدا  الفروع  يتضمن عددا من 
لينفذ اجللد بضربة واحدة، فإذا استشف القاضى املسلم أنه ال يحتمل فالصفع على 
الوجه، فإذا لم يحتمل فالضرب بأطراف الثياب، وعن القطع وفقا لالجتاه الراجح== 
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الثانى املبحث 
االجتماعية)1) التدابير 

من الثابت تاريخياً أن تلك التدابير بدأت وحدها ملواجهة حركة اجلرمية 
وعلى  لومبروزو  اإليطالى  بزعامة  )الفردية(  الوضعية  املدرسة  أحضان  فى 
املتطرف  اإليطالى  االجتماعى  الدفاع  مدرسة  أقطاب  أحد  سار  املنهج  نفس 
الثالثة  اإليطالية  املدرسة  العقوبات  وبجانبها  بها  أخ��ذت  بينما  جراماتيكا، 
القصر  التدابير تطبق على  بينما  العاقلني  البالغني  العقوبات على  بحيث تطبق 

واملجانني.

لتأخذ  أنسل(  )مارك  املعتدل  بجانبها  االجتماعى  الدفاع  حركة  فجاءت 
مع منتصف القرن العشرين بالعقوبات والتدابير مع الفارق: أن التدابير تطبق 
التدبير  ك��ان  إذا  إال  س��واء.  واملجانني  العقالء  س��واء،  والقصر  البالغني  على 

.)2( وحده  فيطبق  للحرية  مقيدا 

منتصف  مع  بأنواعها  التدابير  إلى  طريقه  وقد عرف  اإلسالمى  والفقه 
دون  التعازير  العقوبات اجلنائية فى مجال جرائم  بجانب  لتقف  السابع  القرن 

احلدود ، وتطبق على البالغني والقصر سواء ، العقالء واملجانني سواء .

فى  اجلنائى  )العلم  عن  كتابه  فى   Feurback األملانى  أوضحه  ما  وهو 
Marc Ancel فى كتابه عن الدفاع  1800م، وصرح به الفرنسى  القرآن( عام 
Bucaille Mauric فى  الفرنسى  به  وأشاد  1966م،  عام  احلديث  االجتماعي 

== تسقط العقوبة إذا كان العضو احملدد قطعة أشل، أو سبق استئصاله ألسباب جنائية 
أو طبية، هذا وال مانع من استخدام وسائل التخدير. فإذا نفذ القطع فعلى الدولة نفقة 

عالجه حتى الشفاء. راجع رسالتنا فى الزنا، باب إنسانية التنفيذ، ص473.
ال��دف��اع  لفكر  م��س��اي��رة  باالجتماعية  وص��ف��ن��اه��ا  وق���د  االح��ت��رازي��ة  ب��ال��ت��داب��ي��ر  ت��وص��ف   )1(

االجتماعى.
راجع اخلالف حول املشكلة الثانية ص197 سابقا.  )2(



51

.)1( 1976م  كتابه عن )القرآن واإلجنيل والعلم( عام 

وذلك  وأنواعها  التدابير  أحكام  إل��ى  املبحث  ه��ذا  خ��الل  من  ونتعرض 
اإلسالمي. بالفقه  املقارن  االجتماعي  الدفاع  مبنظور 

األحكام. األول:  املطلب 

األنواع. الثاني:  املطلب 

األول املطلب 
االجتماعية التدابير  أحكام 

القوانني العربية السائدة لم تعرف – حتى اليوم – نظرية عامة للتدابير 
، ولهذا لم تضع  أو لعدم ثبات بعض صورها)3(   ، لغيبة بعض عناصرها)2(  إما 
تلك القوانني تعريفاً للتدابير ، فاستقر الفقه على تعريفها من مجمل العناصر 
القانونية  اإلج���راءات  من  )مجموعة  بأنها  املقارن  القانون  فى  االتفاق  محل 
ارتكب جرمية وأثبت اآلمر خطورته، ذلك بهدف  ضد شخص –  تنفذ جبرا – 

تفصيال البطراوى، الدفاع السابق، ص72 وما بعدها.  )1(
د.مأمون سالمة مرجع  قانون آلخر  من  العناصر محل خالف  أهم هذه  أن  سنالحظ   )2(
التدابير  التنفيذية حق احلكم فى بعض  السلطة  لرجال  أن  سابق، ص330، ومع ذلك 
عكس األصل الذى يقصر هذا احلق على رجال القضاء اجلنائى، وشرط اخلطورة جند 
أن املشرع استثناه فى حالة األحداث والبالغني الشواذ كاملرضى النفسيني أو العقليني، 
وشرط وجود جرمية سابقة الذى خرج عليه املشرع فى قانون مكافحة اإلجرام على ما 

سنرى باملنت.
ثابتة  غير  ضوابطها  أن  على  فضال  للتدابير،  موحد  نظام  يوجد  ال  بأنه  البعض  يرى   )3(
وتقسيماتها غير قائمة على قواعد مستقرة، لهذا تختلف األحكام من تشريع آلخر زيادة 
أم نقصانا. د.على محمد جعفر، اإلجرام وسياسة مكافحته، بيروت، 1993م، ص154.
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مستقبال)2(. اجلرمية  عن  فيمتنع  اخلطورة)1(  تلك  استئصال 

ومن هذا التعريف ميكن التعرض إلى أحكام التدابير سواء ما تعلق منها 
أرتكاب جرمية وشرط اخلطورة: الشرعية وسبق  بشرط مبدأ 

: الشرعية  أواًل: مبدأ 

ل��ق��د ن���ادى ب��ه��ذا امل��ب��دأ ف��ي م��ج��ال ال��ع��ق��وب��ات ب��ك��اري��ا زع��ي��م امل��درس��ة 
1764 )3(،رغم أن لومبروزو  االجتماعية فى كتابه عن اجلرائم والعقوبات عام 
يتطلبه  لم  االحترازية وحدها  التدابير  الذى وقف عند  الفردية  املدرسة  زعيم 

لتؤصله)5(.  االجتماعى  الدفاع  ، جاءت حركة  مكتفياً مببدأ اجلبرية)4( 

فيقول   : يلوح  األنعام  سورة  فى  لوجدناه  الكرمي  القرآن  إلى  عدنا  وإذا 
تعالى: »وقد فصل لكم ما حرم عليكم«)6( مبعنى اإلباحة هى األصل وال حتتاج 
إلى تفصيل  التحرمي هو االستثناء وهو ما يحتاج  بينما  إلى نصوص توضحها، 

للناس كافة)7(، فال يقتربوا من احلرام. إنذاراً  حتى يكون 

وهو كذلك فى القوانني الوضعية مبثابة إنذار موجه إلى القضاء بأن ال 

يالحظ أن االستئصال ال يعنى العنف وال الزجر وال اإليالم – إال عرضا – ألن الهدف   )1(
من التدابير عكس العقوبة هو اإلصالح أو العالج .

راجع مع اختالف العرض د.محمود سامى قرنى، التدابير االحترازية 1989، ص58.   )2(
مرجع  الوجيز،  د.صبحى جنم،  سابق، ص287.  مرجع  وآخ��ر،  العانى  د.محمد شالل 
سابق، ص109. د.عبد الرحيم صدقى، علم العقاب، 1986، ص237. د.فتوح الشاذلى، 
 ،1989 والعقاب  اإلج��رام  علم  مبادئ  وآخ��ر،  محمد  د.ع��وض  سابق، ص156،  مرجع 
ص472. د.مأمون سالمة، مرجع سابق، ص316. د.فوزية عبد الستار، مرجع سابق، 

ص234.
)3(  Baccaria، Op. Cit. P. 32.
)4(  Metle el Vitu، Op. Cit. P. 229.
)5(  Gramatica، Op. Cit. P. 163.
سورة األنعام اآلية 119، ويضيف الشاطبى : أن كل ما ال نص به يبسن حترميه هو مباح،   )6(

املوفقات، تونس 1302، 100/1.
وعن اإلنذار نستند على قول الله تعالى : »رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على   )7(

الله حجة بعد الرسل« سورة النساء اآلية 165.
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القانون بوصفه  كان منصوصا عليه فى  إذا  إال  يعاقبوا عليه  يجرموا فعال وال 
العقوبة  ، فكل ما يسري على  الكافة  به  ليعلم  النشر  النص هو  جرمية، وغاية 
ويقف  اجتماعية عن جرمية حدثت)1(،  أفعال  ردود  فكلها  التدابير  يسري على 
بجانبه مبدأ الشرعية اإلجرائية حيث ال إجراء جنائى بال نص فى القانون)2(. 
وتلك ضمانة حقيقية حلقوق اإلنسان ضد أى حتكم إدارى أو قضائى وحتقيقا 
شرط  غاب  لو  بحيث  والتدابير  العقاب  شروط  النص  يتضمن  أن  يجب  لهذا 

.)3( منها فال عقاب وال تدبير 

التدابير؟ الرجعى فى مجال  ولكن هل يجوز أعمال مبدأ األثر 

صدوره  فور  القانون  يطبق  حيث  الفورى  األثر  مببدأ  العمل  هو  األصل 
أن  إال  فيه،  ال��واردة  األفعال  ردود  وبنفس  ظله  فى  حدثت  التى  الوقائع  على 
صرح  حيث  العقوبات  مجال  فى  استثناء  األصل  لهذا  وضع  البحريني  املشرع 
عدا  للمتهم)4(  كان صاحلا  إذا  القانون  رجعية  بجواز  عقوبات  اخلامسة  باملادة 

املخالفات)5(. في 

ولم يأت مبا يعارض هذا االستثناء وهو يتكلم فى أحكام التدابير، لهذا 
طبيعيا  كان شخصا  للمتهم سواء  كان صاحلا  متى  كذلك)6(.  عليها  يسرى  فهو 

 .Melte et  Vitu، Op. Cit، p. 127 حتى جراماتيكا الذى ال يعتد بالعقوبات مطلقا فقط  )1(
. Cramatica، Op. Cit. P. 454 التدابير بأخذ بالشرعية

راجع املادة 318 أ . ج بحريني واملادة 8 من الدستور اإلردنى »ال يجوز أن يوقف أحد أو   )2(
يحبس إال وفقا ألحكام القانون«.

مرجع سابق،  د.مأمون سالمة،  مرجع سابق، ص289.  وآخ��ر،  املعانى  د.محمد شالل   )3(
ص330. د.عوض محمد، مرجع سابق، ص477. د.محمد قرنى، مرجع سابق، ص293. 

د.فتوح الشاذلى، مرجع سابق.
يلغى عقوبة أو  »ك��ل قانون جديد  أردن��ى  5 عقوبات  امل��ادة  2 بحريني و  1 فقرة  امل��ادة   )4(
يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على اجلرائم املقترفة قبل نفاذه….« والعكس صحيح 
باملادة/6 أردني : »كل قانون جديد يفرض عقوبة أشد ال يطبق على اجلرائم املقترفة 

قبل نفاذه«.
املادة 100 عقوبات » ال يستفيد املخالف من قانون أو قرار أصلح له يصدر بعد وقوع   )5(

املخالفة ........ » .
في الوقت الذي أمتنع املشرع البحريني عن وضع أحكام للتدابير عني املشرع األردني==    )6(
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138 وهو  أو معنويا)1(. وإن كان املشرع الليبى ذهب عكس هذا االجتاه باملادة 
كان  ول��و  حتى  املاضي  على  سريانه  بعدم  ص��رح  حيث  التدابير  أحكام  ينظم 

للمتهم)2(. صاحلا 

سابقة: جرمية  ثانيًا: 

مما ال شك فيه أن حماية حقوق اإلنسان تتطلب أن ال يتخذ تدبيرا إال 
لتلك  فعل  كرد  التدابير  فتكون   ، وارتكب جرمية  املجتمع  على  املتهم  تعدى  إذا 
جناه،  ذنب  دون  وعقابه  إنسان  أى  للدولة حق مالحقة  أصبح  وإال   . اجلرمية 
على  مر  بل  كامال  يبدأ  لم  أخ��رى  إنسانية  فكرة  أى  شان  الشرط  هذا  وش��ان 

العديد من املراحل إلى أن وصل إلى ما وصل إليه اآلن، وتفسير ذلك :

 Lombroso )لم يكن لهذا الشرط وجود فى املدرسة الفردية )املوضوعية
»كطول  الشخص  جسم  على  شاذة  بيولوجية  عالمات  ظهور  يتطلب  كان  حيث 
بأنه  ت��ن��ذر  ال��ع��الم��ات  ف��ه��ذه  األذنني«)3(  ح��ج��م  ك��ب��ر  أو  ال��ش��ع��ر  ك��ث��اف��ة  أو  ال��ي��د 
 Garo – Falo سيرتكب اجلرمية عاجال أو آجال، وجاء تالميذه مثل اإليطالى 
العالمات  القيد ليشمل  Enrcco – Ferre ليتوسعوا فى مفهوم هذا  والفرنسى 
البيولوجية وغيرها كاألمراض النفسية والعقلية والتردى االقتصادى والتصدع 

== بتلك األحكام فى املواد من 28 إلى 41 عقوبات دون أن يتعرض فيه ملا يخالف حكم 
مبثابة  فهما  والعقوبات  التدابير  بيت  املساواة  يعنى  وه��ذا  عقوبات،   5 باملادة  العقوبة 

وجهان لعملة واحدة )رد الفعل االجتماعي( .
مثال لو كان القانون القدمي يقرر وقف الشخص املعنوى ملدة سنتني بينما صدر قانون   )1(
جديد قبل صدور احلكم نهائيا ليقرر وقف نفس الشخص وعلى ذات اجلرمية ملدة سنة 

هنا يجوز لصالح املتهم.
لقد صرحت املادة 138 عقوبات ليبى بعدم رجعية القانون فى حالة التدابير سواء كان   )2(
القانون اجلديد لصالح أو ضد مصلحة املتهم )يكون تنفيذ التدابير الوقائية وفقا لقانون 
املعمول به وقت األمر بها، وإذا اختلف هذا القانون )اجلديد( عن القانون السارى طبق 
بالقانون السائد يوم  القانون األخير )فكلمة اختلف( وردت مطلقة، هذا ويعتد املشرع 

صدور احلكم بالتدابير ال بيوم ارتكاب اجلرمية.
)3( Sutherland، Op. Cit. P. 290; Richard، Op. Cit. P. 52.

د.عبد الفتاح الصيفى: مرجع سابق، ص189. د.محمد شالل حبيب، مرجع سباق، ص112.
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اجلنائى  للقانون   union inter  . الدولى  االحتاد  ظهر  أن  إلى  االجتماعى)1(. 
بعد  إال  بتدبير  يحكم  ال  أن  برنامجه  فى  وأعلن  الفردي  االجتاه  عارض  الذى 
 Gramatica فجاء   )2(  1914 عام  وذل��ك  القانونى  مبفهومها  جرمية  ارتكابه 
اإلنسان  فظلم  اإلنسان  حماية  بدعوى  الشرط  هذا  مفهوم  فى  كثيرا  ليتوسع 
 Indices بدعوى تكرميه، فاجلرمية عنده أن يؤتى الشخص فعال ال اجتماعيا 
يتعارض مع أخالق  إيجابيا أو سلبيا –  anti socialite أو بتعبير أدق سلوكا – 

.)3( La Morale Moyenne et Predomininante الوسط الذى يعيش فيه

وهو رأى غير مقبول حيث مينح للدولة أن تتخذ تدبيرا ضد من لم يقل 
»السالم عليكم« فى بيئة تنتشر فيها تلك التحية والعكس صحيح ال تدبير ضد 

بالثأر)4(.  اشتهرت  بيئة  يقتل فى  من 

الشرط  هذا  ليعيد  االجتماعى  الدفاع  زعيم حركة   Marc Ancel فجاء 
كما أوصى به االحتاد الدولى اجلنائى)5(. 

رغم   – قليال  إال   – اإلط��ار  هذا  عن  يخرج  لم  فهو  العربى  الفقه  وعن 
التدبير(  )تسبق  جرمية  املتهم  الرت��ك��اب  املؤيدين  ب��ني  اخل��الف  ع��ن  يقال  م��ا 
ال  قد  سلوكيات  أو  إم��ارات  وج��ود  بضرورة  يؤمنون  جميعا  فهم  واملعارضني، 
ترقى إلى مستوى اجلرمية ما دامت حتمل فى طياتها معنى اخلطورة)6(. وعن 

)1(  Merle et Yitu، Op. Cit. P. 123.
راجع توصيات االحتاد الدولى فى :  )2(

Rev. int، de defense sociale، Paris 1954. V.11.P.33 et .S
)3( Gramatica، Op. Cit. P. 115.

د.حسن عالم، مارك أنسل، الدفاع االجتماعى احلديث، فى مقدمة الكتاب، ص16.  )4(
)5(  Marc Ancel، Op. Cit. P. 227.
البعض فى الفقه يشترط ال نزال التدابير أن يكون ذلك مبناسبة ارتكاب جرمية بدعوى   )6(
حماية حقوق اإلنسان واحترام الشرعية حيث ال تدبير بال جرمية، والبعض اآلخر ال 
يتطلب جرمية سابقة ما دامت هناك دالئل مادية حتمل معنى اخلطورة فال مبرر لالنتظار 
حتى يرتكبها فال تستطيع الدولة إصالح ضررها، وما دامت هذه الدالئل منصوص عنها 
: د.مأمون سالمة، مرجع سابق،  أولى  الشرعية، تفصيال  تعارض مع  القانون فال  فى 
ص328، د.جنيب حسنى، مرجع سابق، د.رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص32. د.عوض 

محمد وآخر، مرجع سابق، ص478. د.فتوح الشاذلى، مرجع سابق، ص162.
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بقانون  تصدي  عندما  الشرط ضمناً  بهذا  يعتد  فهو  البحريني  القانون  موقف 
ارتكاب  مبناسبة  إال  توقع  ال  والتدابير  العقوبة  أن  ليوضح   318 للمادة  ج  أ. 
جرمية وال توقع إال من قاضي مختص . بينما املشرع األردني كان غامضا وهو 
يستعرض أحكام التدابير بقانون العقوبات، إال أنه كشف عن اجتاهه التوسعى 
منع  وقانون  1986/42م  األح��داث  قانون  ومنها  اخلاصة  القوانني  بعض  فى 
لم  خاصة  سلوكيات  أو  معينة  دالئل  حدد  حيث  للبالغني.  1954/7م  اإلجرام 

بالتدابير)1(.  للحكم  كأساس  اجلرمية  مستوى  إلى  ترقى 

ونظرا ألن هذه الدالئل جاءت حصرا فال يجوز التوسع فيها وال القياس 
الشرعية)2(. ملبدأ  احتراما  عليها 

الشرط حيث نصت  التى ضيقت فى مفهوم هذا  القوانني  وهناك بعض 
الليبى  العقوبات  قانون  وفيها  القانون،  فى  جرمية  املتهم  ارتكاب  على ضرورة 

راجع املادة 31 من قانون اإلحداث التى توجب اتخاذ التدابير متى وجدت الدالئل اآلتية   )1(
التى يوصف احلدث فيها باملتشرد )أ( إذا كان الوالد )األب( أو والوصى من الفسق مبا 
ال يؤمتن عليه فى تربية احلدث )ب( إذا كان بنتا شرعية أو وغير شرعية وارتكب الوالد 
جرمية متس العرض مع أية بنت من بناته. )ج( إذا خالط احلدث غيره من املتشردين 
أو واملشتبه فيهم. )ه�( إذا وجد وهو يستجدى بصرف النظر عن الوسيلة. )و( إذا لم 
يكن له محال مستقرا ووجد يبيت فى األماكن العامة. )ز( إذا لم يكن له وسيلة مشروعة 
للتعيش – مبعنى أن تكون الوسيلة غير املشروعة هى مصدر تعيشها – أو عائل مؤمتن 
فى حالة وفاة أحد والديه أو غيبته ألى سبب )ح( إذا كان مارقا من السلطة األبوية أو كان 
والده متوفى أو غائب أو عدمي األهلية وترك أمه . راجع املادة 2 من قانون منع اإلجرام 
التى متنح للمتصرف سلطة التخاذ التدابير وهى ممن تسرى على البالغني وقبل ارتكاب 
اجلرمية متى وجد اجلانى فى الظروف اآلتية : )أ( إذا كان هناك ما يجعل املتصرف 
يعتقد بأنه على وشك ارتكاب جرمية أو املساهمة فيها. )ب( كل من اشتهر باللصوصية 
أو أيوائهم أو أيواء األموال املسروقة أو التصرف فيها مع علمه بذلك. )ج( إذا اعتقد 

املتصرف من الظروف احمليطة باملتهم بأنه يشكل خطرا على األمن العام.
ولهذا نختلف مع من يرى أن التدابير تتخذ فى حالة االعتياد على كافة جرائم األموال   )2(

قياسا على السرقة )اللصوصية( املنصوص عنها باملادة 3 من قانون منع اإلجرام.
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318 أ . ج ضمناً)2(. 139 صراحة)1(، والعقوبات البحريني باملادة  باملادة 

وما نراه هو االجتاه األخير، حقا أن كال االجتاهني يعمل فى إطار من 
الشرعية، إال انه أى األخير أكثر حماية للمتهم وهو ما ينسجم مع أفكار الدفاع 
كثيرا  يتسع  األخير  االجت��اه  أنصار  عند  اجلرمية  مفهوم  أن  ذلك  االجتماعى 
وحسبما   – هذا  باجلانى،  احمليطة  الظروف  يشمل  حيث  القانونى  املفهوم  من 

أن اجلرمية ذاتها ليست قرينة على اخلطورة اإلجرامية)3(.  – سنرى 

وعن موقف الفقه اإلسالمى فقد ضيق فى مجال هذا الشرط، فاحلاالت 
بان  توحى   – التدابير  أنواع  فى  سنرى  حسبما   – القضاء  على  عرضت  التى 
للقاضى احلكم بالتدابير متى كان االشتهار باجلرمية يشكل قرينة على التكرار 

حتى ولو لم يدان فى آخر جرمية متى توافرت اخلطورة . 

: : خطورة إجرامية  ثالثًا 

ان  وال  القانون  فى  عنها  يكون منصوصا  أن  التدابير  لتوقيع  كافيا  ليس 
يرتكب اجلانى سلوكا يشكل جرمية بل يجب كذلك أن يكون الفاعل شخص لديه 
)خطورة إجرامية()4(، وهو الشرط الذى يطيح مببدأ )املسؤولية األدبية( حيث 

القانون  يعده  فعال  يرتكب  من  هو  اخلطر  )الشخص  ليبى  عقوبات   135 امل��ادة  راج��ع   )1(
جرمية« ومنحت املادة 140 للقاضى حقا فى احلكم بالتدابير سواء أدين املتهم أو برئ.

سبقت اإلشارة إليها .  )2(
بالتمعن فى فحوى هذين االجتاهني جند أن الهوة بينهما ضيقة للغاية ألن من اشترطوا   )3(
جرمية سابقة توسعوا فى مفهومها كثيرا بدعوى أن اخلطورة ال عالقة لها باجلرمية 
بل باملجرم، أى سواء كانت يسرة أو جسيمة قصدية أو وخطئية، جرمية ضرر أو خطر 
توافر مانع من موانع العقاب أو لم يتوافر – عد أسباب اإلباحة – حتى ولو حاول املتهم 
االنتحار أو أحدث بنفسه إصابات وهى سلوكياتا ال تشكل جرمية، تفصيال د.محمود 

قرنى، مرجع سابق، )وما بعدها(.
من املستقر فى تعريف اخلطورة أنها )حالة داخلية أو ظرف خارجى لشخص يحتمل   )4(
معها أن يرتكب جرمية مستقبال( وعن مفهوم )احلالة( فهى تتصل باألمراض النفسية 
أو العقلية أو عادات وقيم انتقلت إليه بالوراثة أو صفات بيولوجية بذات الشخص. وعن 
مفهوم )الظرف( فهو أى ظرف محيط بالشخص كالفقر أو التصدع األسرى أو الصحبة 
الرديئة ..الخ. وعن مفهوم )االحتمال( هو حكم تقديرى للقاضى موضوعه الربط بني == 
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الطبيعى  الشخص  سواء،  والقاصر  البالغ  سواء،  واملجنون  العاقل  لها  يخضع 
بل  وقعت  جرمية  عن  اإلي��الم  هو  ليس  التدابير  من  فالهدف  س��واء،  واملعنوى 
أن  يقال  ولهذا   . مقصود  غير  فهو  إيالماً  تضمن  ولو  حتى  ستقع  جرمية  ملنع 
القاضى وهو يحكم بالعقوبة ينظر إلى الوراء ليقدرها بحسب ما ميكن حدوثه 
مببدأ  كذلك  ويطيح   ، عليه  هي  ما  على  املتهم  ظروف  ظلت  إذا  املستقبل  فى 
ال  ونقصانا  كماال  وعدما،؟  وجودا  باخلطورة  ترتبط  فالتدابير  املدة(  )حتديد 

تلك اخلطورة)1(. تنتهى عندها  التكهن مبدة   – له  وليس   – يستطيع 

في  التدابير  لتوقيع  أساسياً  اخلطورة شرطاً  تعد  اإلسالمى  الفقه  وفى 
اجلرائم التغزيرية فيقول اخلزرجى : أن سقوط احلد ال يعنى سقوط اخلطورة 
)2(. وعن الزيلعى : إذا سقط القصاص فلإلمام كبت  ولإلمام أن يتخذ تدبيراً 
 ،  )4( ال��دم  ول��ى  عفى  ول��و  حتى  الكاساني  وأض��اف   ،)3( القاتل  خطورة  جماح 
ومتى توافرت اخلطورة بإماراتها املادية الظاهرية يستوى فى الشرع أن يكون 
، فإذا كان  ، عاقاًل أو مجنوناً  بالغاً أو قاصراً   ،)5( الشخص طبيعياً أو معنوياً 

=هذه احلالة أو الظروف واجلرمية املستقبلية، فإذا كانت نسبة حدوث هذه اجلرمية أكثر 
من نسبة عدم حدوثها، فيكون االحتمال قائماً ، أما إذا كان العكس فيكون هناك شك ال 
احتمال فاالحتمال هو الشك فى أعلى درجات أو هو اليقني فى أقل درجاته. د.جنيب 

حسنى، مرجع سابق، ص142 وما بعدها، د.رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص512.
فضال عن املصادر العربية د. محمد قرني ، املرجع السابق ، ص68 . د. فتوح الشاذلي   )1(

، املرجع السابق ، ص63 .  راجع
Gramatica، Op. Cit. P.P. 3060-  Tofil Criminology، Op. Cit. P. 437.
محمد بن عابدين )اخلزرجى ( أقضية رسول الله ، 1246ه� / 618 . نفس املعنى نظام   )2(

حوالى ، الفتاوى الهندية ، السابق ، ص 146 . 
فخر الدين عثمان بن الزيلعى ، تبيني احلقائق ، السابق ، 107/6 .  )3(

خاصة إذا كان املتهم عائداً أو ظهرت خطورته من وسيلة القتل ، راجع ابن جنيم البحر   )4(
الرائق ، السابق ، 302/8 . عالء الدين بن مسعود الكاسانى ، بدائع الصنائع ، السابق 

، ص 96 .
املعنوى  الشخص  يعتد مبسؤولية  واحلديث  الراجح  اإلسالمى  االجت��اه  أن   الثابت  من   )5(
)الشركة وبيت املال والوقف واملدرسة واملسجد …. الخ ( استناداً على املصلحة التى هى 
األساس والهدف من كل نص أو رأى أو حكم فى اإلسالم ، بطراوى ، األساس الفكرى 

ملسئولية الشخص املعنوى ، مجلة األمن والقانون ، دبي ، س13 ، ع1 ، ص238 .
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أو  اخلطورة  استمرت  ما  مستمر  فهو  النفى  أو  كاحلبس  للحرية  مقيد  التدبير 
كانت التوبة وذلك حسبما يقول تعالى – بعد آية احلبس تدبيراً : » … فإن تابا 
التدابير  فى  الضوء  عليه  سنلقى  ما  وهذا   )1(  ».… عنهما  فأعرضوا  واصلحا 

 . والعالجية  األمنية 

 : بالتدابير  احلكم  خصائص  رابعًا: 

 : العقوبة  مقارنة بخصائص  لهذه اخلصائص  التعرض  املفيد  من 

1- أوجه اإلنفاق : 

ومن  قانون  على  بناء  إال  العقوبة  أو  بالتدابير  احلكم  يصدر  ال  أن   - أ 
كاالستعانة  للمحاكمة  العادية  الضمانات  كافة  توافر  مع   ،)2( مختص  ق��اض 
مبحامى والعالنية – عدا األحداث – والطعن فى األحكام )3( حتى احلالة التى 
محكمة  أمام  للطعن  خاضعة  فأحكامه   ) للمتصرف   ( األردنى  املشرع  منحها 

 . للمتهم  أكيدة  )4(. وتلك ضمانات  إدارياً  العليا بوصفها قراراً  العدل 

املجتمع من  فالهدف هو حماية  ولو قهراً  ينفذ احلكم فى احلالتني  ب- 
التدبير  كان  ولو  حتى  األفراد،  إرادة  ترك حتقيقها حملض  يعقل  وال  اإلجرام، 

ملنع اجلرمية. فالعالج هو وسيلة   ، كاإليداع مبستشفى  عالجيا 

2- أوجه اخلالف :

أ- ال تسرى على التدابير أحكام وقف التنفيذ وال العفو العام أو اخلاص 

يقول تعالى: »واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا واصلحا فاعرضوا عنهما أن الله   )1(
كان توابا رحيماً » سورة النساء اآلية 16 . 

راجع نص املادة 318 أ . ج بحريني سابقا  .   )2(
د. رءوف عبيد ، مرجع سابق ، ص 562 . د. فتوح الشاذلى ، مرجع سابق ، ص 162.   )3(
د.محمد شالل املعانى وآخر ، مرجع سابق ، ص 289 . د. على جعفر . مرجع سابق ص 

157 . د. عبد الرحيم صدقى ، مرجع سابق ، ص 240 .
وهذا  باملادة/10.  وذلك  الداخلية  وزير  إلى  التظلم  حق  للمتهم  القانون  هذا  منح  لقد   )4(
العدل  إداري��ا أمام محكمة  ق��رارا  املتهم من الطعن فى حكم املتصرف بوصفه  ال مينع 

العليا.
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اجلنائية. العقوبات  فى  ذلك  منها عكس  للهدف  مسايرة 

عكس   ، امل��دة  حت��دد  ال  للحرية  امل��ق��ي��دة  أو  السالبة  ال��ت��داب��ي��ر  ف��ى  ب- 
مب��اوي  اإلي���داع  م��ن  البحريني  امل��ش��رع  م��وق��ف  م��ن  امل��الح��ظ  وه��و   . العقوبات 

واإلجراءات)1(. العقوبات  بقانوني  العمل  او مؤسسات  عالجي 

ت- تسرى التدابير على كل شخص سواء كان بالغا أو قاصرا عاقال أو 
العقوبات ال تسرى على األحداث أقل من سن  بينما  أو معنويا  مجنونا طبيعيا 

املجانني. وال  اجلنائية  األهلية 

الشواذ  باملجرمني  اخلاصة  التدابير  وردت  فقد  األردن��ى  املشرع  وع��ن 
)املرضى( دون حتديد للمدة فالعبرة هى بالشفاء)2(، بينما فى تدابير األحداث 
جاءت محددة املدة، إال أن   – حسبما سنرى فى املطلب الالحق   – واملشردين 
ذلك ال ينبغى أن يثير لنا أشكاال، فاملشرع منح للمحكمة حقا فى اإلفراج عنهم 
وفى  االجتماعية)3(،  التنمية  وزير  من  مسبب  طلب  على  بناء  املدة  نهاية  قبل 

استمرت خطورته)4(. متى  املدة  انتهاء  رغم  التدابير  استمرار  يجوز  املقابل 

راجع املواد 87 ، 88 عقوبات ، 375 أ . ج بحريني .  )1(
راجع املادة 29 عقوبات )من قضى عليه باحلجز فى مأوى احترازى أوقف فى مستشفى   )2(
إليها حالته(  التى تدعو  العناية  به  ويعنى   – أو لإلدمان  أو عقلية  نفسيه  أى   – خاص 
واملادة –92-2 عقوبات )…يحجز فى مستشفى األمراض العقلية إلى أن يثبت بتقرير 
جلنة طبية شفاؤه. وأنه لم يعد يشكل خطرا على السالمة العامة( ووفقا للمادة 51 من 

قانون الصحة يتم االحتجاز ولو وجبرا.
املادة 27 األحداث بشأن اجلانحني بحيث ال تقل املدة التى قضاها احلدث فى املؤسسة   )3(
عن تسعة أشهر وأن يكون خاللها محمود السلوك وأن يؤدى اإلفراج إلى تعرض احلدث 
إلى مؤثرات اجتماعية سيئة..الخ. وأن كانت هذه الشروط غير واردة بالنسبة للمتشردين 

باملادة 34.
املادة/ 27-3 بالنسبة لألحداث اجلانحني، واملادة/34-2 بالنسبة للمتشردين تقضيان   )4(

بذلك بناء على تقرير من مراقب وموافقة وزير التنمية االجتماعية.
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الثانى املطلب 
التدابير أنواع 

الفكرالوضعي   : أواًل 

والقصر  للبالغني  بالتدابير  )الوضعية(  ال��ف��ردي��ة  امل��درس��ة  عنيت  لقد 
واملجانني بوصفها رد الفعل االجتماعى الوحيد بعد تنكرها للعقوبات اجلنائية، 
أنواع يضم كل  أربعة  لتشمل  تدبيرا توسعت فى مجالها  لكل مجرم  ولكى جتد 

املفردات وهى)1(: العديد من  منها 

شانها  من  يكون  التى  الوقائية  التدابير  ذاتها  وهى  املنع:  تدابير   -1
منع  أو   – تنظيم  اإلجرامية،  البؤر  القضاء على  مثل  تقع.  أن  بل  منع اجلرمية 
للمرضى  الصحة  بدور  اإلي��داع  البغاء،   – منع  أو   – تنظيم  الكحوليات،  بيع   –

اللهو!! بدور  العامة  املدارس، مراقبة األخالق  بناء  العقليني، 

 – السالبة  ال   – املقيدة  التدابير  بذاتها  وه��ى   : الــدفــاع  تــدابــيــر   -2
معينة. أماكن  التردد على  الشرطة، وعدم  مثل احلكم مبراقبة  للحرية 

3- تدابير األبعاد : أو الطرد من مكان معني أو دولة – إذا كان املجرم 
الفصل منها. أو  إلى وظيفة  النقل من وظيفة  أو  معينة   – أجنبيا 

الدائم  احلبس  أو  كاالعتقال  للحرية،  السالبة  وهى   : الردع  4- تدابير 
.Mise a Mort أو النفى إلى مكان معني أو دولة معينة حتى املوت 

بينما جاء حاالت االجتاه املنشق »املدرسة اإليطالية الثالثة«: يقصر التدابير 
على القصر واملجانني – فهو يعتد بالعقوبات – ويرفض العمل بتدابير املنع نظرا 

ألنها توجه إلى الشخص قبل أن يرتكب جرمية)2(، وذلك حماية اإلنسان.

للعقوبات  إق��راره��ا  عن  فضال  فهى   – االجتماعى  ال��دف��اع  حركة  وع��ن 

بطراوى، دفاع سابق، ص138، ه�1.  )1(
)2(  Marc Ancel. Op. Cit. P.P. 38:227.
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)1( طالبت  1980م  كاركاس  السادس  املؤمتر  أقرها  التى  اجلنائية فى احلدود 
سائر الدول بالعمل بكافة أنواع التدابير مبا فيها تدابير املنع)2(، وهذا ما تبناه 
عليه  ال��واردة  واإلضافة  1954م  عام  االجتماعى  للدفاع  األدنى  احلد  برنامج 

عام 1984م )3(.

اإلسالمي  الفكر   : ثانيًا 

من  بالعديد  مت��وج  سيجدها  اإلس��الم��ى  القضاء  ملفات  إل��ى  يعود  ومل��ن 
احلاالت التى ميكن درجها حتت كافة أنواع التدابير وذلك حسبما يلى :

بتنبيه   – غيره  دون   – اإلسالمى  الفقه  يتميز  الوقائية:  التدابير   -1
تقع ودون املساس بحقوق اإلنسان.  أن  استراتيجية وقائية ملنع اجلرمية قبل 

وذل����ك ألن��ه��ا ت��ت��س��م ب��ال��ع��م��وم��ي��ة ح��ي��ث ال ت��خ��اط��ب ش��خ��ص��ا م��ع��ي��ن��ا بل 
فال   – ال��ق��ان��ون  ال   – العقيدة  على  تستند  ألنها  ون��ظ��را  ه��ذا  جميعا،   ال��ن��اس 
 ي��ت��رت��ب ع��ل��ى م��خ��ال��ف��ت��ه��ا ع��ق��اب��ا دن��ي��وي��ا ب���ل أخ���روي���ا، ف��م��ن ي��خ��ل ب��ال��ع��ق��ي��دة 
فللعقيدة رب يحميها، ومن تطبيقاتها: بناء اإلنسان من الداخل)4(. حل مشاكله 

)1(  راجع املطلب اخلاص بالنظام العقابى املرتقب، ص24 سابقا.
)2(  راجع فى برنامج احلد األدنى للدفاع االجتماعى 1954 باملادة2 من املبادئ األساسية 
للحركة )فى هذا الكفاح يجب على املجتمع أن يلجأ إلى وسائل مختلفة سواء قبل أو بعد 

ارتكاب اجلرمية، ويعتبر القانون اجلنائى أحد هذه الوسائل….(.
راجع فى اإلضافة على هذا البرنامج لعام 1984 البند2.  )3(

ترتكز االستراتيجية الوقائية فى اإلسالم على أربعة محاور، )أ( بناء اإلنسان من الداخل:   )4(
لكى يكافح اجلرمية فى أعماق نفس اإلنسان، مبعنى أن اإلصالح يبدأ من البينة التحتية 
عمال بقول الله تعالى: »ال يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم« سورة الرعد اآلية 
12 ووصوال إلى ذلك وضع نظاما الختيار الزوجة بأن تكون من منبت حسن وذلك بحديث 
»إياكم وخضراء الدمن، قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال املرأة احلسناء فى 
املنبت السوء: ابن عمر، أخرجه البخارى، 131/2، وحديث »تنكح املرأة لثالث : دينها 
ومالها وجمالها، فأظفر بذات الدين تربت يداك« عبد حميد، الترمذى،192/2. )ب( 
تعويد املسلم على ضبط النفس والصبر عند املكاره. حتى ينتزع اإلسالم ردود األفعال 
الفعل  لرد  إياها  تاركا  يعتقد بظلمها  التى  والفردية  املواقف االجتماعية  إزاء  املتسرعة 
األلهى وحتى ال يواجه اخلطأ بخطأ يقول تعالى:}َوالَْكاِظِمنَي الَْغيَْظ َوالَْعاِفنَي َعِن النَّاِس{
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للجرمية)3(. املوصلة  الطرق  االقتصادية)2(وسد  ومشاكله  االجتماعية)1( 

شروط  صاحبه  ملخالفة  محل  غلق  ذل��ك  مثل  احــتــرازيــة:  تدابير   -2

اِبُروَن أَْجَرُهْم ِبَغيِْر ِحَساٍب{ سورة  ى الَصّ َا يَُوَفّ سورة آل عمران، اآلية 134. وقوله:}ِإمَنّ
الزمر، اآلية 10، فمثل ذلك من شانه أن يقتلع االنتقام من املظلوم.

يعتنى اإلسالم بالتجانس بعد أن يصلح الوسط االجتماعى حتى يحرره من سلبياته التى   )1(
رسول الله »حسن اخللق وحسن  فى ذلك –  تسهم فى خلق مشكلة اجلرمية فيقول – 
اجلوار تزيدان فى األعمار »وبعد ذلك ينتقل اإلسالم إلى ربط الفرد بهذا الوسط رباط 
قرارا عمال بقوله تعالى : »واعتصموا بحبل الله جميعا وال تفرقوا…« سورة املائدة اآلية 2 
وعن رسول الله »املؤمن مألف فال خير فيمن ال يؤلف وال يألف« والترابط هنا يكون على 
اخلير ال الشر بقوله تعالى : »وتعانوا على البر والتقوى وال تعاونوا على األثم والعدوان« 
سورة املائدة اآلية 2. والتجانس هذا هو سالح ذو حدين فى علم اإلجرام – ألنه يبعد 

الفرد عن اخلطيئة لشعوره بأن هذا الوسط سيستهجنه وال يتكتم هلى خطئه.
ومن الثابت أن املشكلة االقتصادية اليوم هى مبثابة محرك أساسى للجرمية أما لتنامى   )2(
املطالب أو إلغاء األسعار أو لوجود فوارق اجتماعية كنتيجة لسوء توزيع الثروات القومية، 
حتى أصبح الفقير فقيرا والغنى غنيا دون وسط، فساد احلقد من الفقير واجلشع من 

الغنى فكانت اجلرمية بكل صورها. تفصيال عالقة الفقير باجلرمية، ص سابقا.
وعن موقف اإلسالم فقد كان حصيفا منذ البداية حيث عالج هذه املشكلة بالعديد من الوسائل 
بقاء فيقول  ف��رض ع��ني بوصفه وسيلة  العمل  أن  إن��س��ان على  ك��ل  )أ( ح��ث  ذل��ك  وم��ن 
نَْساِن ِإاَلّ َما َسَعى{ سورة النجم اآلية29. والهدف من ذلك مبنظور  تعالى:}َوأَْن لَيَْس ِلإْلِ
كانت   مهما  نفسه  عليه  يهون  فال  بالكرامة  الشعور  إل��ى  ي��ؤدى  العمل  أن  اإلج��رام  علم 
األسباب هذا ما ذام العيش ولو على الهامش قائما فمن الصعب أن يتردى فى اجلرمية 
)ب( دعى اإلسالمى إلى التقشف ال الزهد عن مباهج احلياة الدنيا بقوله تعالى:}َواَل 
سورة  َمْحُسوًرا{  َملُوًما  َفتَْقُعَد  الَْبْسِط  ُكَلّ  تَبُْسْطَها  َواَل  ُعنُِقَك  ِإلَى  َمْغلُولًَة  يََدَك  َعْل  جَتْ
اإلسراء اآلية 29. )ج( عمل اإلسالم على ضرورة التوسع فى توزيعه الثروة كوسيلة لفناء 
الطبقات مستخدما العديد من احملاور: توزيع تركة املتوفى على أيدى كثيرة )راجع سورة 
)راجع  الزكاة  ونظام  اآلية103(  التوبة  )راج��ع سورة  الصدقات  ونظام  اآلية6(،  النساء 
لبناء املصانع ملكافحة  تلك األموال  أن تستخدم  للدولة  اآلية24(. وميكن  املعارج  سورة 

ظاهرة البطالة كسبب من أسباب اجلرمية.
اإلنسان من  الكبائر( مينع  أن يجرم معصية )خاصة من  أراد  إذا  أدبيات اإلس��الم  من   )3(
البارت   – اليوم  حسما هو سائد   – يبح  زنا ال  فلكى يجرم  ابتداء،  السير فى طريقها 
واألفالم اجلنسية….الخ بل يجرم ذلك وأكثر منه: النظرة الشبقية وتقارب األنفاس بني 

الرجال والنساء واالختالء بهن، والقذف بالزنا من باب أولى.
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مرتشى  موظف  وفصل   – املعنوى  الشخص  بوقف  حاليا  يعرف   – تأسيسه)1( 
تسميتها  رغ��م  التدابير  تلك  أن  ويالحظ  معينة)2(.  أماكن  على  ال��ت��ردد  ومنع 
قضائية)3(  طبيعة  ولكليهما  املظالم  وناظر  أو  احملتسب  سوى  بها  يحكم  ال   –
الدول  بعض  نقلته  بشكل  والسرعة  باملرونة  تتسم  املظالم  ناظر  وظيفة  خاصة 

االجتماعى)4(. الدفاع  اليوم حركة  وتتبناه  اإلسالم  االسكندنافية عن 

يشفى  وحتى  التدابير  ملدة  حتديد  بعدم  وتتميز  عالجية:  تدابير   -3
الدولة،  نفقة  وعلى  عالجية  مصحات  داخل  املرضى  اخلطرين  كإيداع  املتهم 
كان  ف��إذا  الشخصية)5(،  ظروفهم  مع  تتناسب  مبهن  العاطلني  وتشغيل  تعليم 
للدولة.  التابعة  التربية  إلى دور  أو  أمينة  أو ويد  إلى أهله  اجلانى صبيا يسلم 

فهى ولى من ال ولى له)6(.

ميوت  أو  اجلانى  يتوب  أن  إل��ي  محددة  غير  وه��ى  أمنية:  تدابير   -4
املتهم ألنها تشكل سلبا  التدابير على حرية  تلك  أى األجلني أقرب، وهى أشد 

لقد أمر اخللفاء الراشدون بإغالق احملال التى تدار لشرب اخلمر أو لعب القمار، ابن   )1(
تيميه، مرجع سابق، ص121. كتدبير ملنع الفساد. زكريا محمد األنصارى، اسنى املطالب 

فى شرح روض الطالب، 1312،145.
األستروشى، الفصول اخلمسة عشر فى التعازير، ص 48-46.  )2(

من الثابت أن ناظر املظالم يقف مع املظلوم فى مواجهة كافة السلطات اإلجرائية ومسألة   )3(
كل من يستضعف إنسانا إلى درجة أن شبه البعض )مبجلس الدولة حاليا(: راجع قانون 
اإلجراءات السعودى بشأن )ديوان املظالم( والذى صدق عليه مجلس الوزراء بقرار 190 

فى 1409/11/16ه�، مجلة البحوث الفقهية املعاصرة مج 16 س 4ص 196.
 Omi لقد طالب املؤمتر اخلامس ملنع اجلرمية، جنيف 1975، بضرورة العمل بوظيفة  )4(
buds Man – )ناظر املظالم( بحيث يكون لصاحبها سلطة إدارية مرنة وسريعة ملواجهة 
تصرفات الهيئات التنفيذية واإلدارية ومحاسبتها عن أى جتاوزات..فى مجال اخلصومة 
اجلنائية: راجع أعمال املؤمتر X IV 2 85 وجاء املؤمتر السادس كاركاس 1980م ليضع 
مشروعا بقانون ينظم تلك الوظيفة م عرضه على سكرتير األمم املتحدة بغرض التصديق 

.A. CONF. 87 L8 . عليه، حتى يسرى على كافة الدول
يقول االستروشى: ال يفك العاطل حتى يتعلم حرفة يقتات منها، مرجع سابق، ص70.   )5(

وأن يكون تعليمه مدفوع األجر مقابل جهده، سحنون التنوحى، مرجع سابق، ص55.
نظم حوالى، فتاوى سابقة، ص96، ابن حزم، احمللى، مرجع سابق، ص222.  )6(
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وميكن   – آلخر)1(  مكان  من  اجلانى  نقل   – )النفى(  ذلك  مثل  لها،  وتقيدا  أو 
موضع. فى  باالعتقال  استبداله 

البحريني  القانون  ثالثًا: 

فأحكامها  للتدابير  عامة  نظرية  يضع  لم  فاملشرع  القانونالبحريني  وعن 
 غ��ائ��ب��ة وأن��واع��ه��ا م��ش��ردة ب��ني أك��ث��ر م��ن ق��ان��ون م��ث��ل ذل��ك : ق��ان��ون العقوبات
1976/15م واألحداث 1976/17م واإلجراءات اجلنائية 2002/46م وقانون 
التدابير  تلك  معظم  شتات  وميكن جمع  الخ،   .... العقلية  واملؤثرات  املخدرات 

فى أربعة أنواع حسبما يلي :

 : النوع األول : تدابير وقائية 

لهذا   ، سابقة  جرمية  أرتكاب  تتطلب  وال  اجتماعية  طبيعة  ذات  وه��ي 
املعنية  ال��وزارات  به  تقوم  ما  ذلك  مثل  متييز  وبال  الكافة  مواجهة  فى  تسرى 
الضمان  مؤسسة  مثل  تخصيصا  أكثر  أخ��رى  وجهات  املعيشة،  مستوى  برفع 
املالية  املعونات  وص��رف  الدخل  محدودى  ودخ��والت  أج��ور  ملتابعة  االجتماعى 
تشغيل  طريق  عن  منها  احلد  أو  البطالة  ومكافحة  الفقيرة،  لألسر  والعينية 
العاطلني ومنح قروض ميسرة إلقامة مشروعات مهنية يتعيشوا عليها ومشروع 
الضرورية  املستلزمات  بكل  الفقيرة  األح��ي��اء  ملد  االجتماعية  اإلع��ان��ة  خدمة 

واملجارى….الخ. الكهرباء  ومد  الطرق  كتعبيد 

ويواجه  فردية  طبيعة  ذات  تدابير  ذلك  علي  األردن��ي  القانون  ويضيف 
اإلجرام  منع  قانون  ذلك  من  الريبة،  موضع  أنفسهم  وضعوا  بالغني  أشخاص 
بأنه  فيه  يشتبه  م��ن  ك��ل  استدعاء  ح��ق  مدنية(  )درج��ة  للمتصرف  منح  ال��ذى 
خطرا على  لو ترك حرا –  معتاد على اإلجرام خاصة السرقة أو أنه يشكل – 
للمتصرف  السلوك فإذا أخل بذلك يكون  تعهدا بحسن  الغير. وأن يأخذ عليه 

لقد حكم القضاء اإلسالمى بالعديد من حاالت النفى بعد التأكد من وجود إمارات مادية   )1(
تتم عن اخلطورة كاالشتهار بالفسق، ابن رشد بداية املجتهد ونهاية املقتصد، 1339ه�، 
ص281. ومن ذلك نفى نصر بن حجاج الشتهاره بإفساد الزوجات على أزواجهن، ونفى 
)ابن جنيم(، مرجع  الدين، اخلزرجى، مرجع سابق،  فى  بالفتنة  ابن احلارث الشتهاره 

سابق، س42. االستروشتى، مرجع سابق، ص46.
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عن  تزيد  ال  ملدة  الشرطة  مراقبة  ووضعه حتت  عليه  بالقبض  أمرا  يصدر  أن 
عام)1(.

للحرية:  مقيدة  تدابير  الثاني:  النوع 

أن ت��ل��ك ال��ت��داب��ي��ر ت��ق��ص��ر ع��ل��ي اإلح����داث ب��ش��رط إرت���ك���اب ج��رمي��ة أو 
 –  17 البحريني  اإلحداث  بقانون  وهى   . جسامتها  كانت  مهما  سابقة  جرائم 

1976م: 

1 – تسليم احلدث)2( ليد أمينة و في أي موضع كانت أي داخل أسرته أو 
أسرة أخرى)3( ، لرعايته وحمايته من اإلنزالق إلي جرمية أخري ، ف�إذا قصد 

دنانير)4(. يزيد عن عشرة  التهديدية مبا ال  بالغرامة  الرعاية سئل  متولي 

2 – فإذا إنعدمت أو أهملت اليد األمينة تدخلت محكمة اإلحداث لتلزم 
أو  املصانع  أح��د  إل��ي  أو  املهني  التدريب  مراكز  أح��د  إل��ي  بااللتحاق  احل��دث 
السياسة  البحريني  املشرع  ساير  وقد  تدريبه،  تقبل  التي  امل��زارع  أو  املتاجر 
العقابيى احلديثة بعدم حتديد مدة لهذا التدبير)5( ، فقد ينصلح حال احلدث 

في مدة وجيزة أو ال ينصلح ملدة طويلة .

راجع املادة 3 من قانون منع اإلجرام 1954/7 )كل من وجد فى مكان عام أو خاص فى   )1(
ظروف تقنع املتصرف بأنه على وشك ارتكاب أى جرمية..كل من اعتاد اللصوصية أو 

السرقة أو حيازة……«.
يالحظ أن املشرع البحرينى في حتديد سن احلدث كان واقعيا ، فقد حدده باخلامسة   )2(
اإلح��داث  قانون  مثل  بالثامنة عشر  وغيره حدد   ، اإلح��داث  قانون  1 من  باملادة  عشر 
األردني 24-1968 مادة 1 .ذلك أن بلوغ احلدث لسن اخلامسة عشر تفرض عليه عقوبة 

مخففة في القانونني دون تدابير إجتماعية .
تقصي املادة 8 أحداث بتسليم احلدث إلي أحد أبويه أو إلي من له الوالية أو الوصاية   )3(
أف��راد أسرته أو أسرة  فإذا لم تتوافر الصالحية يسلم إلي من يكون أهال لتربيته من 

أخري يتعهد عائلها بذلك . وهو ما تقصي به املادة 21 أحدث أردني .
راجع املادة 19 أحداث بحريني ، 22 أحداث أردني .  )4(

املادة 9 أحداث بحريني » ...... وال حتدد احملكمة في حكمها مدة لهذا التدبير » وأكثر   )5(
من ذلك مسايرة أن وضع املشرع شرطا يتفق ومصلحة احلدث ذلك بعدم زيادة املدة عن 

ثالثة سنوات .
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3 – االلزام بواجبات معينة تقيد من حرية احلدث حتددها وزارة العمل 
من ستة  ملدة  ذلك  الداخلية.  وزارة  مع  بالتعاون  وتنفذها  االجتماعية  والشئون 

إلي ثالثة سنوات)1(. أشهر 

 : للحرية  سالبة  تدابير   : الثالث  النوع 

تتميز تلك التدابير بتضيق اخلناق علي احلدث ذلك إذا فشلت التدابير 
الواجبات  من  احلدث  تهرب  أو  األمينة  اليد  توجد  لم  لو  كما  للحرية  املقيدة 
األحداث  رعاية  مركز  بإيداعه  لتأمر  املختصة  احملكمة  علي  األمر  فيعرض   .

الداخلية)2(. لوزارة  التابع 

إحدى  بإيداعه  احملكمة  فتأمر  عقليا  أو  نفسيا  مرضا  مريضا  كان  فإذا 
املصحات املختصة ويظل حتت العالج حتى يشفي ولو بلغ اخلامسة عشر،وحتى 

احلادية والعشرين ، فالهدف هو الشفاء ال اإليالم)3(.

ومما يذكر أن إيداع احلدث مبركز الرعاية مسألة موضوعية تعود لسلطة 
احملكمة)4(. بها  تلتزم  قانونية  مسألة  باملستشفي  اإليداع  بينما  احملكمة 

 – تدبير  ال   – عقوبة  األردن��ى  للقانون  وفقا  االعتقال  إن  االعتقال: 

مثل تلك الواجبات إحضار احلدث في أوقات معينة وأماكن معينة حلضور محاضرات   )1(
توجيهية .

التدابير خاصة  لقد سلك املشرع البحريني ملتزما بعهده ذلك بعدم حتديد مدة لهذه   )2(
احلد األدني حتى ال يقال أن املقصود هو اإليالم الناجت عن سلب احلرية ، وأن عني – 
وهذا لصالح احلدث – باحلد األقصي – كعشر سنوات إذا كانت جرمية احلدث جناية 
أو خمس إذا كانت جنحة وثالث إذا وجد في حالة من حاالت اإلنحراف وفقا للمادة 12 

أحداث .
وفي هذا التدبير يلقي املشرع واجبات علي وزارة الداخلية منها : زيارة احلدث باملستشفي   )3(
مرة كل أسبوعني علي األقل ملتابعة حالته وسلوكه وتكتب تقريرا تقدمه كل ستة أشهر 
حملكمة األحداث لتتخذ ما تراه مناسبا كاإلفراج أو النقل إلي مستشفي أكثر تخصصا ، 

ذلك باملادة 13 أحداث .
وهذا ما تصرح به املادة 87 عقوبات بحريني » إذا وقع الفعل من شخص حتت تأثير حالة   )4(

جنون او إختالل عقلي أو ..... حكم القاضي بإيداعه مأوي عالجي » .
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للمعتقل  أن  الفارق)1(،  م��ع  الشاقة  األش��غ��ال  عقوبة  مثل  مثلها  امل��دة  م��ح��ددة 
يأكل من طعامه  وال  يلبس مالبسه  وال  السجن  داخل  يعمل  معاملة خاصة فال 
 1955/1 إال إذا شاء هو، وهذا ما صرح به قانون العقوبات ونظام السجون 

 .2001/4 )2( وأخذ به ضمنا قانون مراكز اإلصالح احلالى 

من  فقرة  عدا  باالعتقال،  عليها  املعاقب  اجلرمية  طبيعة  يوضح  لم  وأن 
السياسية)3(  للجرائم  بأنه  توحى  أن  ميكن  النظام  ه��ذا  من   8 امل��ادة  فقرات 
الوالدة  لطفلها حديث  األم  قتل  تفرضه عن جرمية  التى  332 عقوبات  واملادة 
مصر  فى  االعتقال  بينما   .)5(  19 و   18 املادة  األحداث  وجرائم  للزنا)4(  كثرة 
وليبيا يعد تدبيرا حيث وردت النصوص دون حتديد مدة معينة)6(، واألكثر من 
للقانون األخير اجلمع بني االعتقال كتدبير والعقوبة على  أنه يجوز وفقا  ذلك 

أوال)7(. العقوبة  تنفذ  أن 

ميس  ال  تدبير  كل  بأنها  العينية  التدابير  تعرف  العينية:  التدابير 
عمدا حرية احملكوم عليه وأن تعلقت بحق من حقوقه سواء بسلبه أو وبتقييده، 

ومن ذلك:

1- قفل احملل :

ل��ع��ل م��ا مي��ي��ز ه��ذا ال��ت��دب��ي��ر ع��ن ال��ت��دب��ي��ر ال��الح��ق، إن األول ي��ك��ون فى 

لقد صرحت املادة 14 عقوبات بأن االعتقال فى صورتيه املؤبد واملؤقت عقوبة بديلة   )1(
لعقوبة األشغال الشاقة فى اجلنايات دون اجلنح واملخالفات.

املادة 19 عقوبات، املادة 9 من نظام السجون.  )2(
املادة 8 – ومن نظام السجون )ال يسوغ تشغيل احملكومني بجرائم سياسية أو باحلبس   )3(

من أجل ديون(.
التى  الوالدة  تنقص عن خمس سنوات،  باالعتقال مدة ال  »تعاقب  332 عقوبات  املادة   )4(

تسببت – اتقاء للعار – فى موت وليدها…«.
املادة 18 أحداث 3 )إذا اقتد فى الفتى جناية تستلزم اإلعدام فيحكم عليه باالعتقال ملدة   )5(

تتراوح من 6-12 سنة(.
د.،محمود قرنى،  املعدل، تفصيال   1958/162 الطوارئ فى مصر  قانون  3 من  املادة   )6(

مرجع سابق، ص196، واملادة 4 عقوبات ليبى.
وهذا ما صرحت بهذه املادة 138 عقوبات ليبى.  )7(



69

فى  ي��ك��ون  اآلخ��ر  بينما  احمل��ل  ح��ائ��ز  أو  م��ال��ك  وه��و  طبيعى،  م��واج��ه��ة شخص 
فى  واحد  التدبير  وموضوع  مباشرة،  الالحق  معنوى مبفهومه  مواجهة شخص 
نوعه  كان  أيا  العمل  مباشرة  وحظر  القانونى  الترخيص  بسحب  ذلك  احلالتني 
»صناعى، جتارى أو عمل غير مشروع خارج دائرة الترخيص من باب أولى«)1(. 
 )2(  3/105 باملادة  البحريني  العقوبات  قانون  له  تعرض  فقد  احملل  قفل  وعن 
)3(، وقانون املخدرات واملؤثرات العقلية)4(،   35 قانون العقوبات األردنى باملادة 
ارتكب  إذا  وذلك  العامة)6(….الخ.  الصحة  وقانون  الدعارة)5(،  مكافحة  وقانون 
فيه جرمية فى القانون)7( بصرف  النظر عن شخص مرتكبها، وأن كان مالكه 
إذا لم يكن مساهما فى اجلرمية وال عاملا بها أن يثبت حسن نيته أمام احملكمة 

التدبير)8(. حتى ال يتضرر من هذا 

وتضيف املادة 35-2 عقوبات بأن القفل يعنى منع احملكوم عليه أو أى من أفراد أسرته   )1(
التدبير  بأمر  يعلم  الغير  كان هذا  إذا  للغير  استئجاره  العمل وال من  ذات  من ممارسة 

فالعقد باطل، ومن باب أولى ليس له حق التنازل عنه للغير.
حيث قررت املادة 105 /3 » إغالق احملل من 7 أيام إلي 30 يوماً« .  )2(

املادة 35 عقوبات )يجوز احلكم بإقفال احملل الذى ارتكب فيه جرمية بفعل صاحبه أو   )3(
برضاه ملدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن سنة….(.

املادة 18 من قانون املخدرات 1988/11م )يحكم بإغالق محل مرخص للتداول باملواد   )4(
اجلرائم  إح��دى  فيه  ارتكبت  علمية..إذا  أو  طبية  ألغ��راض  العقلية  وامل��ؤث��رات  املخدرة 

املنصوص عليها فى املادتني 6و7(.
املادة 313 – عقوبات التى تقضى بعني ما تقضى به املادة 35 عقوبات أنفه الذكر.  )5(

املادة 52-3 من قانون الصحة 1971/21 )..وللوزير أو مدير الصحة املفوض أن يقفل –   )6(
بناء على قرار إدارى – احملل الذى مت تعاطى أى مهنة صحية أو طبية فيه بدون ترخيص، 
ريثما تصدر احملكمة قرارها بهذا الشأن( واملادة 29-2 بقفل احملل الذى يبيع مياه غير 

صاحلة للشرب.
يالحظ أن القوانني اخلاصة إمنا حتدد جرائم خاصة كما ورد باملادة 18 مخدرات التى   )7(
أو بذور  النباتات  أو تصدير  6 و7 وهى )استيراد  باملادة  ال��واردة  إلى اجلرائم  أش��ارت 
النباتات التى ينتج عنها أى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو وحيازة أو شراء أو نقل أو 
تسليم أو إنتاج أو ووضع مواد مخدرة( وفى قانون الدعارة ممارسة البغاء وفى قانون 

الصحة ممارسة أعمال طبية دون ترخيص على ما مر.
وهذا احلكم يشكل قاعدة عامة بقانون العقوبات باملادة 35-3 )إن هذا املنع ال يتناول   )8(
مالك العقار وجميع من لهم على احملل حق امتياز أو دين إذا ظلوا مبعزل عن اجلرمية.
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والتدبير هنا ليس مؤبدا بل مؤقتا مبدة ال تقل عن أسبوع وال تزيد عن 
تزيد  وال  تقل عن شهر  ال  األردني  القانون  وفي   ، البحريني  القانون  في  شهر 
بحسب  البحرين(  في  امل��وض��وع  )لقاضي  موضوعية  مسألة  وه��ذه  سنة،  عن 
جسامة اجلرمية، والظروف الشخصية للمجرم ، وفي األردن إذا كان اإلجراء 

يوما. العدل خالل ستني  أمام محكمة  الطعن  فللمحكوم حق  إداريا 

2- وقف أو وحل الشخص املعنوى :

األشخاص)2(  أو  األموال)1(  م��ن  مجموع  بأنه  املعنوى  الشخص  يعرف 
الطبيعى)3(.  الشخص  معاملة  الناس  مع  ليتعامل  األهلية  القانون  عليه  أضفى 
العامة….الخ،  الصحة  وقانون  العقوبات،  بقانون  شرعيته  التدبير  هذا  ويجد 
والتدبير إما أن يكون مؤقتا وهو ما يسمى بالوقف)4( أو مؤبدا وهو ما يسمى 
النهائية«)5( وذلك بحسب مدى جسامة اجلرمية ويعتبر احلل  »التصفية  باحلل 

الطبيعى)6(. للشخص  اإلعدام  عقوبة  مبثابة 

اجل��رمي��ة  ف��ى  ت��واف��رت  إذا  إال  امل��ع��ن��وى  ال��ش��خ��ص  مسئولية  تنعقد  وال 

مبعنى أن يكون الهدف من تأسيس هو احلصول على أرباح كما هو احلال فى املستشفيات   )1(
اخلاصة والشركات بأنواعها واملصانع واجلامعات األهلية.

كتقدمي اخلدمات  متنوعة  أخ��رى  ألغ���راض  ب��ل  ال��رب��ح  ه��و  ال��ه��دف  يكون  ال  أن  مبعنى   )2(
كاجلمعيات اخليرية أو حماية شريحة معينة كالنقابات املهنية أو اجلمعيات اخليرية.

البطراوى، األساس الفكرى ملسؤولية الشخص املعنوى، مرجع سابق، ص6-5.  )3(
تقضي املادة 98 عقوبات بحريني بوقف الصحيفة مدة ال تتجاوز ستة أشهر . وهذا علي   )4(
سبيل املثال ال احلصر ، كما تقضي املادة 38-1 عقوبات أردني بأن )يقضى بالوقف 
شهرا على األقل وسنتني على األكثر..( وتتفق باقى أحكام هذا التدبير مع التدبير السابق 
على ما مر مثل : قفل الشركة أو املستشفى بحيث ال تستطيع ممارسة أعمالها حتى ولو 

تغير أعضاؤها وال يجوز استئجارها وال التنازل عنها خالل فترة التدبير.
وأعضاء  املديرون  ويفقد  االعتبارية،  الهيئة  أم��وال  تصفية  احلل  )يوجب   2-38 امل��ادة   )5(

اإلدارة كل مسئول شخصيا عن اجلرمية األهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها.
فاآلثار املترتبة على احلل واإلعدام واحدة )أ( إلغاء الوجود القانونى للشخص املعنوى.   )6(
)ب( تصفية كل أمواله. )ج( عدم صالحية مديروه ممثلوه وعماله بحسب صفاتهم. )د(  
سحب حق كل من هؤالء فى تأسيس أى هيئة مماثلة أو إدارتها معا، د.محمد شالل العان 

وآخر، مرجع سابق، ص312.
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وهي: القانونية  شروطها 

أ( أن تكون عمدية سواء كانت جرمية ضرر أو خطر.

عقوبتها  تكون  التى  اجلسيمة  اجلنح  أو  اجلنايات  نوع  من  تكون  أن  ب( 
من  ج   5 امل��ادة  من  املخالفة  مبفهوم  »وذل��ك  فأكثر  حبس  سنتني  القانون  فى 

الصلح. محاكم  قانون 

ج( أن يكون الفاعل األصلى من أحد تابعيها رئيسا أو ومرءوسا، موظفا 
ال  فعلية  كحالة  التبعية  عالقة  توافرت  متى  أجر  ب��دون  أو  بأجر  وعامال،  أو 

فحسب. عقدية 

د( أن تكون اجلرمية باسم الشخص املعنوى أو بإحدى وسائله)1(.

للمستشفيات  اإلدارى  ب��ال��وق��ف  يعتد  ال��ص��ح��ة  ق��ان��ون  أن  ي��ذك��ر  ومم��ا 
 اخلاصة ال بسبب ارتكاب جرمية فيها وال مبناسبة جرمية، بل ملجرد اإلهمال 
بالتدابير  وصفها  ميكن  م��ا  وه��و  أسبابه)2(،  زوال  وح��ت��ى  واجباتها  أداء   ف��ى 

الوقائية.

: الترخيصات  3- سحب 

القانون  إياه  منحه  مباشرة حق  من  املتهم  يعنى حرمان  التدبير  هذا  إن 
والتعدد  التنوع  من  وهو  والية…..الخ)3(،  أو  أو سلطة  أو عمل  وظيفة  مبمارسة 

بشكل يجد لنفسه فى كل قانون مجاال، ومن ذلك :-

أى عمل طبى)4(. الترخيص مبمارسة  سحب 

راجع املادة 36 عقوبات.  )1(
املادة 20 صحة ومما يذكر أنها حددت إجراءات الوقف اإلدارى وكيفية تنفيذه والطعن   )2(

فيه من ذى املصلحة…..الخ.
د.رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص568.  وآخر، مرجع سابق، ص495.  د.عوض محمد   )3(
وما  ص213  سابق،  مرجع  مدنى،  د.محمد  ص176.  سابق،  مرجع  الشاذلى،  د.فتوح 

بعدها.
وهذا ما قضت به نصوص القانون الطبي البحريني واملادة 55 من قانون نقابة األطباء   )4(
1972/13 وإن حددت له حدا أقصى وهو سنة بال تزيد وإلغاء ترخيص صيدلي مزور==  
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املتجولني)1(. الباعة  من  الترخيص  سحب 

احملركات)2(. بقيادة  ترخيص  سحب 

السالح)3(. بحمل  ترخيص  سحب 

: املصــادرة)4)   -4

اجلانى  من  ملكيته  حق  نقل  إلى  يؤدى  شيئ  على  يقع  عينى  تدبير  هى 
غير  وسيلة  نزع  بل  املالك  إيالم  هو  ليس  والهدف  عوض،  وب��دون  الدولة  إلى 
على  س��واء  اجلان)5(  بيد  بقيت  م��ا  إذا  خطرا  وتشكل  مشروعة  أو  مشروعة 

النظام العام أو اآلداب العامة أو األمن العام.

ويجد هذا التدبير شرعيته فى قانون العقوبات وهو إما أن يكون تدبيرا 
وجوبيا أى بقوة القانون أو جوازيا ، مع الفارق فاملصادرة الوجوبية هى تدبير 

تكميلية. عقوبة  هى  اجلوازية  بينما  خاص 

== باملادة 192 قانون مهنة الصيدلة 1972/43.
مدير الصحة واحملافظة أو  املادة 39 من قانون الصحة العامة 1971/21 )للمدير –   )1(
اللواء – أو منت يقوم مقائه أن يلغى التصريح اخلاص بالباعة املتجولني إذا قصر البائع 

بالشروط امللتزم بها وفقا ملادة 38 من نفس القانون.
شهر  من  القيادة  ترخيص  بسحب  عقوبات   105 امل��ادة  تقضي  البحريني  القانون  في   )2(
إلي ثالثة أشهر ، وامل��ادة 42 من قانون السير األردن��ي 1984/14 التى منحت سلطة 
الترخيص وقف الرخصة ملدة أسبوع )تدبير إدارى، وللمحكمة املختصة حق وقفها للمدة 

التى تراها أو حتى صدور قرار قطعى فى املخالفة.
املادة 11 من قانون األسلحة والذخائر 43 )الكل من خالف أحكام هذا القانون يعاقب   )3(

باحلبس ملدة ال تتجاوز ثالث سنوات ويصادر السالح(.
القاعدة العامة حترم املصادرة وذلك باملادة 11 من الدستور األردنى )ال يستملك ملك   )4(
أحد إال للمنفعة العامة وفى مقابل تعويض عادل حسبما يعني القانون( واملادة 12 )وال 

جتوز مصادرة األموال املنقولة وغير املنقولة إال مبقتضى القانون(.
د.عبد احلرمي صدقى، مرجع سابق، ص235. د.فتوح الشاذلى، مرجع سابق، ص178.   )5(

د.محمود قرنى، مرجع سابق، ص218.
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الوجوبية)1): املصادرة  أ- 

والذي  التعامل،  دائ��رة  عن  يخرج  شئ  ألي  به  باحلكم  يلتزم  تدبير  هي 
الوجوه  من  وج��ه  ب��أي  استعماله  أو  بيعه  أو  اقتنائه  أو  صنعه  القانون  يجرم 
واألغذية  واألدوي��ة  الفاضحة  والصور  والسموم  واخلمور  املخدرات  ذلك  مثل 

ترخيص. بدون  واألسلحة  تداولها  بهدف  الفاسدة 

ب- املصادرة اجلوازية)2) :

اقتنائه  يشكل  وال  للتداول  صالح  شئ  أى  على  تقع  تكميلية  عقوبة  هى 
التزييف  وآالت  كاألسلحة  فيها  استعمل  س��واء  بجرمية  يتعلق  أن��ه  إال  جرمية 
الشىء  أى   – هو  ك��ان  أو  املسروقة  ك��األم��وال  عنها  أو حتمل  القمار،  وم��وائ��د 
اجلنايات  على  يقصر  ال��ن��وع  وه��ذا  املسجلة)3(.  غير  ك��األدوي��ة  موضوعها   –
واجلنح العمدية دون اجلرائم غير العمدية حيث ال مصادر لسيارة فى حاالت 

الدهس.

باإلدانة  حكم  سواء  قضائى  بحكم  إال  تكون  ال  احلالتني  فى  واملصادرة 
أو بالبراءة، وأن كان احلكم باملصادرة اجلوازية يراعى فيه حقوق الغير حسن 
باملصادرة  احلكم  حالة  فى  ذلك  عكس  العقوبة)4(،  مببدأ شخصية  عمال  النية 

الوجوبية.

أو  صنعها  يعد  مما  باملصادرة  القاضي  يحكم   « بحريني  عقوبات   2/64 امل��ادة  راج��ع   )1(
حيازتها أو إحرازها أو استعمالها أو التعامل بها جرمية ولو لم تكن مملوكة للمتهم أو لم 
يكن قد صدر حكم باإلدانة » ، كما تقضي املادة 31 عقوبات أردني بأن )يصادر ما كان 

صنعه أو اقتناؤه أو وبيعه أو استعماله غير مشروع..(.
املادة  64 عقوبات بحريني ، 30 عقوبات أردني » األشياء املباحة واستخدمت في ارتكاب   )2(

اجلرمية » .
راجع املادة 142 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة السابق.  )3(

تفصيال أوفى: د.محمد شالل العانى، مرجع سابق، ص301. د.عبد الرحيم صدقى،   )4(
مرجع سابق، ص235. د.محمود قرنى، مرجع سابق، ص219. د.رمسيس بهنام، مرجع 

سابق، ص163. د.عوض محمد محمد، مرجع سابق، ص466.
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الثاني  الفصل 
العقوبة تنفيذ  طرق 

: متهيد

العقوباِت  أقدِم  من  اليوِم،  إلى  مطبقًة  تَزْل  لْم  التي  السجِن  عقوبُة  تعدُّ 
... اإلنسانيِّ التاريِخ  في 

إنَّ مبدأَ سلِب احلريِة في ذاتِه لْم يتغيْر، والذي تغّيَر هَو التحوُل في تنفيِذ 
هذِه العقوبِة، لتصبَح – على الرغِم من قسوِتها الضروريِة – أقلَّ وحشيًة وأكثَر 
كسجوٍن  استخدمْت  التي  ال�نائيِة  واجلزِر  العقاِب،  مستعمراِت  فمن  إنسانيًة. 
ويحتملوا  ال��ظ��روِف،  أس��وِأ  في  ليعيشوا  بالسجِن،  عليِهم  احملكوُم  إليها  يُنفى 
السجِن في عصِرنا  التعذيِب، أصبحْت عقوبُة  ويقاسوا ضروَب  األعماِل،  أشقَّ 
أساسيٍة  قواعَد  إلى حتديِد  تتجُه  األخيِر،  القرِن  نصِف  منُذ  بالتحديِد  و  هذا، 
ملعاملِة املسجوننَي، وضماِن حقِهُم الطبيعيِّ في الكرامِة، من حيُث كونُهم بشراً 

قبَل كلِّ اعتباٍر آخَر. 

إنَّ النظرةَ املعاصرةَ للمؤسسِة العقابيِة ترمي إلى انتهاِج أساليَب حديثٍة 
ومنِع  اجلرميِة،  ملواجهِة  املجرِم  تقومِي  إلى  للتوصِل  العقوبِة،  أه��داِف  لتحقيِق 
آدميتِه  انتهاِك  من  بدالً  معُه  اإلصالحيِة  اجلهوِد  ببذِل  املستقبِل;  في  تكراِرها 
، ودوَن ال��ل��ج��وِء إل��ى القسوِة  ك��إن��س��اٍن، م��َع ع��دِم اإلخ���الِل مب��ب��دِأ ال��زج��ِر ال��ع��امِّ
دوٌر  العقابيِة  للمؤسسِة  داَم  وما  حاٍل.  أيِة  على  املبرِر  غيِر  والعنِف  والتعذيِب 
للغرِض  ب�ُدَّ من إعداِدها إعداداً مالئماً  الن�زالِء، فال  فاعٌل في تدريِب وتأهيِل 
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من وجوِدها، و تزويِدها بالكوادِر البشريِة املؤهلِة القادرِة على إدارِة املؤسسِة، 
تأهيلهم.  وإعادِة  الن�زالِء   الالزمِة إلصالِح  البرامِج  وتطبيِق 

متزايداً،  اهتماماً  اإلنساِن  حقوِق  قضايا  يولي  الدولّي  املجتمُع  أصبَح 
وملّا كاَن وضُع االحتجاِز أو اخلضوِع لعقوبٍة سالبٍة للحريِة ال ينفْي عِن اإلنساِن 
»دومن��ا  ل��ه،ُ  املتوجبِة  الكرامِة  في  الطبيعيِّ  حقِه  من  ي��ج��رُدهُ  وال  ه��ذِه،  صفتَُه 
اجلنِس،  أو  ال��ل��وِن،  أو  العنصِر،  بسبِب  التمييز  سّيما  وال  ن��وٍع،  أيِّ  من  متييٍز 
أو  الوطنيِّ  األص��ِل  أو  سياسٍي،  وغيَر  سياسياً  ال��رأِي  أو  ال��دي��ِن،  أو  اللغِة،  أو 
، أو الثروِة، أو املولِد، أو أي وضٍع آخَر« )1(، فقْد جاءْت مجموعٌة  االجتماعيِّ
دوَن  فعلياً،  وتكرَسها  السجناِء  حقوَق  لتنظَم  الدوليِة  املعاهداِت  و  املواثيِق  من 
الدوليَِّة  اإلج��راءاِت  أهمِّ  ومن  التشريعاِت.  وسنِّ  التدويِن  ِد  مجرَّ عنَد  التوقِف 
على  املتحدِة  لألمِم  واالجتماعيِّ  االقتصاديِّ  املجلِس  موافقُة  الشأِن،  هذا  في 
اعتمَدها مؤمتُر  التي  بالصيغِة  السجناِء)2(،  ملعاملِة  نيا  الدُّ النموذجيِة  القواعِد 

األمِم املتحدِة األوِل ملنِع اجلرميِة و معاملِة املجرمني.

ت��ق��دمُي وص��ٍف  ال��س��ج��ن��اِء  ن��ي��ا ملعاملِة  ال��دُّ ال��ق��واع��ِد  ال��غ��رُض م��َن  ل��ي��َس  و 
أساٍس  هَو حتديُد  ما حتاوُل حتقيَقه  كلُّ  و  للسجوِن،  لنظاٍم منوذجيٍّ  تفصيليٍّ 
في  األساسيِة  العناصِر  حتديُد  و  هذِه،  أياِمنا  في  عموماً  املقبولِة  للتصوراِت 
العمليِة  القواعِد  املبادئ و  إلى خيِر  للتوصِل  املعاصرِة األكثِر صالحاً،  األنظمِة 
َن  في معاملِة املسجوننَي و إدارِة السجوِن. و تسعى هذِه القواعُد إلى أْن تتضمَّ
ما يحفُز على بذِل اجلهِد املوصوِل للتغلِب على املصاعِب العمليِة التي تعترُض 
طريَقها، و إن ووجهْت باختالِف الظروِف القانونيِة و االجتماعيِة و اجلغرافيِة 

الدوِل و املجتمعاِت. بنَي 

التاليني: املبحثني  لذلك من خالل  وسنعرض 

احلبسية. العقوبات  تنفيذ   : األول  املبحث 

السجون. خارج  التنفيذ   : الثاني  املبحث 
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األول املبحث 
احلبسية العقوبات  تنفيذ 

إن تنفيذ العقوبات احلبسية يجب أن يتم بوسائل وطرق تتفق والوظيفة 
منع  وهى  العقوبة  فترة  خالل   – االنتقام  ال  اإلصالح   – للسجون  االجتماعية 

اجلرمية أو احلد منها مستقبال، وذلك عن طريق إزالة أو معاجلة أسبابها.

مجال  فى  االجتماعية  وظيفتها  حتقيق  فى  فشلت  وإن  السجون  أن  إال 
ما  على  نزالئها  عدد  أرباع  ثالثة  تشمل  التى  املدة  قصيرة  احلبسية  العقوبات 
املعاقب عليها باالعتقال  تقدم)1(، فاألمل منعقد على جناحها فى منع اجلرائم 
املتحدة  األمم  هيئة  ساهمت  أن  بعد  خاصة  طويلة،  ملدة  الشاقة  األشغال  أو 
31 متوز  يوم  السجون  داخل  النزالء  ملعاملة  األدنى  للحد  برنامج  بوضع  وذلك 
القانونية ذات  القواعد  البرنامج مجموعة من  )2(، ويشمل هذا   1957 )يوليو( 
تبعا  املرونة  السجون مع قليل من  كافة قوانني  بها  تلتزم  التى  الدولية  الطبيعة 

الدول)3(. والقانونى بني  االقتصادى  الوضع  الختالف 

1964م  لعام  البحريني  السجون  بقانون  باملقارنة  له  سنتعرض  ما  وهو 
1964م  برقم  العام  واألم��ن  الشرطة  عام  رئيس  من  الصادر  السجون  ونظام 
مدير  من  الصادر  السجون  ونظام   1953/23 رقم  السابق  األردن��ى  والقانون 

راجع اإلحصائية املشار إليها ص 22 سابقا.  )1(
نرفق بنهاية هذا الكتاب القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة النزالء وما يقال هنا أن تلك   )2(
املتحدة  ثم عرضت على األمم   ،1951 ابتكرتها عصبة األمم قبل حلها عام،  القواعد 
الدولية باملؤمتر األول ملنع اجلرمية ومعاملة  نقحت مبا يتناسب وأهداف تلك املنظمة 
املجرمني، جنيف1955، وصدق عليها املجلس االقتصادى واالجتماعى بالقرار 663 ج 

بتاريخ 31 متوز 1957.
أو حسبما تعبر هيئة األمم املتحدة أنه ونظرا ملا تتسم به الظروف القانونية واالجتماعية   )3(
واجلغرافية فى مختلف أنحاء العالم من تنوع بالغ، فيكون من غير املمكن تطبيق قواعد 
محددة فى كل مكان وفى كل زمان، ويظل دائما من حق إدارة السجون أن تسمح باخلروج 

االستثنائى على هذه القواعد، راجع البند 2-3 من املالحظات التمهيدية.
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من  وذل��ك   2001/40 احلالى  السجون  وقانون   1955/1 برقم  العام  األم��ن 
-: خالل مطلبني 

السجون. أنظمة   : األول  املطلب 

العقابية. املعاملة  نظام   : الثانى  املطلب 

األول املطلب 
السجون أنظمة 

إن نظام السجن شأنه شأن أى نظام قانونى لم يولد مبعزل عن األفكار 
البشر ويتطور  التى سبقته، فالفكر اإلنسانى منظومة واحدة، يحيا فى ضمير 
املراحل  م��ن  العديد  على  م��ر  ال��ذى  احل��ال��ى  النظام  على  ذل��ك  وي��ص��دق  معه، 
والثانى  للثانى  األول ميهد  النظام  مترابطة،  حلقات  تشكل  كانت  التى  الزمنية 
ميهد للثالث، وهكذا إلى أن وصل إلى ما وصل إليه اآلن . فقد بدأت أنظمة 
وهو  التدريجى  وأخيرا  املختلط  ثم  االن��ف��رادى  ثم  اجلمعى  بالنظام  السجون 

املختلط)1(. للنظام  جديدة  صياغة 

بعد  النزالء)2(.  بني  اجلمعى(  )بالنظام  يسمى  مبا  القوانني  بدأت  لقد   

علم  حسنى  د.جنيب  بعدها.  وما  1983، ص265  العقاب  علم  ب��الل،  عوض  د.أحمد   )1(
العقاب، سابق، ص17 وما بعدها، د.مأمون سالمة، مرجع سابق، ص341. د.على جعفر، 
مرجع سابق، ص179 وما بعدها، د.فتوح الشاذلى، مرجع سابق، ص217 وما بعدها. 

د.محمد شالل العانى وآخر، مرجع سابق، ص331 وما بعدها.
أن النظام اجلمعى هو أقدم األنظمة وهو فى الواقع امتداد ملا كان سائدا فى العصور   )2(
الوسطى، )راجع فى املقدمة البند الثانى، ص3 سابقا( واملقصود به اجلمع بني النزالء، 
أى اإلقامة اجلماعية أو االختالط املقصود بينهم ليال ونهارا، فى مهاجع كبيرة، وذلك 
عندما كان الهدف من السجون أنها – على ما مر – مجرد مكان النتظار تنفيذ العقوبة 
البدنية أو للعزل، لهذا فهم ينامون سويا وي�أكلون ويشربون ويعملون ويتكلمون كلهم كفريق 
املألوفة بحيث ال يشعر السجني ==  إلى املظاهر احلياتية  واح��د، وهو أقرب األنظمة 
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االنفرادى( كرد فعل  )النظام  العمل أظهر مساونه)2(، فجاء  أن  إال  تصنيفهم)1( 
العقابى  الفقه  عكسى متاماً ملا كان سائدا)3(، فأظهر العمل مساونه)4(، فتحرر 
من هذا اإلطالق ووقف بني هذين النظامني موقفا وسطا، وأخذ بنظام أسماه 
قوانني  معظم  اس��ت��ق��رت  وأخ��ي��را  بجديد)6(،  ي��أت  فلم  املختلط()5(  )ب��ال��ن��ظ��ام 

==باالغتراب أو املعاناة، وال يرهق ميزانية الدولة بنفقات كثيرة.
وإن كان التصنيف حينئذ مبتورا لقصره على عزل بعض – ال ُكل – الشرائح، النساء عن   )1(

الرجال، واألحداث عن البالغني قارن بالتصنيف احلالى الحقا.
لعل أكثر عيوب هذا النظام أنه لم يفصل بني املجرمني اخلطرين واملبتدئني ومع جتميعهم   )2(
ليال ونهارا تسرى روح اإلجرام بني اجلميع كما تسرى األمراض املعدية. هذا وانتشرت 
فيما بينهم املمارسات اجلنسية الشاذة فهم عن املمارسات الطبيعية بعيدون كاللواط بني 
الرجال والسحاق بني النساء، ناهيك عن سهولة تكوين رأى عام مضاد إلدارة السجن 

سواء فى شكل إضراب عن الطعام أو تظلمات جماعية أو هروب……..الخ.
النظام االنفرادى يوصف بالنظام البنسلفانى نسبة إلى أول والية أمريكية طبقته عام   )3(
ليال  النزالء  بني  املطلق  الفصل  وفحواها  1829م  ع��ام  فيالدلفيا  والي��ة  تالها  1826م 
نهارا أما بسبب جتنب مساوئ النظام السابق أو تهيئة اجلو املناسب للتفكير مرة أخرى 
فى اخلطأ الذى وقع فيه فقد يتوب، وتطبيقا لذلك كان السجن مكون من العديد من 
الزنزانات لكل فرد واحدة منها، كانت مجهزة لكل وسائل احلياة، فهى معدة للنوم واألكل 
التأهيلية األخ��رى، بحيث ال  البرامج  وتلقى  وق��راءة اإلجنيل  وقضاء احلاجة واإلط��الع 
يخالط أحدا وال يتكلم مع غيره وال يزوره سوى رجل الدين، فإذا أراد أن يخرج للضرورة 

يضع احلارس على رأسه قناعا حتى ال يكلمه أحد.
الكثير  ويتطلب من احل��راس  أم��واال ال حتصى،  الدولة  يكلف  نزيل  لكل  زنزانة  بناء  إن   )4(
ملراقبة حتركاته داخل زنزانته، واألكثر من ذلك أن هذه العزلة تؤدى إلى انطواء شخصية 
ضد  أى العزلة –  النزيل وتورثه الكآبة واململ ثم األمراض النفسية والعصبية ألنها – 
الطبيعة البشرية خاصة إذا كانت العقوبة طويلة كاألشغال أو االعتقال املؤبد أو املؤقت.

يسمى بالنظام املختلط ويوصف بالنظام األوبرانى نسبة إلى اسم الوالية األمريكية التى   )5(
طبقته ألول مرة عام 1823م حيث جمعت بني أفكار النظام اجلمعى نهارا كاالختالط 

بني النزالء ثم أفكار النظام الفردى ليال كالعزلة كل نزيل داخل زنزانته على ما مر.
نقصد من هذه العبارة – لم يأت بجدية – أن إرهاق ميزانية الدولة فى بناء الزنزانات ال   )6(
زال قائما، وباجتماعاتهم نهارا تنتشر روح اإلجرام وتكون الفرصة مهيئة لتكوين رأى عام 
مضاد لرجال اإلدارة نهارا، فإذا قيل أن من مبادئ هذا النظام رض الصمت على سائر 
النزالء حال االختالط لتجنب تلك العيوب؟ فهذا املبدأ لم يقوم أمام الطبيعة البشرية==  
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وسنحاول  التدرجي()1(.  )بالنظام  يسمى  وما  احلالية  الصياغة  على  السجون 
: يلى  التفصيل حسبما  النظام بشئ من  لهذا  التعرض 

السجون«  »أن���واع  يساير   – غ��ي��ره  دون   – ال��ت��درج��ي  ال��ن��ظ��ام  أن  أواًل: 
بقضاء  النزيل  يبدأ  حيث   ، املدة  طويلة  احلبسية  للعقوبات  خاصة  احلالية)2( 
فترة بالسجون املغلقة)3( لتحقيق الردع، ثم فترة أخرى بالسجون شبه املغلقة)4( 
شبه  أو  مفتوحة  س��ج��ون  إل��ى  النزيل  ينقل  العقوبة  م��دة  نهاية  وف��ى  وأخ��ي��را 

.)5 مفتوحة)

== اجلارفة، فقد كان من العسير مراقبة تنفيذ هذا االلتزام ورمبا ذلك تهاوت عقوبة 
اإلخالل به إلى حد أصبحت معه شكلية.

استراليا  مقاطعات  إحدى  فى   – التطور  طبيعة  وتلك   – بدأ ضعيفا  التدرجي  النظام   )1(
منتصف القرن التاسع عشر ثم طورته ايرلندا فاصقلته السويد.

 Marc Ancel، Op. Cit. P. 208.
إن تنوع السجون بنى على العديد من االعتبارات )كاجلنس( حيث توجد سجون أو على   )2(
دور لألحداث وأخرى  )السن( فهناك  أو  للرجال  وأخ��رى  للنساء،  األقل أجنحة خاصة 
للبالغني أو )اخلطورة( جسامة اجلرمية قرينة على خطورة املجرم وهو األساس الذى 
بنيت عليه فكرة التنوع من سجون مغلقة ومفتوحة وسجون تقف بني هذين النوعني موقفا 

وسطا.
بعزل  ولهذا عنيت  ال��ردع،  املجرم وهدفها  بنيت على أساس خطورة   : املغلقة  السجون   )3(
النزيل عزال تاما عن طريق العوائق املادية ومن ذلك أن تكون بعيدة عن العمران وحتيطها 
األسوار العالية واحلراسة املتشددة إال أن ذلك ال مينع من العمل بنظام املعاملة العقابية 

باملطلب الالحق مباشرة وفيها التصنيف والعمل واإلصالح….الخ.
السجون شبه املغلقة : وهى أماكن أقل تشددا من سالفتها فهى أشبه باملعسكرات ويسمح   )4(
فيها للنزالء مبساحة أكبر من احلرية داخل احليز املكانى للسجن وقد يسمح لبعضهم 
بالعالج أو التعليم أو العمل خارج السجن ومبالبسه املدنية كاألحرار شرط العودة إليه 
تواجده فى  يثبت  وإن  اإلدارة،  الثقة لدى رجال  توافرت فيهم  تلقائيا وبال حارس متى 
املكان الذى خصص له من املسئول عن هذا املكان، فإذا كان للعمل فيدفع األجر إلى إدارة 

السجن.
السجون املفتوحة : وهى أماكن أشبه باملنازل العادية أو املزارع، واحملاطة بسلك شأنك   )5(
دون ارتفاع أو جدران من باب أولى، وعليها حراسة خفيفة على املداخل، وله حرية شبه 
إشرافه   – فضال عن احل��االت السابقة بالسجون شبه املغلقة   – كاملة فى أن ميارس 
العادى على زوجته وأبنائه ومتابعة أمور أسرته وهو نظام قريب من نظام احلرية املراقبة= 
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املتحدة  األمم  هيئة  أم��ام  الوحيد  امل��رش��ح  ه��و  النظام  ه��ذا  إن  ثــانــيــًا: 
احلديث)2(. االجتماعى  الدفاع  حركة  ودعمته  الذكر)1(،  سالف  ببرنامجها 

املدة)3( مع  العقوبات احلبسية طويلة  تنفيذ  بنى على أساس  ثالثًا: لقد 
استبعاد قصيرة املدة وهو عني ما تتغياه حركة الدفاع االجتماعى منذ املؤمتر 

1980م وبدأ االجتاه الدولى مييل إليه على ما مر)4(. السادس كاركاس 

رابــعــًا: إن ال��ن��ظ��ام ال��ت��درج��ي أص��ب��ح ال��ي��وم ه��و أك��ث��ر األن��ظ��م��ة انتشارا 
النزيل  يكون  ال  بحيث  للنزيل،  البشرية  الطبيعة  يحمى  ألنه  ذلك  وشيوعا)5(، 

قادرا عليه كذلك. بل  االجتماعى فحسب،  والتكيف  لوطنه  العودة  راغبا 

: املقارن  القانون 

عقابيا  نظاما   - عيباً  وه��ذا   – واألردن���ى  البحريني  امل��ش��رع  يتبنى  ل��م 
معينا من تلك األنظمة)6( وإن كنت أجد للمشرع األردني عذرا بقانون السجون 
عن  املتحدة  األمم  هيئة  إع��الن  قبيل  صدر  ال��ذى   1953 عام  الصادر  القدمي 

== ما دام النزيل يعود إلى السجن للنوم مع زمالئه، ومن يخل بثقة اإلدارة فجزاؤه النقل 
إلى سجن أشد لقضاء باقى مدة العقوبة.

املادة 60 من برنامج احلد األدنى ملعاملة النزالء وبعد أن مهدت إلى هذا النظام بفقرتها   )1(
األولى )ينبغى …تقليص الفوارق بني حياة النزالء واحلياة احلرة( قالت بفقرتها الثانية 

)يجب اتخاذ التدابير التى تضمن العودة التدرجية إلى احلياة فى املجتمع(.
لقد أشاد صاحب الرأى كثيرا بالنظام التدرجي خاصة املعمول به فى السويد وبعض   )2(

الواليات املتحدة األمريكية بإيجاز
 Ancel، Op. Cit. P. 208 تفصيال Merle et Vitu، Op. Cit. P. 528.
فمن الثابت أن العقوبات احلبسية الطويلة هى التى تقبل التدرج العقابى فضال على أنها   )3(

وحدها التى تستوعب برامج اإلصالح والتأهيل.
راجع موقف االجتاه الدولى من النظام العقابى املرتقب، ص 202 سابقا.  )4(

سابق،  مرجع  وآخ��ر،  العانى  د.محمد شالل  سابق، ص224.  مرجع  الشاذلى،  د.فتوح   )5(
ص334. د.مأمون سالمة، مرجع سابق، ص342. د.أحمد عوض بالل، مرجع سابق، 
مرجع سابق،  الرحيم صدقى،  د.عبد  مرجع سابق، ص181.  د.على جعفر،  ص272. 

ص206.
وفى تلك نتفق مع د.محمد شالل العانى وآخر، مرجع سابق، ص221.  )6(
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له  وال عذر  أنه  إلى  ثالث سنوات  بنحو  النزالء  ملعاملة  األدنى  للحد  برنامجها 
.2001/40 القانون احلالى  عندما أصدر 

استنادا  التدريجى  النظام  تبنى  األردني  املشرع  أن  يرى  من  ذلك  عكس 
2 و22 من قانون السجون. وهو رأى يحتاج إلى إعادة نظر :- على املادة 

إلى ثالثة أصناف  التى صنفت السجون  2 من نظام السجون  املادة   -1
املقاطعات«  املناطق وسجون  العاصمة، وسجون  بعمان  الرئيسى  »السجن  وهى 
خاصة  النظام  هذا  أحكام  بتحديد  املشرع  قام  لو  عليها  االعتماد  ميكن  كان 
شرط املدة في أي من تلك األنواع أو نوع املعاملة إال أنه لم يفعل ال بالقانون 

القدمي وال باجلديد . 

22 من قانون السجون التى متنح وزير الداخلية )حاليا()1( –  2- املادة 
حقا فى نقل أى نزيل أو مجموعة من النزالء من سجن إلى سجن أو مكان آخر 

وذلك ألسباب إدارية ال عالقة لها بالنظام التدريجى ومن ذلك)2(:

بالنزالء)3(. السجون  أحد  اكتظاظ  النقل بسبب  أ- 

النقل بسبب تفشى األمراض)4(. ب- 

العقلية. النزيل  النقل بسبب خلل فى حالة  ت- 

راجع املادة 2 من قانون السجون األردنى القدمي )تعنى عبارة وزير الدفاع وجاء القانون   )1(
اجلديد ليفسرها )بوزارة الداخلية( أو أى شخص ينتدبه لغايات هذا القانون( هكذا دون 

أن توضح طبيعة هذا الشخص وعما إذا كان شرطيا أو مدنيا.
املادة 18 سجون )يجوز لوزير الداخلية أن يوعز بأمر عام أو خاص بنقل أى سجني من   )2(

سجن إلى آخر ويبلغ ذويه خالل 48 ساعة(.
املادة 4-2 سجون )للمدير – مدير األمن العام – إذا زاد عدد السجناء على العدد الذى   )3(

يستوعبه السجن أن ينقلهم إلى مأوى مؤقت(.
املادة 27 سجون )إذا وقعت إصابة مبرض سار أو معد فى سجن من السجون، يجوز نقل   )4(

أى سجني إلى مكان آخر لعالجه ويعتبر هذا املكان فى حكم املركز(.
املادة 26 سجون )إذا تبني للمدير إن سجينا مختل القوى العقلية )وجب إحالته التخاذ اإلجراءات 

الطبية(.
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ث- النقل إلى زنزانة)1( كجزاء عن سوء السلوك)2(.

لبرنامج  مسايرة  التدريجى  النظام  يقنن  أن  األردنى  باملشرع  نهيب  لهذا 
احلديثة  العربية  القوانني  ببعض  أس��وة  املجال،  هذا  فى  املتحدة  األمم  هيئة 

)3( وقانون السجون اجلزائرى)4(.  1975/ 47 الليبى  كقانون السجون 

الثانى املطلب 
العقابية املعاملة  نظام 

القواعد األخالقية  العقابية داخل السجون ملجموعة من  تخضع املعاملة 
إنسانية  واح��ت��رام  سبب)5(،  ألى  ال��ن��زالء  بني  املعاملة  فى  التمييز  ع��دم  منها: 

 120-90 النظام وهى حجرة ضيقة عرضها من  13 من  باملادة  الزنزانة  راجع مفهوم   )1(
وارتفاعها ال يقل عن 250 سم، وتختص بعزل السجناء اخلطرين أو املتمردين.

راجع أحكام العزل بالزنزانة الواردة باملادة 38 سجون بفقراتها األربع خاصة )الفقرة   )2(
د(.

التى  السجون  قانون  من   8 باملادة  التدريجى صراحة  النظام  الليبى  املشرع  تبنى  لقد   )3(
أجازت جتزئة مدة العقوبة الطويلة على ثالثة سجون : الرئيسى وهو سجن مغلق، ثم 
ينقل إلى سجن محلى وهو شبه مغلق، ثم ينتقل إلى سجن خاص شبه مفتوح متى كان 
حسن النية والسلوك؟ وقد حددت املادة 46 وما بعدها من الالئحة التنفيذية – تقابل 
املدة التى يقضيها السجني فى كل من تلك األن��واع الثالثة.  نظام السجون األردن��ى – 

تفصيال أوفى د.على جعفر، مرجع سابق، ص182.
على  القيود  بتخفيف  العقابى  التدرج  سياسة  بتبنى  اجلزائرى  السجون  قانون  وص��رح   )4(
الطبيعة  ذات  املركزى  السجن  من  بالسجني  االنتقال  عن طريق  وذلك  تدريجيا  النزيل 
املغلقة إلى سجن محلى ذات طبيعة شبه مفتوحة ثم إلى سجن مفتوح. راجع املواد )25، 
العانى، مرجع سابق،  أوف��ى د.محمد شالل  السجون، تفصيال  170( من قانون   ،143

ص343.
تقول فى ذلك املادة 6-1 من برنامج احلد األدنى ملعاملة النزالء السابق : تطبق القواعد   )5(
التالية بصورة حيادية وال يجوز …متييز فى املعاملة بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو 
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ألسباب  التصدى  إلى  ترمى  التى  األساليب  من  العديد  واستخدام  النزيل)1(. 
اجلرمية لتسحقها أو حتد منها، وذلك فى مواجهة كل نزيل على حدته، خاصة 
عنهم)2(.  اإلفراج  بعد  النزالء  لصالح  تتخذ  التى  األساليب  ذلك  إلى  أضفنا  لو 
مقارنا  املتحدة  األمم  هيئة  برنامج  مبنظور  األساليب  تلك  أهم  إلى  ونتعرض 

البلدين : - بقانون السجون في 

التصني����ف.  أوالً: 

. العم�����ل  ثانياً: 

الصحية.  الرعاية  ثالثاً: 

والتهذيب. التعليم  رابعاً: 

أواًل:التصنيـــف

البحريني  السجون  لقانون  الثالث  الفصل  م��ن   7 امل��ادة  تعرضت  لقد 
يتعرض  أن  1964م  لعام  السجون  نظام  علي  وكان   ، واح��دة  بكلمة  للتصنيف 
للتصنيف تفصيال إال أنه لم يفعل ، وعن موقف مشرع قانون اإلصالح والتأهيل 
الشرائح  من  العديد  إلي  النزالء  قسمت  عندما   5  ،  4 املواد  له  تعرضت  فقد 

بحسب نوع اجلرمية واجلنس والسن واملستفاد من ذلك .

أن تصنيف احملكوم عليهم بعقوبات حبسية أو تدابير مقيدة للحرية يبدأ 
مرحلتني:األولى  على  ويتم   ، العقابية  املؤسسات  لدخولهم  األولى  الساعة  من 
أو  العقلية  أو  النفسية  الناحية  من  سواء  حدة  على  منهم  كل  شخصية  دراسة 
حتديد  بهدف  مختصني)3(،  خبراء  بواسطة  وذل��ك  االجتماعية  أو  اجلسدية 
األسباب الدافعة إلى اجلرمية . والثانية توزيعه على شرائح لكل نزيل شريحة 
يشترك مع أفرادها فى صفة أو سبب معني)4(متهيداً لوضع خطة لعالج النزالء 

== الدين أو الرأى أو املنشأ أو واملركز االجتماعى أو الثروة….الخ.
د.مأمون سالمة، مرجع سابق، ص342.  )1(

راجع املبحث الرابع ص75 الحقا.  )2(
خبراء في علم االجتماع والنفس والطب واإلجرام والعقاب .  )3(

وتوضح املادة 9-2 من البرنامج أ ، )التجانس بني أفراد الشريحة قد ال يكون تاما، ==   )4(
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برنامج  طريق  عن  وذل��ك  اجلرمية  إلى  الدافعة  األسباب  لنزع  أدق  بتعبير  أو 
النظر  بصرف  شريحة  لكل  الشخصية  الظروف  مع  بتناسب  )عالجى(  تأهيلى 
مؤسسة   – يكون  أن  يجب  أو   – شريحة  ولكل   . اجل��رمي��ة  جسامة  م��دى  ع��ن 
هذه  فى  مستقال  قسما  األق��ل  على  الشرائح)1(أو  باقى  عن  ومستقلة  خاصة 

-: منها  األحكام  إلى بعض  التصنيف  املؤسسة)2(، ويخضع 

االجتماعى هو غجراء  الدفاع  ملنظور  وفقا   – الشخصية  دراسة  أن   -1
 Le خاص  ملف  نزيل  لكل  يكون  وأن  النزالء،  سائر  تصنيف  به  إجبارى)3(يبدأ 
dossise se personnalite يظل مفتوحا طوال فترة التنفيذ مثل تذكرة املريض 

ليدون به أى تعديل طارئ يؤثر على اجلزاء)4(. مبستشفى – 

النساء  قسم  داخ��ل  ذل��ك  من  واألكثر  الرجال)5(،  عن  النساء  فصل   -2
منهن)6(. الشريفات  يلوثن  بائعات اجلنس حتى ال  فصل 

== فيجب العمل على تضييق هذا التفاوت مع الرقابة املستمرة( ويصرح القانون األردنى 
اجلديد 2001/40 بذلك بقوله )عزل كل فئة للنزالء عن الفئة األخرى ومعاملتهم على 

هذا املرسوم( م 5-8.
وهذا ما صرحت به املادة 62-1 من البرنامج )أن التنفيذ يتطلب معاجلة فردية بحسب   )1(
كل نزيل – وعلى ذلك يستصوب أن توزع هذه الشرائح على مؤسسات منفصلة تستطيع 

كل شريحة أن جتد فيها العالج املناسب(.
وهذا بديل عرضته املادة 8 من البرنامج ملواجهة احلالة االقتصادية للدول الفقيرة وهو   )2(

ما يأخذ به قانون السجون األردنى بالنسبة لبعض الشرائح حسبما سنرى.
لقد أوصت املؤمترات األساسية للدفاع االجتماعى منها الثانى فى بلجيكا عام 1949   )3(
والثالث فى انقرس عام 1954، بأن يكون فحص الشخصية إجباريا بدعوى إنها مسألة 

إجرائية وقانونية سواء كان الشخص من الشواذ أو البالغني.
)4(  Gramatica، Op. Cit. P. 406. Ancel، Op. Cit. P. 248.
راجع املادة -8أ من البرنامج )يسجن الرجال والنساء بقدر اإلمكان فى مؤسسات مختلفة،   )5(
وحني تكون هناك مؤسسة تستقبل اجلنسني يتحتم فصلهما فصال مطلقا( وهذا ما أخذ 
به قانون السجون األردنى باملادة 10 -ج )يتم عزل الذكور واإلناث من النزالء فى أقسام 

منفصلة بحيث يتعذر احلديث واالتصال والرؤية بينهما(.
د.عبد الرحيم صدقى، مرجع ساب، ص209. د.على جعفر، مرجع سابق، ص185.  )6(
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البالغني)1(. بسلوكياتهم  يتأثروا  األحداث حتى ال  3- فصل 

األصحاء)2(. والعقليني عن  النفسيني  املرضى  4- فصل 

والكحوليات عن غيرهم)3(. املخدرات  5- فصل مدمنى 

يتحول  ال  ح��ت��ى  عليهم،  احمل��ك��وم  ع��ن  احيتاطيا  احمل��ب��وس��ني  ف��ص��ل   -6>
            اإلجراء إلى عقوبة فعلية.

7- فصل احملبوسني ألسباب مدنية عن غيرهم)4(.

النزالء)5(. 8- فصل املجرمني اخلطرين عن باقى 

املادة -8د من البرنامج )يفصل األحداث عن البالغني( واملادة -11ب سجون أردنى )يتم   )1(
الثامنة عشر وفقا  بأن سن احلدث هو  العمر( علما  إلى فئات حسب  النزالء  تصنيف 

لقانون األحداث 1968/42 سواء كان احلدث ذكرا أو أنثى.
يجد هذا اإلجراء شرعيته باملادة 83 برنامج، ونفس احلكم إذا كان النزيل مريضا نفسيا   )2(
أو عقليا خالل مدة التنفيذ املادة 44-1 برنامج على أن تخطر زوجة اآلخر أو عائلته أو 

أقرب أنسابه.
املادة -8ب برنامج )يفصل احملبوسني احتياطيا عن احملكوم عليهم( هذا ويعامل على أنه   )3(
برئ حتى تثبت إدانته )املادة 84-2( ويتمنه املوقوف مبعاملة خاصة )نفس املادة 3( لم 
يرد بقانون السجون القدمي نصا مقابال للمادة -8ب السابقة، وهذا ما تداركه املشروع 

بالقانون اجلديد بالدولة -11أ.
املادة -8ج برنامج )يفصل احملبوسنب ألسباب مدنية مبا فى ذلك الديون عن املسجونني   )4(
بسبب جرمية جنائية( نفس النص بالقانون القدمي دون اجلديد باملاجة 20-3 سجون 
)يعزل السجناء فى الدعوى احلقوقية – املدنية – عن السجناء فى )الدعوى اجلزائية( 
ومثل هؤالء لهم معاملة خاصة باملادة -8 و ومن نظام السجون التى صرحت بان احملبوسني 
من أجل ديون وفى اجلرائم السياسية ال يلتزمون بالعمل داخل السجون، هذا وأضافت 
املادة 9 بعض االمتيازات األخرى من ذلك أنه لهم حق فى شراء طعامهم من اخلارج، 
وارتداء مالبسهم اخلاصة وفراشهم من خارج السجن، وعن قانون السجون األردنى فال 
وجود لنص مقابل فى القدمي وال اجلديد وإن كانت املادة 35 بشأن نظام االنضباط تعتبر 
زنزانة كوسيلة  بالوضع فى  املعاقب عليها  السجون  الطباع من جرائم  العنف وشراسة 

للتأديب ومبدة معينة.
بسبب  يرجع  الذين  املسجونني  أولئك  اآلخرين  عن  )يفصل  برنامج  -67أ  امل��ادة  راج��ع   )5(

ماضيهم اجلنائى أو شراسة طباعهم….حتى ال يكونوا ذو تأثير سيئ على اآلخرين(.
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السجون داخل  ثانيًا:العمل 

كان  كما  االنتقام  بهدف  ليس  السجون  خارج  أو  داخل  النزالء  عمل  إن 
امل��وارد  لتنمية  وسيلة  وال  اجلنائى)1(،  للقانون  اإلنسانى  العصر  وقبل  سابقا 
الرامية  العقابية  املعاملة  أساليب  من  أسلوب  هو  بل  للدولة)2(  االقتصادية 
البطالة  وهى  وشيوعا  انتشارا  وأكثرها  اجلرمية  أسباب  أخطر  مواجهة  إلى 
وبالعمل  احلرفة  هذه  لينشئ  والتدريب  التعليم  فيأت  حرفة،  من  اليد  خلو  أو 
إخالء  بعد  فيخرج  العقوبة  فترة  أثناء  النزيل  عليها  سيتعود  حيث  ينميها)3( 
سبيله حامال سالح ضد اجلرمية يعينه على الكسب الشريف فيحدث التكيف 
قانون  من  نستشفها  أحكاما  السجون  داخ��ل  وللعمل  لذلك،  تبعا  االجتماعى 
وقانون  والتأهيل  اإلصالح  وقانون   ، ودليله)6(  ونظامه)5(  البحريني)4(  السجون 

لم يكن للعمل داخل السجون من هدف سوى الردع حتى أصبح يشكل عقوبة فى حد   )1(
ببعض  اليوم  يسمى  ما  هنا ظهرت  ومن  النزيل  على  بها  احملكوم  العقوبة  بجانب  ذات��ه 
القوانني )بعقوبة األشغال الشاقة( د.يسر أنور وأخر، مرجع سابق، ص457، فكان النزيل 
يعمل بظروف قاسية دون أدنى اعتبار آلدميته وال من باب أولى لتأهيله أو إصالحه . 
تفصيال أوفى د.حسن عالم، العمل داخل السجون، 1960م، ص4 وما بعدها. د.على 
راشد ، العمل فى السجون على ضوء املؤمترات الدولية، بحث مبجلة العلوم القانونية 

واالقتصادية 1959، ص115 وما بعدها.
وفى مرحلة أخرى أصبح للعمل هدف اقتصادى كوسيلة إلمناء ثروات بعض الدول هذا   )2(
نهارا وفى  ليال  يعملون  النزالء  كان  ثم  النزالء من مأكل ومشرب، ومن  نفقات  وتغطية 
ظروف مناخية غير مناسبة وظروف صحية متردية نفس املراجع السابقة، واليوم أصبح 
التأهيل هو األصل وال يجب أن يسيره  )أن  البرنامج  72-2 من  امل��ادة  مستبعدا راجع 

الربح(.
د.مأمون سالمة، مرجع سابق، ص343. د.رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص67. د.على   )3(

راشد، مرجع سابق، ص130.
راجع املادة 13 من الفصل الثالث لقانون السجون البحريني » تعيني الشغل ........«.  )4(

املدانني  ال��ن��زالء  السجون جلميع  ح��ارس  يخصص   ...  « السجون  نظام  من   19 امل��ادة   )5(
شغال... «.

وجاءت الفقرة سادسا من الفصل الثاني لدليل النزالء لتتعرض للشغل داخل السجون   )6(
بشيء من التفصيل علي ما سنري .
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السجون األردني)1( ، نذكر منها :-

أواًل : وما دام العمل مرتبط مبنع اجلرمية كهدف نهائي فأحكامه تتعلق 
بالنظام العام حتى ولو كانت آثاره تعود مباشرة لصالح النزيل، ومن ذلك يكون 
يحكمها  قانونية  بل  تعاقدية  ليست  والنزالء  اإلدارة  بني  فالعالقة  إلزاميا)2( 
بأى  النزالء لإلخالل  وكذلك  اإلدارة  تسال  ثم  ومن  ونظامه)3(.  السجون  قانون 
عن  يسقط  األردني  القانون  في  االلتزام  هذا  أن  إال  العالقة.  تلك  أحكام  من 
عقوبته  كانت  ملن  أو  مدنية)4(  أو  سياسية  ألسباب  كاحملبوسني  الفئات  بعض 
البحريني  القانون  في  و  اإلج��رام��ي��ة،  النزعة  الن��ع��دام  وذل��ك  فقط)5(  احلبس 
يسقط ع��ن ال��ن��زالء ألس��ب��اب م��دن��ي��ة واحمل��ب��وس��ني اح��ت��ي��اط��ي��ا )ف��ق��د ي��ب��رؤون( 

تكليف بال مستطاع. والشيوخ)6( حيث ال  واملرضى 

النزالء  أم��ام  الفرص  سائر  توفر  أن  السجون  إدارة  على  يجب  ثانيًا: 
أو  ومهنته  ثقافته  ودرج���ة  وس��ن��ه  جنسه  م��ع  يتفق  عمال  منهم  ك��ل  يجد  حتى 

تعرضت املادة 72 من قانون السجون األردني اجلديد للعمل بشيء من التفصيل .  )1(
تقضى به املادة 22 من قانون اإلصالح والتأهيل ، واملادة 19 من نظام السجون البحريني   )2(
التي حملت حارس السجون ذاك االلتزام ، وهذا ما صرحت به أيضا املادة 72-2 أردني 
بان العمل يفرض فرضا على جميع السجناء…وهو كذلك مبفهوم املخالفة من املادة 28 
سجون أردنى قدمي دون نص فى اجلديد التى أجازت تشغيل احملكوم عليهم باحلبس 
فقط )دون احلبس مع الشغل( فى أعمال خفيفة، فيكون إالزاميا عند احلكم باحلبس 
والشغل من باب أولى. وجاءت املادة 8ج من نظام السجون لتؤكد هذا التفسير بقولها 

)إذا امتنع أى سجني عن العمل يكره عليه(.
د.على رشد، مرجع سابق، ص163، د.حسن عالم، مرجع سابق، ص72، د.فتوح الشاذلى،   )3(

مرجع سابق، ص251.
راجع املادة 8 - ومن نظام السجون )ال يسوغ تشغيل احملكوم عليهم باجلرائم السياسية   )4(

أو من آجل ديون مدنية(.
لقد صرحت املادة 28-2 من قانون السجون األردنى القدمي بأن عمل احملكوم عليهم   )5(
أمر جوازى ال يكره عليه النزيل، فإذا وافقوا فأعمالهم  دون الشغل –  باحلبس فقد – 

تكون خفيفة.
راجع املادة 23 إصالح بحريني والتي حددت سن الشيخوخة بستني عاما إال إذا رغب   )6(
النزيل وسمحت ظروفه الصحية . وعن النزالء ألسباب مدنية أو في احلجز االحتياطي 

. راجع املواد من 25 – 27 نظام السجون .
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تخصصه  حسب  كل  النزالء  طوائف  بتنوع  متنوعا  العمل  يكون  وأن  حرفته)1( 
لم  فإذا  والفنية)2(  واخلدمية  والزراعية  واحلرفية  الصناعية  املجاالت  يشمل 
إلى  أقرب  عمال  ميارس  أن  أما  فينبغى  السجن  داخل  معيناً  تخصصاً  يتوافر 
إلى  فإذا دعت احلاجة  السجون.  اإلدارة عنه خارج  تبحث  أن  أو  تخصصه)3(، 
تتدخل  بل  األعمال  ألصحاب  نهبا  النزالء  يترك  فال  السجون)4(  خارج  العمل 
حتى  ال��ن��زالء  على  مشرفة  وت��ك��ون  االتفاق)5(  ه��ذا  ف��ى  ط��رف��ا  السجون  إدارة 

عودتهم آخر كل يوم.

ظروف  فى  يتم  أن  يجب  العمل  من  العقابى  الهدف  ولتحقيق   : ثالثا 
تشبه ظروف العمل احلر خارج أسوار السجن)6(، ومن ذلك :

يكون  ال  وأن  مستطاعاً  ذل��ك  ك��ان  كلما  التفنية  الوسائل  استخدام   -1

املسجونني  فئات  مختلف  توائم  امتيازات  أنظمة  سجن  كل  فى  )تنشأ  البرنامج  يقول   )1(
ومختلف مناهج العالج…( املادة 7 وأن كانت املادة -21أ تقصر بحسب ظاهرة النص – 
العمل على احملكوم عليهم باألشغال الشاقة، وملدير املركز أن يحدد نوع العمل املطلوب 

داخل أو خارج السجن.
راجع أنواع هذه األعمال وتطبيقها فى د.حسن عالم، مرجع سابق، ص7 وما بعدها.   )2(

د.على راشد، بحث سابق، ص162 وما بعدها.
71 برنامج )إنتاج للسجناء فى حدود ما يتمشى مع  امل��ادة  6 من  الفقرة  حسبما تعبر   )3(
االختيار املهنى السليم ومتطلبات غدارة السجن، إمكانية اختيار نوع العمل الذين يرغبون 

القيام به(.
واملطاحن ومجال  واملشاغل  والشركات  وامل��زارع  املصانع  لدى  السجون  العمل خارج  إن   )4(
الرصف والبناء، هو أمر لسد النقص فى إمكانيات السجون.املادة اخلامسة من الفصل 
الثاني لقانون السجون البحريني ، واملادة 8 من )نظام( السجون األردنى، املادة 28 من 

)قانون( السجون األردنى القدمي دون مقابل فى اجلديد.
املادة 73 برنامج ينص على أن يتم العمل بواسطة رجال اإلدارة ال رجال األعمال خارج   )5(
السجن، وذلك من واضعى البرنامج حماية للهدف من العمل العقابى وحتى ال يتحول إلى 

حتقيق أرباح.
بقدر  يقترب  نحو  على  السجن  من  وطرائفه  العمل  تنظيم  )يتم  برنامج   1-72 امل��ادة   )6(
اإلمكان من األعمال املماثلة خارج السجون، بغية إعداد السجناء لظروف احلياة العملية 

الطبيعية(.
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باملسؤولية  والشعور  العمل  فى  اجلدية  النزالء  لدى  يتولد  حتى  مؤملاً)1(،  العمل 
واالعتبار.

برنامج احلد  الدولة، قضى  تنمية موارد  الهدف ليس هو  2- نظرا ألن 
من   – يتناسب  لم  إن   – يقترب  أجرا  للعمل  يكون  بأن  النزالء  ملعاملة  األدن��ى 
أجور األحرار)2( حتى يشعر النزيل بقيمته فى املجتمع فتزداد ثقته بنفسه ألنه 
يأكل من جهده وأن كان هذا البرنامج يوزع األجر على ثالثة وجوه)3(، فاملشرع 
النزيل شهريا واألخر  إلي ذوي  األول يسلم   ، إلي نصفني  البحريني قد قسمه 
أنه  األردنية جند  القوانني  في  بينما  السجن)4(  من  باسمه حلني خروجه  يؤدع 
 . األجر  خلفه  ومن  العمل  لفكرة  واجلديد  القدمي  السجون  قانون  يتعرض  لم 
النزالء  يقوم  ما  حالة  فى  باألجر  يعتد  وجدناه  السجن  نظام  إل��ى  وبالرجوع 
بأعمال خاصة لدى أفراد اجليش العربى فحسب، على أن يسلم األجر إلدارة 
يرتبط  هنا  العمل  بأن  القول  ميكن  ولهذا  للنزالء)5(  مباشر  عائد  دون  السجن 

إلى خزينتها. دام يذهب  ما  للدولة  املوارد  بتنمية 

األول  البرنامج  صرح  النزالء  من  باالنتقام  ليس  الهدف  ألن  نظرا   -3
وكذلك قانون السجون األردنى على أن ال تزيد مدة العمل عن ثمان ساعات فى 

وهذا ما صرح به برنامج هيئة األمم املتحدة باملادة 71-1 )ال يجوز أن يكون العمل فى   )1(
السجن ذا طبيعة مؤملة( وهو ما بدأت به املادة 8 -ب من نظام السجون األردنى )يشترط 
أن يكون السجني قادر على العمل وبأن ال يكون ذلك العمل مرهقا له وال ضار بصحته( 
قارن مبوقف نفس املشرع عندما جاء بقانون العقوبات 16-1960 ليقرر عقوبة وصفها 
)باألشغال الشاقة( باملادة 14 فى قانون مراكز اإلصالح 2001/40 ليبى نفس الصفة 

باملادة -21أ.
يقضى برنامج احلد األدنى بان يكافأ السجناء على عملهم وفقا لنظام أجور منصف   )2(

املادة 1-76.
تقتضى املادة 76-2 بان يسلم جزء من األجر للنزيل احتياجاته الشخصية املرخص بها وله أن   )3(

يرسل جزء آخر إلى أسرته، بينما يدخر اجلزء الثالث لصاحله حلني اإلفراج عنه.
راجع املادة 23 من قانون اإلصالح والتأهيل .  )4(

املادة 8 -د )….على أن تعود أجور أتعابهم إلى مصلحة السجن لتحسني الصناعات وحالة   )5(
املساجني(.



91

النزالء  فيه  يتفرغ  أسبوع)2(  كل  ويوم فى  الراحة)1(  وقت  يتخللها  أن  اليوم على 
 ، الرسمية  واألعياد  العطالت  أيام  عن  فضال  الشخصية،  والنظافة  للزيارات 

مثل األحرار وال فرق . 

األحرار ضد  شأنهم شان   – النزالء  لتأمني  االحتياجات  كافة  تتخذ   -4
األردنى  السجون  قانون  كان  وإن  املهنة)3(  وأمراض  كاإلصابات  العمل  مخاطر 

ذاته . العمل  تنظيم  تبعا لسكوته عن  الشرط  لهذا  يتعرض  لم 

ويبدو من قصور نظام العمل داخل أو وخارج السجون فى األردن)4( أن 
املشرع يتحوط عامداً تلك النتيجة ، فالعمل ال بد وأن يكون منتجاً ، واخلوف 
والشركات  املصانع  فيه  تنافس  ال��ت��ى  احل��د  إل��ى  السجون  إنتاجية  تصل  أن 
أو جتنبا  )الرأسمالى(  االقتصادى  لنظامه  مسايرة  منه  ذلك  يكون  وقد  احلرة 
تكاليفها(  )النخفاض  السجون  منتجات  جناح  من  املنافسة  تلك  عنه  تسفر  ملا 
فتكون البطالة فى األسواق احلرة)5(، وهذا تعارض مع الهدف من فرض العمل 

داخل السجون . 

النزيل ست  يقضي  أن  علي  التي نصت  البحريني  السجون  نظام  من   19 امل��ادة  راج��ع   )1(
العمل  مدة  والتأهيل حدد  اإلص��الح  قانون  كان  وإن   ، أمكن  إذا  ساعات عمل جماعي 
اليومي بست ساعات كحد أقصي . راجع البند سادسا من الدليل .وراجع أيضا املادة 8 

-ز من نظام السجون األردني اجلديد.
وهذا ما صرحت به املادة 75-2 من برنامج احلد األدنى االردني ، واملادة 22 من نظام   )2(

السجون البحريني .
العمل  إصابات  السجناء عن  لتعويض  تدابير  )تتخذ  البرنامج  من   2-74 املادة  تقضى   )3(
للعمال  القانون  مينحها  التى  تلك  م��ن  قيمة  أق��ل  تكون  ال  أن  بشرط  املهنة  وأم���راض 

األحرار(.
عكس ذلك فى مصر الالئحة التنفيذية حيث حددت )لوزارة الداخلية( 1959/73 عدد   )4(
التنفيذية  الالئحة  ليبيا  وفى  السجون  خارج  أو  داخل  وطبيعتها سواء  املقررة  األعمال 

)قرار أمني اللجنة العليا للعدل 1982/343 باملاجة 66-63.
ومما يذكر انه وبسبب اخلوف من تلك املنافسة قامت فرنسا بإلغاء نظام العمل داخل   )5(
السجون ملدة عام تقريبا ثم إعادته مرة أخرى، وإجنلترا وضعت نظام يخلو من العمل 
اإلنتاجى فقط اخلدمات العامة ثم الغت هذا النظام وعادت إلى نظام اإلنتاج. تفصيال 
سابق،  مرجع  وآخ��ر،  أنور  د.يسر   ،245-244 مرجع سابق، ص  الشاذلى،  فتوح  أوفى 

ص459. د.حسن عالم، مرجع سابق، ص86.
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الصحية ثالثًا:الرعاية 

مجرد  السجون  كانت  أن  يوم  عقابيا  أسلوبا  الصحية  الرعاية  تكن  لم 
املتعمد)1(. الطبى  اإلهمال  كان  بل  البدنية،  العقوبات  تنفيذ  النتظار  مكان 

نظرياته  جاءت  اجلنائية  الساحة  على  الظهور  اإلجرام  لعلم  آن  وعندما 
تؤكد أن األمراض من الدوافع املهيئة الرتكاب اجلرائم)2(. ومن هنا جاء الفقه 
العقابى ليؤكد على ضرورة الرعاية الصحية لهؤالء املرضى من املواطنني وعلى 
نفقة الدولة كنوع من تكاليف اجلرمية، فتكون الرعاية ملن ارتكب اجلرمية من 

باب أولى حتى ال يكررها فى املستقبل)3(.

تأهيل وتدويل  النزالء دورا كبيرا فى  برنامج احلد األدنى ملعاملة  ولعب 
بقانون  مقارنة  الشأن  بهذا  ألحكامه  التعرض  سنحاول  ما  وهو  االجت��اه  هذا 

يلى: ونظامه حسبما  األردنى  السجون 

: أواًل: األسلوب الوقائى 

من الثابت فى علم الطب أن الوقاية خير من العالج، لهذا عنى البرنامج 
نذكر  العقابية  املؤسسات  داخ��ل  الوقائى  الطابع  ذات  األحكام  بعض  بتدوين 

: منها

1- من الناحية النفسية ينبغى التعامل مع النزالء مبا يتفق وإنسانيتهم)4(، 
باب  ومن  لنفسه  احترامه  النزيل  يفقد  ال  حتى  مد)5(  أو  صفد  أو  ضرب  بال 

راجع صور هذا اإلهمال، د.جنيب حسنى، مرجع سابق، ص270.  )1(
سابق،  مرجع  جعفر،  د.على  ص363  سابق،  مرجع  وآخ��ر،  العانى  د.محمد  تفصيال   )2(

ص193.
وخمس  مائة  اخلمر(  على  املدمنني  )ع��الج  واح��د  بند  على  األمريكية  احلكومة  تنفق   )3(
 Edwin، Hogo، Op. وعشرين مليون دوالر سنويا، وذلك خصما على حساب اجلرمية
 Chokolingam، Victimology، راجع إحصائية أخرى عن عالج البغايا …الخ Cit.، P. 11

.Madras 1985 p. 90
املادة 66 من قانون اإلصالح والتأهيل » جتنب النزالء ألعمال العنف أو التعذيب أو أي   )4(

شكل من أشكال املعاملة القاسية واالانسانية ... وتداعي كرامة النزالء ....« .
املادة 33 من برنامج احلد األردنى )ال يجوز أبدا استخدام أدوات تقييد احلرية كاألغالل    )5(
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يعطيه. ال  الشيء  ففاقد  ملجتمعه  أولى 

2- وحتى ال يشعر النزيل بالكآبة وعدم الثقة وبأنه عدو للمجتمع ينبغى 
وان  ملحوظ  بشكل  مرتفعة  اخلارجية  وبواباتها  السجون  ج��دران  تكون  ال  أن 

النزالء مع حتصينها)1(. من  قريبة  النوافذ  تكون 

3- وأن يكون لكل مبنى سكنى ملحقاته الضرورية كأماكن لعزل املرضى 
للرياضة  وأماكن  واملغاسل  واحلمامات  واملطابخ  واملشاغبني)3(  وبائى)2(  مبرض 
النزيل  يظل  حتى  اليومية  الصحافة  أو  العلمية  للكتب  س��واء  للقراءة  وأخ��رى 

بعد. مرتبط مبجتمعه)4(، فهو مواطن من قبل ومن 

من  تكون  أن  على  اليوم  فى  واجبات  ثالث  النزيل  يتناول  أن  يجب   -4
والصحية،  اجلسيمة  وحالته  النزيل  مجهود  مع  يتناسب  مبا  والكم  النوع)5( 

له كرامته)6(. له بطريقة كرمية حتفظ  وتقدم 

== والسالسل واألصفاد كوسائل العقاب(.
وفضال على ما ورد باملنت يجب أن تكون فتحات النوافذ من السعة مبا تدخل من الهواء   )1(
امل��ادة -26ج من  واألشعة ما يحافظ على صحة عدد النزالء فى هذا املكان، تفصيال 

البرنامج الدولى.
لكل سجن مكانا لتنفيذ العقوبات االنضباطية فى حالة ارتكاب النزيل جرمية من جرائم   )2(
السجن كاالعتداء على الغير أو السلوك الشائن أو السرقة أو محالة الفرار أو التأمر…الخ 
وقد وضع املشرع األردنى عدد من وسائل االنضباط مبا فيها احلبس املنفرد )النزنزانة( 
على ما مر وأن كان البرنامج الدولى ال يقر نظام احلبس املنفرد إال بعد الكشف الطبى 

عليه إلقرار مدى حتمل النزيل وفقا للمادة 1-32.
املصابني  النزالء  نقل  حق   – السابق  باملفهوم  الداخلية  لوزير  سجون   27 امل��ادة  متنح   )3(
إلى مكان آخر حتى وأن لك يكن سجنا حال التنفيذ وإلى أن يزول  بأمراض معدية – 

املرض.
تقضى املادة 39 من البرنامج الدولى )بأن يتاح للسجناء مواصلة اإلطالع بانتظام على   )4(
مجرى األحداث ذات األهمية عن طريق الصحف اليومية أو الدورية….أو باالستماع إلى 

محطات اإلذاعة أو احملاضرات( واملادة 40 تقضى بإنشاء مكتبات علمية وثقافية.
مبعنى ال يتكرر ط��ع��ام م��ن ن��وع واح���د ف��ى األس��ب��وع د.م��ح��م��د ال��ع��ان��ى، م��رج��ع سابق،   )5(

ص366.
املادة 20 من البرنامج الدولى )وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحة==   )6(
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النزالء بصفة دورية ضد األمراض املعدية)1(. 5- يتم تطعيم 

ت��ت��ن��اس��ب   – م���وح���د  زى   – م���الب���س  ل���ل���ن���زالء  ي���ص���رف  أن  ي��ج��ب   -6

ال��ق��وان��ني  ب��ع��ض  ك��ان��ت  وإن  ألبدانهم)2(  ح��م��اي��ة  وال��ش��ت��اء  ال��ص��ي��ف   ف��ص��ل��ى 

السجون  نظام  وفيها  ال��زى  ه��ذا  ارت��داء  على  ال��ن��زالء  بعض  تلزم  ال  العقابية 

األردنى)3(.

يكتب  أن  على  يوميا  الطبى  لإلشراف  السابقة  املوضوعات  تخضع   -7

وكيفية  منها  أى  فى  والنقص  اخللل  أوج��ه  عن  السجن  ملدير  تقريرا  الطبيب 

. معاجلتها

: العالجى  األسلوب  ثانيًا: 

يبدأ هذا العمل منذ دخول النزيل إلى املؤسسة العقابية إذا كان مريضا 

كان  ولو  حتى  وحجمه  امل��رض  نوع  كان  أيا  بعد،  من  أو  دخوله  قبل  من  س��واء 

ناجتا عن اجلرمية أو أثر من آثارها كاألمراض اجلنسية كأثر للزنا واألمراض 

هنا  للمريض  يكن  لم  وأن  املسكرات  أو  املخدرات  على  اإلدم��ان  كأثر  العقلية 

== النزيل وقواه جيدة النوعية وحسنة اإلعداد والتقدمي(. راجع اجلدول األول امللحق 
بنظام السجون البحريني الذي حدد نوع وكمية املواد الغذائية لكل نزيل .

وهذا ما صرحت به املادة 10 من نظام السجون واملادة 24 الالئحة الداخلية للسجون   )1(
األخص  وعلى  تكفل…  التى  الصحية  اإلج���راءات  عن  مسؤول  السجن  )طبيب  املصرية 

وقايتهم من األمراض الوبائية..(.
أن  عليهم بشرط  لبعض احملكوم  معاملة خاصة  األردن��ى  السجون  بنظام  لقد صرحت   )2(
يكون محكوما بها من محكمة املختصة ومن ذلك السماح للنزيل بارتداء مالبسه اخلاصة 

واستعمال فراشه اخلاص من خارج السجن.
وتصنيف املادة 17 برنامج أن ال تكون هذه املالبس مهيئة أو إحاطة بالكرامة.  )3(
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تندرج  حيث  والدواء)2(  العالج  نفقات  عليه  فليس  الطبيب)1(  اختيار  فى  حقا 
املتحدة  األمم  برنامج  حدد  الغاية  هذه  ولتحقيق  اجلرمية  تكاليف  بند  حتت 

اآلتية : وأنظمتها األحكام  السجون  ومن خلفه قوانني 

بكل  طبية)3(  هيئة  توافر  ب��ض��رورة  البرنامج  من   22 امل��ادة  تقضى   -1
ومستقر  ثابت  مكان  ل��ه  يكون  أن  على  واحد)4(،  طبيب  األق��ل  على  أو  سجن 

مساء صباح. يوميا  املرضى  ملقابلة 

نتائج  تسجل  أن  على  السجن)5(  دخوله  عند  نزيل  كل  فحص  ينبغى   -2
طبيعة  حتديد  فى  ذلك  وإدخال  املرض  حالة  ملتابعة  شخصيته  مبلف  الفحص 
طريق  عن  وذل��ك  النزيل)6(،  على  تفرض  التى  الفكرية  أو  اجلسدية  األعمال 

من الثابت أن رضاء املريض على الطبيب شرط من شروط إباحة التدخل الطبى، وهو   )1(
ما نصت عليه املادة 62 عقوبات أردنى، إال أن قانون السجون لم يتصل ملثل هذا الشرط 
على اخلضوع  يجبرون  النزالء  من  املرضى  أن  يرى  من  الفقهى  فثار اخلالف  بالنسبة 
ألطباء السجون حتى ولو كان األمر يتعلق بوسائل طبية حديثة غير مستقرة )جتارب( 
حتى وأن لم يكن لها أثر فى عملية التأهيل، ومن يرى أن النزيل أن يرفض ويطلب طبيبه 
اخلاص داخل املدن بشرط أن ال يكلف اإلدارة شيئا، راجع الرأى األول د.فتوح الشاذلى، 

مرجع سابق، ص269. والرأى اآلخر باملادة 91 من البرنامج الدولى.
راجع املادة 22-2 من البرنامج الدولى.  )2(

هيئة طبية تشمل كل أو معظم التخصصات خاصة األكثرها انتشارا وشيوعا لدى النزالء   )3(
البرنامج  من   22 امل��ادة  راجع  العامة  واجلراحة  واألسنان  والعظام  النفسية  كاألمراض 

الدولى.
ويكتفى قانون السجون البحريني ) يسمي طبيب الشرطة ( املادة 10 من نظام السجون ،   )4(
وقانون السجون األردنى بطبيب واحد بالسجون اخلاصة باملناطق )ال السجون املركزية( 
أو حسبما تعبر املادة 6 من قانون السجون )يتولى واجبات طبيب السجن أى من أطباء 

احلكومة ينتدبه زير الصحة( قريب من ذلك املادة 24 من القانون اجلديد.
تقول املادة 24 برنامج دولى )على الطبيب أن يفحص كل سجني فى أقرب وقت ممكن   )5(
بعد دخوله السجن بغية اكتشاف أى مرض جسدى أو عقلى واتخاذ كافة التدابير إال 
ألزمة لعالجه( وهو ما قضت به املادة 17 من النظام البحريني واملادة 15 سجون أردنى 
قدمي وهو ما تعنيه املادة 24 جديد )يعاين الطبيب كل سجني على انفراد فى أقرب وقت 

ممكن بعد إدخاله السجن ويدون حالته الصحية….(.
فقد ينتهى الطبيب بقرار من ثالث حسبما املستنتج من املادة 25،24 برنامج واملادة 7==    )6(
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املختصة. اجلهة  إلى  يقدم  تقرير 

3- وفى حالة وجود حاالت خطيرة أو حتتاج إلى عمليات جراحية يلتزم 
إلى مستشفى عقابى….ولو بسجن آخر ….أكثر تخصصا فإن  بإحالتها  الطبيب 

إلى مستشفى مدنى)1(. الالزم  لم يوجد فيحيلها مع احلرس 

العناية  توجيه  يجب  واملرضعات  احل��وام��ل  النزيالت  معاجلة  وع��ن   -4
املتحدة  األمم  برنامج  ب��ه  عنى  م��ا  وه��ذا  خ��اص��ة،  بصفة  وليدها  أو  بجنينها 

وقانون السجون األردنى، ومن ذلك :

االلتزام  بإسقاط  ول��و  حتى  خاصة  معاملة  واملرضع  احلامل  تعامل  أ- 
كالطبخ)2(. األعمال اخلفيفة  تتاح  لم  إن  السجن  داخل  بالعمل 

النزيلة للوضع مع تخصيص ممرضة أو غيرها  ب- تعزل متى استعدت 
الوضع. ملرافقتها حلني  النزيالت  من 

بغية  توليد  دار  بالسجن  كان  ولو  حتى  مدنى  مستشفى  إلى  تنقل  ت- 
الوضع هناك فال يظهر اسم السجن بشهادة ميال الطفل)3(. العتبارات إنسانية 

العقوبة. احتراما لشخصية  زنا)4(  ابن  كان  ولو  حتى 

== سجون أردنى : )أ( أن النزيل بصحة جيدة. )ب( تعزل متى استعدت النزيلة للوضع مع 
تخصيص ممرضة أو غيرها من النزيالت ملرافقتها حال الوضع. )ج( أن ال يعمل مطلقا 

مع فكرة العزل أو بدونه.
راجع املادة 10 من نظام السجون البحريني ، واملادة 22-2 برنامج ترى إحالة النزالء   )1(
الذين يطالبون عالج تخصصى إلى مستشفيات مدنية وتستكمل املادة 24 سجون أردنى 
قدمي هذه املسألة بقولها )يظل الطبيب حتت العالج إلى أن يشفى. نفس املعنى املادة 25 
-أ جديد وتقول املادة 27 قدمي بان )على مدير السجن أن يتخذ من التدابير ما يحفز 

للمساجني…أثناء وجوده حتت العالج( ال مقابل لها فى اجلديد.
راجع املادة 15 -أ قانون مراكز اإلصالح قانون )تعامل النزيلة احلامل معاملة مناسبة   )2(

داخل املركز بحسب توجيهات الطبيب وترفق تعليمات يصدرها الوزير بهذا الشأن(.
من  للحوامل  الالزمة  الترتيبات  اتخاذ  يجب  النساء  سجون  )فى  برنامج   1-23 امل��ادة   )3(
النزيالت لوضع جنينها مبستشفى مدنى حيث ال يجب أن يكر فى شهادة امليالد أنه ولد 

بالسجن( نفس النص بالقانون اجلديد مادة-15ب.
فاإلسالم يعتد بان الزنا فهو غير مهدر الدم، وأن كان )ينسب إلى أهل أمه من كانوا( عن   )4(
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د- ينبغى أن يظل الطفل بحضانة أمه النزيلة داخل السجن وفى املقابل يجوز 
أن تصطحب حال دخولها ابنا تخطى سن احلضانة إال إذا كان بدون عائل)1(.

ه�- يجب أن يكون لكل سجن – خاصة السجون املركزية – دارا للحضانة 
ملثل هؤالء األبناء وأن تكون مجهزة بكل األلعاب املناسبة بحسب السن واجلنس 

وحتت إشراف عناصر مشفقة ومتخصصة كما هو احلال لدى األحرار.

== رسول الله أخرجه البخارى فى صحيحه 31/12.
بأنه )ال يجوز  التى تقتضى  14 سجون  امل��ادة  من   – املخالفة  مبفهوم   – املستنتج  وهو   )1(
إدخال ولد السجينة مع والدته إال إذا كان دون اخلمس سنوات ولم يكن له عائل سواها( 

عدلت هذه املادة تكون ثالث سنوات بالقانون اجلديد م -15 د.
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الثاني املبحث 
السجون خارج  التنفيذ 

إن تنفيذ العقوبات – دون التدابير – خارج السجون العقابية هو مطلب 
التى  لها  تكشف  أن  بعد  خاصة  احلديث)1(  االجتماعى  الدفاع  أساسى حلركة 
كان  أو  اإلج���رام  ف��ى  املوغلة  غير  كانت  أو  اإلج��رام��ي��ة  اخل��ط��ورة  فيها   تنعدم 
 إج���رام���ه���ا ع���رض���ي���ا ك���م���ا ل���و أك���ره���ت ع���ل���ي���ه، ف���ق���د ي���ك���ون ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��ق��وب��ة 
ب��ال��داخ��ل،  تنفيذها  ع��ن  وللمجتمع  عليهم  للمحكوم  أف��ض��ل  األس����وار   خ���ارج 
واألم��راض  العلل  من  العديد  النزالء  ي��ورث  الداخل  فى  نفذت  لو  ال��ذى  األم��ر 
ب��ه��ا س��اب��ق عهد)2(. ف��ض��ال عن  ل��ه��م  ي��ك��ن  ل��م   وي��ك��س��ب��ه��م س��ل��وك��ي��ات إج��رام��ي��ة 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  مجال  فى  والوطنية  الدولية  للجهود  إهداره 

على ما مر)3(.

ونخصص  التنفيذ  هذا  صور  أهم  إلى  املبحث  هذا  خالل  من  ونتعرض 
-: يلى  منها مطلبا حسبما  لكل 

التنفيذ). )وقف  القضائى  االختبار  نظام   : األول  املطلب 

)البارول). الشرطى  اإلفراج  : نظام  الثانى  املطلب 

ومن األساسيات التى وضعها برنامج الدفاع االجتماعى عام 1954 البحث عن بدائل   )1(
عقابية تقترب إلى اجل��زاءات املدنية واإلداري��ة وذلك فى إطار من االهتمام باملجرم ال 
املجلس  األسس مبوافقة  هذه  قد صدرت  دفاع سابق، ص451،  البطراوى  باجلرمية. 
االقتصادى بهيئة األمم املتحدة على تدويل نظام االختبار القضائى عام 1949 د.رؤوف 

عبيد مرجع سابق، ص20.
تشارلس تشوت ومارجورى بل، مرجع سابق، ص11. د.على جعفر، مرجع سابق، ص209.   )2(

د.فتوح الشاذلى، مرجع سابق، ص287.
مبعنى أن عدم إقرار التنفيذ خالل السجون سيزيد من اكتظاظ السجون بالنزالء وتلك   )3(

نتيجة ميئوسا منها على ما مر تفصيال من 260 سابقا.
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األول املطلب 
التنفيذ))1) )وقف  القضائى  االختبار  نظام 

يقترب هذا النظام من نظام وقف تنفيذ العقوبة – غير اإلفراج الشرطى 
مع الفارق على ما سيرد. حيث يلتزم احملكوم عليه فى حالة االختبار تنفيذ   –
إرهاصات  بدأت  وقد  قضائى  إشراف  وحتت  السجن  خارج  تأهيله  متطلبات 
هذا النظام تلوح كرد فعل عكسى لسطوة القانون اجلنائى حينئذ)2(، وذلك منذ 
)أوجستس()3(  رأسهم  وعلى  سكسونى  األجنلو  القضاء  وجهود  األن��وار  عصر 
ومن  عشر  التاسع  القرن  بداية  مع  أه��داف��ا  له  وح��دد  أس��اس��اً  له  وض��ع  ال��ذى 
ل��م يضع لنا  ال��ذى ح��دد أس��ب��اب اجل��رمي��ة ودواف��ع��ه��ا  ذل��ك : أن علم اإلج���رام 
اقتصادية  محض  ألسباب  اجلرمية  إلى  يندفعون  الذين  املجرمني  نعالج  كيف 
لن  حيث  ض��راوة  الزدادوا  السجن  دخ��ل��وا  إذا  ال��ذي��ن  ه��ؤالء  اجتماعية)4(،  أو 

ويعرف االختبار القضائى بأنه )إجراء قضائى باإلفراج عن متهم مدان بجرمية وذلك   )1(
وفقا لشروط حتددها احملكمة وفيها خضوع املفرج عنه لإلشراف بهدف )إصالحه(. 

تشارلس تشوت، مرجع سابق، ص188.
ال يخفى ما كان للقانون اجلنائى من سطوة على عباد الله فى زمن عزت فيه الكرامة   )2(
لدى احلكام حيث كان يستخدم كوسيلة سلطوية تلتف على عنق املواطن فى أى حلظة 
وكان اإلعدام هو العقوبة األكثر انتشارا وشيوعا البطراوى الدفاع السابق، ص81 وما 
بعدها. فكان والبد من اختراق هذا االجتاه املستبد بحياة اإلنسان أما بإلغاء العقوبات 
Gramatica، Op. Cit. P. 898 أو بالتوسع فى مجال البدائل الغير العقابية وفيها االختبار 

.230-Ancel، Op. Cit. P. P. 187 القضائى
بدأ  )ماساشوستش(  بوالية  )بيرن(  1785 مبدينة  ولد سنة  أمريكى  أوجستس(  )جون   )3(
حياته كصانع أحذية بحانوت صغير ملحق مبنزله نبرع بجزء من قعطعة أرض ألقامة 
مدرسة أصبح هو وكيال لها وانتقل عام 1827 إلى )واشنطن( وزار احملاكم – ألول مرة 

- ورشح عضوا فى جمعية منع املسكرات عام 1785.
فال يخفى أن أسباب وضع املذنب حتت االختبار عديدة ومتداخلة وكلها تستبعد فكرة   )4(
اخلطورة اإلجرامية من ذلك أن يكون املذنب القى مآسى وإهمال من األباء فى مرحلة 
الطفولة، أو كان يعيش فى ظل أسرة محطمة أو وسط فاسد أو صحبة منحطة، أو يعيش 
محروم من احلب الطبيعى أو يعيش فى حالة من التسلط وبالتالى الهروب إلى املسكرات 
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إنسانا  نسجن  أن  الظلم  ومن  هذا  السجون،  ظلمة  وال  الغربة  قسوة  تعاجلهم 
فى  اإلجرام  جهابذة  من  الشر  بصمات  حامال  فيخرج  عرضية  جرمية  ارتكب 

الداخل.

التالى:  النحو  القضائى على  االختبار  نظام  أحكام  إلى  التعرض  وميكن 

أواًل : شروط هذا النظام :

ثم  األح��داث  على  بتطبيقه  أمريكية   – الغرب  القوانني  ب��دأت  لقد   -1
العربية  القوانني  استقرت بتطبيقه على األحداث والبالغني سواء)1(، وإن كانت 
وحدهم)2(  األح��داث  على  تطبقه  زال��ت  ال  واألردن��ى  البحريني  القانون  وفيها 

ما سيرد. العقوبة على  تنفيذ  بنظام وقف  فتأخذ  البالغني  وعن 

عنه  اإلفراج  يشكل  ال  تكاد حتى  أو  اجلانى  تنعدم خطورة  أن  يجب   -2
النظر  بصرف  الشرائح)3(  من  العديد  تستبعد  ثم  وم��ن  املجتمع  على  خطرا 
البحريني)5(  األح��داث  قانون  يسايره  ما  وه��و  جرائمهم)4(  جسامة  م��دى  عن 
موقف قانون األحداث األردنى الذى يحرم احلدث من  نسبيا –  عكس ذلك – 
أو  اإلع��دام  عقوبتها  جناية  جرميته  كانت  إذا  القضائى  االختبار  حتت  وضعه 

املؤبد)6(.

والعبث…الخ تشارلس، مرجع سابق، ص225.
د.رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص625، د.فتوح الشاذلى، مرجع سابق، ص288.  )1(

قارن مبن يرى أن نظام االختبار القضائى غير معمول به فى الدول العربية د.محمد   )2(
العانى وآخر، مرجع سابق، 366.

على  املعتادين  منها  الشرائح  لبعض  يقرر  ال  القضائى  االختبار  نظام  أن  املستقر  من   )3(
تشارلس، مرجع  واملسكرات،  واملخدرات  نفسيا، مدمنوا  أو  واملنحرفون عقليا  اإلج��رام 

سابق، ص212.
قارن د.فتوح الشاذلى، مرجع سابق، ص289.  )4(

املادة 11 أحداث خلت من شرط جسامة جرائم األحداث .  )5(
راجع املادة 18 بالنسبة للفتى )من 12-18 سنة( الفقرة ج، واملادة 19 بالنسبة للمراهق   )6(
)من 12-15 سنة( حيث وضع املشرع ستة بدائل فيها الوضع حتت االختبار إذا كانت 
اجلرمية جناية عقوبتها األشغال الشاقة أو االعتقال املؤقت. بينما تنعدم تلك البدائل 
فى اجلرائم املوصوف فى علم فأشرنا باإلعدام أو املؤبد ويحكم عليه )سواء كان فتى أو 
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إذا أصدرت هيئة  إال  فيه  يبت  3- ونظرا ألنه ذات طبيعة قضائية فال 
بأنه  القانونى األجنلو أمريكى قراراً  النظام  اتهام فى  الكبرى كسلطة  احمللفني 
منذ  الالتينى  القانونى  بالنظام  تعمل  تزال  ال  العربية  القوانني  بينما  مذنب، 
عصر االحتالل األجنبى ومن ثم يصدر هذا القرار من قاضى احلكم فهو سيد 

وإليه ترجع األمور)1(. الدعوى 

االختبار  أن  يعتقد  من  حالة  ببحث  النظامني  كال  فى  القاضى  يبدأ   -4
أو   – اإلجرامية  سوابقه  وفيها   – االجتماعية  الناحية  من  س��واء  سيصلحه 
عن  األردن  وف��ى  املختصني)2(.  اخل��ب��راء  ط��ري��ق  ع��ن  االق��ت��ص��ادي��ة  أو  النفسية 
حاله  يبحث  حيث  متكاملني  دوري��ن  ب��ني  يجمع  ال��ذى  السلوك  م��راق��ب  طريق 
احلدث ابتداء وكذلك اإلشراف عليه خالل مدة االختبار، ونظرا لتلك السلطة 
بل والطعن  أو محاميه حقا فى مناقشة  القاصر  الدولى  القانون  الواسعة منح 

فى قرار هذا املراقب)3(.

والتى  املذنب)4(  عاتق  على  امللقاه  )ال��واج��ب��ات(  القاضى  يحدد  أن   -5

مراهق( باالعتقال بدال من اإلعدام أو األشغال املؤبدة، هذا يعنى – مبفهوم املخالفة – 
استبعاد العمل بنظام االختبار القضائى فى هذه اجلناية.

راجع املادة 11 أحداث بحريني » ....... مع مراعاة الواجبات التى حتددها احملكمة ....   )1(
» و راجع املادة 253 محاكمات بحرينى التى تقضى بان القاضى يحكم حسب قناعته 
الشخصية . مبعنى أن النيابة العامة كسلطة اتهام قد تقرر بأن املتهم مذنب وترفض 
احملكمة وتبرئه إذا لم تقتنع بأدلة اإلثبات تفصيال أوفى مؤلفا فى شرح قانون احملاكمات 

اجلزائية األردنية 2002، ص257 وما بعدها.
وهو ما يقره قانون األحداث البحريني بتخصيص اخلبراء من وزارة الداخلية . راجع   )2(

البيانات األساسية لتقرير بحث احلالة فى : تشارلس تشوت مرجع سابق، ص199.
أو  أو محاميه  أو وصيه  وليه  أو  للحدث  أح��داث يحق   15 امل��ادة  5 من  الفقرة  تقضى   )3(
احملكمة فى مناقشة تقرير مراقب للسلوك، واملادة 17 متنح هؤالء حق الطعن بكل صورة 

فى هذا التقرير.
يحدد  وهو  املتهم  وحماية  املجتمع  حماية  بني  املواءمة  بأسلوب  املشرع  يأخذ  أن  يجب   )4(
تلك الواجبات وهذا من اوجه اخلالف بني هذا األجراء – االختبار – وباقى اإلجراءات 

القريبة منه. تشارلس، مرجع سابق، ص224.
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قريب  يكون  أن  ينبغى  الذى  املشرف(  )وشخص  إصالحه)1(  دواعى  تستوجبها 
الصلة باملذنب، وأن يكون بينهما عالقات ودية متهيدا حلل مشكالته. وإذا كان 

املذنب أنثى وجب أن يكون املشرف أنثى كذلك)2(.

مثل  حت��دده��ا  ال  احلديثة  العقابية  فالسياسة  االختبار  م��دة  وع��ن   -6
يأتى  قد  ال��ذى  اإلص��الح  هو  الهدف  أن  بدعوى  التدابير  فى  السابق  موقفها 
مبكرا وقد ال يأتى مطلقا)3(، وأن كانت احللقة العربية الثانية للدفاع االجتماع 
حددت املدة ستة أشهر إلى ثالث سنوات)4(. واملشرع األردنى بالنسبة لألحداث 
وأن   – فعل  وحسنا   – البحريني  املشرع  سنوات)5(.بينما  ث��الث  إل��ى  سنة  من 
العقابية  للسياسة  مسايرة  أدنى  حداً  يضع  لم  سنوات  بثالث  أعلي  حداً  وضع 

. احلديثة 

7- للقاضى وهو يحكم بوضع املذنب حتت االختبار أن يحكم مبصاريف 
إذا كان لها ما يبررها)6( هذا فضال على أن احلكم يدرج  الدعوى وبالتعويض 

السوابق)7(. بصحيفة 

أو  تنفيذها  يحاول  لم  أو  عليه  املمالة  الواجبات  املذنب  خالف  إذا   -8
للحكم  املذنب  تعيد  منها  الراجح   : خالف  على  فالقوانني  حتقيقها  فى  فشل 
عليه بعقولة اجلرمية التى ارتكبها ولهذا يوصف االختبار فى هذه احلالة بأنه 

من تلك الواجبات عدم التردد على أماكن الدعارة أو حانات اخلمور، وااللتزام بالنوم   )1(
املبكر واالمتناع عن قيادة السيارات أو مصادقة النساء املستهترات، والتردد على العيادات 

املختصة بإزالة آثرا جرائم اجلنس أو تعاطى الكحوليات.
املادة 25-3 أحداث أردنى )إذا تقرر وضع أنثى حتت إشراف مراقب السلوك وجب أن   )2(

يكون املراقب امرأة( وتلك مسألة تتعلق بالنظام العام.
الثانية، القاهرة، 1963 مجلة املركز القومى للبحوث االجتماعية  راجع أعمال احللقة   )3(

واجلنائية، القاهرة، 1964، ص727.
تشارلس تشوت، مرجع سابق، ص223.  )4(

وهو ما تصرح به املادتان 19-21 أحداث أردنى.  )5(
راجع املادة 19 فقرة د1- التى تقضى باحلكم على احلدث أو وليه…بدفع أو …وبدل عطل   )6(

وضرر أو مصاريف احملاكم.
تشارلس تشوت، مرجع سابق، ص195.  )7(
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عقوبتني)1(. يشكل 

وأن ترفق املشرع األردنى بإقراره احلكم بغرامة ال تزيد عن عشرة دنانير 
على ولى أو وصى القاصر مع استمرار الرقابة، إال إذا ارتكب جرمية فاألمر 
األح��داث  محكمة  لقاضي  األم��ر  ت��رك  البحريني  املشرع  خالف)2(.بينما  على 

. للحرية)3(  تدبيرا سالبا  ليتخذ ضد احلدث 

: التنفيذ  بوقف  عالقته  ثانيًا: 

تنم  التى  اليسيرة  اجلرائم  سائر  فى  به  معمول  العقوبة  تنفيذ  وقف  إن 
وما   81 باملادة  البحريني  العقوبات  قانون  وفيها  اجلانى  خطورة  انعدام  عن 
بعدها)4( ، واألردنى باملادة 54 )5( ويتفق وقف التنفيذ مع الوضع حتت االختبار 

يلى: بعد ذلك حسبما  يختلفان فيما  ثم  فى بعض األحكام 

فتوح  د.  سابق، ص219.  مرجع  جعفر،  د.على  سابق، ص629  مرجع  عبيد،  د.رؤوف   )1(
الشاذلى، مرجع سابق، ص288.

تقضى املادة 30-2 أحداث إذا ارتكب جرمية خالل مدة االختبار فإذا كانت عقوبتها   )2(
تقصر على دفع غرامة أو تعويض أو مصاريف احملاكم فالقاضى أما أن يأمر باستمرار 
االختبار وأن يلغيه، أما إذا كانت العقوبة فى القانون هى احلبس فعليه إلغاء االختبار 

وتوقيع هذه العقوبة.
تقضي املادة 14 أحداث بأنه إذا تعذر تنفيذ التدابير ..... أو لفشل احلدث في اإلختبار   )3(

القضائي ...... يعرض األمر علي احملكمة لتامر بإيداعه مركز رعاية األحداث ..... «
املادة 81 بحريني » للقاضي عند احلكم في جرمية عقوبتها الغرامة او احلبس مدة ال   )4(
تزيد عن سنة أن يأمر بوقف تنفيذها . إذا تبني من أخالق احملكوم عليه أو ماضية أو 
ظروف جرميته أو سنه ما يحمل علي االعتقاد بأنه لن يعود إلي ارتكاب جرمية جديدة 
. ويجب أن يبني في احلكم أسباب الوقف وله أن يجعل الوقف شامال أية عقوبة فرعية 

عدا املصادرة » .
املادة 54 مكرر عقوبات أردنى ) يجوز للمحكمة عند احلكم…باحلبس مدة ال تزيد عن   )5(
سنة واحدة أن تأمر فى قرار بإيقاف تنفيذ العقوبة وذلك إذا رأت من أخالق أو ماضى 
أو سن أو ظروف املتهم ما يبعث على االعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. ويصدر 
األمر باإليقاف ملدة ثالث سنوات ويجوز إلغاء احلكم بوقف تنفيذ العقوبة احملكوم بها 

وجميع العقوبات التبعية واآلثار اجلنائية األخرى التى أوقف تنفيذها….(.
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1- أوجه االتفاق :

أ- أن كال اإلجرائيني ذا طبيعة اختيارية للقاضى فال يجبر عليها)1( ولو 
الطعن فيها. املتهم)2( حيث ال يستطيع  كانت ضد رضاء 

اخلطورة،  من  خال  املتهم  كان  إذا  إال  اإلجراءين  لهذين   مجال  ال  ب- 
النصوص  إليه  تشير  ما  فهو  االختبار  حالة  فى  صريحا  ورد  ذل��ك  ك��ان  وإذا 
أو  ماضيه  أو  عليه  احملكوم  أخ��الق  من  احملكمة  رأت  )….إذا  بقولها  السابقة 
لن  بأنه  االعتقاد  على  يبعث  ما  اجلرمية  فيها  ارتكب  التى  الظروف  أو  سنه 

إليها……(. يعود 

أسوار  من  عليهم  احملكوم  استبعاد   ، واحد  اإلجراءين  من  والهدف  ت- 
األهداف  مع  ينسجم  ما  وهذا  الطبيعية،  بيئاتهم  فى  العقوبة  ليقضوا  السجون 

. املدة  للعقوبات احلبسية قصيرة  كبديل   ، االجتماعى  للدفاع  اجلديدة 

ث- ومن حيث اآلثار فهى واحدة حيث يتم إلغاء اإلجراءين متى ارتكب 
عقوبة  عليه  تطبق  ثم  الوقف)3(  أو  االختبار  مدة  خالل  جرمية  عليه  احملكوم 

واجلديدة)4(. القدمية  معا  اجلرميتني 

2- أوجه اخلالف :

بإيجابية  عليه  احملكوم  مع  تتعامل  االختبار  حتت  الوضع  حالة  أن  أ- 
مشرف  طريق  عن  معاجلتها  وي��ح��اول  اجلرمية  دواف��ع  القاضى  يتلمس  حيث 

األردنية فرفض  التمييز  واح��دة فى قرار محكمة  املتهمني فى جرمية  لقد طعن بعض   )1(
مجلة   88/272 املوضوع، متييز جزاء  لقاضى  املسألة جوازية  تلك  أن  بدعوى  الطعن 
القضاء ص 398 متييز جزاء 89/235. احملكمة ص588. متييز 1996/429 احملكمة 

ص 3908. متييز 1996/548 احملكمة، ص 3842.
لذا نختلف مع من يرى أن اإلجراء فى كال احلالتني يعود إلرادة املتهم ال القاضى. د.على   )2(

جعفر، مرجع سابق، ص221.
مدة التجربة في وقف التنفيذ ثالث سنوات من صيرورة احلكم نهائيا . راجع املادة 84   )3(

عقوبات بحريني ، 54-1 عقوبات أردني .
املادة 85 عقوبات » يترتب علي احلكم باإللغاء تنفيذ العقوبة التي كان قد قضي بوقف   )4(

تنفيذها » ، واملادة 54-4 أردني .
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التنفيذ حيث يترك احملكوم عليه ليعود  خالل مدة االختبار، عكس حالة وقف 
إلى بيئته دون إشراف.

ذلك  التنفيذ  وقف  حالة  فى  منها  أوسع  االختبار  إلغاء  أسباب  أن  ب- 
الثانية)1(. تبعا للشروط املمالة على احملكوم عليه فى األولى دون 

الثانى املطلب 
الشرطى اإلفراج  نظام 

»البارول«)2)

أساس  على  بنيت   – وال��وق��ف  االختبار   – السابقة  األنظمة  كانت  إذا 
ال��س��ج��ون،  أس���وار  خ���ارج  ال��وق��ف  أو  االخ��ت��ب��ار  م��دة  يقضى  عليه  احمل��ك��وم  أن 
العقوبة   – أو حدثا  بالغا   – الشرطى يقضى فيه احملكوم عليه  اإلفراج  فنظام 
أو  ف��ى مقابل ش��روط  وذل��ك  أس��واره��ا  خ��ارج  ث��م يستكملها  امل��ؤس��س��ات  داخ��ل 
األردنى  السجون  وقانون  البحرين  مبملكة  اإلجرائية  القوانني  حددتها  أحكام 
هذا  ف��ى  العقابية  للتطورات  مسايرا  يكن  ل��م  وإن  ال��ق��ان��ون  ه��ذا   1953/23

لقد حصر املشرع البحريني أسباب الغاء الوقف باملادة 84 عقوبات » إذا لم ينفذ احملكوم   )1(
التجربة  إذا أرتكب جرمية خالل فترة   ، أو بعضه  التعويض للمضرور كله  عليه تقدمي 
بشرط أن تكون عمدية وعقوبتها احلبس الكثر من شهرين حتى ولو صدر هذا احلكم بعد 
انتهاء فترة التجربة ، أو صدر هذا احلكم خالل تلك الفترة ولم تكن احملكمة علي علم 
به » ، وفي األردن : إذا صدر علي احملكوم عليه حكم باحلبس ملدة تزيد  عن شهر واحد 
علي فعل ارتكبه قبل أو بعد صدور احلكم بالوقف ، أو قبل الوقف ولم تكن احملكمة قد 

علمت به .
أن كلمة )بارول( لفظيا تعنى )كلمة شرف( واصطالحا )اإلفراج الشرطى( ويستخدمها   )2(
أن  بدعوى  اليوم  وحتى   1803 عام  منذ  األس��اس  نفس  على  أمريكى  األجنلو  القانون 
 Gramatica، Op. :اإلفراج موقوف على عهد من النزيل باالستقامة مستقبال، تفصيال

..Cit. P. 470
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وهذا  مسايرة  أكثر   1968/24 األحداث  وقانون   2001 اجلديد  فجاء  املجال 
: يلى  له حسبما  ما سنتعرض 

به  يختص  حيث  بالبحرين  قضائية  طبيعة  ذو  الشرطى  اإلفراج  أن   -1
350 أ. ج)1( ، وبوليسية باألردن وهذا ما صرحت  قاضي التنفيذ وفقا للمادة 
به املادة 34 من قانون السجون األردنى اجلديد )2( ورمبا يستند مناصروا هذا 
االجتاه على أن رجال اإلدارة هم أقرب إلى النزالء وأقدر على تقييم سلوكياتهم 
ومدى استجاباتهم لبرامج التأهيل عن القضاء)3(. إال أن الفقه العقابى ال زال 
ممسكا بناصية حيادية القاضى كضمان حلسن تنفيذ هذا النظام)4(. وهذا ما 
تفاداه املشرع األردنى عندما منح املدعى العام بصفته القضائية حق اإلشراف 
على السجون باملادة 16 محاكمات و106 بالقانون اجلديد لعام 2001 )5( وهو 
وزير  بناء على طلب من   – للمحكمة  منح  األحداث حيث  بقانون  ما سار عليه 

األحداث)6(. الشرطى عن  اإلفراج  االجتماعية حق  التنمية 

النزيل  أمر اإلفراج عن  إصدار   – األردنى  للقانون  وفقا   – 2- ال يجب 
الربع  مدة  كانت  ولو  حتى  بها  احملكوم  العقوبة  مدة  أرب��اع  ثالثة  انقضاء  قبل 

املادة 350 أ . ج بحريني » يكون اإلفراج بأمر من قاضي تنفيذ العقاب بناء علي طلب   )1(
مدير إدارة السجون ..... » .

الترتيبات  السجون  جميع  و34 جديد…نتخذ  ق��دمي  29 سجون  امل��ادة  تقول  ذل��ك  وف��ى   )2(
الالزمة…( وهو ما تصرح به املادة 53 سجون مصرى.

التى  البرتغال  الغربية من هولندا وفرنسا وإيطاليا..عكس  الدول  تتبناه معظم  وهو ما   )3(
.Gramatica، Op. Cit. P. 471 متنح القضاء هذا االختصاص

العانى وآخ��رون مرجع سابق،  د.جنيب حسنى، مرجع سابق، ص523. د.محمد شالل   )4(
ص345. د.عبد الرحيم صدقى، مرجع سابق، ص262. د.فتوح الشاذلى، مرجع سابق، 

ص281.
السجون  العدالة ويشرف على  العام سير  املدعى  )يراقب  16 محاكمات جزائية  املادة   )5(
 106 باملادة  واالستئنافية  البدائية  لرؤساء احملاكم  نفس احلق  منح  ثم  التوقيف(  ودور 

بالتعديل بالقانون 2001/16.
تقضى املادة 27-1 أحداث أردنى بأن يكون اإلفراج الشرطى للمحكمة املختصة مبحاكمة   )6(

األحداث وليس اإلدارة املؤسسة اإلصالحية.
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العربية  القوانني  بعض  عكس  شهرا)1(،  العقوبة  كانت  ل��و  كما  أي��ام��ا  الباقى 
وفيها القانون البحريني التى تشترط أن ال تقل املدة التى يقضيها النزيل قبل 
اإلفراج عن تسعة أشهر)2( مبعنى أنه ال إفراج إذا كانت العقوبة تقل عن سنة 

حبس.

أو  باألشغال  عليه  احملكوم  عن  اإلفراج  عدم  على  القوانني  أجمعت  وأن 
قانون  وع��ن  السجن)3(،  داخ��ل  سنة  عشرون  انقضاء  بعد  إال  املؤبد  االعتقال 
األحداث األردنى الذى تشدد فوضع قيدين: أن يقضى احلدث مدة ال تقل عن 
عشر  خمسة  ملدة  الشاقة  األشغال  هى  العقوبة  تكون  ال  أن  على  أشهر  تسعة 

فأكثر)4(. سنة 

قبل  قضاها  التى  املدة  خالل  حسنا  مسلكا  النزيل  يسلك  أن  ينبغى   -3
اإلصالح  درب  على  وسار  التأهيل  ملبررات  استجاب  أنه  يقال  بحيث  اإلف��راج 
دواعى  كانت  وأن  املستقبل)5(.  فى  أخ��رى  جلرمية  ارتكاب  مظنة  تبتعد  حتى 
النفس  علم  فى  املختصني  للخبراء  الشرط  هذا  يخضع  أن  تقتضى  احليطة 
وعلم اإلجرام واالجتماع..الخ وحتى ال تنخدع سلطة اإلفراج بسلوكيات النزيل 

القرار)6(. إرضاء ألصحاب  التى قد يصطنعها 

تستكمل نص املادة 29 سجون قدمي و34 جديد حسبما يلى )…التى متكن كل سجني   )1(
محكوم عليه باحلبس ملدة شهر أو أكثر….( ويستوى أن تكون مدة العقوبة بناء على جرمية 

واحدة أو أكثر فالنص ورد مطلقا دون قيد.
ومن ذلك املادة 349 1- محاكمات بحريني ،و 83 سجون ليبى، 52 سجون مصرى.  )2(

راجع املواد 349 – 2 محاكمات بحريني ، و 41 سجون أردنى قدمي و35 جديد، 53   )3(
سجون مصرى، 83-2 سجون ليبى.

وهذا ما قضت به املادة 27 أحداث بفقراتها املتنوعة راجع الفقرة -10أ )ال تقل املدة   )4(
بجرمية  عليه  محكوما  يكون  )ال  د  والفقرة  أش��ه��ر….(  تسعة  عن  احل��دث  التى قضاها 

عقوبتها األشغال الشاقة ملدة 15 سنة أو أكثر(.
املادة 349 محاكمات بحريني » وتبني أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلي الثقة   )5(
في تقومي نفسه ... » أو حسبما تعبر املادة 29 سجون أردنى قدمي و34 جديد )تشجيعا 
للسجناء على حتسني سلوكهم وإمناء روح حب العمل فيهم….( واملادة -27أ أحداث )أن 

يكون احلدث قد سلك سلوكا حسنا خالل إقامته فى املؤسسة(.
د.عبد الرحيم صدقى، مرجع سابق، ص262.  )6(
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بالنسبة  ج��وازى  فاألمر  اإلف��راج  وجوب  يعنى  ال  الشروط  توافر  أن   -4
لقاضي التنفيذ أو لرجال اإلدارة تبعا لسلطتهم)1(، ومن ثم ال يجب التظلم من 

قرار عدم اإلفراج رغم توافر شروطه)2(.

5- تتطلب بعض القوانني وفيها البحريني أن ال يشكل املفرج عنه خطراً 
مثل  اإلف���راج  قبل  املدنية  التزاماته  ك��ل  النزيل  يوفى  أن  و  ال��ع��ام  األم��ن  علي 
الغرامات ومصاريف الدعوى والتعويضات، إال إذا كان غير قادر على الوفاء)3( 
وهو شرط ال وجود له فى قانون السجون األردنى، وأن عاجله املشرع بقانون 

.29 األحداث باملادة 

6- حتدد املادة 354 أ . ج بحريني ، و قانون األحداث األردنى  التزامات 
ولضمان  العقوبة)4(.  من  املتبقية  املدة  خالل  عنه  املفرج  عاتق  على  تقع  معينة 
)مراقبا( على  باإلفراج مشرفا  األمر  تعني سلطة  االلتزامات  تلك  تنفيذ  جدية 

وهو ما صرحت به املادة 349 بحريني » يجوز اإلفراج حتت شرط .....« ، واملادة 27   )1(
أحداث أردنى بقولها )يجوز للمحكمة..( وعلى ذلك الراجح فقها. د.جنيب حسنى، مرجع 

سابق، ص724. 
 د.عبد الرحيم صدقى، مرجع سابق، ص263.

عكس من يرى أن األمر باإلفراج وجوبى متى اكتملت شروطه ويسرى فى مواجهة سائر   )2(
الشاذلى، مرجع سابق،  52 سجون مصرى، د.فتوح  املادة  احملكوم عليهم مستندا على 
ص281. علما بأن املشرع استهل هذه املادة بكلمة )يجوز…..(. كما هو الشأن باملادة 349 

بحريني .
ومن ذلك قانون اإلجراءات البحريني باملادة 349 أ . ج والهولندى، واألملانى والفرنسى   )3(

.Gramatica، Op. Cit. P. 472 : راجع
ومن تلك االلتزامات في البحرين : إذا خالف املفرج عنه شرط من شروط اإلف��راج ،   )4(
أو أرتكب جناية أو جنحة عمدية معاقبا عليها باحلبس وجوبا . وباألردن : اعتياد أحد 
والدى احلدث أو وصية على اإلجرام أو السكر أو فساد األخالق أو امتنع احلدث عن 
استكمال التدريب فى احلرفة أو املهنة التى شرع بتدريبه عليها. املادة 27 فقرة 3أ،ب 
املناسب إلقامته. د.على جعفر، مرجع سابق، ص225.  املكان  أو ترك  أردن��ى،  أحداث 
أو خالف احلكم بعدم عدم التردد على مكان معني للهو واخلمر أو االمتناع عن قيادة 
سابق،  مرجع  الشاذلى،  د.فتوح  األشرار…الخ.  مخالطة  االمتناع عن  أو  اآللية  املركبات 

ص283.
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السجن  إل��ى  إع��ادت��ه  السلطة  لتلك  ك��ان  بها  أخ��ل  ف��إذا  عنه)1(،  امل��ف��رج  سلوك 
اجل���زاءات  بعض  وم��ع  عقوبته)2(،  م��ع  تبقى  م��ا  لقضاء  التربوية  املؤسسة  أو 

األخرى)3(.

ال  فاملفرج عنه –  التبعية –  7- ال أثر لإلفراج الشرطى على العقوبات 
وال رد االعتبار إال  يستطيع أداء الشهادة أمام القضاء خالل مدة اإلفراج)4( – 

إذا انتهت هذه املدة.

وهو ما قضت به املادة 27 فقرة 1ه� )أن يتولى مراقب السلوك فى املنطقة التى يسكنها   )1(
احلدث التوجيه واإلشراف عليه طيلة املدة الباقية من احلكم( وكذلك املادة 88 سجون 

ليبى وان كان املراقب هناك رجل شرطة، وهو ما عليه املادة 57 سجون مصرى.
تقول فى ذلك املادة 27 فقرة 2 أحداث أردنى )يجوز للمحكمة أن تأمر بإعادة احلدث   )2(
إلى املؤسسة إلكمال مدة احلكم فى احلاالت اآلتية…( وهو ما قضت به املادة 59 سجون 

مصرى، 88 سجون ليبى.
مثل ذلك بقانون األحداث األردنى يكون حملكمة البداية أنت تصدر قرارا باعتقال احلدث   )3(
فى املؤسسة إلى أن يبلغ التاسعة عشر من عمره أو إلى أية مدة أقل من ذلك املادة 27 

فقرة -30 ب.
وأن كانت تقبل استثنائيا د.عبد الرحيم صدقى، مرجع سابق، ص261.  )4(
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الثاني الباب 
العقابي الفعل  رد  صور 

: وتقسيم  متهيد 

حتديد صور رد الفعل العقابي ، هو بيان ألمناط اجلزاء اجلنائي واجبة 
قبل  من  اإلدانة  وثبوت  اإلجرامي  الفعل  وقوع  عند  الزم  قانوني  كأثر  التطبيق 
القاضي اجلنائي حال أداءه لدوره في مرحلة احملاكمة. وكما سبق وأن أوضحنا 
نوعني  ظهور  عن  كشف  قد  اجلنائي  الفكر  تطور  أن  السابقة  الصفحات  في 
أسبق  واألول��ى  االحترازية.  والتدابير  العقوبة  هما   ، اجلنائية  اجل��زاءات  من 
الوضعية  املدرسة  يد  على  التي ظهرت  األخيرة  هذه   ، الثانية  من  الظهور  في 
بني  الربط  صحيحا  فليس  هذا  وعلى  اإلجرامية.  اخلطورة  فكرة  ابتداع  ومع 
اجلزاء اجلنائي - رد الفعل العقابي - وبني العقوبة. فالعقوبة وإن كانت جزاء 
كل  أن  إال   ، للجرمية  املباشر  القانوني  األثر  مبثابة  طويلة  حلقبة  ظل  جنائياً 
جزاء ليس بالضرورة يشكل عقوبة جنائية ، فهناك التدابير كصورة أخرى لرد 
الفعل العقابي. وبذا أصبح مبدأ ازدواج العقوبات والتدابير هو السمة املميزة 

املعاصرة. اجلنائية  للسياسة 

احلتمي  األث��ر  وه��ى  اجل���زاءات  أخطر  هى  اجلنائية  العقوبة  كانت  ومل��ا 
واملباشر للجرمية - فال جرمية بدون عقوبة - فإننا سوف نشرع في دراستها 
من خالل الفصل األول ، قبل أن ننتقل بالدراسة إلى التدابير االحترازية في 

الثاني. الفصل 
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األول الفصل 
اجلنائية العقوبة 

 
: وتقسيم  متهيد 

العقوبة La peine جزاء يوقع باسم املجتمع ، حماية له وضمان ملصلحته 
واإلثم  اخلطيئة  ومقدار  اإلجرامية  الواقعة  جسامه  مع  يتناسب  جزاء  وهى   ،
اعتبارات  تفرضها  حتمية  فالعقوبة ضرورة  هذا  وعلى  العدالة.  ملبادئ  إعماال 
العقوبة  ولبيان  واالج��ت��م��اع��ي.  واالق��ت��ص��ادي  السياسي  ال��ع��ام  النظام  حماية 
فيها  نحدد  مباحث  أربعة  إلى  الفصل  هذا  نقسم  سوف  فإننا  جنائي  كجزاء 
على التوالى جوهر العقوبة وأغراضها ، ثم بيان ضماناتها ، ثم بيان أقسامها 
اإلع��دام  خاصة  العقوبات  بعض  بتطبيق  املتصلة  اإلشكاليات  بيان  وأخيراً   ،

للحرية)1(. السالبة  والعقوبات 

)1(  هناك من املوضوعات ما يتصل بالعقوبة لكنها تخرج عن اهتمامات علم العقاب ، ولقد 
تعارف الفقه املصري على تناولها بالدراسة حتت عنوان النظرية العامة للعقوبة ، كجزء 
مكمل للنظرية العامة للجرمية في منهج الفرقة الثانية بكليات احلقوق. من ذلك مثال 

الظروف املشددة واملخففة للعقوبة وأحكام تعدد العقوبات وأسباب انقضاء العقوبة.
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األول املبحث 
اجلنائية العقوبة  وأغراض  جوهر 

العقوبة اجلنائية : : جوهر  أواًل 

ويوقعه  القانون  ي��ق��رره  ج��زاء  ه��ى   ، العقوبة  أن  التقليدي  الفقه  يقرر 
هذا  أن  غير  ومسئولية)1(.  إدانته  يثبت  من  على  اجلرمية  أج��ل  من  القاضي 
 ، اجلنائية  العقوبة  وج��وه��ر  ذات��ي��ة  بيان  األم��ر  حقيقة  ف��ي  يكفل  ال  التعريف 
ويتناسب  للجرمية  وحتمي  مقصود  »إي��الم  بأنها  تعريفها  إلى  منيل  فإننا  لذا 

: العقوبة ينصرف إلى ثالثة عناصر  معها«)2(. وعلى هذا فإن جوهر 

: مقصود  كإيالم  اجلنائية  العقوبة  أ- 

إيالم. وال  ينطوي على  أنها جزاء  العقوبة اجلنائية هو  ما مييز  أول  إن 
إذالل��ه  بهدف  عليه  احملكوم  وأدم��ي��ة  وإنسانية  كرامة  امتهان  ب��اإلي��الم  يقصد 
للمجرم  اللوم  توجيه  باإليالم  يقصد  إمنا  االجتماعية.  الناحية  من  وحتقيره 
اللصيقة  حقوقه  بأحد  املساس  خ��الل  من  إج��رام��ي،  سلوك  من  اقترفه  عما 
هذه  استعمال  على  القيود  بعض  بفرض  انتقاصاً،  أو  إلغاًء  إما  بالشخصية، 

احلقوق.

أهم  باعتباره  احلياة  في  حقه  املجرم  سلب  إل��ى  اإلي��الم  ينصرف  فقد 
احلقوق اللصيقة بالشخصية. وهذا هو اإليالم البدني. كما قد ينصب اإليالم 
املقيدة  أو  السالبة  العقوبات  فرض  من خالل   ، احلرية  في  اإلنسان  حق  على 

النهضة  ، دار  العام ، ط4  ، القسم  العقوبات  )1(  د. محمود جنيب حسني ، شرح قانون 
، د. محمود مصطفى ، شرح قانون  إليها  1977 ، ص721 واملراجع املشار   ، العربية 

العقوبات ، القسم العام ، 1974 ، ص537.
)2(  د. محمود جنيب حسني ، املرجع السابق ، ص 23. يعرف أيضا د. عبد العظيم مرسي 
وزير العقوبة بأنها »إيالم مقصود ، يوقع بسبب اجلرمية ، ويتناسب معها. راجع شرح 
وما   8 ، ص   1989  ، للعقوبة  العامة  النظرية   ، ج�2   ، العام  القسم   ، العقوبات  قانون 

بعدها.
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في  اإلنسان  على حق  اإليالم  ينصب  وقد  املعنوي.  اإليالم  هو  وهذا   ، للحرية 
التملك بحرمانه من جزء من أمواله لصالح الدولة ، كما هو احلال في عقوبة 
الغرامة واملصادرة ، وهذا هو اإليالم املادي. كما قد ميس اإليالم بحقوق أخرى 

النيابية. املجالس  لعضوية  الترشيح  أو  العامة  الوظائف  تولي  في  كاحلق 

 ، لذاته  مقصود  يكون  أن��ه   ، العقوبة  في  مقصود  اإلي��الم  أن  يعنى  وال 
ويرتهن  واإلص���الح.  ك��ال��ردع  مفيدة  أغ��راض  حتقيق  أج��ل  م��ن  مقصود  ولكنه 
واالجتهاد  األغراض  هذه  باستظهار  سليم  نحو  على  وتنفيذها  العقوبة  تطبيق 
يصيب  ال  اإلي��الم  ف��إن  النحو  ه��ذا  وعلى  حتقيقها.  نحو  العقوبة  توجيه  ف��ي 

بالتنفيذ)1(.  واملكلف  والقاضي  الشارع  يقصده  وإمنا   ، احملكوم عليه عرضاً 

كرهاً  يتحقق  ب��ل   ، عليه  احمل��ك��وم  إرادة  على  اإلي���الم  ه��ذا  يتوقف  وال 
ويقدر مبعيار  نسبى  إيالم  وهو  األلم.  درجات  أعلى  للعقوبة  يعطي  ، مما  عنه 
ممن  البعض  لدى  اإليالم  يتوافر  ال  فقد   ، العادي  الشخص  قوامه  موضوعي 
اعتادوا اجلرمية والعقوبة)2(. وعلى هذا األساس ال تختلط العقوبة بغيرها من 
اإلجراءات التي وإن أحدثت بعض األلم لدى من توقع عليه ، إال أن هذا األلم 
إج��راءات  ذلك  ومثال   ، إصالح  وال  ردع  وراءه  من  يستهدف  وال  مقصود  ليس 

القبض أو احلبس االحتياطي. التحقيق واحملاكمة ، حتى وإن اتخذت صورة 

: للجرمية  حتمي  كأثر  اجلنائية  العقوبة  ب- 

ال يتصور إنزال اجلزاء اجلنائي ، في صورة العقوبة اجلنائية ، إال كأثر 
مبعنى  املشرع.  قبل  من  سلفاً  حتديده  سبق  إجرامي  بسلوك  ومرتبط  الح��ق 
أو نهي حتدده  بأمر  إال على من أخل  إنزاله  العقوبة ال يجوز  إيالم  أن   ، أخر 
القاعدة التجرميية. وهذا أهم ما مييز العقوبة عن غيرها من اإلجراءات التي 

الدولة قبل وقوع اجلرمية. قد تتخذها 

)1(  د. محمودجنيب حسني ، دروس في علم اإلجرام والعقاب ، املرجع السابق ، ص34 ، 
ولذات املؤلف ، القسم العام ، املرجع السابق ، ص 724 ، د. عبد العظيم مرسي وزير ، 
املرجع السابق ، ص8-9 ، د. محمد عيد الغريب ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام 

، 2001– 2002 ، ص 946.
)2(  د. محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص 945.
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كواقعة  باجلرمية  اجلنائية  العقوبة  ارتباط  احلتمي  األثر  معنى  وليس 
األثر  هذا  ولكن   ، اجلنائية  القاعدة  مع  املتعارض  الشكلي  باملظهر  أو  مادية 
توافر  وثبوت  السلوك  لهذا  تقيمية  قواعد  إعمال  بعد  إال  يتحقق  ال  احلتمي 
 ، عنه  الناشئة  الضارة  والنتيجة  اإلجرامي  السلوك  بني  معينة  نفسية  رابطة 
الواسع(. مبعنى  باملعنى  اجلنائي  )اخلطأ  االهمال  أو  القصد  في صورة  سواء 
ف��إن ما يطبق من  ذل��ك  اإلث��م. وعلى  أو  اإلذن��اب  توافر عنصر  ، ض��رورة  أخ��ر 
وال  قصد  بشأنه  يتوافر  ال  الذي  الضار  السلوك  أمناط  بعض  على  إج��راءات 
التدابير  قبيل  من  اإلج��راءات  هذه  اعتبرت  وإن   ، عقوبة  إهمال ال ميكن عده 
درجة  إل��ى  بعد  ترقى  لم  خطرة  إجرامية  حالة  وج��ود  عن  تنم  التي  الالحقة 

األركان. متكاملة  اجلرمية 

 La اجلــــرميــــة  مــــع  مـــتـــنـــاســـب  كــــأثــــر  اجلـــنـــائـــيـــة  الـــعـــقـــوبـــة   : ج 
:proportionnalité

تكون  أن  يضمن  واجلرمية  اجلنائية  العقوبة  بني  التناسب  اشتراط  إن 
التناسب  هذا  حتقيق  وع��بء  املجتمع.  في  لوظيفتها  ومحققة  عادلة  العقوبة 
كماً  توافقها  يراعي  أن  العقوبة  الذي عليه عند وضع   ، املشرع  يقع على عاتق 
توافقها  وكذلك   ، ضارة  ونتيجة  كسلوك  اإلجرامية  الواقعة  جسامة  مع  ونوعاً 
مع درجة اإلثم اجلنائي - أو ما يسمى بالركن املعنوي للجرمية - حال ارتكابه 
الواقعة ودرجة  التنسيق بني هذين األمرين )جسامة  للسلوك اإلجرامي. ودون 
وهذا  للعقوبة)1(.  والعادل  السليم  التطبيق  ضمان  ميكن  ال  اخلطأ(  أو  اإلث��م 
قيام  وعدم   .L’individualisation législative التشريعي  بالتفريد  يسمى  ما 
بعد  فيما  النص  هذا  يصم  قد  اجلنائي  النص  وضع  عند  املهمة  بهذه  املشرع 
بعدم الدستورية. وهذا ما أكدته محكمتنا الدستورية العليا في حكمها الصادر 
في 3 فبراير 2001 بقولها »إن املتهمني ال جتوز معاملتهم بوصفهم منطاً ثابتاً 
أو النظر إليهم باعتبار أن صورة واحة جتمعهم لتصبهم في قالبها ، مبا مؤداه 
من  تشريعي  استثناء  وتقرير  تعميمها.  ال  تفريدها  هو  العقوبة  في  األصل  أن 
مؤداه أن املذنبني جميعهم   – التي يتوخاها  أياً كانت األغراض   – هذا األصل 

)1(  د. محمود جنيب حسني ، املرجع السابق ، ص 225 ، د. عبد العظيم مرسي وزير ، 
املرجع السابق ، ص10.
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تتوافق ظروفهم ن وأن عقوبتهم يجب أن تكون واحدة ال تغاير فيها ، وهو ما 
تناسبها مع وزن اجلرمية  العقوبة  إيقاع جزاء في غير ضرورة مبا يفقد  يعني 

ملرتكبها«)1(.  الشخصية  والظروف  ومالبساتها 

التناسب للقاضي نفسه ، بعد وضع  وقد يترك املشرع أمر مراعاة هذا 
تدور  القاضي عقوبة  أمام  املشرع  أن يضع  به. ومثال ذلك  الضوابط اخلاصة 
ودرج��ة  الواقعة  جسامة  بحسب  اخليرة  له  ت��ارك��اً  أدن��ى  وح��د  أقصى  حد  بني 
ما  وه��ذا  تنفيذها.  إيقاف  مع  بالعقوبة  احلكم  له  يجيز  أو  اجلنائي  اخلطأ 

.L’individualisation judiciaire القضائي)2(  بالتفريد  يسمى 

القاضي  علي سلطة  املشرع  قبل  من  يوضع  قيد  كل  أن  في  نشك  ال  بل 
في التفريد يكون مشوباً بعدم الدستورية. وعلى هذا تؤكد احملكمة الدستورية 
في مجال مباشرتها لسلطة  في حكمها سابق الذكر بقولها »ال يجوز للدولة – 
لتلك  األدن��ى  احلد  من  تنال  أن   – االجتماعي  لنظامها  صوناً  العقوبة  فرض 
من  إنصافاً...وكان  تتم  محاكمة  إلى  غيابها  في  املتهم  يطمئن  ال  التي  احلقوق 
يكون  مرتبطتان مبن  محلها  اجلرمية  مع  وتناسبها  العقوبة  أن شخصية  املقرر 
وما   ، قارنتها  التي  ونواياه   ، فيها  دوره  ارتكابها على ضوء  قانوناً مسئوالً عن 
ذلك  كان  متى  بشأنها.  خلياراته  موافقاً  اجلزاء  ليكون   ، ضرر  من  عنها  جنم 
اجلوهرية  اخلصائص  إط��ار  في  داخ��اًل  جميعها  العناصر  هذه  تقدير  وك��ان   ،
في  سلطتهم  من  الوظيفة  تلك  يباشرون  من  حرمان  فإن   ، القضائية  للوظيفة 
اتصالها  العقابية  النصوص  تفقد  أن  بالضرورة  العقوبة...مؤداه  تفريد  مجال 
عن  يعزلها  مجرداً  عماًل  إال  إنفاذها  يكون  وال   ، باحلياة  تنبض  فال  بواقعها، 
لقيم  منافياً  فجاً  ، جامداً  االعتدال  أو مجاوزتها حد  داالً على قسوتها  بيئتها 

والعدل«)3(.       احلق 

)1(   حكم الدستورية الصادر في 3 فبراير 2001م، الدعوى رقم 49 لسنة 22 قضائية 
دستورية ، مجلة احملاماة ، ع2 ، 2002م ، ص413 وخاصة ص415.

)2(  G. Levasseur، Les techniques de l’individualisation judicaire، Rapport de 
synthèse présenté au VIII Congrès international de défense sociale، Paris، 
novembre 1971، RSC. 1972، p. 327 ; Les techniques de l’individualisation 
judicaire، Ouvrage collectif، Préf. M. Ancel، Cujas، 1971.

)3(  حكم الدستورية الصادر في 3 فبراير 2001 ، سابق اإلشارة إليه ، ص415-414.
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على  املترتبة  األخـــرى  واجلــــزاءات  العقوبة  بــني  التمايز  ثــانــيــا: 
اجلرمية:

: متهيد 

بعد  تفصياًل  إل��ي��ه  وسنشير   - س��اب��ق  م��وض��ع  م��ن  أك��ث��ر  ف��ي  أش��رن��ا  لقد 
توقيعها  مبنى  يكون  التي   ، االحترازية  التدابير  عن  تتمايز  العقوبة  أن   - قليل 
اخلطورة اإلجرامية وليس الفعل اإلجرامي وال اخلطأ اجلنائي كما هو احلال 

العقوبة. في 

وعلى هذا فسوف نكتفي في هذا املوضع ببيان األوجه التي متيز العقوبة 
اجلنائية عن غيرها من اجلزاءات املعروفة في فروع قانونية أخرى، كالتعويض 

، والتي قد تترتب أحياناً على وقوع اجلرمية. التأديبي  املدني واجلزاء 

: املدني  والتعويض  العقوبة اجلنائية   : أ 

الصورتني  من  كل  أن  في  املدني  التعويض  مع  اجلنائية  العقوبة  تشترك 
صورة  اجلنائية  العقوبة  اتخذت  إذا  الشكل  حيث  من  يتماثال  وقد  جزاء.  يعد 
الغرامة أو املصادرة ، فيكون كالهما انتقاص من الذمة املالية للمحكوم عليه. 

: التالي  النحو  وفيما عدا ذلك فإن كال اجلزاءين يتباعدان على 

التعويض املدني  ، أما  العقوبة اجلنائية جزاء شرع من أجل اجلرمية   -
باعتبار أن هناك   ، الناشئ عن اجلرمية  فجزاء شرع من أجل تعويض الضرر 
املضرور من هذا  بتعويض  الفعل اخلاطئ  يقع على عاتق مرتكب  التزام مدني 
الفعل عما أصابه من ضرر. فتقضي قواعد املسئولية التقصيرية أن:»كل خطأ 
سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض« )م 163 مدني مصري و م1382 
فعل  على  إال  توقع  ال  اجلنائية  العقوبة  أن  ذلك  على  ويترتب  فرنسي(.  مدني 
ضرر  عنها  ينشأ  لم  ولو  واملعنوية  املادية  بأركانها  اجلرمية  وصف  له  تكامل 
)إال إذا كان الضرر ركن فيها وفق ما يحدده املشرع(. أما التعويض املدني فال 
يحكم به إال إذا سبب الفعل ضرر في جميع األحوال ، حتى ولو لم يكون هذا 

اجلنائية)1(. الناحية  من  مكون جلرمية  الفعل 

)1(  في ذات املعنى ، د. عبد العظيم مرسي وزير ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ج�1 
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التعويض  م��ن  ال��غ��رض  م��ع  اجلنائية  العقوبة  م��ن  ال��غ��رض  يتماثل  ال   -
يكون   – ال��غ��رام��ة  ص��ورة  ات��خ��ذت  ل��و  حتى   – اجلنائية  العقوبة  ففي  امل��دن��ي. 
إيالم  طريق  عن  اجلرمية  مكافحة  هى   ، اجتماعية  وظيفة  هو حتقيق  الغرض 
العام واخلاص. بينما يقتصر الغرض  املجرم ، وحتقيق غرض نفعي هو الردع 
في التعويض املدني على إعادة التوازن بني الذمم املالية بعد أن أخل به الفعل 
اخلاطئ والضرر الناجم عنه)1(. ويترتب على ذلك أن العقوبة اجلنائية ال يجوز 
العقوبة  شخصية  مببدأ  عماًل   - شخصياً  اجلرمية  مرتكب  على  إال  توقيعها 
عن  املسئول  مواجهة  في  به  يقضى  أن  ميكن  املدني  التعويض  أن  حني  في   –
احلقوق املدنية ، ولو لم يكن هو مرتكب الفعل اخلاطئ الضار. ومن هنا كانت 
مع  يتناسب  فإنه  املدني  التعويض  بخالف  اجلاني  مع شخص  تتناسب  العقوبة 
وجسامته  باخلطأ  يرتبط  وال  املشروع  غير  الفعل  عن  الناشئ  الضرر  عنصر 

مرتكبه)2(. بشخص  وال 

، النظرية العامة للجرمية ، 1989 ، ص103-101 ، وج�2 ، ص 12.
ينشأ بني  لم  الضرر  املدني على مجرد جبر  التعويض  اقتصار  أن  إلى  اإلش��ارة  )1(  يجب 
والفرنسي  الروماني  القانون  وفي  القدمية  العصور  في  للتعويض  كان  فقد  وليلة.  يوم 
القدمي وظيفة عقابية ما لبثت أن تراجعت أمام الوظيفة اإلصالحية  للتعويض والتي بدأ 
تكريسها في القانون املدني الفرنسي لعام 1804 والتشريعات التي أخذت عنه وعرفتها 
الشريعة اإلسالمية حتت مسمى نظرية الضمان. راجع ملزيد من التفصيل ، د. طه عبد 
املولى طه إبراهيم ، التعويض القضائي عن األضرار التي تقع على األشخاص ، دراسة 

مقارنة بني الشريعة والقانون ، رسالة دكتوراه ، املنصورة ، 2000 ، ص27 وما بعدها.
ال��رزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون املدني ، ج2 ، املجلد الثاني ،  )2(  د. عبد 
ط1981 ، ص106 وما بعدها ، د. محمد إبراهيم دسوقي ، تقدير التعويض بني اخلطأ 
والضرر ، رسالة دكتوراه ، اإلسكندرية ، 1974 ، ص82 ، د. سليمان مرقص ، الوافي 
في شرح القانون املدني ، املجلد الثاني ، الفعل الضار ، ط1988 ، ص108 وما بعدها. 
وفي ذلك يقول العميد د. عبد املنعم البدراوي »إن األصل أن التعويض يراعى فيه جسامة 
الضرر ال جسامة اخلطأ ، ومهما كان اخلطأ يسيراً فإن التعويض يجب أن يكون عن كل 
الضرر املباشر الذي أحدثه هذا اخلطأ اليسير ومهما كان اخلطأ جسيماً فإن التعويض  
يجب أن ال يزيد على هذا الضرر املباشر ، وهذا هو الفرق بني التعويض املدني والعقوبة 
اجلنائية«. راجع لسيادته النظرية العامة لاللتزام ، أحكام االلتزام ، 1975م ، ص71. 
وفي ذات املعنى د. فتحي عبد الرحيم ، الوجيز في النظرية العامة لاللتزامات ، أحكام= 
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- العقوبة اجلنائية دائما ذات طبيعة قضائية، ال تتقرر إال بحكم قضائي 
تستوجب  العقوبة  أن  أي  اجلنائي.  األم��ر  حالة  في  كما   ، مقامه  يقوم  ما  أو 
واملجني عليه(.  دائما تدخل سلطة عليا بعيداً عن أطراف اجلرمية )اجلاني – 
من  ع��ادة  ص��ادر   - قضائي  بحكم  يتقرر  أن  ميكن  كما  امل��دن��ي  التعويض  أم��ا 
واملضرور(  )املخطئ  األطراف  باتفاق  يتقرر  أن  أيضاً  - ميكن  املدنية  احملكمة 
دون االلتجاء إلى احملاكم ، أي عن طريق ما ميكن أن نسميه األداء االختياري 
يلتجأ  أن  للمضرور  أمكن  الضار عن جرمية  الفعل  نشأ  ما  فإذا  املدني.  للحق 
إلى القضاء اجلنائي بدعواه املدنية - بالتبعية للدعوى اجلنائية - التي تتكفل 

مبباشرتها. االتهام(  )سلطة  العامة  النيابة 

- تتعدد العقوبة اجلنائية - ومنها الغرامة - بتعدد اجلناة في اجلرمية. 
في حني أن التعويض املدني عن الضرر ال يقضى به إال مرة واحدة حتى ولو 
في  هؤالء  يتضامن  وقد  عنه.  املسئولون  أو  الضار  الفعل  في  املشتركون  تعدد 
أداء التعويض املقضي به ، بحيث إذا أداة أحدهم برأت ذمة الباقني منه. ومن 
ما  مدى  مع  يتناسب  التعويض  من  بنصيب  مسئول  كل  احلكم  يلزم  أن  املمكن 

صدر عنه من خطأ أو ما سببه من ضرر)1(.

لذا   ، اجتماعية  وظيفة  إلى حتقيق  تهدف  اجلنائية  العقوبة  كانت  ملا   -
االتهام(  )سلطة  العامة  النيابة  على  حكراً  أصبحت  بتوقيعها  املطالبة  ف��إن 
بوصفها ممثلة للمجتمع وتنوب عنه وال يشاركها في ذلك أحد ، حتى املضرور 
الذي يباشر دعواه املدنية أمام القضاء اجلنائي ، الذي ال يحق له إال املطالبة 
أو  املضرور   – األخير  هذا  فإن  لذا  اجلنائية.  العقوبة  دون  املدني  بالتعويض 
لبراءة  اجلنائي  القضاء  أم��ام  املدنية  دع��واه  يخسر  حينما   - املدني  املدعى 
املدني.  التعويض  برفض  املتعلق  الشق  على  إال  الطعن  له  يحق  ال  فإنه  املتهم 
للمجتمع.  العامة كممثل وحيد  للنيابة  البراءة فيظل حقا  الطعن على حكم  أما 
اإلنابة  أن  حني  في   ، اجلنائية  العقوبة  بتوقيع  املطالبة  في  تتصور  ال  فاإلنابة 

== االلتزام ، ج2 ، املصادر غير اإلرادية لاللتزام ، ط1، مكتبة اجلالء اجلديدة ، 1999م 
، ص67 وما بعدها. وراجع نقض مدني 2 ديسمبر 1948م ، طعن رقم 1611 ، س8ق ، 

فهرس أحكام النقض املدني في 25 سنة ، ص1300 ، رقم96.
)1(  د. عبد العظيم مرسي وزير ، املرجع السابق ، ص13.
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عن  التنازل  أن  عن  فضال  )التعويض(.  املدنية  باحلقوق  املطالبة  في  جائزة 
بحقوق  لتعلقه  جائز  غير   - األص��ل  بحسب   - أم��ر  العقوبة  بتوقيع  املطالبة 

املدني. التعويض  عكس  على  املجتمع 

ويجوز   ، عليه  احملكوم  على  جبراً  تنفذ  اجلنائية  العقوبة  فإن  وأخيراً   -
تسقط  وقد   ، التنفيذ(  إيقاف  عماًل  يسمى  ما  )أو  شرط  على  تنفيذها  تعليق 
قضائيا  أو  قانونيا  االعتبار  يرد  وقد   ، والعفو  التقادم  منها  متعددة  بأسباب 
تنفيذه  املدني فيخضع في  التعويض  أما  بعقوبة جنائية.  الصادرة  عن األحكام 
املتفرعة  والقوانني  والتجارية  املدنية  املرافعات  قانون  يضمها  خاصة  لألحكام 
عنه. وقد يجرى هذا التنفيذ اختياراً باتفاق أطرافه دون جبر ، وقد يلجأ في 
تنفيذه إلى وسائل جنائية كاإلكراه البدني. كذلك فإن التعويض املدني يسقط 
سقوط  أسباب  عن  تبعد  املدني  القانون  يحددها  وأسباب  بآجال  فيه  احل��ق 

اجلنائية. العقوبة 

: التأديبي  العقوبة اجلنائية واجلزاء   : ب 

 – والتنبيه   – )ك��ال��ل��وم  ال��ت��أدي��ب��ي  اجل���زاء  م��ع  اجل��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��ق��وب��ة  تتفق 
يرتبط  كالهما  أن  في  ال��خ(   … اخلدمة  عن  والفصل   – املرتب  من  واخلصم 
مببدأ شخصية اجلزاء، فال يوقعان إال على املسئول عن اجلرمية اجلنائية أو 
اجلرمية التأديبية. كما يتفقان في أن كالهما يرمي إلى حتقيق الردع عن نوع 
والقانون  اجلنائي  القانون  ونواهي  أوام��ر  على  )اخل��روج  املخالفات  من  معني 
اإلداري(. كما قد يوقع اجلزاء التأديبي كأثر مالزم للعقوبة اجلنائية ، كما هو 

احلال في عزل املوظف احملكوم عليه بعقوبة جناية وجوباً )م25 عقوبات(.

النحو  على  األخ��ر  ع��ن  بعضهما  اجل��زاءي��ن  ك��ال  يختلف  ذل��ك  غير  وف��ى 
التالي:

- تخضع العقوبة اجلنائية ملبدأ الشرعية اجلنائية الذي يوجب احلصر 
هذا  العقاب.  عنها  يستحق  والتي  املجرمة  أو  مشروعه  الغير  لألفعال  املسبق 
احلصر البد وأن يكون محدداً بوضوح ال لبس فيه وبألفاظ ال تعوزها الدقة. 
األفعال  أن  إال  والقوانني  اللوائح  كان محدد في  وإن  التأديبي فهو  أما اجلزاء 
املخالفات  على  يغلب  إذ  محددة.  غير  تبقى  اجل��زاء  هذا  بشأنها  يطبق  التي 
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بواجبات  اإلخ��الل  مثل  وفضفاض  م��رن  ع��ام  معيار  وف��ق  تتحدد  أن  التأديبية 
…الخ)1(. املهنة  أو اخلروج على مقتضيات  الوظيفة 

الوظيفي  املركز  من  إال  التأديبي  اجل��زاء  عن  الناشئ  اإلي��الم  ينال  ال   -
للشخص شاغل هذا املركز )كتوقيع التنبيه أو اإلنذار أو اخلصم من املرتب أو 
الوقف  أو  منها  احلرمان  أو  الترقية  تأخير  أو  العالوة  من  احلرمان  أو  تأخير 
عن العمل أو الفصل من اخلدمة…الخ(. بينما تنال العقوبة اجلنائية من حقوق 
أو احلق   ، أو في احلرية   ، احلياة  في  كاحلق   ، أسلفنا  وأن  كما سبق  متنوعة 

في التملك ، أو احلق في الشرف واالعتبار…الخ.

جواز  عدم  أي   ، القضائية  مببدأ  تتقيد  اجلنائية  العقوبة  كانت  إذا   -
فقد  األم��ر.  بهذا  يتقيد  ال  التأديبي  اجل��زاء  فإن   ، قضائي  بحكم  إال  توقيعها 

تأديبية رئاسية. يصدر هذا اجلزاء عن محكمة وقد يصدر بقرار من سلطة 

عام  تطبيق  ذات   - األص��ل  بحسب   - اجلنائية  العقوبة  ف��إن  وأخ��ي��راً   -
بانتهاك  أحدهم  قام  متى   ، الدولة  إقليم  على  املتواجدين  املواطنني  كافة  على 
يثبت  وال  التأديبي  اجلزاء  يتعلق  ال  بينما  العقوبات.  قانون  قواعد  من  قاعدة 
إال بشأن فئة معينة من األفراد يخضعون لنظام تأديبي معني ، كما هو احلال 
تطبيقه  نطاق  حيث  من  محدود  التأديبي  فاجلزاء  العموميني.  املوظفني  بشأن 

الشخصي.

: العقوبة اجلنائية   : أغراض  ثالثا 

: متهيد 

وبيان  العقاب  في  احل��ق  وراء  كانت  التي  الفلسفات  استعراض  لنا  كشف 
  Les سلطة الدولة في توقيعه، أن هناك تطوراً قد حلق أغراض العقوبة اجلنائية

finalités de la peine تبعاً للتطور الفكري واالجتماعي الذي شهدته املجتمعات.

ولقد استبان لنا أن أغراض العقوبة تنوعت بني ثالثة اجتاهات : اجتاه 
فردى  انتقام  أكان  )سواء  انتقامياً  غرضاً  العقوبة  في  يرى   ، القدم  في  موغل 

)1(  في ذات املعنى ، د. عبد العظيم مرسي وزير ، املرجع السابق ، ص14.
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يرى   ، الكنسية  املسيحية  األفكار  ظهوره  دعمت  اجتاه الحق  ثم   ، أو جماعي( 
القرن  في  ثالثة  كمرحلة  النفعي  الغرض  ظهر  ثم  تكفيرياً.  غرضاً  العقوبة  في 
وبيكاريا  وروسو  مونتيسكيو  أمثال  العصر  هذا  مفكري  يد  على  عشر  الثامن 
وبنتام. واقتصر هذا الغرض عند مفكري املدرسة التقليدية األولى على حتقيق 
عند  العام  ال��ردع  إل��ى  يضاف  ه��دف  العدالة  حتقيق  أصبح  ثم   ، العام  ال��ردع 
للردع  أعيد  رابعة  مرحلة  وفى  اجلديدة.  أو  الثانية  التقليدية  املدرسة  أنصار 
الوسط  مدارس  لدى  اجلنائية  للعقوبة  كغرض  وغلب  أخرى  مرة  أهميته  العام 
التوفيقية. إلى أن استقر األمر بإعالء الهدف التأهيلي واإلصالحي للمجرم ، 
كأسمى أهداف العقوبة مجتمعه عند أنصار حركة الدفاع االجتماعي اجلديد 
وعند أنصار النيوكالسيكية املعاصرة ، الذين يرون أن هذا الهدف اإلصالحي 
يتحقق  فالردع  العام واخلاص.  بشقيه  والزجر  الردع  إلى جانب  ميكن حتقيقه 
من مجرد النطق بالعقوبة من قبل القاضي ، أما الهدف أو الغرض اإلصالحي 

العقابية. املؤسسة  وداخل  التنفيذ  مرحلة  في  فيمكن حتقيقه  التأهيلي  أو 

عن  بعضها  منفصلة  تظل  امل��راح��ل  ه��ذه  أن  نفهم  أن  يجب  ال  أن��ه  على 
األول��ى  امل��راح��ل  ف��ي  للعقوبة  ك��غ��رض  ب��االن��ت��ق��ام  االه��ت��م��ام  يعنى  ف��ال  األخ���ر. 
وتسيدها  الدولة  أن ظهور  كما  هدفاً.  يكن  لم  الردع  أو  التكفير  أن  لإلنسانية 
إلى  أنه  والدليل على ذلك  والتكفير.  االنتقام  أبداً فكرة  يلغ  لم  العقاب  لتوقيع 
وقت قيام الثورة الفرنسية كانت العقوبات تتسم بالوحشية انتقاماً من اجلاني 
املجتمع  ، ظل  الكنسية  املسيحية وظهور احملاكم  فيه. وحتى مع ظهور  وتشفياً 
املدني )احملاكم غير الدينية( يطبق العقوبات الوحشية التي كانت تتعدى كثيراً 
ميكن  ال  كما  املوتى.  وجثث  احليوانات  إلى  وأحيانا  أهله  إلى  ومتتد  اجلاني 
القول أن ظهور الغرض النفعي ، خاصة مع ظهور أفكار بيكاريا ، كان جديداً 
في  االنتقامي  الطابع  ذات  القدمية  املجتمعات  عرفته  فلقد  الفقه.  في  متاما 
العقاب عندما أرادت التخفيف عن غلواء هذا الطابع عن طريق اعتماد نظام 
به  أريد  الدية  مببدأ  اإلق��رار  فهذا  بعد.  فيما  اإلجبارية  ثم  االختيارية  الدية 

االنتقام. شهوة  على  املنفعة  تغليب 

وباجلملة فإن تقسيم أغراض العقوبة - بحسب املراحل التاريخية - هو 
الهدف  يكن  ولم   ، العصور  كل  في  متداخلة  األغ��راض  فتلك  حتكمي.  تقسيم 
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مرحلة  أخر خالل  على  لعلو هدف  وإبراز  التبسيط  إال  التاريخي  التقسيم  من 
البشري. املجتمع  تطور  من  معينة 

ومن املؤكد أن الهدف أو الغرض االنتقامي أو التكفيري للعقوبة لم يعد 
أغراض  حصر  ميكن  ثم  ومن  واملعاصرة.  احلديثة  العصور  في  يذكر  دور  له 
وهو   ، األخالقي  الغرض  أحداهما   ، األغ��راض  من  نوعني  في  فقط  العقوبة 

العام واخلاص. الردع بنوعية  العدالة ، وغرض نفعي هو حتقيق  حتقيق 

: : الغرض األخالقي للعقوبة  أ 

خاصة   – األملان  للفالسفة  الفضل  يرجع  فإنه   ، أوضحنا  وأن  كما سبق 
في توجيه األنظار نحو الغرض األخالقي  »إميانويل كانت« ومن بعده هيجل – 
العدالة.  في  الغرض  هذا  متمثال   ،  Le but rétributif de la peine للعقوبة 
لهذا  نفي  هى  العقوبة  وأن  املجتمع  في  للعدالة  نفي  هى  اجلرمية  أن  فعندهم 
النفي ومن ثم تصبح العقوبة تأكيد للعدالة أو إثبات لها من جديد. فاجلرمية 
ملا   ، املجتمع  داخل  تسود  أن  يجب  مثلى  اجتماعية  كقيمة  العدالة  عدوان على 
متثله اجلرمية من ظلم جتاه املجني عليه بحرمانه من حق من حقوقه )كاحلياة 
واحلق في  والسالمة اجلسدية في حالة الضرب واجلرح –  في حاله القتل – 
الشعور  على  تعدي  من  متثله  وما   ، …ال��خ(  والنصب  السرقة  حالة  في  امللكية 

األفراد. املستقر في ضمير  العدالة  العام في 

من  به  تقوم  ملا  العدالة  حتقيق  على  تعمل  العقوبة  فإن  ذلك  ضوء  وفى 
وتنزل  اإلج��رام��ي.  الفعل  بها  أخ��ل  التي  القانونية  املراكز  بني  ال��ت��وازن  إع��ادة 
باملجرم شر مماثل للشر الذي جنم عن اجلرمية وحلق باملجني عليه ، فكأنها 
من  غ��رض  ال��ع��دال��ة  اعتبار  ويحقق  ال��ع��ام��ة.  أذه���ان  ف��ي  هيبته  للقانون  تعيد 
شعور  يرضي  الهدف  هذا  إلى  الوصول  أن  إذ   ، كبيرة  ميزة  العقوبة  أغ��راض 
 ، اجلرمية  ارتكاب  على  الالحقة  العامة  املشاعر  ثورة  من  ويهدأ  عليه  املجني 
بالتالي  فيحقق   ، أقرانه  وعند  عليه  املجني  صدر  في  االنتقام  نار  يخمد  مبا 
أن  كما  املجتمع.  في  اجلرمية  معدالت  من  ينقص  ال��ذي  االجتماعي  السالم 
حتقيق هذا الهدف - خاصة عند اإلسراع في توقيع العقاب - ينمى روح الندم 
كي  سلوكه  تهذيب  محاولة  إلى  يدفعه  مما   ، اجلاني  لدى  باملسئولية  والشعور 



125

في مجتمعه)1(. ومندمجاً  منتجاً  من جديد عضواً  يعود 

 ، ال��ع��دال��ة  حتقيق  أي   ، للعقوبة  األخ��الق��ي  ال��غ��رض  أن  ال��ق��ول  وميكننا 
ينحصر في رسالة القضاء. فهذا الهدف هو املهمة األساسية للقاضي وملرفق 
سبيل  ف��ي  وه��و   - القاضي  يساهم  وق��د  اجلنائية.  مستوياته  بكافة  القضاء 
العام  كالردع   ، للعقوبة  العدالة - في حتقيق أهداف أخرى  سعيه نحو حتقيق 
واخلاص مثال. فالقاضي من خالل العقوبة يؤكد على انتهاك القاعدة اجلنائية 
عوامل  كبت  في  ويساهم   ، األف��راد  نفوس  في  القانون  فكرة  من  يعلي  مما   ،
اجلرمية أو ما يسمى باإلجرام الكامن ، سواء في نفوس الكافة )الردع العام( 
أو على املستوى الفردي ، أي في نفس املجرم )الردع اخلاص(. إال أن حتقيق 
العام واخلاص( يتحقق كأثر للهدف األول املتمثل  الردع  هذا الهدف األخير ) 

العدالة. حتقيق 

املتمثل   ، للعقوبة  األخالقي  الغرض  هو  القاضي  عني  نصب  يكون  فما 
في حتقيق العدالة. والدليل على ذلك ، أن القاضي )وذلك من خالل ما يثبته 
متناسبة  تكون  أن  إلى  للعقوبة  تطبيقه  في  يسعى  احملاكم(  في  العملي  الواقع 
لتناسبها  مراعاة  دون   ، ونتيجة(  )سلوك  اجلرمية  وماديات  الفعل  جسامه  مع 
 ، العقوبة  من  قدراً   ، للمجرم  وليس   ، للجرمية  يقدر  فهو  املجرم.  مع شخص 
 .»La tarification de la punition« وهو ما يسمى في الفقه »بتسعير العقاب
فلو كان الردع هدف للقاضي ، ألدخل في تقديره العناصر الشخصية للمجرم 

الهدف)2(. العقاب سيحقق هذا  يتأكد من كون  حتى 

للعقوبة  النفعي  الغرض   : ب 

توقع  مب��ن  يلحق  ال��ذي  اإلي��الم  أو  األذى  ه��و   ، العقوبة  جوهر  أن  قلنا 
ويستهدف  بشخصية.  اللصيقة  أو  األساسية  حقوقه  بأحد  املاس  نتيجة  عليه 
إقرار هذا اإليالم واألذى كبح عوامل اجلرمية داخل النفس البشرية ، وهو ما 

)1(  في ذات املعنى ، د. أحمد عوض بالل ، املرجع السابق ، ص102 وما بعدها ، د. محمد 
 ، السابق  املرجع   ، د. محمود جنيب حسني   ، ، ص68  السابق  املرجع   ، الغريب  عيد 

ص234.
)2(  في ذات املعنى ، د. أحمد شوقي أبو خطوة ، املرجع السابق ، ص 413-414.
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 Le للعقوبة   نفعياً  والذي ميثل غرضاً   ، والزجر  التخويف  أي   ، بالردع  يسمى 
but utilitaire de la peine. وقد ينصرف هذا األخير إلى حتقيق الردع العام 
أفراد  بقية  العقوبة  متنع  بحيث   ، للكافة  املوجه   La prévention générale
وقد  عقاب.  من  عليه  أنزل  ملا  استهجاناً   ، املجرم  ومحاكاة  تقليد  من  املجتمع 
يستهدف الردع اخلاص La prévention spéciale ، أي محاولة وأد ميكروبات 
نفس  ف��ي   - البعض)1(  ق��ول  ح��د  على   - االجتماعية  امليكروبات  أو  اجل��رمي��ة 

بينه وبني اجلرمية مرة أخرى. للحيلولة  املجرم 

العام: الردع 

بسوء  تنذرهم   ، الناس  من  للكافة  موجه  إنذار  أنها  على  للعقوبة  ينظر 
الذي  تقليد املجرم في سلوكه. فالعقوبة هى املضاد احليوي  العاقبة في حالة 
نفسياً  أثراً  فالعقوبة متارس  بشرية.  نفس  كل  في  الطبيعية  الشر  نوازع  يكبت 
مبا   ، اجلرمية  بواعث  أو  الشر  بواعث  جت��اه  اخلير  بواعث  يقوى   ، تهديدياً 
فالعقوبة  العقوبات.  قانون  قواعد  وبني  اجلماعي  السلوك  بني  املوائمة  يحقق 

هى التي متنع من حتول اإلجرام الكامن إلى إجرام فعلي.

وحتقيق هذا الهدف - أي الردع العام - يتوقف على عوامل كثيرة منها: 
اجلنائي.  واخلطأ  اإلجرامية  الواقعة  جسامه  مع  وتناسبها  العقوبة  عدالة 
على عدم  القضاء  يحمل  قد  الواقعة  تقضيه جسامه  أكثر مما  العقوبة  فزيادة 
 ، عادل  غير  عقاب  توقيع  مخافة  املتهم  تبرئة  على  احلثيث  وسعيه   ، تطبيقها 
العام.  الردع  يتحقق  العقوبة فال  دور  أهمية  قلة  العامة  أذهان  في  يرسخ  مما 
األمر الذي يحدث باملثل في حالة ضعف العقوبة باملقارنة بجسامة ما وقع من 
 ، اجلنائي  القضاء  ميكانيزم  على  النفوس  في  العام  الردع  يتوقف  كما  جرم. 
أي الكيفية التي يسير بها هذا املرفق من حيث البطء أو السرعة في مواجهة 

اجلرمية.

ومهمة حتقيق الردع العام تقع بحسب األصل على املشرع ، وإليه يسعى 
التجرميية  القواعد  خلق  خ��الل  م��ن  وذل��ك   ، للعقوبة  األخ��رى  األه���داف  دون 
للكافة  التحذير  يوجه  اخللق  بهذا  فهو  ج��رم.  لكل  املناسبة  األجزية  وتقرير 

)1(  R. Schmelck et G. Picca، op. cit.، p. 55.
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التجرميية. القاعدة  انتهاك  حالة  في  العقاب  بتوقيع 

ولكي يطمئن املشرع إلى حتقيق هذا الهدف ، فإنه يجب أن يستند إلى 
القاضي  إلى  العدالة موكول  أمر حتقيق  كان  وملا  التشريع.  العدالة في  قواعد 
أقصى  وحد  أدنى  حد  بني  العقوبات  تقرير  على  التشريعات  جرت  فقد  لذا   ،
تقرير  للقاضي حرية  تاركة  متفاوتة،  تخيرية ذات جسامه  تقرير عقوبات  أو   ،
أمام  األسلوب يضع  فهذا  كل حالة.  وكيفاً حسب ظروف  كماً  املناسبة  العقوبة 
هذا  مع  النفوس  فتتفاعل   ، تطبيقها  وكيفية  للعقوبة  الفعلية  الصورة  الكافة 
النفس )التخويف والترهيب(  التطبيق. فإن رأته عادالً فإنها تبدأ في مراجعة 
بالقانون  النفوس  استخفت   ، رأته ظاملاً  وإن   ، العام  الردع  مراحل  أولى  وتبدأ 

العام. الردع  عوامل  لديهم  وقلت  وبالعقوبة 

وعلى ذلك ، فإذا كان املشرع هو املنشئ للردع العام من خالل القاعدة 
اجلنائية ، فإن القاضي هو املوكول إليه التثبت من حتقيق تلك القاعدة للردع 
التشريعية  القول أن هناك نوعا من اإلنابة بني السلطة  الفعلي. فيمكننا  العام 

العام في املجتمع. الردع  القضاء اجلنائي في حتقيق  وبني 

الردع اخلاص:

املجرم  ذات  على  الذي حتدثه  للعقوبة  املباشر  األثر  هو  اخلاص  الردع 
احملكوم عليه ، أو هو األثر الناشئ عن االنتقاص من حقوق احملكوم عليه في 

بدنه أو حريته أو ماله أو شرفه واعتباره.

 Intimidation de nature من هنا يظهر أن للردع اخلاص طابع فردي
فيدفعه   ، عليه  احملكوم  هو  بعينه  شخص  على  ينصب  حيث   ،  individuelle
إلى  الرجوع  وبني  بينه  يحول  مبا  املستقبل  في  شخصيته  عناصر  تغيير  إلى 
اخلطورة  استئصال  محاولة  هو  اخلاص  الردع  فكأن  الحقاً.  اجلرمية  اقتراف 
ارتكبها  التي  اجلرمية  عنها  كشفت  التي  االحتمالية  أو  املستقبلية  اإلجرامية 
وإحساسه  اجلاني  نفس  في  األلم  مقدار  يتعاظم  فبالعقوبة  بالفعل.  الشخص 
بينه  التي حتول  العوامل  داخله  فتنمو   ، مجتمعه  أفراد  بني  واالحتقار  باملهانة 

املستقبل. في  اإلجرامي  السلوك  وبني 

في  اجلرمية  ارتكاب  معاودة  من  املجرم  ملنع  كوسيلة   - اخلاص  وللردع 
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املستقبل - درجات أشدها هو الردع اخلاص االقصائي ، والذي يتم من خالل 
وفى  اإلع��دام  عقوبة  في  احل��ال  هو  كما   ، املجتمع  من  كلياً  اجلاني  استبعاد 
العقوبات السالبة للحرية طويلة املدة أو املؤبدة ، وذلك بهدف جتميد النشاط 
بشأن  إال  االقصائي  النوع  ذلك  يتحقق  وال  املستقبل.  في  للجاني  اإلجرامي 
اجلرائم شديدة اخلطورة على مصالح املجتمع وفى حاالت املجرمني الذين ال 
أو جسامه  اإلجرامي  واقع سجلهم  من  واإلصالح  التأهيل  برامج  معهم  جتدي 

ما ارتكب من أفعال.

وللردع اخلاص صورة أخف تتمثل في الردع اخلاص اإلنذاري. ويتحقق 
من  نشأ  ما  تفاهة  في  يتمثل  الذي  أو  اجلسيم  غير  اإلج��رام  حاالت  في  ذلك 
ضرر ، والذي يثبت فيه أن احلدث اإلجرامي لم يكن إال شئ عارض في حياة 
اإلنذاري  الطابع  ذات  العقوبات  بعض  تطبيق  ، ميكن  األحوال  تلك  في  املتهم. 
الوضع حتت  أو  التنفيذ  إيقاف  مع  امل��دة  قصير  احلبس  في  احل��ال  هو  كما   ،
مالية  بعقوبة  احلكم  أو  بالعقوبة  النطق  تأجيل  مع  باإلدانة  احلكم  أو  االختبار 

. بسيطة

الردع اخلاص اإلصالحي  تتمثل في  وبني الصورتني توجد صورة وسط 
وخيانة  )كالسرقة  املتوسط  اإلج���رام  ح��االت  ف��ي  ذل��ك  وي��ك��ون   ، التأهيلي  أو 
األمانة والقتل اخلطأ …الخ( ، حيث يوجب حتقيق هذا النوع من الردع الدخول 
للبرامج  عليه  احملكوم  إخضاع  أجل  من  العقابية  املؤسسات  إحدى  في  الفعلي 
الشئون  في  واملتخصصني  اخلبراء  قبل  من  املوضوعة  والتأهيلية  اإلصالحية 

التوافق مع املجتمع مرة أخرى. تنمية روح  التي تعمل على   ، العقابية 

عاتق  على  يلقى  منه  كبير  شق  في  اخل��اص  ال��ردع  أن  ذل��ك  من  ويظهر 
أكثر من  السلطات  تهدف هذه  وإليه   ، العقابي  التنفيذ  القائمة على  السلطات 

اجلنائية)1(. للعقوبة  األخرى  األهداف 

)1(  في ذات املعنى د. أحمد شوقي أبو خطوة ن املرجع السابق ن ص 414. 
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الثاني املبحث 
اجلنائية العقوبة  ضمانات 

: وتقسيم  متهيد 

حتكم  التي  األساسية  الضمانات  من  عدداً  عادًة  اجلنائي  الفقه  يحدد 
عن  النظر  وبصرف  درجتها،  أو  نوعها  ك��ان  ما  أي��اً  ع��ام��ًة،  اجلنائية  العقوبة 
التقسيم الذي يتبعه املشرع أو الفقه في حتديد أنواع ودرجات العقوبة اجلنائية. 
وللعقوبة ضمانات ستة حتكمها، سواء في مرحلة وضع النص اجلنائي )مرحلة 
الفعلي للنص من قبل القضاء، أو في مرحلة  التطبيق  التشريع( أو في مرحلة 

العقابي. التنفيذ 

اجلنائية: العقوبة  شرعية   : أواًل 

بهذه  ، وهو  القانون اجلنائي عامة  الزاوية في  الشرعية هو حجز  مبدأ 
الصفة ميثل الركن الركني والضمان العام للعقوبة. فمن هذا املبدأ تتولد بقية 

العقوبة في أي مرحلة من مراحلها)1(. التي حتكم  املبادئ 

إلى  يوكل  أن   Légalité de la peine اجلنائية  العقوبة  بشرعية  ويقصد 
التجرميي  الشق  مخالفة  حال  تطبق  التي  العقوبات  تقرير  أمر  وحدة  املشرع 
السلطة  عمل  ه��و  بالتالي  العقوبة  حتديد  ك��ان  وإذا  اجلنائية.  ال��ق��اع��دة  م��ن 
العقوبات  التنفيذية في حتديد  السلطة  ذلك  تفوض في  فإنها قد   ، التشريعية 
ملا يكون املشرع نفسه قد جرمه من أفعال ، وهو ما يسمى بالتفويض التشريعي 

املنصب على ركن اجلزاء)2(.

)1(  في ذات املعنى د. عبد األحد جمال الدين ، املبادئ الرئيسية للقانون اجلنائي ، املرجع 
السابق ، ص71 ،  د. أحمد شوقي أبو خطوة ، شرح األحكام العامة لقانون العقوبات ، 
دار النهضة العربية ، 2002م ، ص 31 ، د. فوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات ، 

املرجع السابق ، ص55.
 R. Merle et A. Vitu، op. cit.، p. 212 et s.
)2(  راجع د. عبد العظيم مرسي وزير ، شرح قانون العقوبات ، املرجع السابق ، ج�1 ، ص== 
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وعلى ذلك لم يعد صائبا القول أن:»ال عقوبة إال بقانون« ، إمنا األصوب 
القول أن »ال عقوبة إال بناء على قانون ، أو ال عقوبة إال بنص«. ومن ثم يكون 
التي فوضتها  السلطة  أو من  التشريعية  السلطة  لم تصدر من  تطبيق عقوبات 

يبطلها. العقوبة مما  ذلك عمل ميس بشرعية  في 

نص  حيث  املصري.  القانوني  النظام  في  دستورية  قيمة  املبدأ  ولهذا 
على  بناًء  إال  عقوبة  وال  أن��ه:»ال جرمية  على   2/66 املادة  في  1971م  دستور 
 Nullum القانون«  نفاذ  لتاريخ  الالحقة  األفعال  على  إال  عقاب  وال  القانون… 
قانون  م��ن  اخلامسة  امل��ادة  أك��دت��ه  كما   .crimena، nulla poena sine lege
مبقتضى  اجلرائم  على  »يعاقب  أن  قررت  إذ  1937م  لسنة  احلالي  العقوبات 

ارتكابها«. وقت  به  املعمول  القانون 

العقوبات  قانون  ومنها   ، املعاصرة  القوانني  كافة  املبدأ في  وينتشر هذا 
الفرنسي اجلديد الصادر في 22 يوليو 1992م ، والذي نص في مادته 111-
على  املطبقة  العقوبات  ويحدد  واجلنح،  اجلنايات  القانون  »يحدد  أن  على   2
التي  التفرقة  املخالفات وتقرر في احلدود وبحسب  الالئحة  مرتكبيها، وحتدد 
يحددها القانون العقوبات املطبقة على املخالفني«. وتعود املادة 111-3 لتؤكد 
على املبدأ قائلًة »ال يعاقب أحد عن جناية أو جنحة إذا لم تتحدد أركانها وفقا 
أحد  يعاقب  وال  لالئحة.  وفقا  أركانها  تتحدد  لم  إذا  مخالفة  عن  أو  للقانون، 
ينص  لم  أو  جنحة،  أو  جناية  اجلرمية  كانت  إذا  قانونا  عليها  ينص  لم  بعقوبة 

كانت اجلرمية مخالفة«. إذا  الالئحة  عليها في 

ضوء  ف��ي  اجل��رمي��ة(،  شرعية  )وك��ذل��ك  العقوبة  شرعية  مبدأ  وي��ف��رض 
مضمونه هذا، عدداً من االلتزامات في جانب املشرع وفى جانب القضاء :

 : املشرع  الشرعية في جانب  املترتبة على مبدأ  : االلتزامات  أ 

موضوع  بتحديد  تبدأ  أن  العقوبات  حتديد  على  القائمة  السلطة  تلزم 
بتحديد  املشرع  قيام  املوضوع  بهذا  ويقصد   L’objet de la peine العقوبة. 
يقصد  أن��ه  أم  اإلن��ذار  مجرد  منها  الهدف  ك��ان  إذا  وم��ا   ، العقوبة  من  قصده 

== 25 وما بعدها.
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كلها  وهى  إقصائي.  طابع  لها  يكون  أن  أخيراً  يقصد  أم   ، واإلص��الح  التقومي 
الذكر. الردع اخلاص لثالثة سالفة  تندرج ضمن أهداف 

 La nature de la العقوبة  بتحديد طبيعة  يقوم  أن  املشرع  أن على  كما 
فمن  عليه.  احملكوم  حقوق  بني  من  منه  تنال  ال��ذي  احلق  أي حتديد   ،  peine
يسلب  ما  ومنها   ، )ك��اإلع��دام(  احلياة  في  حقه  احملكوم  يسلب  ما  العقوبات 
ومنها   ، للحرية(  السالبة  )كالعقوبات  مؤقتة  أو  نهائية  بصفة  احلرية  في  حقه 
ومنها  اإلقامة(،  وخطر  الشرطة  مراقبة  حتت  )كالوضع  احلرية  تلك  يقيد  ما 
ومنها   ، وامل��ص��ادرة(  )كالغرامة  عليه  احملكوم  لهذا  املالية  الذمة  من  ينال  ما 
لعضوية  الترشيح  م��ن  )كاملنع  ل��ه  الوظيفية  أو  السياسية  باحلقوق  مي��س  م��ا 
املجالس النيابية والعزل( ، ومن العقوبات ما ينال أخيراً من الشرف واالعتبار 
)كالنشر في الصحف لبعض األحكام كأحكام اإلفالس والغش التجاري مثال(. 
أخرى  أن��واع  ظهور  في  واالقتصادية  االجتماعية  احلياة  تطور  ي��ؤدى  قد  كما 
وحظر  االقتصادية  أو  التجارية  املنشأة  وغلق  الرخص  ، كسحب  العقوبات  من 

مزاولة مهنة أو نشاط جتاري أو اقتصادي لفترة مؤقتة أو دائمة.

إلى غير  أن متتد  العقوبة  لطبيعة  يقصد عند حتديده  أال  املشرع  وعلى 
قليل. بعد  كما سنوضح   ، العقوبة  ملبدأ شخصية  إعماالً  احملكوم عليه 

وأخيراً فإن على املشرع أن يراعي عند حتديد العقوبة مقدار جسامتها، 
والتناسب بينها وبني اجلسامة املوضوعية للجرمية، ومدى نصيب إرادة اجلاني 
من اخلطأ. وعلى هذا األساس يقيم املشرع تفرقة مثاًل في العقوبة من حيث 
كل  داخ��ل  عقابية  تفرقة  وإقامته  مخالفة،  أم  جنحة  أم  جناية  عقوبة  كونها 

10 ،11 عقوبات مصري()1(.  ،9 طائفة من هذه اجلرائم )املواد 

 : القاضي  الشرعية في جانب  املترتبة على مبدأ  : االلتزامات  ب 

ي��ف��رض م��ب��دأ ال��ش��رع��ي��ة ف���ي ج��ان��ب ال��ق��اض��ي ع���دد م���ن االل��ت��زام��ات 
التشريع،  نصوص  حت��دده  ما  وف��ق  للجرائم  امل��ق��ررة  بالعقوبات  منها:االلتزام 

)1(  راجع في ذات املعنى ، د. عبد العظيم مرسي وزير ، املرجع السابق ، ص 17-18
R. Schmelck et G. Picca، op. cit.، p. 64.
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لم  عقوبات  النص  إلى  يضيف  أن  عليه  فيمتنع  العقوبة.  وطبيعة  لدرجة  طبقا 
ترد به ، وال أن يطبق عقوبة من نوع أو مقدار مختلف. وال يخل بذلك أن يكون 
ما  إذا   ، القضائي  التفريد  لإلعمال  سلطة  للقاضي  أعطى  قد  بنفسه  املشرع 
من  أكثر  بني  خيره  قد  يكون  أو   ، أقصى  وحد  أدن��ى  حد  بني  عقوبة  له  وضع 
عقوبة ذات طبيعة ومقدار مختلف. فليس في ذلك عدوان على مبدأ الشرعية 

، ألن املشرع هو الذي أناب القاضي في أمر التحديد.

العقوبات.  تقرير  في  القياس  إعمال  عن  ميتنع  أن  القاضي  على  كما 
 L’interprétation par القياس   بطريق  التفسير  يعرف  ال  اجلنائي  فالقانون 
عن  املشرع  سكت  فما   ، العقاب  مقام  وال  التجرمي  مقام  في  ال   l’analogie
جترميه فال يجرم ، وما سكت عن حتديد عقوبته فال يتقرر له عقاب ، حتى 
لم  الذي  السلوك  مع  العلة  في  يتحد  قريب  أن هناك جترمي  للقاضي  بدا  وإن 
باب  فتحنا  وإال   ، مباح  يظل  إباحته  على  ترك  فما  عقاب.  املشرع  له  يوضح 
حريات  على  أث��ر  من  لذلك  ما  يخفى  وال   ، القضاء  قبل  من  والهوى  التحكم 

املواطنني. وحقوق 

:  La généralité de la peine ثانيًا :  عمومية العقوبة اجلنائية 

جميع  ح��ق  ف��ي  سريانها  أي  فيها،  امل��س��اواة  العقوبة  بعمومية  يقصد 
وهذا  االجتماعية.  املكانة  حيث  من  لتفاوتهم  االعتبار  في  األخذ  دون  األفراد 
 L’égalité de ما يسمى في الفقه اجلنائي احلديث مببدأ املساواة في العقاب 
تختلف  كانت  القدمية حيث  الشرائع  تعرفه  تكن  لم  مبدأ  وهو   ،  la punition
العقوبات التي توقع على األشراف عن تلك التي توقع على العبيد. وهذا املبدأ 
قاعدة  تتصف  أن  توجب  التي   ، للقانون  الكلية  القواعد  من  عموماً  يستمد 

والتجريد. بالعمومية  القانون 

ولقد حثت الشريعة اإلسالمية الغراء على تلك املساواة والعمومية لقول 
سيدنا رسول الله:»إمنا أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه 
، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد، والله لو أن فاطمة بنت محمد 

يدها«)1(. لقطعت  سرقت 

)1(  رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن عائشة. راجع نيل األوطار ، == 
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غير أنه ال يوجد تعارض بني هذا املبدأ وبني ما يخوله املشرع للقاضي 
القضائي.  بالتفريد  ما يسمى  أو   ، العقابي  التفريد  قواعد  إعمال  امكانية  من 
كل  على  العقوبة  ذات  تطبيق  وجوب  تعني  ال  العقوبة  في  والعمومية  فاملساواة 
في  التقديرية  يعمل سلطته  أن  له  فالقاضي  نوع معني.  من  يرتكب جرمية  من 
وزن العقوبة حسب ظروف اجلرمية املوضوعية )املتعلقة مبادياتها( والشخصية 
)املتعلقة بشخص اجلاني(. فاملساواة في العقاب تعني أن القاعدة العقابية إذا 
كانت تقدر عقاباً مشدداً أو مخففاً ، أو تقدر عقاباً بني حد أدنى وحد أقصى 

، فإن تلك األمور تنطبق على الكافة وللكل أن يستفيد من ذات القاعدة.

 : اجلنائية  العقوبة  قضائية   : ثالثًا 

حتديد  أم��ر  وح��ده  للمشرع  يترك  أن  تعني  العقاب  شرعية  كانت  إذا 
العقوبة كماً ونوعاً ، فإن قضائية هذه األخيرة تنصرف إلى أن يترك للقاضي 
وحده أمر تطبيقها. وهذه الضمانة تعد تطبيقاً ملبدأ الفصل بني السلطات في 
بحسبانها  فالعقوبة   .La séparation des pouvoirs اجلنائي  القانون  مجال 
 ، اجلوهرية  بالشخصية  اللصيقة  احل��ق��وق  لألحد  وانتقاص  األل��م  م��ن  ن��وع��اً 
بشأنها ضمانات  يتوافر  محددة  جهة  إلى  تطبيقها  أمر  يوكل  أن  من  البد  كان 
التطبيق  جهة  تكون  أن  ب��داءة  يوجب  ما  وه��و  واالستقالل.  والنزاهة  احليدة 

محددة سلفاً في التشريع ، ال أن تخلق خلقاً ملواجهة جرم ما بعينه.

حيث   ، املصري  القانوني  النظام  في  الدستورية  قيمتها  الضمانة  ولهذه 
بحكم  إال  عقوبة  توقع  ال  أن��ه:»…  على  1971م  دستور  من   2/66 امل��ادة  نصت 
 459 مادته  في  اجلنائية  اإلج��راءات  قانون  اعتمد  ذلك  ضوء  وفى  قضائي«. 
ألية  بالقانون  املقررة  العقوبات  توقيع  يجوز  »ال  أنه  على  نص  املبدأ حني  ذات 
يستتبع  ما  وهو  بذلك«.  مختصة  محكمة  من  صادر  حكم  مبقتضى  إال  جرمية 
عن  وغني  العقوبات.  تطبيق  سلطة  الفنيني  بعض  أو  اإلدارة  جلهة  يترك  أال 

== شرح منتقى األخيار من أحاديث سيد األخيار ، حملمد بن على بن محمد الشوكاني 
، ج7 ، مطبعة البابي احللبي ، ط1 ، 1371ه� ، ص131. وكان احلال في مصر قبل 
اإلصالح القضائي عام 1883 التفرقة في العقاب بني »العلماء الفخام والسادات الكرام 
وأصحاب الرتب وبني أواسط الناس والسوقة« ، د. محمد عيد الغريب ، املرجع السابق 

، ص58.
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البيان أن القاضي عند تطبيقه للعقوبة يلتزم بذات االلتزامات التي تتفرع عن 
سالفا. أوضحناها  والتي  الشرعية  مبدأ 

 : اجلنائية  العقوبة  شخصية   : رابعًا 

La personnalité de la peine عدم  العقوبة اجلنائية  يقصد بشخصية 
كان  فاعاًل   ، اإلجرامية  الواقعة  مرتكب  نفسه  اجلاني  على  إال  توقيعها  جواز 
التي  والعقوبة   ، فيها  تضامن  ال   ، شخصية  اجلنائية  فاملسئولية  شريكاً.  أم 
أو  العقوبة  أن متتد  يجب  فال  الشخصية.  السمة  ذات  لها  قيامها  على  تترتب 
أثرها - بحسب األصل وكأمر مقصود - إلى أشخاص آخرين خالف اجلاني 

، كأفراد أسرته أو ورثته أو من يربطهم به صله ما.

يكرس   لم  حيث  املعاصر  اجلنائي  التشريع  ركائز  من  يعد  املبدأ  وه��ذا 
تشريعياً إال من عهد قريب. ففي الشرائع القدمية كانت للعقوبة أثراً ممتداً ، 
يصيب اجلاني نفسه وأفراد أسرته. ففي ظل القانون الفرنسي القدمي ، كانت 
املتآمر  ألم��وال  واملصادرة  اإلع��دام  هى  احلكومة  أو  امللك  ضد  التآمر  عقوبة 
وأفراد أسرته ونفيهم خارج البالد)1(. وكان هذا هو احلال القائم في التشريع 
عام  في  القضائي  اإلص��الح  وقبل  املنتخبات  قانون  سريان  فترة  في  املصري 
أو  شيخه  إل��ى   ، اجلرمية  فاعل  إل��ى  باإلضافة   ، ميتد  العقاب  فكان  1883م، 
مضت  ولقد  املنتخبات()2(.  قانون  من  )م21  األح��وال  حسب  القائممقام  على 
تلك العهود إلى غير رجعة وأصبح مستقراً أن املسئولية اجلنائية شخصية وال 
متتد إلى فعل الغير ، وأن العقوبة التي تتولد عنها شخصية وال متتد إلى غير 

)1(  وهذا ما حدث بالفعل في عهد امللك هنري الرابع Henri IV عام 1610 عندما اغتيل 
من أحد رعاياه ، يدعى رافيال Ravaillac ، حيث امتد العقاب ألفراد أسرة هذا األخير. 
وقد حدث أيضاً أن جرح امللك لويس اخلامس عشر Louis XV في واقعة اعتداء من 
شخص يدعى دميان Damiens في يناير عام 1757فحكم عليه باإلعدام ومت نفي أفراد 
املرجع   ، الصيفي  الفتاح  د. عبد  راجع  العائلة.  لقب  تغيير  وأخبر أشقائه على  أسرته 

السابق ، ص 8 وما بعدها. ولتفصيل حول هاتني الواقعتني راجع :
Les grands procès، sous la direction de N. Laneeyrie-Dagen، éd. Larousse، 1995، p. 92 

et s ; p. 128 et s.
)2(  د. محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص 56.
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مثال(.  البسيطة  )كالغرامة  تافهة  اجلنائية  العقوبة  كانت  ولو  حتى   ، اجلاني 
التأكيد  على   1/66 امل��ادة  ف��ي  امل��ص��ري  الدستور  ح��رص  م��ا  ه��و  األم��ر  وه��ذا 
في  املصرية  النقض  محكمة  رددته  كما  شخصية«.  قال:»العقوبة  عندما  عليه 
ال  أن  اجلنائي  العلم  في  األساسية  امل��ب��ادئ  قالت:»من  عندما  بليغة  ع��ب��ارات 
والعقوبات   ، جناتها  غير  بجريرتها  يؤخذ  ال  فاجلرائم   ، أخرى  وزر  وازرة  تزر 
وحكمة  عليه.  القضاء  أوقعها  م��ن  نفس  ف��ي  إال  تنفذ  ال   ، محضة  شخصية 
هذا املبدأ أن اإلجرام ال يحتمل االستنابة في احملاكمة وأن العقاب ال يحتمل 

التنفيذ«)1(. في  االستنابة 

ولقد سبقت الشريعة اإلسالمية الغراء املشرع الوضعي بكل طبقاته في 
يَْكِسبُُه  َا  َفِإمَنّ ِإثْماً  يَْكِسْب  العزة:}َوَمْن  رب  قال  فقد  املبدأ.  هذا  على  التأكيد 
ِبِه  يَ��ْرِم  ثُ��َمّ  ِإثْماً  أَْو  َخِطيئًَة  يَْكِسْب  َوَم��ْن  َحِكيماً،  َعِليماً  اللَُّه  َوَك��اَن  نَْفِسِه  َعلَى 
ُمِبيناً{)2(. ويقول املولى عز وجل:}ُكُلّ نَْفٍس مِبَا  َوِإثْماً  َفَقْد اْحتََمَل بُْهتَاناً  بَِريئاً 
َوَمن  ِلنَْفِسِه  يَْهتَدي  َا  َفِإمَنّ اْهتََدى  ِن  العدل:}َمّ احلكم  ويقول  َرِهينٌَة{)3(.  َكَسَبْت 
نَبَْعَث  َحتَّى  ِبنَي  ُمَعِذّ ُكنَّا  َوَما  أُْخَرى  ِوْزَر  َواِزَرةٌ  تَِزُر  َوالَ  َعلَيَْها  يَِضُلّ  َا  َفِإمَنّ َضَلّ 

َرُسوالً{)4(.

من  املتهم  توفى  إذا  أنه  الطبيعي  من  فإن  شخصية  العقوبة  كانت  وملا 
 ، املتهم  بوفاة  تنقضي  األخيرة  تلك  فإن  الدعوى  نظر  وأثناء  عليه  احلكم  قبل 
كذلك  التنفيذ.  وامتنع  احلكم  ، سقط  التنفيذ  وقبل  احلكم  بعد  توفى  ما  وإذا 
إلى ما  املرأة احلامل حتى  تنفيذ حكم اإلعدام على  املشرع املصري مينع  فإن 
بعد شهرين من الوضع )م 476 إجراءات جنائية( ، حتى ال يؤخذ الوليد بذنب 

أمه. 

)1(  راجع نقض جنائي 20 نوفمبر 1930م ، مجموعة القواعد القانونية ، ج2 ، رقم 104 
، ص106 ، وكذلك نقض جنائي 5 مارس 1931م ، مجموعة القواعد القانونية ، ج2 ، 
رقم 196 ، ص 255 ، نقض جنائي 14 مايو 1972م ، مجموعة أحكام النقض ، س42 

قضائية ، رقم 156 ، ص696.
)2(  سورة النساء ، آية 111 ، 112

)3(  سورة املدثر ، آية 38.
)4(  سورة اإلسراء ، آية 15.
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تلك األخيرة قد حُتدث في بعض  العقوبة كون  وال يخل مببدأ شخصية 
عليه.  احملكوم  أو  اجلاني  غير  إلى  متتد  مباشرة  غير  أث��اراً  الفردية  احلاالت 
عائلها  من  أس��ره  ح��رم  قد  على شخص  نفذ  ال��ذي  اإلع��دام  حكم  ك��ون  فمثاًل 
 ، به  الذي كان ينفق عليها ال يعني أن مبدأ الشخصية قد مت املساس  الوحيد 

فهذه آالم غير مقصودة من املشرع أو من القاضي)1(.

اجلنائية: العقوبة  تفريد   : خامسًا 

لم  احلديث  اجلنائي  الفقه  أن  بيانها  السابق  العمومية  بضمانة  يتصل 
كانت  إذا  أن��ه  مبعنى  ج��ام��داً.  حتديداً  احمل��ددة  أو  الثابتة  العقوبة  يعرف  يعد 
واملقدار  النوع  حيث  من  متدرجة  أصبحت  أنها  إال  مقدماً  معروفة  العقوبة 
يعرف  ال��ذي  األم��ر  ه��ذا  اجل��ان��ي.  وخ��ط��ورة  اجلرمية  جسامه  مع  تتالءم  حتى 
التفريد  ولهذا   .L’individualisation de la peine اجلنائية   العقوبة  بتفريد 

ثالثة: مستويات 

التشريعي:  التفريد   : أ 

يراعي  L’individualisation législative  حني  تشريعياً  التفريد  يكون 
على  فيفرض   ، مجرم  كل  ظروف  بحسب  تدريجها  للعقوبة  إنشاءه  في  املشرع 
املقررة  العادية  العقوبة  من  أخف  أو  أشد  عقوبته  معني  نص  تطبيق  القاضي 
لنفس الفعل إذا وقع في ظروف معينة أو من جناه محددين. ومثال ذلك وجوب 
تشديد العقوبة إذا اتصل السلوك اإلجرامي بواقعة إكراه مادي أو معنوي ) م. 
268 عقوبات مصري( ، أو إذا وقع هذا السلوك من طائفة معينة )كاإلجهاض 
الواقع من طيب أو صيدلي أو جراح أو قابلة م. 263 عقوبات مصري(. ومثال 
بقية شركاءه  عن  اجلناة  أحد  إخبار  حاله  في  العقاب  من  اإلعفاء  تقرير  ذلك 
املقرر  بقية اجلناة )األمر  القبض على  إلى  السلطات  متى أوصل هذا اإلخبار 
 101 في جرائم العدوان على املال العام وجرائم اإلرهاب م88 مكرر ه� و م. 

و م. 118 مكرر ب عقوبات مصري (.

)1(  R. Merle et A. Vitu، op. cit.، p.749 et s.



137

القضائي:  التفريد   : ب 

عن  مت  إذا   L’individualisation judiciaire قضائياً  التفريد  يكون 
وأخ��ر  أدن��ى  ح��د  ب��ني  العقوبة  يضع  فاألخير  امل��ش��رع.  قبل  م��ن  اإلن��اب��ة  طريق 
حسب  احلدين  هذين  بني  التقديرية  سلطته  إعمال  للقاضي  يترك  ثم  أقصى 
املشرع  يترك  أن  أيضاً  القضائي  التفريد  واملجرم. ومن صور  ظروف اجلرمية 
بني  كاخليرة   ، مختلفتني  درجتني  أو  نوعني  من  عقوبتني  بني  اخليرة  للقاضي 
اإلعدام والسجن املؤبد في اجلنايات ، أو بني احلبس والغرامة في اجلنح ; أو 
إمكانية النزول بالعقاب درجة أو درجتني وفقا ملا تقتضيه ظروف اجلرمية )م 
تنفيذها  إيقاف  مع  بالعقوبة  احلكم  أيضاً  ذلك  وصورة  مصري(.  عقوبات   17

بنفاذها حسب األحوال. أو 

التنفيذي: التفريد   : ج 

يتاح  حني   L’individualisation exécutoire تنفيذياً  التفريد  يكون 
تعدل  أن   ، بالعقوبة  الصادر  للحكم  تنفيذها  حال   ، نفسها  العقابية  ل��إلدارة 
على  يطرأ  ما  حسب  تنفيذها  طريقة  من  أو  مدتها  من  أو  العقوبة  طبيعة  من 

واإلصالح. للتأهيل  استجابته  ومدى  املجرم  شخصية 

فيمكن جلهة  الليمانات  في  تطبيقها  يقتضي  العقوبة  نوع  كان  إذا  فمثال 
التنفيذ بعد فترة أن تنقل احملكوم عليه إلى أحد السجون العمومية إذا رأت أن 
الليمانات.  ظروف  يناسب  يعد  لم  على شخصيته  طرأ  الذي  االيجابي  التطور 
العقوبة  املتبقي من  التفريد أيضاً إمكانية إسقاط اجلزء  النوع من  ومثال هذا 
عن  العفو  أو  الشرطي  اإلف��راج  لنظام  وفقا  تنفيذها  في  البدء  من  فترة  بعد 
، متى كان سلوك احملكوم عليه  إبدالها بأخف منها  أو  العقوبة كلها أو بعضها 

ينبئ عن عدم العودة إلى طريق اجلرمية مرة أخرى)1(.

اجلنائية: العقوبة  إنسانية   : سادسًا 

يقصد بإنسانية العقوبة اجلنائية Peine humanitaire، أال يكون للعقوبة 
اجلرمية  طريق  في  هوى  قد  الفرد  لكون  فليس  اإلنسان.  لكرامة  سالب  أثر 

)1(  R. Schmelck et G. Picca، op. cit.، p. 67 et s.
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املادة اخلامسة  أكدت  وأدميته. وعلى هذا  يهدر كرامته  ويعامل مبا  يعاقب  أن 
إخضاع  يجوز  »ال  أنه  على  نصت  حينما  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلع��الن  من 
بالكرامة«.  حاطه  أو  إنسانية  غير  أو  قاسية  لعقوبات  أو  للتعذيب  شخص 
وإل��ى ه��ذا أش��ار امل��ش��رع ال��دس��ت��وري امل��ص��ري ف��ي ع��ام 1971م ف��ي امل��ادة 42 
بقوله »كل مواطن….يحبس… جتب معاملته مبا يحفظ عليه كرامة اإلنسان وال 
يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. كما ال يجوز… حبسه في غير األماكن اخلاضعة 
40 من قانون  للقوانني الصادرة بتنظيم السجون«. وهذا أيضا ما رددته املادة 
أو  إنسان  أي  على  القبض  يجوز  »ال  أنه  على  اجلنائية حني نصت  اإلج��راءات 
يجوز  وال  اإلنسان  كرامة  عليه  يحفظ  معاملته مبا  كما جتب  بأمر…  إال  حبسه 
بإلغائه  مؤخراً  املصري  املشرع  استجاب  هذا  وإلى  معنوياً«.  أو  بدنياً  إي��ذاؤه 
كانت  التي   1956 لسنة   396 رقم  السجون  تنظيم  قانون  من   7/43 للمادة 

السجون)1(. على  توقع  تأديبية  كعقوبة  اجللد  على  تنص 

)1(  راجع القانون رقم 152 لسنة 2001م ، اجلريدة الرسمية ، ع2 ، 10 يناير 2002م. 
واملادة قبل إلغائها كانت تنص على »جلد املسجون مبا ال يزيد على 36 جلدة ، فإن كان 
عمر املسجون أقل من سبع عشرة سنة استبدل باجللد الضرب بعصا رفيعة مبا ال يجاوز 
عشرة عصي وتبني الالئحة الداخلية وصف األداة التي تستعمل في الضرب«. وكانت 
1961م تنص على أن: »يستعمل في  79 لسنة  81 من قرار وزير الداخلية رقم  املادة 
اجللد أداة عبارة عن يد مخروطة من الشوم طولها 48 سم وقطرها بوصة ، مركب بأحد 
طرفيها قطعة من سير جلد متصلة بحبل كتان مجدول بطول 25 سم ، والباقي عبارة عن 
سبعة أفرع بكل فرع ست عقد طولها 50 سم وسمكها 6ملم. وتنفذ عقوبة اجللد بالضرب 
بهذه األداة بأعلى الظهر«. وكانت هذه العقوبة التأديبية مقررة في حالتي االعتداء على 
من  ذلك  إلى  وما  اجلماعي  التمرد  أو  السجن  في  النظام  بهم حفظ  املنوط  املوظفني 
حاالت الضرورة التي يقررها وزير الداخلية. راجع حول موقف التشريعات املقارنة من 

اجللد كعقوبة تأديبية ، د. غنام محمد غنام ، املرجع السابق ، ص57 وما بعدها. 
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الثالث املبحث 
اجلنائية  العقوبة  أقسام 

: وتقسيم  متهيد 

للعقوبة اجلنائية أقسام خمسة متنوعة ، فيمكن تقسيم العقوبات حسب 
وهو  للمخالفات،  وعقوبات  للجنح  وعقوبات  جنايات  عقوبات  إلى  جسامتها 
حسب  تقسيمها  وميكن  والعقوبات)1(،  للجرائم  الثالثي  بالتقسيم  يعرف  ما 
وأخرى  بدنية  عقوبات  إلى   - محلها  حيث  من  أي   - بها  متس  التي  احلقوق 
وميكن   ، واالعتبار  بالشرف  ماسة  أو  للحقوق  سالبة  وأخ��رى  باحلرية  ماسة 
تقسيمها -  ، وميكن  وأخرى مؤقتة  إلى عقوبات مؤبدة  تقسيمها حسب مدتها 
عقوبات  إلى  تبعيتها،  أو  أصالتها  حسب   - املصري  التشريع  به  أخذ  ما  وفق 
إلى  مصدرها  حسب  تقسيمها  ميكن  وأخيراً   ، وتكميلية  تبعية  وأخرى  أصلية 
في  بالتفصيل  نتناولها  سوف  األقسام  وهذه  شرعية.  وأخرى  وضعية  عقوبات 

التالية. املطالب 

األول املطلب 
جسامتها حيث  من  اجلنائية  العقوبات 

العقوبات  مدونة  من   12  ،  11  ،  10 امل��واد  في  املصري  املشرع  أش��ار 
فقسمها   ،  La sévérité des peines جسامتها  حيث  من  العقوبات  أنواع  إلى 
عقوبات  بأن  وقرر  للمخالفات.  وأخرى  للجنح  وأخرى  للجنايات  عقوبات  إلى 

)1(  ووفق هذا التقسيم فإن جسامة العقوبة هى التي تدل على نوع اجلرمية ، وهو أمر منتقد 
لكون العقوبة اثر للجرمية والحقة على وقوعها.
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اجلنايات هى اإلعدام والسجن املؤبد والسجن املشدد والسجن )م10()1(. أما 
مائة  على  مقدارها  أقصى  يزيد  التي  والغرامة  احلبس  فهى  اجلنح  عقوبات 
الغرامة  هي  واح��دة  عقوبة  في  املخالفات  عقوبة  تتوحد  بينما  )م11(.  جنيه 

التي ال يزيد حدها األقصى على مائة جنيه )م12(.

نوع  لبيان  معيار  العقوبة  تقسيم  من  يجعل  املشرع  أن  ذلك  من  ويظهر 
اجلرمية ، فالستكشاف كون اجلرمية جناية أم جنحة أم مخالفة يتعني الرجوع 
اجلنح  بني  التفرقة  ضابط  أن  أيضا  التقسيم  يظهر  كما  عقوبتها.  مقدار  إلى 
واملخالفات ، إذا كانت العقوبة املقررة هى الغرامة ، هو مقدار هذه األخيرة. 
فهى  ذل��ك  عن  تقل  كانت  وإن   ، جنحة  فهى  جنيه  مائة  على  تزيد  كانت  ف��إن 

مخالفة.

يتعلق   ، األثار)2(  من  العديد  التقسيم  هذا  على  املصري  املشرع  ويرتب 
بعضها بأحكام القانون اجلنائي املوضوعي )قانون العقوبات( ، وبعضها األخر 
ومثال  اجلنائية(.  اإلجراءات  )قانون  اإلجرائي  اجلنائي  القانون  بأحكام  يتعلق 
ما يتعلق بقانون العقوبات ، أحكام الشروع ، والعود ، ووقف التنفيذ ، وسريان 
املخففة.  القضائية  والظروف  واملصادرة،   ، املكان  حيث  من  اجلنائي  القانون 
وضمانات  أح��ك��ام  تعلق   ، اإلج��رائ��ي  اجل��ان��ب  على  التقسيم  ه��ذا  أث��ر  وم��ث��ال 
التحقيق االبتدائي ، واالدعاء املباشر ، واالختصاص ، ونظام األوامر اجلنائية 
، وحق االستعانة مبحام ، والطعن في األحكام ، وتقادم الدعوى ، ورد االعتبار 

به...الخ.

طبيعة  بتحديد  املتعلقة  الفقهية  املشكالت  أحد  التقسيم  هذا  يثير  وقد 
احلكم  بإمكانية  للقاضي  يسمح  ثم  عقوبة  املشرع  لها  يقرر  حينما  اجلرمية 
بعقوبة أشد أو اخف. فهذه اإلجازة التشريعية قد جتعل القاضي يحكم بعقوبة 
قضائي  بظرف  أو  قانوني  بعذر  اجلناية  اق��ت��ران  كحالة   ، جناية  ف��ي  جنحة 
مخفف )م.17 ، م.251 عقوبات( ، وقد جتعله يحكم بعقوبة اجلناية في جنحة 

يونيو   19 ف��ي   ، تابع  ع25   ، الرسمية  اجل��ري��دة   ،  2003 لسنة   95 بالقانون  معدلة    )1(
.2003

، حتت  العقوبات  قانون  في  العام  القسم  أص��ول   ، مؤلفنا  التفصيل  من  ملزيد  راج��ع    )2(
الطبع.
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51 عقوبات(. ، كما لو كان املتهم عائداً مثاًل )م. 

تظل  هل   ، اجلرمية  طبيعة  ح��ول  التساؤل  يثور  األح��وال  ه��ذه  مثل  في 
جناية أو جنحة حسب العقوبة املقررة في النص ، أم تتغير طبيعتها حسب ما 
قد قضى به القاضي من عقوبة. : حول تلك املشكلة تنوعت اآلراء على ثالثة 
أولها يرى أن اجلرمية تظل جناية أو جنحة على حالها وفق ما هو   : مذاهب 
مقرر في النص التشريعي ، على أساس أن العبرة في حتديد طبيعة اجلرمية 
هى بجسامتها املوضوعية ال مبا يطرأ من ظروف وأعذار. فهذه األخيرة أمور 

الفعل)1(.  تغير من جسامة  ال  استثنائية طارئة 

إلى  تتحول  اجل��رمي��ة  طبيعة  أن  إل��ى  ال��ق��ول  إل��ى  الثاني  ال��رأي  وي��ذه��ب 
التشديد  هو مصدر  املشرع  أن  أساس  على   ، األحوال  جنحة حسب  أو  جناية 
أو التخفيف ، وهو وحدة الذي قدر أن جسامه الفعل في ظل ظروف وأعذار 

تخفيفاً)2(. أو  تشديداً  تبدل  معينة 

أما الرأي الثالث فيتجه إلى التفرقة إلى ما إذا كان التشديد أو التخفيف 
يرجع إلى عذر قانوني أم إلى ظرف قضائي. ففي حالة التشديد أو التخفيف 
لعذر قانوني يتغير نوع اجلرمية من جناية إلى جنحة أو العكس، أما في حالة 
هذا  وعلة  حالها.  على  اجلرمية  فتظل  قضائي  لظرف  التخفيف  أو  التشديد 
أن العذر القانوني يكون وجوبي التطبيق وال حيله للقاضي فيه، أي أن املشرع 
العذر يجعل اجلرمية من طبيعة مختلفة،  توافر هذا  الفعل مع  أن  بنفسه  قدر 
وبالتالي فهو ال يقدر للجرمية إال عقوبة واحدة وهى التي يجب أن تؤخذ في 
فللقاضي   ، املخففة  أو  املشددة  القضائية  الظروف  حالة  في  أما  احلسبان. 
رفع  أو  جنحة  إلى  اجلناية  بنفسه  أنزل  فإن   ، تطبيقها  في  التقديرية  السلطة 
تظل  أن  يجب  وبالتالي  املشرع  عمل  ال  عمله  هو  هذا  كان  جناية  إلى  اجلنحة 

حالها)3(. على  اجلرمية 

)1(  د. السعيد مصطفى السعيد ، األحكام العامة في قانون العقوبات ، ط4 ، 1962 ، ص 
.60

)2(  أ. زكى العرابي ، شرح القسم العام من قانون العقوبات ، القاهرة ، 1925 ، ص 135.
)3(  د. محمود جنيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، دار النهضة العربية ، 

1983 ، ص 58.
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، والذي  الرأي األول لالتفاقه مع مبدأ الشرعية  ونحن منيل إلى تأييد 
للقاضي  ختامي  عمل  على  اإلجرامية  للواقعة  النهائي  التكيف  يتوقف  أن  مينع 
محض  تشريعي  عمل  وأقسامها  اجلرمية  فتحديد  بالعقوبة.  النطق  وهو  أال   ،

ال شأن للقضاء به.

الثاني املطلب 
محلها حيث  من  اجلنائية  العقوبات 

: تقسيم 

أي   ،  L’objet de la peine محلها  حيث  من  اجلنائية  العقوبات  تنقسم 
من حيث احلق الشخصي الذي متس به، إلى عقوبات بدنية ، وسالبة أو مقيدة 

، وأخيراً ماسة باالعتبار. ، ومالية  أو مقيدة للحقوق  ، وسالبة  للحرية 

: : العقوبات البدنية   أواًل 

على  ينصب  اجلزاءات  من  نوع   Peines corporelles البدنية  العقوبات 
جسد احملكوم عليه ، كاإلعدام واجللد وقطع اليد أو األطراف والتعذيب. ولم 
يعد يبقى في التشريعات اجلنائية املعاصرة إال الصورة األولى وهى اإلعدام ، 
والتي سنوليها الشرح في صفحات تالية عند بيان اخلالف حول اإلبقاء عليها 

إلغائها. أو 

باحلرية:  املاسة  العقوبات   : ثانيًا 

من  من��ط    Peines touchant la liberté ب��احل��ري��ة  امل��اس��ة  ال��ع��ق��وب��ات 
أو  مكان معني  يقيم في  بأن  فتلزمه  عليه في حريته  العقوبات تصيب احملكوم 
تكون سالبة  العقوبات قد  قيوداً حتول دون جتواله بحرية. وهذه  تفرض عليه 
Peines privatives de liberté ، وقد تكون العقوبات املاسة باحلرية  للحرية  

Peines restrictives de liberté وليست سالبة. مجرد مقيدة لها 
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 : املصري  التشريع  للحرية في  السالبة  العقوبات   : أ 

احملكوم  إيداع  تنفيذها  يقتضي  التي  تلك  للحرية هى  السالبة  العقوبات 
عليه في مكان معني فترة ما من الزمن يحرم خاللها من حريته في التنقل كيف 
 2003 95 لسنة  القانون رقم  إلى ما قبل صدور  يشاء. وكان املشرع املصري 
بشأن إلغاء محاكم أمن الدولة املنشئة بالقانون 105 لسنة 1980 وتعديل بعض 
السالبة  العقوبات  بني  ي��درج   ، اجلنائية  واإلج��راءات  العقوبات  قانون  أحكام 
إلى جانب   ، املؤقتة  الشاقة  واألشغال  املؤبدة  الشاقة  األشغال  للحرية عقوبتي 
عقوبتي السجن واحلبس )املواد من 10 إلى 19(.  وبصدور هذا القانون حلت 
استبدلت  بينما   ، املؤبدة  الشاقة  األشغال  عقوبة  محل  املؤبد  السجن  عقوبة 
على  يترتب  أن  دون   ، املشدد  السجن  بعقوبة  املؤقتة  الشاقة  األشغال  عقوبة 
هذا االستبدال تغير في مضمون العقوبة أو في مدتها أو في طريقة تنفيذها 
تسليم  طلبات  نفاذ  تيسير  بغية  آخر  محل  للفظ  إحالل  إال  األمر  يعدو  فال   ،
السالبة  للعقوبات  أصبحت  ثم  ومن  املصرية.  السلطات  التي جتريها  املجرمني 

: التالي  التفصيل  أربعة على  املصري مناذج  التشريع  للحرية في 

: املؤبد   عقوبة السجن 

السجن املؤبد Réclusion à perpétuité ، الذي حل محل عقوبة األشغال 
عرفته  وقد  للجنايات.  املقررة  للحرية  السالبة  العقوبات  أول   ، املؤبدة  الشاقة 
السجن  »عقوبة  بقولها   2003 لسنة   95 بالقانون  املعدلة  عقوبات   14 املادة 
 ، قانوناً  لذلك  املخصصة  السجون  أح��د  في  عليه  احملكوم  وض��ع  هى  املؤبد 
وتشغيله داخلها في األعمال التي تعينها احلكومة ، وذلك مدة حياته إذا كانت 

مؤبدة«.  العقوبة 

ولكنها   ، بها  عليه  احملكوم  حياة  كل  املؤبد  السجن  يستغرق  أن  واألصل 
شروط  وف��ق  يجوز  إذ   ، الشرطي  اإلف��راج  نظام  بتطبيق  مؤقتة  عملياً  تصبح 
العقوبة عشرين  إذا قضى من  املؤبد  بالسجن  معينة اإلفراج عن احملكوم عليه 

2/52 من قانون تنظيم السجون(. سنة )م 

كما أن األصل أن تنفذ هذه العقوبة في الليمانات. إال أن املشرع أعفى 
أن  15 عقوبات على  املادة  األماكن. فنصت  تنفيذها في هذه  فئات معينة من 
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»يقضي من يحكم عليه بعقوبة السجن املؤبد من الرجال الذين جاوزا الستني 
العمومية«.  السجون  أح��د  في  عقوبته  م��دة  مطلقا  النساء  وم��ن  عمرهم  من 
عليهم  »ينفذ احملكوم  أن  السجون  تنظيم  قانون  الثالثة من  املادة  أوضحت  كما 

: اآلتية  احلاالت  في  العمومية  السجون  في  املؤبد...عقوبتهم  بالسجن 

لنظام  اخلضوع  عن  صحية  لألسباب  عجزهم  يثبت  الذين  الرجال   -*
الليمان; 

*- من أمضى في الليمان نصف املدة احملكوم عليه بها أو ثالث سنوات 
أي املدتني أقل وكان سلوكه حسنا خاللها.

: املشدد  السجن  عقوبة 

امل��ق��ررة  ال��ع��ق��وب��ات  إح���دى   Réclusion criminelle امل��ش��دد  ال��س��ج��ن 
للجرائم املعدودة من اجلنايات وتقتضي وضع احملكوم عليه في أحد السجون 
احلكومة  تعينها  التي  األعمال  في  داخلها  وتشغيله  قانوناً  لذلك  املخصصة 
املدة احملكوم بها ، والتي ال يجوز أن تنقص عن ثالث سنني ، وال أن تزيد على 
خمس عشرة سنة إال في األحوال اخلصوصية املنصوص عليها قانوناً )م. 14 

معدلة(.  عقوبات 

وتلك العقوبة ، شأن سابقتها تنفذ بحسب األصل في الليمانات ، إال إذا 
15 عقوبات(  )م.  العمر  الستني من  أو رجال جاوز   ، امرأة  عليه  كان احملكوم 
الليمان  لنظام  ال��رج��ال  من  عليه  احملكوم  خضوع  صعوبة  يفيد  ما  ثبت  أو   ،
ألسباب صحية ، أو ثبت أن سلوكه كان حسًنا وأمضى نصف املدة احملكوم بها 

3 من قانون تنظيم السجون(.  أو ثالث سنوات أي املدتني أقل )م. 

: عقوبة السجن  

مقررة  كعقوبة   ،  La prison السجن  عقوبة  عقوبات   16 امل��ادة  عرفت 
للجنايات، بقولها أنها:»وضع احملكوم عليه في أحد السجون العمومية، وتشغيله 
بها  احملكوم  املدة  احلكومة  تعنيها  التي  األعمال  في  خارجه  أو  السجن  داخل 
على خمس  تزيد  أن  وال  ثالث سنني  املدة عن  تلك  تنقص  أن  يجوز  وال  عليه. 

قانوناً«. املنصوص عليها  إال في األحوال اخلصوصية  عشرة سنة 
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فيها  وتنفذ  ابتدائية  محكمة  كل  دائ��رة  في  توجد  العمومية  والسجون 
عقوبة السجن أو عقوبة السجن املؤبد أو املشدد إذا توافر أحد الظروف التي 

ذلك. تقتضى 

: احلبس  عقوبة 

 - اجلنح  عقوبات  أول��ى  ه��ى   -  L’emprisonnement احلبس  عقوبة 
في  عليه  احملكوم  احلبس هى وضع  بقولها:»عقوبة  عقوبات   18 املادة  عرفتها 
أحد السجون املركزية أو العمومية املدة احملكوم بها عليه. وال يجوز أن تنقص 
هذه املدة عن أربع وعشرين ساعة وال أن تزيد على ثالثة سنني إال في األحوال 

قانوناً«. عليها  املنصوص  اخلصوصية 

البسيط  احل��ب��س  هما   : ع��ق��وب��ات   19 امل���ادة  بنيتهما  ن��وع��ان  واحل��ب��س 
واحلبس مع الشغل. واألول ال يتضمن إلزام احملكوم عليه بعمل داخل أو خارج 
املذكورة  املادة  الثانية من  الفقرة  الثاني فقد أوضحت  أما  العقابية.  املؤسسة 
أو خارجها في  السجون  الشغل يشتغلون داخل  أن احملكوم عليهم باحلبس مع 
فارق  ال  العملي  املستوى  على  أنه  رأينا  وفى  احلكومة.  تعينها  التي  األعمال 
في  عليهم  احملكوم  تشغيل  البسيط  احلبس  يتضمن  ما  غالبا  إذ  النوعني  بني 
القائل أن نوعا احلبس ليسا إال أسلوبني  الرأي  نؤيد  وبالتالي  بعض األعمال. 
في  طريقتني  لها  واحدة  عقوبة  فاحلبس  منفصلتني.  عقوبتني  وليسا  للتنفيذ 

.)1 التنفيذ)

العقوبة  كانت  كلما  وذلك  وجوبية  عقوبة  يكون  قد  الشغل  مع  واحلبس 
ولو  حتى  القانون  عليها  ينص  حالة  كل  في  وكذلك  سنة  من  أكثر  بها  املقضي 
 317 )م  والشروع فيها  السرقة  أقل من سنة. ومن ذلك حاالت  العقوبة  كانت 

)م/324(…الخ. املفاتيح  تقليد  و318 عقوبات( جرمية 

ميكن  أن��ه  إال  املركزية،  السجون  في  احلبس  عقوبة  تنفذ  أن  واألص��ل 
: وذلك في حالتني  العمومية  السجون  تنفيذها في 

للتنفيذ وقت صدور احلكم عن ثالث شهور  املتبقية  املدة  زادت  إذا   -*

)1(  في ذات املعنى د. عبد العظيم مرسي وزير ، املرجع السابق ، ص 30.
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)أى بعد خصم هذه احلبس االحتياطي من مدة العقوبة احملكوم بها( )م/3 – 
السجون(. تنظيم  قانون  د من 

العمومية  السجون  في  قبل  من  أودع  قد  عليه  احملكوم  يكن  لم  إذا   -*
د من   – أياً كانت مدة احلبس )أي حتى لو كانت أقل من ثالثة شهور( )م/3 

السجون(. تنظيم  قانون 

لكل  ي��ج��وز  أن��ه  الثانية  فقرتها  ف��ي  ع��ق��وب��ات   18 امل���ادة  أوض��ح��ت  وق��د 
من  ب��دالً  يطلب  أن  شهور  ثالثة  جت��اوز  ال  ملدة  البسيط  باحلبس  عليه  محكوم 
على  احلكم  نص  إذا  إال   ، السجن  خ��ارج  تشغيله  عليه  احلبس  عقوبة  تنفيذ 
قانون  479 من  امل��ادة  رددت��ه  ال��ذي  األم��ر  ذات  وهو  اخليار.  حرمانه من هذا 
عيوب  تفادى  في  الرغبة  وهى  واضحة  النص  هذا  وعلة  اجلنائية.  اإلجراءات 

بعد ذلك. املدة كما سنوضح  عقوبة احلبس قصير 

ب : الــعــقــوبــات املــقــيــدة لــلــحــريــة فــي الــتــشــريــع املــصــري )منـــوذج 
البوليس):  مراقبة  حتت  الوضع 

على  قيود  وضع  إلى  يؤدى  العقوبات  من  نوع  للحرية  املقيدة  العقوبات 
تسلب  ال  فهى  معينة…الخ.  مهنة  مزاولة  في  أو  التنقل  في  عليه  احملكوم  حرية 
احملكوم عليه حريته متاماً ولكنها تقيد تلك احلرية. ومن أمثلتها حتديد إقامة 
 533 املهتم في مكان معني أو منعة من ارتياد أمكنة معينة أو اإلقامة فيها )م 

جنائية(. إجراءات 

التشريع  في  اإلط��الق  على  للحرية  املقيدة  العقوبات  صور  أشهر  ومن 
األثر  عقوبات   29 امل��ادة  بينت  والتي  البوليس  مراقبة  حتت  الوضع  املصري 
احملكوم  إل��زام  البوليس  مراقبة  على  »يترتب  بقولها  بها  احلكم  على  املترتب 
بينت  ثم  املراقبة«.  بتلك  املختصة  القوانني  في  املقررة  األحكام  بجميع  عليه 
تستوجب  أنها  مقررة  املراقبة  أحكام  مخالفة  على  املترتب  األث��ر  امل��ادة  ذات 

احلكم على مرتكبها باحلبس مدة ال تزيد على سنة واحدة.

1945 وكذلك  99 لسنة  القانون رقم  املراقبة هو  لهذه  املنظم  والقانون 
من  ويظهر  فيهم.  واملشتبه  املتشردين  بشأن   1923 لسنة   24 رق��م  القانون 
االلتزامات  من  يفرض عدد  البوليس  مراقبة  الوضع حتت  أن  القانونني  هذين 
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على احملكوم عليه بتلك العقوبة منها : إلزامه باتخاذ محل إقامة محدد توافق 
وعدم   ، معينة  مواعيد  في  اجلهات  لتلك  يتقدم  وأن   ، األمنية  اجلهات  عليه 
مبارحة مسكنة من غروب الشمس إلى شروقها ، إال إذا أعفى من ذلك بسبب 
اإلدارة. وقد استثنى املشرع من اخلضوع  أو ألي سبب أخر تقدره جهة  عمله 
سنة  عشرة  ثمان  يبلغوا  لم  الذين  املشردين  األحداث  البوليس  مراقبة  لعقوبة 
املشردين  باألحداث  اخلاص  1949م  لسنة   124 القانون  من   14 )م  ميالدية 

1974م بشأن األحداث(. 31 لسنة  وكذلك املادة األولى من القانون 

وع��ن طبيعة ع��ق��وب��ة ال��وض��ع حت��ت م��راق��ب��ة ال��ش��رط��ة مي��ك��ن ال��ق��ول ب��أن 
حسب  تكميلية  أو  تبعية  أو  أصلية  عقوبة  ت��ك��ون  فقد  مختلطة.  طبيعة  لها 

األحوال.

فقد يكون الوضع حتت املراقبة عقوبة أصلية - أي يحكم بها وحدها- 
لسنة   98 رق��م  بقانون  م��رس��وم  م��ن   2 فترة   3  ،  1/2 )م  التشرد  ج��رائ��م  ف��ي 
2 م��ن ذات امل��رس��وم  1945م( وج��رائ��م االش��ت��ب��اه )م6 ف��ق��رة أول���ى وم7 ف��ق��رة 
تصبح مماثلة  فإنها  وحدها  العقوبة  بهذه  احلكم  وحال  الذكر(.  بقانون سالف 
لعقوبة احلبس في كافة أحكامه )م1 من املرسوم بقانون سالف الذكر( ، مبعنى 
ضرورة خصم مدة احلبس االحتياطي من مدة الوضع حتت املراقبة ، وكذلك 

3 عقوبات(. ضرورة احتساب عقوبة املراقبة سابقة في العود )م2/49 ، 

وقد تكون عقوبة املراقبة عقوبة تبعية - أي يجب تنفيذها تابعاً للعقوبة 
األصلية ولو لم ينطق بها القاضي - وذلك في حالتني :

في جرائم  السجن  أو  املشدد  أو  املؤبد  السجن  بعقوبة  احلكم  حالة   -*
قتل  أو  س��رق��ة  أو  النقود  وت��زي��ف  احلكومة  ب��أم��ن  املخلة  كاجلنايات   ، معينة 
جلناية  أو   ، عقوبات   234 امل��ادة  من  الثانية  الفقرة  في  املبينة  األح��وال  في 
أو  قتل  ج��رائ��م  )وه��ى  عقوبات  و368   356 امل���واد  ف��ي  عليها  املنصوص  م��ن 
تلك  وفى  املزروعات(.  إتالف  وجناية  مقتضى  بدون  وال��دواب  احليوانات  سم 
العقوبة  ملدة  مساوية  مدة  الشرطة  مراقبة  عليه حتت  احملكوم  يوضع  األحوال 

األصلية احملكوم بها مبا ال يزيد على خمس سنوات )م28 عقوبات(.

إب��دال  أو  عنهم  العفو  عند  امل��ؤب��د  بالسجن  عليهم  احمل��ك��وم  ح��ال��ة   -*
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»إذا  أن��ه  على  نصت  حني  عقوبات   75 امل��ادة  عليه  أك��دت  ما  وه��ذا  عقوبتهم. 
عفي عن محكوم عليه بالسجن املؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتما حتت 
غير  على  العفو  قرار  في  يكن نص  لم  ما  مدة خمس سنوات  الشرطة  مراقبة 
ذلك«. ونرى أن هذا احلكم ميتد إلى حالة احملكوم عليهم بعقوبة اإلعدام حال 

بعقوبة أخف. العقوبة  إبدال هذه  أو  العفو عنهم 

أي   ، تكميلية  عقوبة  الشرطة  مراقبة  حتت  الوضع  يكون  قد  وأخ��ي��راً 
كعقوبة تكمل عقوبة أصلية وال تنفذ إال عند احلكم بها ، سواء كان هذا احلكم 
جوازياً أو وجوبياً. وعلى هذا فقد تكون عقوبة مراقبة الشرطة عقوبة تكميلية 
وجوبية ، أي يلزم القاضي حتماً احلكم بها عند احلكم بعقوبة أصلية ، وذلك 
العقوبة عن  تقل  ال  احلالة  تلك  )وفى  واالشتباه  التشرد  إلى  العود  في حاالت 
2/6 من الرسوم سالف الذكر(.  سنة وال تزيد عن خمس سنوات( ) م2/2 و 
للقاضي  يكون  أي   ، جوازية  تكميلية  عقوبة  الشرطة  مراقبة  عقوبة  تكون  وقد 
جاء  ما  ذلك  ومثال   ، أصلية  بعقوبة  احلكم  عند  ال  أم  بها  احلكم  في  اخليرة 
أن احملكوم عليهم باحلبس لسرقة يجوز  التي تنص على  320 عقوبات  باملادة 
في حالة العود أن يجعلوا حتت مراقبة البوليس مدة سنة على األقل أو سنتني 
عقوبات(،  )م336  النصب  ف��ي  ال��ع��ود  عقاب  أيضا  ذل��ك  وم��ث��ال  األك��ث��ر.  على 
وقتل أو سم احليوانات دون مقتضى )م 350 عقوبات( ، أو إتالف املزروعات 

)م367 عقوبات(.

حتديد  على  ال��ث��الث  األن���واع  ه��ذه  إل��ى  الشرطة  مراقبة  تقسيم  وي��ؤث��ر 
من  تنفيذها  يبدأ  فإنه   ، أصلية  عقوبة  كونها  حالة  ففي  تنفيذها.  بدأ  ميعاد 
يوم صدور احلكم بها نهائياً. أما حني تكون عقوبة تبعية أو تكميلية فإنه يبدأ 

األصلية. العقوبة  انتهاء  تاريخ  من  سريانها 

ويذهب الفقه إلى القول بأن عقوبة مراقبة الشرطة ال توقف وال يقطع 
فترة  خ��الل  احلبس  في  ل��وج��وده  أو  عليه  احملكوم  بهروب  ول��و  حتى  تنفيذها 
منها. ذلك أن علة هذه العقوبة هو منع احملكوم عليه من ارتكاب جرمية خالل 
املراقبة مثال أو حبس  املراقبة. وعلى ذلك لو هرب احملكوم عليه بعقوبة  مدة 
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القول  من  املانع  فما  جرمية  أي  الهروب  فترة  خالل  يرتكب  لم  ولكنه  خاللها 
أجلها)1(. وانقضاء  أو احلبس  الهروب  تنفيذها رغم  بتمام 

للحقوق  املقيدة  أو  السالبة  العقوبات   : ثالثًا 

 Peines privatives au ل��ل��ح��ق��وق    امل��ق��ي��دة  أو  ال��س��ال��ب��ة  ال��ع��ق��وب��ات 
حقوقه  في  عليه  احملكوم  يصيب  اجل��زاءات  من  نوع   restrictives de droits
أو   ، احلكومة  وظائف  في  التعيني  من  احلرمان  ومثالها  والسياسية.  املدنية 
أو   ، له  الترشيح  أو  االنتخاب  حق  من  احلرمان  أو   ، ينشان  أو  برتبة  التحلي 
احلرمان من ممارس مهنة أو عمل معني. ومثالها في القانون املصري ما جاء 
يستلزم حتماً  جناية  بعقوبة  »كل حكم  أن  قررت  عندما  25 عقوبات  املادة  في 

حرمان احملكوم عليه من احلقوق واملزايا اآلتية« : 

أو  متعهد  بصفة  أو   ، مباشرة  احلكومة  في  خدمة  أي  في  القبول   -*
أياً كانت أهمية اخلدمة ; ملتزم 

*- احلرمان من التحلي برتبة أو نيشان. وهذا احلرمان مؤبد ينصرف 
إلى احلاضر واملستقبل ، أي إلى ما قد يتحلى به بعد صدور احلكم من رتب 

ونياشني.

أي  االس��ت��دالل.  سبيل  على  إال  احملاكم  أم��ام  الشهادة  من  احلرمان   -*
لها قوة  ، وال يكون  تسمع شهادة احملكوم عليه بعقوبة جناية بدون حلف ميني 

الدليل في اإلدانة أو البراءة)2(. وهذا احلرمان مؤقت مبدة عقوبة اجلناية.

أيضاً  وه��و  وأم��الك��ه.  بأمواله  اخلاصة  أشغاله  إدارة  من  احل��رم��ان   -*
مختلطة  طبيعة  له  حرمان  وهو  األصلية.  العقوبة  تنفيذ  مبدة  مؤقت  حرمان 
 ، األهلية  ناقص  معاملة  عليه  احملكوم  يعامل  إذ  جزاء  أنه  على  إليه  ينظر  إذ 
مسئول  هناك  يكون  حتى  أيضاً  عليه  للمحكوم  ضمانة  أن��ه  على  إليه  وينظر 

التي صار بحكم سلب حريته عاجزاً عن رعايتها. يرعى مصاحلة 

)1(  د. عبد العظيم مرسي وزير ، املرجع السابق ، ص 52-51.
)2(  ويترتب على ذلك عدم جواز معاقبة هذا الشاهد بجرمية الشهادة الزور التي توجب أن 

تكون الشهادة قد سمعت بعد حلف اليمني.
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  : باالعتبار  املاسة  العقوبات   : رابعًا 

 Peines ال��ع��ق��وب��ات امل��اس��ة ب��االع��ت��ب��ار ن���وع م��ن ال��ع��ق��وب��ات ال��ت��ش��ه��ي��ري��ة 
 ; واعتباره  عليه  كرامة احملكوم  يستهدف خدش   humiliants ou infamants
به  التشهير  ، وذلك من خالل  املجتمع  أفراد  النيل من منزلته ومكانته بني  أي 
وبجرميته وإعالن عقوبته. ومن أمثلة ذلك نشر احلكم في الصحف أو غيرها 
من وسائل النشر وإلصاقه على اجلدان وفى األماكن العامة )م198 عقوبات( 
، وحرمانه من   )1/25 )م  العامة  الوظائف  تولي  من  عليه  ، وحرمان احملكوم 
الشهادة أمام احملاكم إال على سبيل االستدالل )م3/25( ، وحرمانه من التحلي 

بالرتب والنياشني )م2/25( ، وحرمانه من إدارة أمواله وأمالكه )م4/25(.

: املالية  اجلنائية  العقوبات   : خامسًا 

: تقسيم 

العقوبات املاليةPeines pécuniaires نوع من اجلزاءات يصيب احملكوم 
عليه في ذمته املالية فيحرمه من جزء من أمواله ، ويظهر ذلك عن نحو جلي 
التطبيق  في  العقوبتني  هاتني  ولألهمية  أواملصادرة.  بالغرامة  احلكم  حالة  في 

: التالي  التفصيل  على  األهمية  بعض  نوليهما  فإننا  العملي 

أ : عقوبة الغرامة اجلنائية   :

اجلنائية الغرامة  تعريف 

عليه  احملكوم  إلزام  بأنها   Amende الغرامة  عقوبات   22 املادة  عرفت 
تقل  أن  ي��ج��وز  وال  احل��ك��م.  ف��ي  امل��ق��در  املبلغ  احلكومة  خزينة  إل��ى  ي��دف��ع  ب��أن 
الغرامة عن مائة قترش وال أن يزيد حدها األقصى في اجلنح على خمسمائة 
جنيه ، وذلك مع عدم اإلخالل باحلدود التي يبنيها القانون لكل اجلرمية. فهى 
بأدائها  فقط  هو  ويلزم  املالية  ذمته  في  عليه  إيالم احملكوم  إلى  تهدف  عقوبة 
للدولة. وبالتالي تختلف الغرامة عن التعويض املدني على التفصيل الذي سبق 

أوضحناه. وأن 

واألصل في الغرامة أن تكون عقوبة أصلية ، وذلك في اجلنح واملخالفات. 
إال أنها قد تكون عقوبة تكميلية ، كما هو احلال في اجلنايات اخلاصة بجرائم 
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، كالرشوة واالختالس واالستيالء. العامة  األموال 

مقدارها  أقصى  يزيد  وال   ، للمخالفات  الوحيدة  العقوبة  هى  والغرامة 
جنيه  مائة  على  تزيد  فإنها  اجلنح  في  الغرامة  أما  )م.12(.  جنيه  مائة  على 
أو  التافهة  اجلنح  في حالة  وذلك   ، للجنحة  الوحيدة  العقوبة  تكون هى  وقد   ،
أو  الوجوب  سبيل  على  احلبس  جوار  إلى  الغرامة  تكون  وقد  اجلسامة.  قليلة 

التخير مع احلبس)1(. اجلواز وقد ينص املشرع عليها على سبيل 

 : اجلنائية  الغرامة  أقسام 

تنقسم الغرامة عادة إلى نوعني : أحدهما الغرامة احملددة أو البسيطة 
 Amende النسبية  ال��غ��رام��ة  واألخ���رى   Amende déterminée ou simple
التي يتولى أمر حتديد  proportionnelle. والغرامة احملددة أو البسيطة هى 
حرية  للقاضي  تاركاً  أقصى  وح��دا  أدن��ى  ح��دا  لها  يحدد  أو  املشرع  مقدارها 

تقديرها.

وقد سبق القول بأن احلد األدنى العام للغرامة هو مائة قرش ، ويجوز 
أخذ  الذي  األمر  وهو   ، املبلغ  هذا  من  أعلى  أخر  أدنى  املشرع حدا  يجعل  أن 
عقوبات  )و(   98 امل��ادة  في  عليها  املنصوص  اجلرائم  في  املصري  املشرع  به 
األدن��ى  احل��د  جعلت  وال��ت��ي  1982م،  لسنة   29 رق��م  بالقانون  أضيفت  ال��ت��ي 
للغرامة ألف جنيه. كما سبق كذلك القول أن احلد األقصى العام للغرامة في 
قد  املشرع  أن  جنيه.غير  خمسمائة  هو  اجلنح  وفى  قرش  مائة  هو  املخالفات 
يخرج عن ذلك ، كما هو احلال في جرائم التعامل غير املشروع في املخدرات 
جنيه  ألف  وال جتاوز خمسمائة  جنيه  ألف  مائة  عن  الغرامة  تقل  ال  قد  حيث 
املعدل  1960م  لسنة   182 ال��ق��ان��ون  م��ن  و37   35  ، م��ك��رر  و34  و34  )م33 

1989م(. 122 لسنة  بالقانون رقم 

أما الغرامة النسبية فهى التي ال يتحدد مقدارها في النص مببلغ ثابت 
احملتمل  أو  الفعلي  الضرر  ربطها مبقدار  يجرى  ولكن  ثابتني  بني حدين  ما  أو 

)1(  راجع بالتفصيل حول الغرامة ، د. سمير اجلنزوري ، الغرامة اجلنائية ، دراسة مقارنة 
في الطبيعة القانونية للغرامة وقيمتها العقابية ، 1967.
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كسب  من  حتقيقه  في  اجلاني  يطمع  كان  ما  أو  بالفائدة  ربطها  أو  للجرمية، 
مادي أو فائدة.

مقدارها  حتديد  يترك  بأن  احلدود  مطلقة  النسبية  الغرامة  تكون  وقد 
أو الكسب غير املشروع. مثال ذلك  ليتحدد وفقاً حلجم الضرر  ابتداًء وانتهاًء 
 69 رقم  بقانون  باملرسوم  تعديلها  قبل  عقوبات   108 م  عليه  تنص  كانت  ما 
السجن  عقوبة  والوسيط  واملرتشي  للراشي  تقرر  كانت  والتي   1953 لسنة 
تنص  ما  أيضاً  ذلك  ومثال  به.  وعد  أو  أعطى  ما  قيمة  تساوى  التي  والغرامة 

العام. 118 مكررا )أ( فيما يتعلق بجرائم العدوان على املال  عليه حاليا م 

حدودها  أح��د  ف��ي  مقيدة  النسبية  ال��غ��رام��ة  يجعل  أن  للمشرع  وميكن 
رقم  بقانون  باملرسوم  تعديلها  بعد  م103  ذلك  مثال  األخر.  ونسبيه في حدها 
يقل  ال  التي  والغرامة  املؤبد  السجن  عقوبة  للرشوة  تقرر  إذ   1953 لسنة   69

حدها األدنى عن ألف جنيه وال تزيد على ما أعطى أو وعد به.

: اجلنائية  الغرامة  تنفيذ  أحكام 

إال  بها  يحكم  أال  مبعنى   ، الشخصية  ملبدأ  تنفيذها  في  الغرامة  تخضع 
املدني  احل��ق  عن  املسئول  على  بها  احلكم  يجوز  فال  اجل��رمي��ة.  مرتكب  على 
اجلنائية  الدعوى  في  نهائي  حكم  قبل صدور  توفى  إذا  اجلاني  ورثة  على  وال 
املقامة ضده. على أنه إذا توفى املتهم بعد صدور احلكم النهائي عليه بعقوبة 
الغرامة وقبل التنفيذ، فإنه يجوز التنفيذ في تركته إذا كان قد ترك ماالً يورث 
الديون«. وعلى  بعد سداد  إال  تركه  القائلة »ال  الشرعية  بالقاعدة  وذلك عماًل 
هذا نصت املادة 535 إجراءات جنائية حني قررت إذا توفى احملكوم عليه بعد 

تركته. في  املالية…  العقوبات  تنفذ  نهائياً  عليه  احلكم 

 460 )م  نهائية  ص���ارت  إذا  إال  اجل��ن��ائ��ي��ة  األح��ك��ام  تنفذ  أال  واألص���ل 
إجراءات جنائية(. غير أن املشرع قد خرج في أحكام الغرامة عن هذا األصل 
واملصاريف  بالغرامة  ال��ص��ادرة  األحكام  أن  على   463 امل��ادة  في  فنص  العام 
تكون واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول استئنافها. واحلكمة في هذا اخلروج 
برد  تداركها  ميكن  فإنه  االستئناف  في  إلغائها  حالة  في  الغرامة  أحكام  أن 
التنفيذ  أي   - االستثناء  وه��ذا  عليه.  احمل��ك��وم  إل��ى  امل��دف��وع��ة  ال��غ��رام��ة  قيمة 
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الفوري لألحكام الغرامة ولو كان احلكم ابتدائياً - ال ينصرف إال إلى األحكام 
الصادرة حضورياً ، أما األحكام الغيابية بالغرامة فإنها تعود لألصل العام في 
على  الداللة  في  أضعف  تكون  الغيابية  األحكام  أن  ذلك  وعله  األحكام.  تنفيذ 

صحة ما قضت به من األحكام احلضورية)1(.

أو   ، اختياراً  التنفيذ قد يجري  فإن هذا   ، الغرامة  تنفيذ  أما عن طرق 
جبرياً ، أو بطريق اإلكراه البدني ، وذلك على النحو التالي :  

 : االختياري  التنفيذ 

بها  املقضي  املبالغ  ب��دف��ع  جبر  ودون  ط��واع��ًي��ا  عليه  احمل��ك��وم  ي��ق��وم  ق��د 
للحكومة. ورغبة من املشرع في التيسير على احملكوم عليه فإنه نص في املادة 
التي  اجلهة  ف��ي  اجلزئية  احملكمة  »لقاضى  أن��ه  على  جنائية  إج���راءات   510
طلبه  على  بناء  االستثنائية  األح��وال  في  املتهم  مينح  أن  فيها  التنفيذ  يجرى 
وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجال لدفع املبالغ املستحقة للحكومة ، وأن يأذن 
يجوز  وال   ، أشهر  تسعة  على  املدة  تزيد  أال  بشرط   ، أقساط  على  بدفعها  له 
التأخر في رفع  أو رفضه«. وعند  الطلب  بتبدل  الذي يصدر  الطعن في األمر 
أصدره  فيما  الرجوع  للقاضي  ويجوز  بل   ، جميعها  حتل  فإنها  األقساط  أحد 

من أن إذا رأى مقتضى لذلك«.

: اجلبري  التنفيذ 

الغرامة  أح��ك��ام  تنفيذ  أج��ل  م��ن  جنائية  إج���راءات   506 امل��ادة  أج��ازت 
املدينة  امل��واد  ف��ي  امل��راف��ع��ات  ق��ان��ون  ف��ي  امل��ق��ررة  بالطرق  يجرى حتصيلها  أن 
املستحقة  األميرية  األم��وال  لتحصيل  املقررة  اإلداري��ة  بالطرق  أو  والتجارية 

للحكومة.

: البدني  اإلكراه  بطريق  التنفيذ 

املتهم  يدفع  ل��م  إذا  الطريق  ه��ذا  جنائية  إج���راءات   507 امل��ادة  ق��ررت 
باإلكراه  أمراً  تصدر  أن  الدفع  عدم  عند  فللنيابة  للحكومة.  املستحقة  املبالغ 

)1(  د. عبد العظيم وزير ، املرجع السابق ، ص 36.
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واحد  يوم  باعتبار  مدته  وتقدر  البسيط  باحلبس  اإلكراه  هذا  ويكون   ، البدني 
عن كل خمسة جنيهات )م.511 إجراءات جنائية)1((.

املخالفات  البدني في مواد  اإلكراه  تزيد مدة  أنه ال   511 املادة  وقررت 
عن سبعة أيام للغرامة وفى مواد اجلنح واجلنايات فإن املدة ال تزيد على ثالثة 
على  أخرى  مبالغ  عليه  احملكوم  ذمه  في  تبقى  إذا  ذلك  وعلى  للغرامة.  أشهر 
الطريق  باستخدام  التنفيذ  يجري  فإنه  املدد  هذه  استنفاذ  بعد  الغرامة  سبيل 

املرافعات. قانون  في  عليه  املنصوص  اجلبري(  )التنفيذ  املدني 

وقد حظر املشرع اللجوء لإلكراه البدني كطريق لتنفيذ الغرامات واملبالغ 
خمس  العمر  من  يبلغوا  لم  الذين  عليهم  احملكوم  جتاه  للحكومة  بها  احملكوم 
عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب اجلرمية ، وال على احملكوم عليهم باحلبس مع 
إيقاف التنفيذ )م 512 إجراءات جنائية(. وعلة ذلك أنه متى كانت الدولة قد 
قدرت أن حالة هؤالء ال توجب أن يزج بهم في السجن كعقوبة ، فمن باب أولى 
وسيلة  األخير  هذا  أن  خاصة   ، البدني  اإلكراه  مسمى  للحبس حتت  يلجأ  أال 

ذاته عقوبة. وليس في حد  العقوبة  لتنفيذ 

ب : عقوبة املصادرة:

: املصادرة  تعريف 

محل  امل��ال  ملكية  نقل  تتضمن  مالية  عقوبة   Confiscation امل��ص��ادرة 
املصادرة جبراً وإضافته إلى ملك الدولة بدون مقابل. وهى بهذا املعنى تشترك 
في  الغرامة  تختلف عن  املصادرة  أن  غير  مالية.  كونها عقوبة  في  الغرامة  مع 
باجلرمية  صله  له  كانت  بعينه  م��ال  على  تنصب  عينية  عقوبة  امل��ص��ادرة  ك��ون 
مال  على  ترد  ال  نقدية  عقوبة  فهو  الغرامة  أما   ، عليه  احملكوم  من  املرتكبة 
بعينه ، فهى ال تنشئ إال حق دائنية للدولة قبل احملكوم عليه. يضاف إلى ذلك 
أن املصادرة عقوبة تكميلية بحسب األصل، في حني أن الغرامة ميكن أن تكون 
عقوبة أصلية كما سلف وأوضحنا. كما أن الغرامة قد تعلق باملخالفات واجلنح 

واجلنايات فقط. اجلنح  على  فيقتصر مجالها  املصادرة  أما  واجلنايات، 

)1(  معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998.
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: املصادرة  أقسام 

 ،  Confiscation générale املصادرة نوعان ، فقد تكون مصادرة عامة
، وقد تكون  الدولة وبدون مقابل)1(  وتعني نزع كل أموال احملكوم عليه لصالح 
املصادرة خاصة Confiscation spéciale حينما تنصب على مال أو أكثر معني 

من أموال احملكوم عليه سواء آكان منقوالً أو عقاراً.

والنوع األول حتظره أغلب التشريعات املعاصرة ، ومنها الدستور املصري 
وال  محظورة  لألموال  العامة  »املصادرة  أن  ق��ررت  عندما   36 رقم  مادته  في 
النوع  لهذا  أن  ذل��ك  من  والغلة  قضائي«.  بحكم  إال  اخلاصة  امل��ص��ادرة  جت��وز 
أو على من  أثار خطره ومتجاوزه سواء على احملكوم عليه نفسه  من املصادرة 
عليه. بأموال احملكوم  املتعلقة  من حقوقهم  ورثته  وحرمان  أثناء حياته  يعولهم 

 : املصادرة  طبيعة 

ميكن أن ينظر للمصادرة من نواح ثالث تبرز الطابع املختلط للمصادرة 
في التشريع املصري : فهى قد تكون عقوبة جنائية ، وقد تكون تدبيراً احترازياً 

تعويضا. تكون  ، وقد  وقائياً 

: جنائية  كعقوبة  املصادرة 

وتداوله  حيازته  يباح  مما  أشياء  محلها  كان  إذا  عقوبة  املصادرة  تكون 
بحسب األصل. وتكون املصادرة في هذه احلالة عقوبة تكميلية ، والتي قد تكون 
أنه:»يجوز  1/30 عقوبات حني نصت على  املادة  كما هو احلال في   ، جوازية 
للقاضي إذا حكم بعقوبة جلناية أو جنحة أن يحكم مبصادرة األشياء املضبوطة 
استعملت  التي  املضبوطة  واآلالت  األسلحة  وكذلك  اجلرمية  من  التي حتصلت 
تكميلية  عقوبة  املصادرة  تكون  قد  كما  فيها«.  تستعمل  أن  شأنها  من  التي  أو 
جميع  في  احلكم  توجب  التي  عقوبات   110 املادة  في  احلال  هو  كما  وجوبية 
وكذلك  الرشوة.  سبيل  على  الوسيط  أو  الراشي  يدفعه  ما  مبصادرة  األحوال 
352-353 عقوبات الواردتان في  الشأن أيضا بالنسبة ملا نصت عليه املادتان 

باللوتري. املعروفة  بالنمرة  والشراء  والبيع  واليانصيب  القمار  ألعاب  باب 

)1(  Rosselet، La confiscation générale، RSC. 1946، p. 172.
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بحقوق  متس  ب��أال  كعقوبة  بها  احلكم  ح��ال  امل��ص��ادرة  املشرع  قيد  وق��د 
الغير حسني النية )م 1/30(. ويقصد بالغير هنا من كان أجنبياً عن اجلرمية 
، أي لم يكن فاعاًل فيها وال شريكاً. فإذا كان احملكوم في مواجهته باملصادرة 
للدولة  يؤول  املال  ، فإن هذا  الغير  إلى شخص من  املال املصادر  باع هذا  قد 

النية. للغير حسن  املقرر  امللكية  بحق  محملة 

: وقائي  احترازي  كتدبير  املصادرة 

أو  صنعه  يعد  مما  مال  على  انصبت  إذا  وقائيا  تدبيراً  املصادرة  تكون 
استعماله أو حيازته أو بيعه أو عرضه للبيع جرمية في ذاته. وهذا ما أشارت 
ثبوت  عند  املصادرة  أوجبت  عندما  عقوبات   30 املادة  من  الثانية  الفقرة  إليه 
لم  ولو  حتى  وذل��ك   ، السالفة  األشكال  أحد  بشأنه  يثبت  املصادر  الشيء  أن 
للمتهم. وهذا االمتداد األخير يكشف عن طبيعة املصادرة  يكن الشيء مملوكا 

كتدبير ، إذ لو كانت عقوبة هنا ملا امتدت إلى أموال غير املتهم.

كما  اخلاصة.  لطبيعتها  نظرا  دائماً،  وجوبية  احلالة  تلك  في  واملصادرة 
لوفاة  العمومية  ال��دع��وى  بسقوط  أو  بالبراءة  احلكم  مع  حتى  بها  يحكم  أن��ه 
املتهم أو صدور عفو عن جرميته. ألن الهدف منها هو منع تداول أشياء ذات 

خطره. طبيعة 

: كتعويض  املصادرة 

قد يقصد باملصادرة تيسير سداد التعويضات احملكوم بها للمدعي. وهذا 
1939م اخلاص  57 لسنة  36 من القانون  ما جاء على سبيل املثال في املادة 
التالي:»يجوز  النحو  على  نصها  يجرى  والتي  التجارية  والعالمات  بالبيانات 
للمحكمة في أية دعوى مدنية أو جنائية أن حتكم مبصادرة األشياء احملجوزة 
أو  الغرامات  أو  التعويضات  من  ثمنها  لالستنزال  بعد  فيما  حتجز  التي  أو 

مناسبة«.  تراها احملكمة  أخرى  بأية طريقة  فيها  التصرف 

والواضح من هذا النص أن حكم املصادرة قد يصدر من احملكمة املدنية 
أو اجلنائية ، دون تقيده في احلالة األخيرة بصدور حكم باإلدانة قبل احملكوم 

باملصادرة. جتاهه 
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الثالث املطلب 
مدتها حيث  من  اجلنائية  العقوبات 

 : تقسيم 

 La durée de la peine امل��دة  حيث  من  العقوبة  اجلنائي  الفقه  يقسم 
إلى عقوبات مؤبدة وأخرى مؤقتة وأخرى غير محددة املدة. وهذا التقسيم ال 
للحقوق  والسالبة  املاسة  العقوبات  وهى  العقوبات  من  معني  بصنف  إال  يتعلق 
وغلق  احلكم  ونشر  واإلزال��ة  والغرامة  واملصادرة  اإلعدام  عقوبة  أما  واملزايا. 

املدة. من حيث  لتقسيمها  املنشأة…الخ فال محل 

املؤبدة: اجلنائية  العقوبات   : أواًل 

Peine perpétuelle هى التي يستغرق تنفيذها كل حياة  العقوبة املؤبدة 
زمن.  من  مضى  مهما  تنقضي  فال  ال��دوام  لها صفة  يكون  أي   ، عليه  احملكوم 
ومثال ذلك السجن املؤبد  ، فهو ميتد بحسب األصل طيلة حياة احملكوم عليه. 
التحلي  أو  احلكومة  وظائف  تقلد  من  عليه  احملكوم  حرمان  أيضا  ذلك  ومثال 
واللجان  واحمللية  احلسبية  املجالس  من عضوية  وحرمانه   ، والنياشني  بالرتب 
فهذه  املشدد.  أو  املؤبد  السجن  بعقوبة  عليه  ص��ادراً  احلكم  كان  متى  العامة 
النماذج من العقوبات التبعية متتد إلى نهاية حياة احملكوم عليه )م25 عقوبات 

وثانية وسادسة()1(. أولى  فترة 

الهدف  إنفاذ  بها  يستهدف  املشرع  ف��إن  مؤبدة  العقوبة  تكون  وحينما 
االستئصالي للعقوبة ، مبعنى اخلالص من املجرم بإبعاده عن املجتمع. ولذلك 
عتاة  وقبل  اخلطيرة  اجلرائم  في  إال  يتقرر  ال  العقوبات  من  النمط  هذا  فإن 

اإلجرام الذين ال يرجى صالحهم.

وقد انتقد البغض فكرة العقوبة املؤبدة ، على أساس أنها تفقد احملكوم 

وفق  باحملاكم  الشخصية  األح��وال  لدوائر  اختصاصها  وأل  احلسبية  املجالس  ألغيت    )1(
القانون 99 لسنة 1941
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لديه  يكون  ال  وبالتالي   ، الطبيعية  االجتماعية  للحياة  العودة  في  أمل  كل  عليه 
العقوبات جتعل املجرم ال  الوازع لإلصالح والتأهيل. يضاف إلى ذلك أن تلك 
، كاالعتداء  العقابية  املؤسسة  تالية حتى داخل  ارتكب جرمية  إن  يخشى شيئاً 
العقوبة  أن  إذ   ، بالسجن  اإلدارة  رجال  على  أو  احلراس  على  أو  زمالئه  على 

بها. يحكم  مؤقتة قد  كل عقوبة  بطبيعة احلال  تستغرق  املؤبدة 

وكان لهذه االنتقادات أثرها في توجيه نظر املشرع اجلنائي نحو ابتداع 
ذلك  ومثال  العيوب.  تلك  مثل  على  تقضى  تفريدية  عقابية  معاملة  أساليب 
عقوبة  إل��ى  امل��ؤب��دة  العقوبة  تتحول  بحيث   ، الشرطي  اإلف���راج  بنظام  األخ��ذ 
إذا ثبت أن احملكوم عليه قد حتسن سلوكه  التنفيذ  مؤقتة بعد فترة زمنية من 

والتأهيل. برامج اإلصالح  مقباًل على  وأصبح 

: املؤقتة   العقوبة   : ثانيًا 

تكون العقوبة مؤقتة Peine temporelle  متى كان لها مدة محددة تنتهي 
زمني  مقدار  لها  بل   ، عليه  احملكوم  حياة  تستغرق  ال  فهى  بانتهائها.  العقوبة 
معني. وتدخل معظم العقوبات املتعارف عليها في هذا النوع. فالسجن املشدد 
أما  أدنى هو ثالث سنوات وحد أقصى خمس عشرة سنة.  والسجن لهما حد 
فإن  وكذلك  سنوات.  ثالث  وأقصى  ساعة   24 أدنى  حد  بني  فيتراوح  احلبس 
مراقبة البوليس ال يتجاوز حدها األقصى خمس سنوات. أما عقوبة العزل فال 

6 سنوات )م2/26 عقوبات(. تقل عن سنة وال تزيد على 

املدة.  محددة  أو  املؤقتة  العقوبات  ضمن  تدخل  تبعية  عقوبات  وهناك 
أم��ام احمل��اك��م إال على سبيل  ال��ش��ه��ادة  م��ن  ذل��ك ح��رم��ان احمل��ك��وم عليه  م��ث��ال 
من  حرمانه  أو   ، فيها  التصرف  أو  أم��وال��ه  إدارة  م��ن  حرمانه  أو  االس��ت��دالل 
جناية  بعقوبة  احلكم  عند  العامة  واللجان  واحمللية  احلسبية  املجالس  عضوية 

)م3/25 ، 4 ، 5(.

: : العقوبة غير محددة املدة   ثالثًا 

التي  العقوبة  ه��ى   Peine indéterminée امل��دة  م��ح��ددة  غير  العقوبة 
دون  العقابية  املؤسسة  في  ووضعه  اإلدان��ة  تقرير  على  القاضي  فيها  يقتصر 
إلى  بعد  فيها  حتديدها  أمر  تاركاً   ، عليه  للمحكوم  مدة  حكمه  في  يحدد  أن 
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سلوك  على  حتسن  م��ن  يظهر  م��ا  ض��وء  ف��ي   ، التنفيذ  على  القائمة  السلطة 
غير  أخ��رى  لفترات  التنفيذ  في  تستمر  أو  عنه  تفرج  أن  فإما  عليه.  احملكوم 
في  املؤبدة  العقوبة  عن  املدة  محددة  غير  العقوبة  تختلف  هذا  وعلى  محددة. 
كون األخيرة محددة سلفا من القاضي مبدة حياة احملكوم عليه ، وبانتهاء هذه 

العقوبة. تنهي  احلياة 

املدرسة  أف��ك��ار  تأثير  حت��ت  العقوبات  بهذه  امل��ن��اداة  فكرة  ظهرت  وق��د 
عام  واشنطن  ف��ي  الدولية  امل��ؤمت��رات  إليها  دع��ت  كما  اإليطالية.   الوضعية 
مرضى  جتاه  التشريعات  بعض  تقرها  ب��دأت  كما   ،  1925 عام  ولندن   1910

وإصالحهم)1(. يرجى عالجهم  الذين  املجرمني  العقول وصغار 

ومن أجل محاولة احلد من االعتراضات التي قيلت في شأن هذا النوع 
من العقوبات ، من حيث كونها متثل اعتداء على حريات األفراد خاصة عندما 
عليه  احملكوم  صالح  ومدى  العقوبة  مدة  تقدير  في  التنفيذية  السلطة  تفوض 
قضائية  العقوبة  أن  حيث  يتم  أن  يجب  ال  التفويض  هذا  أن  رغم   ، عدمه  من 
وال ميلك القاضي أن يفوض أحداً في ذلك)2( ، رؤي أال يكون عدم حتديد املدة 
مطلقاً بل يكون نسبياً ، حتى ال يترك احملكوم عليه حتت رحمة السلطة املنوط 
يخلى  ال  أدن��ى  حد   ، للمدة  حدين  بفرض  ذل��ك  ويكون  عنه.  اإلف��راج  أم��ر  بها 
سبيل احملكوم عليه قبل انقضائه ، وحد أقصى يخلى سبيل احملكوم عليه عند 
بلوغه. كما رؤي أن يسند أمر تقرير اإلفراج من عدمه إلى السلطة القضائية 
، ملا يشوب عمل السلطة التنفيذية من انحراف وسوء تقدير. ويفضل دائماً أن 

)1(  وقد بدأت بعض الواليات األمريكية في األخذ بفكرة العقوبة غير محددة املدة في عام 
1886. وفي عام 1889 مت إصدار قوانني للحبس غير محدد املدة. وتعرف السويد ، 
، ويحكم به ضد من تدل ظروفه  املدة  ، االعتقال غير محدد  القانوني  ضمن نظامها 
النفسية وسلوكه السابق على احتمال عودته إلى ارتكاب جرائم أخرى خطيرة. راجع د. 

غنام محمد غنام ، املرجع السابق ، ص184-183.
S. Plawski، Droit pénitentiaire، op. cit.، p. 67 et s ; R. Schmelck et G. Picca، op. cit، p. 

142 et s..
)2(  راجع حول االنتقادات التي قيلت بشأن العقوبات غير محددة املدة ، د. محمود مصطفى 
، توجيه السياسة اجلنائية نحو فردية العقاب ، مجلة القانون واالقتصاد ، س9 ، ص148 

وما بعدها ، د. غنام محمد غنام ، املرجع السابق ، ص183 وما بعدها.
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تكون السلطة صاحبة احلق في تقرير اإلفراج هى ذات احملكمة التي أصدرت 
العقابية. حكم اإلدانة مع امكان االسترشاد برأي جهة اإلدارة 

وقد أخذ املشرع املصري بفكرة العقوبة غير محددة املدة ، سواء املطلقة 
أو النسبية ، وذلك في حالتني : 

- حالة األحداث املجرمني: وهذه احلالة منوذج لعدم التحديد املطلق 
13 منه  املادة  1974 في  31 لسنة  قانون األحداث لسنة  ،  حيث نص  للمدة 
كان  وإذا  االجتماعية.  الرعاية  مؤسسات  إح��دى  ف��ي  اإلي���داع  يكون  أن  على 
احملكمة  وال حتدد  لتأهيله،  مناسب  معهد  في  اإلي��داع  يكون  عاهة  ذا  احلدث 
في حكمها مدة اإليداع. وبهذا احلكم أخذت املادة 107 من قانون الطفل رقم 

12 لسنة 1996. 

محددة  غير  للعقوبة  مثال  احلالة  وهذه  املشردين:  األحداث  حالة   -
1908 في شأن  2 لسنة  املدة إال أن عدم التحديد نسبي ، حيث نص القانون 
 31 والقانون   1949 لسنة   124 رقم  القانون  بعده  ومن  املشردين  األح��داث 
 )108  ،  2/107 )م  الطفل  1996 في شأن  لسنة   12 والقانون   1974 لسنة 
على أال يزيد اإليداع عن مدد معينة ، على أن ينتهي حتما ببلوغ احملكوم عليه 
احلادية والعشرين من عمره )م 110 من قانون الطفل( ، وذلك بصرف النظر 

التدبير احملكوم به. عن مدة 

الرابع املطلب 
أصالتها حيث  من  اجلنائية  العقوبات 

تقسيم 

 Peines أص��ل��ي��ة  ع��ق��وب��ات  إل��ى  ال��ع��ق��وب��ة  تنقسم  التصنيف  ل��ه��ذا  ط��ب��ق��اً 
 Peines تكميلية  وثالثة   Peines accessoires تبعية  وأخ��رى   ،  principales

 .complémentaires
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: العقوبات األصلية   : أواًل 

ال��ع��ق��وب��ة األص��ل��ي��ة ه��ى ال��ع��ق��وب��ة ال��ت��ي تكفي ب��ذات��ه��ا ألن ت��ك��ون اجل��زاء 
بالنطق  القاضي  يلتزم  التي  األساسية  العقوبة  فهي  للجرمية.  املقابل  الوحيد 
وقد  أخرى.  عقوبة  أي  دون  ومقدارها  نوعها  احلكم وحتديد  في  بها صراحة 
العقاب  كونت  إذا  أصلية  تعتبر  العقوبة  أن  بقولها  النقض  محكمة  عرفتها 
بها على حكم  القضاء  يعلق  أن  دون  منفردة  ووقعت  للجرمية  واملباشر  األصلي 

أخرى)1(. بعقوبة 

باملواد  ال��واردة  العقوبات  هى  املصري  القانون  في  األصلية  والعقوبات 
واحلبس  والسجن  واملشدد  املؤبد  والسجن  اإلع��دام  أي  عقوبات،   12 إلى   10
والغرامة. كما تعتبر مراقبة البوليس عقوبة أصلية في بعض اجلرائم اخلاصة 
بالتشرد واالشتباه. على أن يالحظ أن الغرامة هى العقوبة األصلية في اجلنح 
يجعلها  األصلية  العقوبات  طائفة  في  العقوبة  إدراج  أن  كما  فقط.  واملخالفات 

سابقة في العود دون األنواع األخرى من العقوبات)2(.

: التبعية  العقوبات   : ثانيًا 

جزاء  تكون  ألن  بذاتها  تكفي  ال  التي  العقوبات  من  نوع  التبعية  العقوبة 
فلكها وجوداً وعدماً.  وتدور في  بعقوبة أصلية  تتبع احلكم  فهي  لذا  للجرمية، 
وهذه التبعية تكون بقوة القانون ودون احلاجة إلى أن يذكرها القاضي صراحة 
في احلكم. فإذا ما فرض وبينها القاضي فإنه ال يضيف إلى حكمه شيئاً ألن 

القاضي. أغفلها  وإن  حتى  ستنفذها  كانت  التنفيذ  على  القائمة  السلطة 

من   25 باملادة  عليها  املنصوص  العقوبات  التبعية  العقوبات  أمثلة  ومن 
بعقوبة  عليه  محكوم  كل  يحرم  أن  حتماً  توجب  التي  املصري  العقوبات  قانون 
تبعية في  البوليس عقوبة  جناية من بعض احلقوق واملزايا. كذلك فإن مراقبة 

)1(  راجع نقض جنائي 17 مارس 1959 ، مجموعة أحكام محكمة النقض ، س10 ، رقم 
73 ، ص328.

)2(  ملزيد من التفصيل راجع د. محمود جنيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام 
، القسم الثاني ، النظرية العامة للعقوبة والتدبير االحترازي ط4 ، دار النهضة العربية ، 

1977 ، ص 742 وما بعدها.
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وكذلك   ، مصري  عقوبات   75 واملادة   28 املادة  في  عليها  املنصوص  األحوال 
1/26 من مدونة العقوبات. العزل في األحوال املنصوص عليها في املادة 

: التكميلية  العقوبات   : ثالثًا 

ألن  بذاتها  تكفي  ال   – التبعية  العقوبة  شأن  شأنها   - التكميلية  العقوبة 
 ، أصلية  عقوبة  جانب  إلى  إال  بها  يقضى  فال  للجرمية.  املباشر  اجلزاء  تكون 
تنفيذها.  يجوز  فال  أغفلها  فإن   ، حكمه  في  القاضي  يذكرها  أن  ضرورة  مع 
النقض  محكمة  تقول  كما   – فهي  التبعية.  العقوبة  عن  يفرقها  ما  هو  وه��ذا 
»أنها حتمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله وأنها عقوبات نوعية مراعى 

اجلرمية«)1(. طبيعة  فيها 

والعقوبة التكميلية قد تكون وجوبية ، أي يتعني على القاضي احلكم بها 
الوظائف األميرية في األحوال  العزل من  وإال اعتبر حكمه معيباً. ومثال ذلك 
املنصوص عليها في املادة 27 عقوبات ، واملصادرة وفق املادة 2/30 عقوبات. 
وميكن أن تكون جوازية ، بحيث يكون للقاضي اخليرة في النطق بها من عدمه 
اجلنح  في  البوليس  مراقبة  النوع  هذا  أمثلة  ومن  األصلية.  بالعقوبة  اكتفاء 
320 و336 و355 و367 عقوبات. ومن قبيل ذلك  املنصوص عليها في املواد 
أيضاً املصادرة إذا كان محلها أشياء حتصلت عن اجلرمية أو أسلحة أو آالت 
1/3(. وكذلك عقوبة  استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل في ارتكابها )م. 

.)198 النشر احلكم في الصحف )م 

)1(  راجع نقض جنائي 13 يناير 1969 ، مجموعة أحكام محكمة النقض ، س20 ، رقم 20 
، ص92.
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اخلامس املطلب 
مصدرها حيث  من  اجلنائية  العقوبات 

: تقسيم 

وأخرى شرعية.  عقوبات وضعية  إلى  العقوبات حسب مصدرها  تنقسم 
تنفيذها. وقواعد  للعقوبة  املنشئة  اجلهة  هو  التقسيم  هذا  وأساس 

الوضعية:  العقوبات   : أواًل 

يجرى  التي  اجلزاءات  هى    Les peines positives الوضعية  العقوبات 
والسجن  اإلع��دام  ومثالها  محضة.  بشرية  ونظم  قواعد  وفق  وتنفيذها  سنها 
هذه  أحكام  بعض  بيان  لنا  سبق  وقد  الخ.  واحلبس…  والسجن  واملشدد  املؤبد 

إليها. الكرمي  القارئ  املؤلف فنحيل  العقوبات في بعض مواضع هذا 

: الشرعية   العقوبات   : ثانيًا 

: وتقسيم  متهيد 

حت��ددت  ج���زاءات  ه��ى   Les peines islamiques الشرعية  العقوبات 
أو في سنة رسوله  قرآنه  الشارع احلكيم عز وجل في  قبل  ومقداراً من  نوعاً 
البلدان  تتغافل  األخير  النوع  ه��ذا  وع��ن  علمائها.  في  ممثلة  األم��ة  إجماع  أو 
واليات  وبعض  وإيران  كالسعودية  منها  النادر  القليل  ماعدا  حالياً،  اإلسالمية 
السودان. وتنقسم العقوبات الشرعية إلى عقوبات حدية ، وإلى قصاص ودية 

تعزيرية)1(. وإلى عقوبات   ،

)1(  ملزيد من التفصيل ، اإلمام محمد أبو زهرة ، اجلرمية والعقوبة في الفقه اإلسالمي 
، دار الفكر العربي ، 1976م، د. عبد القادر عودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارناً 
بالفقه الوضعي، دار الطباعة احلديثة، 1984م، الشيخ محمود شلتوت ، املسئولية املدنية 
واجلنائية في الشريعة اإلسالمية ، مطبعة األزهر ، بدون تاريخ ، د. أحمد فتحي بهنسي 

، املسئولية اجلنائية في الفقه اإلسالمي ، مؤسسة احللبي ، 1969م.
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 : : العقوبات احلدية  أ 

وجل  عز  املولى  قبل  من  فرضت  التي  العقوبات  هي  احلدية  العقوبات 
مشترك  على حق  أو  الله خالص  من حقوق  على حق  لعدوانها  وواجبة  مقدرة 
بني الله والعبد ولكن حق الله فيه غالب)1(. وهى عقوبات ال يجوز فيها التبديل 
قبل  من  ال  السقوط  تقبل  وال  نوعها  تعديل  وال ميكن  النقص  أو  بالزيادة  فيها 
ما  الله. فهى  تعلقها بحق من حقوق  ، وهذا هو عله  األفراد وال من اجلماعة 
شرعت من الله إال ملصلحة املجتمع والناس كافة ودرًء للفساد عن دار اإلسالم 
وهي  احلدود  بجرائم  العقوبات  هذه  لهل  تتقرر  التي  اجلرائم  وتسمى  عامة. 

الزنا والسرقة وشرب اخلمر واحلرابة والقذف والردة والبغي)2(.

وتتنوع العقوبات احلدية بني الرجم ، والقتل ، واجللد ، وقطع األطراف 
، والنفي ، وعدم قبول الشهادة.

 : الرجم 

الرسول )](  ، لقول  للزاني احملصن  املقررة  العقوبات  الرجم هو أحد 
والثيب   ، عام  وتغريب  مائة  جلد  البكر  لهن سبيال  الله  فقد جعل  عنى  »خذوا 
جلد مائة ورجم باحلجارة«)3(. وقوله )]( ال يحل دم امرئ مسلم إال بإحدى 
بثالث ، الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه املفارق للجماعة«)4(. 

)1(  راجع في تعريف جرائم احلدود ، اإلمام محمد أبو زهرة ، املرجع السابق ، ص 55 وما 
بعدها ، شرح فتح القدير ، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي )الشهير بابن 
الهمام( ، ط1 ، املطبعة األميرية الكبرى، ج4 ، 1316 ه� ، ص 112 ، البحر الرائق شرح 
كنز الدقائق ، لزين الدين بن إبراهيم بن بخيم املصري ، ج5 ، دار الكتب العربية الكبرى 

، القاهرة ، بدون تاريخ ، ص2 وما بعدها.
)2(  وهناك خالف حول حد البغي وكن جمهور الفقهاء يدخله ضمن جرائم احلدود. راجع 
د. عبد القادر عودة ، املرجع السابق ، ص57 وما بعدها ، الشيخ محمود شلتوت ، املرجع 

السابق ، ص300 وما بعدها.
)3(  رواه اجلماعة إال البخاري والنسائي ، نيل األوطار للشوكاني ، املرجع السابق ، ج7 ، 

ص98.
)4(  رواه البخاري ومسلم عن بن مسعود. راجع ، إعالم املوقعني عن رب العاملني ، البن قيم 
اجلوزية )شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي( ، مطبعة==  



165

وقد ثبت أن الرسول )]( قد أمر برجم ماعز والغامدية عندما ثبت عليهما 
باعترافهما)1(. الزنا  ارتكاب 

: القتل 

على  امل��ال  بأخذ  تتحقق  قد  والتي   ، احل��راب��ة  عقوبات  أول��ى  هو  القتل 
املال  أخذ  إلى  املجرم  إذا هدف  بالقتل  تتحقق  وقد   ، القتل  مع  املغالبة  سبيل 
على  املال  بأخذ  تتحقق  وقد   ، بالفعل  ماالً  يأخذ  أن  دون  املغالبة  سبيل  على 
سبيل املغالبة دون قتل النفس ، وقد تتحقق فقط بإخافة السبيل ، أي بتهديد 
)2(. واحلرابة جرمية أقرب في كثير  الطريق دون أن يأخذ ماال أو يقتل نفسا 

الوضعية. القوانني  في  املعرفة  باإلكراه  للسرقة  جوانبها  من 

َا  تعالى:}ِإمنَّ لقوله  بالقرآن،  احلرابة  جلرمية  كعقوبة  القتل  ثبت  وقد 
أَْو  يَُقتَّلُواْ  أَن  َفَساًدا  األَْرِض  ِفي  َويَْسَعْوَن  َوَرُسولَُه  اللَّه  يَُحاِربُوَن  الَِّذيَن  َج��َزاء 
ْن ِخالٍف أَْو يُنَفْواْ ِمَن األَْرِض َذِلَك لَُهْم ِخْزٌي  َع أَيِْديِهْم َوأَْرُجلُُهم مِّ يَُصلَّبُواْ أَْو تَُقطَّ

== الكليات األزهرية ، 1388ه� ،ج4 ، ص367 ، فتح الباري لشرح صحيح البخاري ، 
للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني ، املطبعة 

األميرية الكبرى ، ط1 ، 1301 ، ج15 ، ص149.
)1(  حول قصة ماعز والغامدية ، نيل األوطار للشوكاني ، املرجع السابق ، ج7 ، ص109-95 
، أعالم املوقعني البن قيم اجلوزية ، ج4 ، املرجع السابق ، ص369 ، وفتح الباري لشرح 
، د. علي أحمد مرعي ود.  ، املرجع السابق ، ج15 ، ص135-132  البخاري  صحيح 
املرسي عبد العزيز السماحي ، منح الوهاب في فقه بعض آي الكتاب ، ط1 ، مطبعة 
األخوة األشقاء ، القاهرة ، 1995 ، ص360. وقد بدأ البعض مؤخراً يشكك لألسف في 
عقوبة الرجم كعقوبة شرعية بحجة عدم النص عليها في القرآن الكرمي ، متناسني ما 

جاء بالسنة النبوية الشريفة ، وأنها مصدر رئيسي من مصادر التشريع في اإلسالم.
)2(  في تعريف احلرابة ، فتح القدير ، املرجع السابق ، ج4 ، ص268 ، املغني والشرح الكبير 
البن قدامة ، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع ، 1403 ه� ، ج10 ، ص307 ، تبيني 
احلقائق شرح كنز الدقائق ، لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي ، ط1 ، ج3 ، املطبعة 
األميرية ببوالق ، 1314 ه� ، ص240 ، السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية 
 ، بيروت   ، العربية  الكتب  دار   ، تيمية(  بابن  )الشهير  تيمية احلراني  بن  الدين  لتقي   ،

1386ه� ، ص188 وما بعدها.
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نَْيا َولَُهْم ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم{)1(. ويتفق اجلمهور أن القتل كعقوبة  ِفي الدُّ
الطريق ألخذ  قاطع  ، هما حالة خروج  إال في حالتني فقط  تتقرر  للحرابة ال 
احملارب  خروج  وحالة   ، نفساً  ويقتل  فيأخذه  املغالبة  سبيل  وعلى  عنوة  املال 

ألخذ املال بالقوة فيقتل في سبيل ذلك نفساً دون أن يأخذ املال بالفعل)2(.

عن  العاقل  البالغ  املسلم  رجوع  أي   ، الردة  جرمية  عقوبة  أيضاً  والقتل 
فعل.  ع��ن  باالمتناع  أو  بالفعل  أو  بالقول  إك���راه  غير  م��ن  باختياره  اإلس���الم 
الردة  حد  ثبت  ولقد  بالضرورة)3(.  الدين  من  املعلوم  وجحود  إنكار  وباجلملة 
امرئ  دم  يحل  »ال   )[( وقوله  فاقتلوه)4(.  دينه  بدل  »من   )[( لقوله  بالسنة 
املفارق  لدينه  والتارك  بالنفس  والنفس   ، الزاني  الثيب  إال بإحدى ثالث  مسلم 
روم��ان  أم  تدعى  ام��رأة  أن  عنه  الله  رض��ي  جابر  عن  روى  كما  للجماعة«)5(. 
فإن  تستتاب  أن  أم��ر  الله )](   رس��ول  أمرها  بلغ  فلما  اإلس��الم  عن  ارت��دت 

وإال قتلت«)6(.  تابت 

على  الفقهاء  جمهور  ويتفق  البغي.  جلرمية  حدية  عقوبة  القتل  أن  كما 

)1(  سورة املائدة أية رقم 33.
)2(  راجع ، فتح القدير ، املرجع السابق ، ج4 ، ص270 ، املبسوط ، لشمس الدين أبو بكر 
محمد بن أبي سهل السرخسي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1414 ه� ، ج9 ، ص159 

، تبيني احلقائق ، املرجع السابق ، ج3 ، ص235.
)3(  املغني والشرح الكبير البن قدامة ، املرجع السابق ، ج10 ، ص75 وما بعدها ، فتح 
القدير ، املرجع السابق ، ج4 ، ص385 ، تبيني احلقائق للزيلعي ، املرجع السابق ، ج3 ، 

ص 384.
)4(  راجع ، نيل األوطار للشوكاني ، املرجع السابق ، ج7 ، ص190.

)5(  رواه البخاري ومسلم عن بن مسعود. راجع ، أعالم املوقعني ، املرجع السابق ، ج4 ، 
ص367 ، فتح الباري لشرح صحيح البخاري ،املرجع السابق ، ج15 ، ص149.

)6(  ويقول تعالى:}َوَمن يَْرتَِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَيُمْت َوُهَو َكاِفٌر َفأُْولَِئَك َحِبَطْت أَْعَمالُُهْم ِفي 
نَْيا َواآلِخَرِة َوأُْولَِئَك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن{ سورة البقرة ، آية 217. ويقول  الدُّ
ن َشَرَح  تعالى:}َمن َكَفَر ِباللِّه ِمن بَْعِد إمَياِنِه ِإالَّ َمْن أُْكِرهَ َوَقلْبُُه ُمْطَمِئنٌّ ِباإِلمَياِن َولَِكن مَّ
َن اللِّه َولَُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم{ سورة النحل أية 106«.ويتفق  ِبالُْكْفِر َصْدًرا َفَعلَيِْهْم َغَضٌب مِّ
اجلمهور على قتل املرتد رجاًل كان أم امرأة. وخالفهم األحناف فقالوا أن املرأة املرتدة ال 

تقتل ولكنها جتبر على اإلسالم ، وإجبارها يكون باحلبس إلى أن تسلم أو متوت. 
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تعريف البغي بأنه:»خروج فئة من املسلمني على اإلمام بتأويل معني في الدين 
والقتال«)1(. واملنعة  القوة  ، مستخدمه في هذا اخلروج  غير مقطوع بفساده 

ولقد ثبت القتل عقاباً للبغي والبغاة بالقرآن لقوله تعالى:}َوِإن َطاِئَفتَاِن 
َفَقاِتلُوا  اأْلُْخَرى  َعلَى  ِإْحَداُهَما  بََغْت  َفِإن  بَيْنَُهَما  َفَأْصِلُحوا  اْقتَتَلُوا  امْلُْؤِمِننَي  ِمَن 
الَِّتي تَبِْغي َحتَّى تَِفيَء ِإلَى أَْمِر اللَِّه َفِإن َفاءْت َفَأْصِلُحوا بَيْنَُهَما ِبالَْعْدِل َوأَْقِسُطوا 
يردعهم ويكسر  الذي  إلى احلد  البغاة  ويباح قتل  امْلُْقِسِطنَي{)2(.  يُِحبُّ  اللََّه  ِإنَّ 
وأموالهم،  دمائهم  عصمت  عليهم  وتغلب  احلاكم  عليهم  ظهر  ف��إن  شوكتهم، 

تعزيرية)3(. عليهم عقوبة  يوقع  أن  فقط  للحاكم  وميكن 

: اجللد 

كثيرة  جل��رائ��م  امل��ق��درة  األصلية  احل���دود  عقوبت  إح��دى  اجل��ل��د  عقوبة 
: منها

َواِحٍد  ُكلَّ  َفاْجِلُدوا  اِني  َوالزَّ اِنَيُة  تعالى:}الزَّ لقوله  احملصن:  غير  زنا   -
ِباللَِّه  تُْؤِمنُوَن  ُكنتُْم  ِإن  اللَِّه  ِديِن  ِفي  َرأَْف��ةٌ  ِبِهَما  تَْأُخْذُكم  َواَل  َجلَْدٍة  ِمئََة  نُْهَما  مِّ

امْلُْؤِمِننَي{)4(. َن  مِّ َطاِئَفٌة  َعَذابَُهَما  َولَْيْشَهْد  اآْلِخِر  َوالَْيْوِم 

- جرمية القذف: أي الرمي بالزنا أو نفى النسب)5( لقوله تعالى:}َوالَِّذيَن 
َْصنَاِت ثُمَّ لَْم يَْأتُوا ِبَأْربََعِة ُشَهَداء َفاْجِلُدوُهْم ثََماِننَي َجلَْدًة َواَل تَْقَبلُوا  يَْرُموَن احمْلُ

)1(  حول تعريف البغي ، فتح القدير ، املرجع السابق ، ج4 ، ص48 وما بعدها ، نيل األوطار 
للشوكاني ، املرجع السابق ، ج7 ، ص 173 ، املغني والشرح الكبير البن قدامة ، املرجع 

السابق ، ج8 ، ص114.
)2(  سورة احلجرات ، آية 9«.

)3(  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، للشيخ محمد عبده عرفة الدسوقي ، دار إحياء 
الكتب العربية ، 1373ه� ، ج4 ، ص300 ، مغني احملتاج إلى شرح املنهاج ، لإلمام شمس 
الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي ، مطبعة مصطفى البابي احللبي ، 

1377ه� ، ج4 ، ص127.
)4(  سورة النور أية 2.

)5(  راجع في القذف ، فتح القدير ،املرجع السابق ، ج4 ، ص190 ، تبيني احلقائق للزيلعي 
، املرجع السابق ، ص199 ، مغني احملتاج ، املرجع السابق ، ج4 ، ص155 ، املبسوط ، 

املرجع السابق ، ج9 ، ص119 ، حاشية الدسوقي ، املرجع السابق ، ج4 ، ص 324
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الَْفاِسُقوَن{)1(. ُهُم  َوأُْولَِئَك  أَبًَدا  َشَهاَدًة  لَُهْم 

فقد  أما عقوبتها  والسنة)2(.  بالقرآن  ثبتت حرمتها  وقد  - شرب اخلمر: 
في  جلد   [ النبي  عنهما:»أن  الله  رضي  هريرة  وأب��و  أنس  لقول  بالسنة  ثبتت 
اخلمر باجلريد والنعال وجلد أبو بكر أربعني«)3(. وقال على رضوان الله عليه وآله 
عندما سئل في حد شرب اخلمر أنه »إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فحده حد 
املفترى )القاذف()4(. والثابت لدى األحناف واحلنابلة واملالكية هى اجللد ثمانون 

جلده للروايات السابقة. أما الشافعية فيرون أنها أربعني جلده فقط)5( .

قطع األطراف :

قطع األطراف عقوبة حدية مقدره لعدد من اجلرائم املاسة بحقوق الله 
: منها

َجَزاء  أَيِْديَُهَما  َفاْقَطُعواْ  اِرَقُة  َوالسَّ اِرُق  تعالى:}َوالسَّ لقوله  السرقة:   -
َن اللِّه َواللُّه َعِزيٌز َحِكيٌم{)6(. ويتفق الفقهاء على أن املقصود  مِبَا َكَسَبا نََكاالً مِّ

)1(  سورة النور أية 4.
ْمِر َوامْلَيِْسِر ُقْل ِفيِهَما ِإثٌْم َكِبيٌر َوَمنَاِفُع ِللنَّاِس َوِإثُْمُهَمآ  )2(  لقوله تعالى:}يَْسَألُونََك َعِن اخْلَ
لََعلَُّكْم  اآليَ��اِت  لَُكُم  اللُّه   ُ يُبنيِّ َكَذِلَك  الَْعْفَو  ُقِل  يُنِفُقوَن  َماَذا  َويَْسَألُونََك  نَّْفِعِهَما  ِمن  أَْكَبُر 
ْمُر َوامْلَيِْسُر  َا اخْلَ ُروَن{ سورة البقرة آية 219. وقوله تعالى:}يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ ِإمنَّ تَتََفكَّ
املائدة  سورة  تُْفِلُحوَن{  لََعلَُّكْم  َفاْجتَِنبُوهُ  يَْطاِن  الشَّ َعَمِل  ْن  مِّ ِرْج��سٌ  َواألَْزالَُم  َواألَنَصاُب 
وعاصرها  ومبتاعها  وبائعها  وساقيها  وشاربها  اخلمر  الله  »لعن   )[( وقوله   .9 آية 

ومعتصرها وحاملها واحملمولة إليه وآكل ثمنها« رواه أبو داود عن ابن عمر.
)3(  نيل األوطار للشوكاني ، املرجع السابق ، ج7 ، ص138.

)4(  مغني احملتاج ، املرجع السابق ، ج4 ، ص189 ، املغني والشرح الكبير البن قدامه ، 
املرجع السابق ، ج9 ، ص120.

)5(  بداية املجتهد ونهاية املقتصد ، املرجع السابق ، ج2 ، ص435. وملزيد من التفصيل ، 
د. علي أحمد مرعي ود. املرسي عبد العزيز السماحي ، املرجع السابق ، ص422 وما 

بعدها.
)6(  سورة املائدة ، آية 38. وحتى تثبت السرقة املوجبة للحد )القطع( يلزم أن يؤخذ املال 
ذمة  إلى  إضافته  أجل  ومن  ورض��اءه  عليه  املجني  علم  دون  أى   ، التملك  بقصد  خفيه 
السارق. فما يؤخذ جهاراً على وجه املكابرة والقوة أو بهدف االستعارة فال حد فيه. كما 
يجب أن يكون املال منقوال متموالً محترما مملوكا للغير وبلغ النصاب . فال قطع في غير 
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باليد في اآلية هى األطراف عموماً. فالسارق ألول مرة تقطع يده اليمنى من 
الكوع ، أي من مفصل الكتف ، فإن عاد وسرق ثانية قطعت رجله اليسرى من 
مدة  باحلبس  يعزر  وإمنا  فيه  قطع  فال  ثالثة  وسرق  عاد  فإن  الكعب.  مفصل 

محددة)1(. غير 
- احلرابة : قطع األطراف إحدى عقوبات احلرابة بعد القتل والصلب 
األَْرِض  ِفي  َويَْسَعْوَن  َوَرُس��ولَ��ُه  اللَّه  يَُحاِربُوَن  الَِّذيَن  اء  َج��زَ َا  تعالى:}ِإمنَّ لقوله 
ِمَن  يُنَفْواْ  أَْو  ِخالٍف  ْن  مِّ َوأَْرُجلُُهم  أَيِْديِهْم  َع  تَُقطَّ أَْو  يَُصلَّبُواْ  أَْو  يَُقتَّلُواْ  أَن  َفَساًدا 

نَْيا َولَُهْم ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم{)2(. األَْرِض َذِلَك لَُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّ

النفي: 
وذلك في جرمية احلرابة   ، تكون أصلية  النفي عقوبة حدية قد  عقوبة 
َا َجَزاء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن اللَّه َوَرُسولَُه  لقوله تعالى في سورة املائدة )آية 33(:}ِإمنَّ
ْن  مِّ َوأَْرُجلُُهم  أَيِْديِهْم  َع  تَُقطَّ أَْو  يَُصلَّبُواْ  أَْو  يَُقتَّلُواْ  أَن  َفَساًدا  األَْرِض  ِفي  َويَْسَعْوَن 
َعَذاٌب  اآلِخَرِة  ِفي  َولَُهْم  نَْيا  الدُّ ِفي  ِخْزٌي  لَُهْم  َذِلَك  األَْرِض  ِمَن  يُنَفْواْ  أَْو  ِخالٍف 

املنقول كالعقارات ونحوها ، وال قطع في ما ليس متموالً كاألشياء التافهة البسيطة ، 
وال قطع فيما ليس محترم كاخلمر والدم وحلم اخلنزير ومال احلربي بدار احلرب. كما 
يسقط احلد بوجود شبه ملك للسارق فيما سرق ، كأن يسرق ماله املرهون عند غيره 
أو املستعار أو املستأجر أو املودع عند الغير. وال حد فيما لم يبلغ النصاب. وهذا األخير 
املالكية ربع دينار من الذهب أو ثالثة دراه��م من  عند األحناف عشرة دراه��م ، وعند 
الفضة أو ما قيمته ذلك ، وعند الشافعية ربع دينار ذهب فقط أو ماقيمته الربع دينار. 
راجع البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، لزين الدين ابن إبراهيم ابن جنيم املصري ، ج�5 
، ص49 وما بعدها ، شرح فتح القدير ، ج4 ، ص258 ، نيل األوطار للشوكاني ، املرجع 
السابق ، ج7 ، ص 297 ، تبيني احلقائق للزيلعي ، املرجع السابق ، ج3 ، ص 211 وما 

بعدها.
كرم الله وجهه أتى سارق قطعت يده ورجله فلم يقطعه ، وقال  )1(  وذلك لثبوت أن علياً 
إني ألستحي من الله أال أدع له يداً يبطش بها ورجاًل ميش عليها. وملا حاول الصحابة 
دفعه إلى القطع ، قال إذا قطعت إذاً قتلته وما عليه القتل ، بأي شئ يأكل الطعام ؟ بأي 
شئ يتوضأ ؟ بأي شئ يغتسل من جنابته ؟ بأي شئ يقدم على حاجته ؟. راجع ، املغني 
والشرح الكبير البن قدامه ، املرجع السابق ، ج9 ، ص120 ، ج10 ، ص 295 وما بعدها 

، املبسوط ، املرجع السابق ، ج9 ، ص161.
)2(  سورة املائدة ، آية 33.
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َعِظيٌم{. وقد تكون عقوبة النفي عقوبة تبعية ، مبعنى أنها تكون تابعة لعقوبة 
بن  ع��ب��اده  رواه  ال��ذي  باحلديث  ال��زن��ا  ح��د  ف��ي  ذل��ك  ثبت  وق��د  أخ��رى أصلية. 
الصامت أن رسول الله )]( قال »خذوا عنى فقد جعل الله لهن سبيال البكر 

عام«)1(. وتغريب  مائة  بالبكر جلد 

: الشهادة  املنع من 

أى   ، القذف  جرمية  في  مؤبدة  تبعية  حدية  عقوبة  الشهادة  من  املنع 
َْصنَاِت  احمْلُ يَْرُموَن  تعالى:}َوالَِّذيَن  لقوله  وذلك  النسب.  نفي  أو  بالزنا  الرمي 
أَبًَدا  َشَهاَدًة  لَُهْم  تَْقَبلُوا  َواَل  َجلَْدًة  ثََماِننَي  َفاْجِلُدوُهْم  ُشَهَداء  ِبَأْربََعِة  يَْأتُوا  لَْم  ثُمَّ 
احلكيم  والشارع  املولى  لكون  حدية  العقوبة  وهذه  الَْفاِسُقوَن{)2(.  ُهُم  َوأُْولَِئَك 
هو الذي قدرها لتعلقها بحدود وحقوق الله. أما كونها تبعية مؤبدة فذلك ألنه 
 ، القذف  في  جلده  ثمانون  اجللد  وهي  أصلية  عقوبة  على  بها  احلكم  يتوقف 

)القاذف(. عليه  تستغرق طيلة حياة احملكوم  وألنها 

ب : القصاص والديه :

توقيعها  يطلب  والتي  شرعاً  املقدرة  العقوبات  من  نوع  والدية  القصاص 
للعبد أو على  إذا انصب االعتداء على حق خالص   ، أو ولي دمه  املجني عليه 
الله والعباد ولكن حق العبد فيه غالب. وتعلق هذه العقوبات  حق مشترك بني 

العقوبة. بإسقاط  العفو  وليه حق  أو  عليه  للمجني  يعطي  العباد  بحقوق 

وعقوبة القصاص والديه تسري في حالة توافر إحدى احلاالت 
التالية: 

- القتل العمد : أي االعتداء الذي يقصد به اجلاني إزهاق روح إنسان 
كالسكني  الغالب  ذلك في  إلي  تؤدي  أن  أداة من شأنها  باستعمال  وذلك  أخر  
والرمح...الخ)3(. وثبت القصاص بسند من القرآن لقوله تعالى:}يَا أَيَُّها الَِّذيَن 

لها في  التي ال حد  أصلية في اجلرائم  تعزيرية  كعقوبة  النفي  احلاكم  يستخدم  وقد    )1(
القرآن أو السنة أو إجماع الصحابة ، كالرشوة والغش التجاري والربا والسب .

)2(  سورة النور ، آية 4.
)3(  انظر املغني والشرح الكبير البن قدامة ، ج9 ، ص400 ، د. عبد القادر عودة ، املرجع 

السابق ، ص114 وما بعدها.  
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َواألُنثَى  ِبالَْعبِْد  َوالَْعبُْد  رِّ  ِباحْلُ ��رُّ  احْلُ الَْقتْلَى  ِفي  الِْقَصاُص  َعلَيُْكُم  ُكِتَب  آَمنُواْ 
َذِلَك  ِبِإْحَساٍن  ِإلَيِْه  َوأََداء  ِبامْلَْعُروِف  َفاتَِّباٌع  َشْيءٌ  أَِخيِه  ِمْن  لَُه  ُعِفَي  َفَمْن  ِباألُنثَى 

أَِليٌم{)1(. َعَذاٌب  َفلَُه  َذِلَك  بَْعَد  اْعتََدى  َفَمِن  َوَرْحَمٌة  بُِّكْم  رَّ ن  تَْخِفيٌف مِّ
الضرب  اجلاني  به  يقصد  ال��ذي  االع��ت��داء  أي  العمد:  شبه  القتل   -
أو  ال��ض��رب  أن��ه  )أي  ذلك)2(  إل��ى  يفضى  ولكنه  ال��روح  إزه��اق  دون  اجل��رح  أو 
الدية  توجب  وفيه  الوضعي(.  القانون  في  املعروف  موت  إلى  املفضي  اجلرح 
وال  العمد  عقل  مثل  مغلظ  العمد  شبه  دي��ة(  )أي  )](:»ع��ق��ل  الرسول  لقول 
العقوبة  سبيل  على  ي��ؤدى  مالي)3(  مقدار  عن  عبارة  وال��دي��ة  صاحبه«.  يقتل 
عليه  املجني  طلب  على  متوقف  غير  بها  احلكم  ألن  عقوبة  فالدية  والتعويض. 
ورثته  أو  عليه  املجني  ذم��ة  تدخل  لكونها  التعويض  صبغة  وللدية  وليه.  وال 
ولكون  عليه،  املجني  بتنازل  تسقط  ولكونها  امل��ال،  بيت  أو  ال��دول��ة  خزانة  ال 
القتل  حالة  في  مغلظة  الدية  فتكون  الضرر،  جسامة  على  يتوقف  مقدارها 
العمد الذي ال قصاص فيه والقتل شبه العمد)4( وتكون الدية مخففة في حالة 

اخلطأ)5(. القتل 

الشريعة  العمد في  القتل  التفصيل حول عقوبة  وملزيد من   .178 آية   ، البقرة  )1(  س��ورة 
، مجلة  الفقه اإلسالمي  العمد في  القتل  ، عقوبة  اإلسالمية د. محمود محمد حسن 

البحوث القانونية واالقتصادية ، ع6 ، ص6 وما بعدها.
)2(  املغني والشرح الكبير البن قدامة ، املرجع السابق ، ج9 ، ص320 ، بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع ، لعالء الدين أبو بكر بن مسعود الكسائي ، دار الكتاب العربي ، بيروت 

، ط2 ، 1402ه� ، ج7 ، ص233.
)3(  وأصول هذا املقدار املالي في أغلب الفقه اإلسالمي واحد من ستة أجناس ، هى اإلبل ، 
والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة ، واحللل.  راجع ، املغني والشرح الكبير البن قدامة 
، ج9 ، ص481 ، بداية املجتهد ونهاية املقتصد ، حملمد بن احمد بن رشد القرطبي ، 
الشهير بابن رشد احلفيد ، ط1 ، مطبعة محمد علي صبيح ، القاهرة ، بدون تاريخ ، ج2 

، ص531.
)4(  لقول الرسول )]( برواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده »عقل شبه العمد مغلظ مثل 
عقل العمد«. وهذه الدية هي ثالثون حقة )أي ما بلغ عمره ثالثة أعوام( وثالثون جذعة 
) أي ما بلغ عمره أربعة أعوام( وأربعون خلفة )أي احلامل(. راجع ، سنن أبي داود ، ج4 
، احلديث رقم 4565 ، ص190-186 ، د. عبد القادر عودة ، املرجع السابق ، ج2 ، 

ص14.
)5(  نيل األوطار للشوكاني ، املرجع السابق ، ج7 ، ص58 وما بعدها ، نهاية احملتاج إلى== 
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- القتل اخلطأ : وهو الذي ال تنصرف فيه إرادة اجلاني إلى العدوان 
إطالقاً. وهو على ثالثة أنواع : إما اخلطأ في القصد ، كأن يرمى إنسانا شيئا 
يظنه صيداً أو نحوه فإذا هو إنسان، وإما اخلطأ في الفعل ، كأن يرمي إنساناً 
يحفر حفره في  ، كمن  بالتسبب  وإما اخلطأ   ، إنسان  صيداً فيخطئه ويصيب 
يجب  وال  فيموت)1(.  املارة  أحد  فيها  فيسقط  مثاًل  الصرف  لألغراض  طريق 
أَن  مِلُْؤِمٍن  َكاَن  تعالى:}َوَما  لقوله  الدية  فيه  القصاص وجتب  اخلطأ  القتل  في 
َسلََّمٌة  مُّ َوِديٌَة  ْؤِمنٍَة  مُّ َرَقَبٍة  َفتَْحِريُر  َخَطًئا  ُمْؤِمًنا  َقتََل  َوَمن  َخَطًئا  ِإالَّ  ُمْؤِمًنا  يَْقتَُل 
َرَقَبٍة  َفتَْحِريُر  ْمْؤِمٌن  َوُهَو  لَُّكْم  َعُدوٍّ  َقْوٍم  ِمن  َكاَن  َفِإن  ُقواْ  دَّ يَصَّ أَن  ِإالَّ  أَْهِلِه  ِإلَى 
ِريُر  َوحَتْ أَْهِلِه  ِإلَى  َسلََّمٌة  مُّ َفِديٌَة  يثَاٌق  مِّ َوبَيْنَُهْم  بَيْنَُكْم  َقْوٍم  ِمن  َكاَن  َوِإن  ْؤِمنٍَة  مُّ
َن اللِّه َوَكاَن اللُّه َعِليًما  ْؤِمنًَة َفَمن لَّْم يَِجْد َفِصَياُم َشْهَريِْن ُمتَتَاِبَعنْيِ تَْوبًَة مِّ َرَقَبٍة مُّ
يعفو  أن  إال   - أي قصاص   - قود  »العمد  املصطفى )](  ولقول  َحِكيًما{)2(. 
ولى املقتول«)3(. ويفهم من ذلك أن ما دون العمد ال قصاص فيه ومن ثم جتب 

الدية.

دون  ما  على  باجلناية  ويقصد  النفس عمدًا:  - اجلناية على ما دون 
النفس عمداً كل أنواع الضرب واإليذاء املقصود والتي تصل إلى حد القتل العمد 
كاألذن  باجلسم  فقد عضو  أو  األط��راف  بتر  ذلك حاالت  مثال  العمد.  أو شبه 
اوالعني أوالتذوق ...الخ. وتتمثل عقوبة هذا اجلرم في القصاص املتماثل لقوله 
ِباألَنِف  َواألَن��فَ  ِبالَْعنْيِ  َوالَْعنْيَ  ِبالنَّْفِس  النَّْفَس  أَنَّ  ِفيَها  َعلَيِْهْم  تعالى:}َوَكتَبْنَا 
اَرةٌ لَُّه َوَمن  َق ِبِه َفُهَو َكفَّ ُروَح ِقَصاٌص َفَمن تََصدَّ نِّ َواجْلُ نَّ ِبالسِّ َواألُُذَن ِباألُُذِن َوالسِّ
جائز  القصاص  في  والعفو  امِلُوَن{)4(.  الظَّ ُهُم  َفأُْولَِئَك  اللُّه  أنَزَل  مِبَا  يَْحُكم  لَّْم 

== شرح املنهاج ، لإلمام شمس الدين محمد بن أبي العباس احمد بن حمزة الرملي ، 
مطبعة  مصطفى البابي احللبي ، القاهرة ، 1967 ، ص299 وما بعدها.

)1(  بدائع الصنائع للكاسائي ، املرجع السابق ، ص234 ، د. أحمد فتحي بهنسي، مدخل 
الفقه اجلنائي اإلسالمي ، ط2 ، دار الشروق ، بيروت ، 1980 ، ص108.

)2(  سورة النساء ، آية 92.
)3(  رواه بن شيبة. راجع ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، للحافظ شهاب الدين أبي 
الفضل احمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني ، ط2 ، دار إحياء التراث العربي ، 

بيروت ، 1402ه� ، ج12 ، ص172.
)4(  سورة املائدة ، آية 45 .
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اكتفاًء من املجني عليه بالدية. بل أن لهذا األخير أن يعفو عن القصاص والدية 
، تاركاً اجلاني لألمر احلاكم إن شاء أن يوقع عليه عقوبة تعزيرية.

- اجلناية على ما دون النفس خطأ : ويقصد بهذا النوع من اجلرائم 
كل إيذاء بالضرب ونحوه ميس بسالمة اجلسم أو عضو من أعضائه دون توافر 
القصد في اإليذاء. وال قصاص في اخلطأ ، قتاًل كان أم إيذاء ، مما يوجب الدية 
فقط ، والتي يختلف مقدارها حسب جسامة الضرر الناشئ عن اجلناية)1(. وقد 
يلحق القصاص الدية بعض العقوبات التبعية مثال ذلك وجوب حرمان القاتل من 

امليراث متى كان بالغاً ورشيداً لقوله )]( »ال ميراث لقاتل«. 

 : التعزيرية  العقوبات   : ج 

قصاص  وال  فيها  حد  ال  التي  اجلرائم  يقابل  نوع  التعزيرية  العقوبات 
وال دية. وسميت عقوبات تعزيرية ألنها من شأنها أن تدفع اجلاني وترده عن 
وكذلك  اجل��رائ��م  ه��ذه  وأم��ر حتديد  القترافها)2(.  ال��ع��ودة  أو  اجل��رائ��م  ارت��ك��اب 
وم��دى  اإلس��الم��ي  املجتمع  تطور  حسب  ي��ق��دره  احل��اك��م  إل��ى  م��وك��ول  عقوباتها 
غير  التعازير  جرائم  فإن  لذا  احلديث.  اإلج��رام  أمن��اط  من  حلمايته  احلاجة 
وكذلك  احل��د  ش��روط  فيها  جتتمع  ال  التي  اجل��رائ��م  كل  فيها  فيدخل  محددة 
والغش  والربا  والسب  األمانة  وخيانة  كالرشوة  عنها  البعيدة  اجلرائم  أشكال 

التجاري)3(. 

)1(  ووصف دية اخلطأ ثبتت بالسنة ملا روى عن السائب بن يزيد عن النبي )ص( أنه قال 
»دية اإلنسان خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات 
لبون )أي ذات احلولني( ، وخمس وعشرون بنات مخاض )أي ذات احلول الواحد(. راجع 

سنن أبي داود ، ج4 ، حديث رقم4553 ، ص186.
، ج7 ،  السابق  ، املرجع  نهاية احملتاج   ، ، ج7 ، ص119  السابق  ،املرجع  القدير  )2(  فتح 
ص172 ، األحكام السلطانية والواليات الدنية ، لعلي بن محمد بن حبيب أبو احلسن 
البصري املاوردي ، ط2 ، مطبعة مصطفى البابي احللبي ،1966 ، ص224 ، السياسة 
الشرعية في إصالح الراعي والرعية، لتقي الدين بن تيمية احلراني ، القاهرة ، 1971 ، 
ص132 وما بعدها ، د. علي أحمد مرعي ود. املرسي عبد العزيز السماحي ، من هدي 

الفرقان في تفسير آيات األحكام ، مطبعة أخوة األشقاء ، القاهرة ، 1995 ، ص356.
)3(  في ذات املعنى ، الشيخ محمود شلتوت ، اإلسالم عقيدة وشريعة ، القاهرة ، ص211 وما  
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على  اإلس��الم��ي  الفقه  ف��ي  والعقاب  التجرمي  سياسة  تقوم  ه��ذا  وعلى 
نظام يجمع بني الثبات واملرونة أما الثبات فينحصر بشأن اجلرائم والعقوبات 
أوجبها  وقد   ، واملكان  الزمان  بتغير  تتغير  ال  )جرائم(  جنايات  وهي  احلدية 
املرونة  أما  ككل.  املجتمع  ولصيانة  الله  حقوق  من  حق  على  لعدوانها  الشرع 
فتتمثل في اجلرائم والعقوبات التعزيرية املوكول أمر حتديدها إلى ولي األمر 
من  اإلسالمي  املجتمع  على  يطرأ  قد  ملا  ووفقاً   ، لألمة  صاحلاً  يراه  ملا  وفقاً 
إلى  نشير  أن  ونود   . واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  لتغير  نتيجة  تغيرات 
اجلنائي  النظام  يحقق  الشرعية  العقوبات  من  املختلفة  األنواع  خالل  من  أنه 
اإلسالمي أهداف العقوبة مجتمعه كما حددتها النظريات الوضعية في العقاب 
األهداف  تلك  أن  في  نشك  ال  بل  والعدالة.  اخلاص  والردع  العام  الردع  وهى 
تتحقق ع��ل��ى ن��ح��و أف��ض��ل ف��ي ظ��ل ال��ن��ظ��ام اجل��ن��ائ��ي اإلس��الم��ي إذا م��ا ق��ورن 
والفقه  التشريع  في  املقررة  العقوبات  وجسامة  الوضعية.  األنظمة  من  بغيره 
اإلسالمي ، فضاًل عن فورية تنفيذها وعالنيته أمر فيه الكفاية لتحقيق الردع 
النظام  عن  ببعيدة  ليست  للعقوبة  األخ��رى  األه��داف  أن  غير  واخل��اص.  العام 

اإلسالمي.  العقابي 

طبيعة  حيث  من  سواء  ذلك  ويظهر  والتأهيل  اإلصالح  ينشد  فاإلسالم 
جلرمية  مقررة   كعقوبة  مثاًل  فالنفي  تنفيذها.  أسلوب  حيث  من  أو  العقوبة 
القطع  عقوبات  أن  كما  احملارب.  اجلاني  أمر  ينصلح  أن  إلى  يستمر  احلرابة 
واجللد تنفذ مبا يزجر اجلاني ال مبا يهلكه. فالعقوبات اإلسالمية - وإن كانت 
تترك للفرد فرصة البحث عن مصدر رزقه واستمرار اتصاله بأسرته  بدينة – 
فيرعاهم مادياً ومعنوياً. ويكفينا دليل على نشدان اإلسالم لإلصالح أن إقامة 
احلد أو القصاص والدية إمنا تتم بدافع التطهير من الذنب حتى يعود املجرم 

املجتمع. في  نافعاً  عضواً 

 ، العدالة  تنشد  اإلس��الم  في  فالعقوبة  ع��دل.  يعلوه  ال  اإلس��الم  وع��دل 
وإطفاء  عليه  املجني  شعور  إرضاء  أجل  من  القصاص  إقرار  طريق  عن  وذلك 
بأخذها  تتفاخر  الوضعية  التشريعات  كانت  وإذا  بداخله.  واالنتقام  الثأر  نار 

= بعدها. يقول السيواسي )الشهير بابن الهمام( في مؤلفه شرح فتح القدير : »العقوبات 
موانع قبل الفعل زواجر بعده«  ، املرجع السابق ، ج�4 ، ص12.
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مببدأ »أن األصل في اإلنسان البراءة« ، وأنه ال عقوبة إال على أساس اإلدانة 
بذلك  املناداة  في  الوضعي  الفقه  سبق  قد   )[( اخللق  سيد  فإن   ، اليقينية 
حينما قال الرسول الكرمي )]( ادرءوا احلد عن املسلمني ما استطعتم ، فإن 
كان له مخرج فخلو سبيله ، فإن لإلمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ 
في العقوبة«. فاألصل الذي ال يقبل استثناء أن احلدود تدرأ بالشبهات وال حد 

العقابية)1(. ، ويكفي هذا دليل على عدالة اإلسالم وسياسته  الظن  عند 

)1(  نيل األوطار للشوكاني ، املرجع السابق ، ص271 ، د. عبد القادر عودة ، ج2 ، ص515 
وما بعدها. أ. محمد احلسيني حنفي ، أساس حق العقاب في الفكر اإلسالمي والفقه 

العربي ، مجلة العلوم القانونية واالقتصادية ، يوليو 1971 ، 404 وما بعدها. 
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الرابع املبحث 
اجلنائية العقوبة  إشكاليات 

: وتقسيم  متهيد 

أياً ما كان التقسيم املعتمد للعقوبة، فإن بعض العقوبات قد أثارت عند 
األخص  على  ذلك  وقد حدث  الفقهي،  واجلدل  املشكالت  من  العديد  تطبيقها 
التي  املشكالت  وعرض  للحرية.  السالبة  وللعقوبات  اإلع��دام  لعقوبة  بالنسبة 
التاليني. املطلبني  في  نفصله  مانسوف  هو  العقوبات  من  النوعني  بهذين  تتعلق 

األول املطلب 
اإلعدام  عقوبة  إشكالية 

 

: وتقسيم  متهيد 

اجلنائية  العقوبات  أن��واع  وأش��د  أخطر  هو    Peine de mort اإلع��دام 
تلك  احلياة.  واحلرمان من احلق في  الروح  إزهاق  يتضمن  إذ   ، اإلطالق  على 
أو  إبقاء  ح��ول  اجل��دل  إث��ارة  إل��ى  اجلنائي  باحلقل  املشتغلني  دفعت  اجلسامة 
مؤيد  أحدهم   ، ذلك  في  اجتاهني  اجلنائي  الفقه  ويتنازع  العقوبة.  تلك  إلغاء 
تنازعت  الفقه  وراء  ومن  إلغائها)1(.  إلى  يدعو  معارض  واألخر  عليها  لإلبقاء 

)1(  راجع بصفة عامة  :
J. Graven، Nouvelles réflexions sur la peine capitale، Mélanges H. Donnedieu de 

Vabres، 1960، p. 231 ; J. Rostand، A. Naud، A. Richard et J. Graven، Contre la 
peine de mort، publiée par l’Association française contre la peine de mort، 1966 
; P. Savey-Casard، La peine de mort، Esquisse historique et juridique، Genève، 
Droz، 1968 ; R. Vouin، L’article de la mort، RSC. 1966، p. 559 ; G. Imbert، La 
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ألغاها  من  ومنهم   ، املصري(  )كالتشريع  عليها  أبقى  من  فمنهم  التشريعات 
وتتجه  وغ��ي��ره��ا(.  وس��وي��س��را  وإيطاليا  وفرنسا  األمريكية  ال��والي��ات  )كبعض 
بالضمانات  العقوبة  ه��ذه  إحاطة  ض��رورة  على  التأكيد  إل��ى  الدولية  املواثيق 

عليها. أبقت  التي  البلدان  في  الكافية 

الفقهي  اجلدل  نبني  أن  أوالً  بنا  يجدر  اإلع��دام  عقوبة  إشكالية  ولبيان 
حال  العقوبة  هذه  تنفيذ  ضمانات  نوضح  ذلك  بعد  ثم   ، اإلعدام  عقوبة  حول 

بها. األخذ 

أواًل : اجلدل الفقهي حول عقوبة اإلعدام :

: وتقسيم  متهيد 

قبل  فيما  الردع  في  العقابية  بضرورتها  محتفظة  اإلعدام  عقوبة  ظلت 
القرن الثامن عشر. فجان جاك روسو دعا إلى االحتفاظ بتلك العقوبة بحسبان 
قيام  وقبل  اندماجه في اجلماعة  قبل  قد  االجتماعي  العقد  الفرد مبوجب  أن 
املجتمع  على  بنفسه  الفرد  اعتدى  ما  فإذا   ، احلياة  في  حقه  بصيانة  املجتمع 
القتل فقد قبل مقدماً إعدامه. كما أن بيكاريا قد حبذ اإلبقاء على  في شكل 
توقيع  تتطلب  التي  واالضطرابات  السياسية  الفتنة  في ظروف  اإلعدام  عقوبة 
أقصى العقوبات من أجل إقرار النظام. كما أن الشريعة اإلسالمية تقرر هذه 
سمات  من  سمة  هى  بل  والقصاص)1(.  احلدود  جرائم  لبعض  كجزاء  العقوبة 

تراثه. وإرثا من  النظام اجلنائي اإلسالمي 

ينحون  والفالسفة  املفكرين  بدأ  الثامن عشر  القرن  مطلع  منذ  أنه  على 
مؤيد  ب��ني  منقسمني  ت��ي��اري��ن  الفقه  ف��ي  فنشأ   ، العقوبة  ه��ذه  مهاجمة  نحو 
بشرعية   - تنوعها  مع   - اآلراء  هذه  وتتصل  وأسانيده.  حجه  ولكل  ومعارض 

peine de mort، PUF. Que sais-je 1989 ،؟ ; Colloque international sur le 20ème 
anniversaire de l’abolition de la peine de mort، Publication de l’Assemblée 
Nationale، 6 oct. 2001.

)1(  بل أن الفقه اإلسالمي يأخذ بهذه العقوبة في بعض اجلرائم التعزيرية ويسميها األحناف 
الدول  بعض  في  حاليا  وتطبق  البدعة…الخ.  إلى  والدعوة  كاجلاسوسية  سياسة  القتل 
اآلخذة بالنظام اجلنائي اإلسالمي على جرائم االجتار في املواد املخدرة واالغتصاب.  
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فائدتها. وكذلك  وطبيعتها،   ، ، ومالءمتها  اإلعدام  عقوبة 

أ : اجلدل من حيث شرعية عقوبة اإلعدام :

العقوبة من حيث  إلغاء عقوبة اإلعدام هذه  القائل بوجوب  الرأي  انتقد 
أنها ال جتد سنداً شرعياً. وفى تفسير ذلك يقولون بأن املجتمع لم يهب احلياة 
أو  الدولة  ، وبالتالي فإن  ، بل إن تلك احلياة هى هبة اخلالق عز وجل  للفرد 

املجتمع ال يحق له أن يحرم الفرد من حقه في احلياة.

أن  بقولهم  ذلك  على  يردون  العقوبة  تلك  على  باإلبقاء  القائلني  أن  بيد 
احلرية أيضا هبة الله لإلنسان وليست هبة املجتمع ألن األفراد ولدوا أحراراً. 
حق  أس��اس  أن  مع  للحرية  السالبة  العقوبات  على  االع��ت��راض  يتم  لم  فلماذا 
فإن  وبالتالي  أنواعها.  اختالف  على  العقوبات  لكافة  بالنسبة  واحد  العقاب 
البحث في شرعية العقاب من حيث مانح احلق في احلياة أو احلق في احلرية 

جميعها. العقوبات  تطبيق  تعطيل  إلى  سيؤدى 

ب : اجلدل من حيث تطبيق عقوبة اإلعدام :

أو  فيها  ال��رج��وع  ميكن  ال  ان��ه  العقوبة  ه��ذه  على  االع��ت��راض  ف��ي  قيل 
تنفيذها زمناً. فإذا ما  ، فهى عقوبة ذات حد واحد وال يستغرق  أثارها  إزالة 
احلكم  في  من خطأ  قد حدث  يكون  ما  وإصالح  فيها  الرجوع  استحال  نفذت 
كون  كذلك  العدالة  وس��ي��ؤذي   ، ممكن  م��ازال  أم��ر  ال��ب��ريء  ف��إدان��ة  القضائي. 
اإلدانة قد تضمنت عقوبة اإلعدام. فالضمير العام سوف يظل مثقاًل بذنب ال 

ميحى متمثال في إعدام شخص برئ.

التشريعات  كافة  بأن  ذلك  على  ي��ردون  العقوبة  لهذه  املؤيدين  أن  غير 
أو  متنع  التي  الضمانات  من  بالعديد  حتيطها  العقوبة  تلك  على  أبقت  التي 
أمر  )اخل��ط��أ(  األخير  ه��ذا  أن  كما  القضائي.  اخلطأ  في  ال��وق��وع  دون  حت��ول 
العقوبات  لكافة  بالنسبة  بل   ، للحرية  السالبة  العقوبات  بشأن  احلدوث  ممكن 
إنسان ال  ؟!!. وكما ال ميكن تعويض حياة  العقوبات  بإلغاء كافة  ، فهل نطالب 

أيضا. حريته  تعويض  ميكن 
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 : ج : اجلدل من حيث مالئمة عقوبة اإلعدام 

هذه  أن  بقولهم  مالئمتها،  ع��دم  إب��راز  العقوبة  لتلك  املعارضون  ح��اول 
اجلرمية  وضرر  أذى  أن  في حني  باجلاني  محدود  غير  العقوبة حتدث ضرراً 

التناسب بني اجلرمية واجلزاء. يرفع  ، مما  للمجتمع  بالنسبة  يكون محدوداً 

وعقوبة  اجل��رمي��ة  ب��ني  التناسب  ب��ان  بالقول  ذل��ك  على  ال��رد  مت  أن��ه  إال 
اجلرائم  بصدد  إال  تتقرر  ال  العقوبة  هذه  كون  من  يتحقق  لها  املقررة  اإلعدام 
شديدة اخلطورة على املجتمع وعلى حياة األفراد. فضال عن أن العدالة توجب 
روحه.  بإزهاق  اجلاني  من  يقتص  أن  مثاًل  بالقتل  برئ  روح  إزه��اق  حالة  في 
فاألرواح تتكافأ ، والقول بغير ذلك يعلي من قيمة نفس وروح اجلانى القانونية 

عليه. املجني  لدى  مبثيلتها  باملقارنة 

د : اجلدل من حيث فائدة عقوبة اإلعدام :

فائدة  وال  مجديه  غير  أنها  بقولهم  العقوبة  تلك  على  املعارضون  احتج 
يتحقق  ال  عقوبة  فاإلعدام  للمجتمع.  بالنسبة  أو  للفرد  بالنسبة  سواء   ، منها 
فيها معنى اإلصالح والتأهيل ، إمنا يكون االنتقام الهدف األسمى. فضاًل عن 
التي  املجتمعات  في  تنقص  لم  اجلرمية  معدالت  أن  اثبتت  قد  اإلحصاءات  أن 
ألغتها  التي  ، كما لم تزد نسبة اإلجرام في الدول  العقوبة  مازالت تأخذ بهذه 

ككل. للمجتمع  بالنسبة  فائدتها  ينفى  ، مما 

بقولهم  ذلك  على  ردوا  قد  العقوبة  تلك  على  لإلبقاء  املؤيدين  أن  بيد 
، والذين  يثبت توقيعها إال بشأن املجرمني عتاة اإلجرام  أن عقوبة اإلعدام ال 
الصعب  من  أنه  كما  لإلصالح.  األهلية  عدم  اإلجرامي  وضعهم  بحسب  يثبت 
 ، أو مت اإلبقاء عليها  ألغيت  العقوبة  تلك  الربط بني معدل اجلرمية وبني كون 
احلكم  يقع خشيه  لم  الذي  اجلرائم  كم  إحصاءات مماثلة عن  تتوافر  ال  حيث 
الردع  حتقيق  في  الكبير  أثرها  العقوبة  لتلك  أن  ذلك  إلى  يضاف  باإلعدام. 
اضطرت  قد  ألغتها  قد  كانت  التي  الدول  أن  من  ذلك  على  أدل  وليس  العام. 
إلى إقرارها مرة ثانية ، بل وتظهر من آن ألخر - وحتت تأثير بعض احلوادث 

بإعادة عقوبة اإلعدام. للمطالبة  دعوات   – املجتمع  املؤثرة في 

أمر  هو  اإلعدام  عقوبة  إلغاء  أو  اإلبقاء  حول  الرأي  فإن  احلقيقة  وفى 
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معني  رأى  فرض  الصعب  فمن  لذا  مجتمع.  كل  وأخ��الق  وقيم  مببادئ  يرتهن 
هى  وحضارتها  اإلسالمية  الشرعية  كانت  وملا  املجتمع.  أسس  مع  يتصادم  قد 
عصب وأساس التشريع املصري في كل فروعه ، فإننا ندعو املشرع إلى اإلبقاء 
القصاص  ش��أن  في  ال��غ��راء  الشريعة  قررته  ما  مع  توافقاً  العقوبة  تلك  على 

السماوية)1(. الشرائع  كافة  في  أجمعني  النبيني  شريعة 

وإذا كنا قد أيدنا اإلبقاء على تلك العقوبة في التشريع املصري ، إال أننا 
اخلاصة  العاملية  واإلعالنات  الدولية  باملواثيق  األخذ  إلى  أيضا  املشرع  ندعو 
باملادة  جاء  ما  ذلك  من  اإلعدام.  عقوبة  بشأن  فيها  جاء  وما  اإلنسان  بحقوق 
6 من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الصادر عن اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة في 16 ديسمبر 1966 ومت تنفيذه في 23 مارس 1976 
عقوبة  تلغ  لم  التي  البلدان  في  يجوز  »ال  أنه  على  الثانية  فقرتها  نصت  التي 
ونرى  أشد اجلرائم خطورة…«.  إال جزاء على  العقوبة  بهذه  يحكم  أن  اإلعدام 
كذلك حظر إقرار عقوبة اإلعدام بشأن جرائم الرأي والفكر أو بشأن الصغار 

واألحداث )م5/6 من العهد(.

: وتنفيذه  : ضمانات احلكم باإلعدام  ثانيًا 

أحاط املشرع املصري عقوبة اإلعدام بالعديد من الضمانات التي تكفل 
تنفيذها. وميكن  قبل  ما  وإلى  بها  الصادر  القضائي  االطمئنان لسالمة احلكم 

أن نشير بصفة خاصة إلى اآلتي :

لعقوبة اإلعدام اعتماد جسامه اجلرمية معيارا   : أ 

وجوب  ع��دم  من  الدولية  املواثيق  إليه  دع��ت  مبا  املصري  املشرع  أخ��ذ 

)1(  يقول تعالى في كتابه العزيز:}َولَُكْم ِفي الِْقَصاِص َحَياةٌ يَاْ أُوِلْي األَلَْباِب لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن{
سورة البقرة ، آية 179. ويقول عز من قائل:}ِمْن أَْجِل َذِلَك َكتَبْنَا َعلَى بَِني ِإْسَراِئيَل أَنَُّه 
أَْحَياَها  َوَمْن  َجِميًعا  النَّاَس  َقتََل  َا  َفَكَأمَنّ اأْلَْرِض  ِفي  َفَساٍد  أَْو  نَْفٍس  ِبَغيِْر  نَْفًسا  َقتََل  َمْن 
بالنفس…«.  النفس  أن  فيها  عليهم  »وكتبنا  أيضاً  وقوله  َجِميًعاً…«{  النَّاَس  أَْحيَا  َا  َفَكَأمَنّ
على أنه ال يجب أن يفهم من ذلك أن اإلعدام الذي تعرفه بعض البلدان – كمصر مثاًل 
- يتطابق مع فكرة القتل حداً أو قصاصا املعرفة في الشريعًة اإلسالمية. فبني النظامني 

فروقاً كبيرة تباعد بينهما وإن تطابقا في أنهما يتضمنا فقد احلياة.
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جنايات  ذلك  مثال  واجلسيمة.  الشديدة  للجرائم  جزاء  إال  العقوبة  تلك  تقرير 
عقوبات(   233–230 )م  بالسم  القتل  أو  الترصد  أو  اإلصرار  مع سبق  القتل 
الذي  العمد  ، واحلريق   )2/234 )م  واملرتبط بجنحة  املقترن بجناية  والقتل   ،
موت  عنه  نشأ  إذا  امل��واص��الت  وتعطيل   ،  )257 )م  شخص  م��وت  عنه  ينشأ 
168( ، وشهادة الزور إذا حكم على املتهم املشهود ضده باإلعدام  شخص )م 
 ، عقوبات(   89–77 )م  الدولة  أم��ن  جنايات  وبعض   ،  )295 )م  فيه  ونفذت 
لسنة   182 القانون  من   33 امل��ادة  في  عليها  املنصوص  امل��خ��درات  وجنايات 

1960 املعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989.

ب : أخذ رأى املفتي : 

املادة  فتنص  املفتي.  رأى  استطالع  باإلعدام  احلكم  قبل  املشرع  أوجب 
أن تصدر  قبل  )أي احملكمة(  عليها  ويجب   …« أن  على  إج��راءات جنائية   381
أوراق  إرس��ال  ويجب  اجلمهورية.  مفتي  رأى  تأخذ  أن  )اإلع��دام(  احلكم  هذا 
القضية إليه ، فإذا لم يصل رأيه إلى احملكمة خالل عشرة أيام التالية لإلرسال 

األوراق إليه ، حكمت احملكمة في الدعوى«.

حتكم  أن  للمحكمة  وميكن   ، استشاري  املفتى  رأى  أن  ذلك  من  ويظهر 
دون وروده ، ولها أن تطرحه وتأخذ بغير ما جاء فيه إذا ورد الرد في املواعيد. 

مناقشته. أو  بالرد عليه  أن احملكمة غير مكلفة  كما 

ج : اجتماع أراء أعضاء احملكمة :

األصل في األحكام أن تصدر بأغلبية اآلراء في احملاكم التي تتشكل من 
باإلعدام  احلكم  حالة  في  األصل  هذا  على  املشرع  وقد خرج  قاض.  من  أكثر 
حملكمة  يجوز  »ال  أن  جنائية  إج��راءات   2/381 امل��ادة  في  املشرع  اشترط  إذ 
وهذه ضمانه  أعضائها«.  أراء  بإجماع  إال  باإلعدام  أن تصدر حكما  اجلنايات 

من أهم الضمانات التي إذا لم تراعى بطل احلكم وتعني نقضه.

: النقض  العرض على محكمة   : د 

حضورًيا  الصادر  احلكم  تعرض  أن  العامة  النيابة  على  املشرع  أوج��ب 
احلكم  في  عليه  احملكوم  يطعن  لم  ولو  حتى   ، النقض  محكمة  على  باإلعدام 
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القانون  تتأكد احملكمة من سالمة احلكم من حيث تطبيق  ، كي  الصادر ضده 
)م 46 من القانون 57 لسنة 1959م بشان حاالت وإجراءات الطعن بالنقض(. 
ويكون حملكمة النقض أن تنقض احلكم ملصلحة املتهم من تلقاء نفسها إذا تبني 
لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه 
ال  أو  تشكياًل صحيحاً  مشكلة  تكن  لم  أصدرته  التي  احملكمة  أن  أو  تأويله  أو 
قانون  فيه  املعطون  احلكم  بعد  إذا صدر  أو   ، الدعوى  في  بالفصل  لها  والية 
يسرى على واقعه الدعوى )م 2/35 وم 46 من قانون حاالت وإجراءات الطعن 

بالنقض(.

: العرض على رئيس اجلمهورية   : هـ 

أوجبت املادة 470 إجراءات جنائية رفع احلكم النهائي الصادر باإلعدام 
إلى رئيس اجلمهورية لينظر في امكان صدور عفو عن احملكوم عليه أو إبدال 
أنه  على  العدل.  وزي��ر  اإلج��راء  ه��ذا  تنفيذ  على  ويقوم  بها.  احملكوم  العقوبة 
أربعة  ظ��رف  في  العقوبة  ب��إب��دال  أو  بالعفو  األم��ر  يصدر  لم  إذا  احلكم  ينفذ 

يوما)1(. عشر 

فإذا استوفى احلكم باإلعدام كل تلك اإلجراءات وجب تنفيذه ، وتتقيد 
: منها  اإلجراءات  ببعض  التنفيذ  جهة 

شهرين  بعد  ما  إل��ى  احلبلى  امل��رأة  على  اإلع��دام  حكم  تنفيذ  تأجيل   -
476 إجراءات(. وعله هذا القيد هو إنقاذ اجلنني كي ال يؤخذ  من الوضع )م 

العقوبة كما سبق وأن ذكرنا)2(. بذنب أمه عماًل مببدأ شخصية 

والرسمية  اخلاصة  األعياد  في  الباتة  اإلع��دام  أحكام  تنفيذ  تأجيل   -
475 إجراءات( املتعلقة بديانة احملكوم عليه )م 

)1(  وقد نص العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية على حق كل محكوم عليه باإلعدام 
في طلب التماس العفو أو إبدال العقوبة )م 6/4(.

)2(  راجع في ذات املعنى م 6/5 من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية. وكانت الفقرة 
األولى من املادة 476 تنص على تأجيل تنفيذ حكم اإلعدام على املجنون ولكن ألغيت هذه 

الفقرة بالقانون رقم 166 لسنة 1952.
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أحد  بحضور  مستور  مكان  في  أو  السجن  داخل  التنفيذ  يجرى  أن   -*
وكالء النائب العام ومندوب عن وزارة الداخلية ومأمور السجن وطبيب السجن 
التنفيذ  حضور  هؤالء  لغير  يجوز  وال  العامة.  النيابة  تندبه  أخر  طبيب  أي  أو 
عليه  للمدافع عن احملكوم  يؤذن  أن  ويجوز  العامة.  النيابة  من  بإذن خاص  إال 

.)473 باحلضور )م 

الثاني املطلب 
للحرية السالبة  العقوبات  إشكاليات 

: متهيد وتقسيم  

 Peines privatives de liberté للحرية  السالبة  بالعقوبات  يقصد 
الشخصية  حريته  من  عليه  احملكوم  حرمان  مضمونها  يكون  التي  العقوبات 
العقوبات في  لهذه  العقابية. وميثل  املؤسسات  إحدى  إيداعه  وذلك عن طريق 
أن  املعلوم  ومن  واحلبس.  والسجن  واملشدد  املؤبد  بالسجن  املصري  التشريع 
العصور  هذه  مفكري  وث��ورة  الوسطى  العصور  بدء  مع  ظهرت  العقوبات  تلك 
اجلنائي.  النظام  إص��الح  ومحاولتهم  املطبقة  البدنية  العقوبات  قسوة  على 
املتهم  على  للتحفظ  وسيلة  مجرد  السجن  ك��ان  الزمنية  الفترات  تلك  فقبل 

القضاء. قبل  من  محاكمته  النتظار  أو  عليه  العقوبة  لتوقيع  انتظاراً 

الفقه  ف��ي  الشديد  اجل��دل  العقوبات  م��ن  ال��ن��وع  بهذا  األخ��ذ  أث��ار  وق��د 
والثانية   ، تعددها  ج��دوى  ح��ول  باجلدل  تتعلق  األول��ى   : زاوي��ت��ني  من  وذل��ك   ،
ترتبط باجلدل حول جدوى العقوبات السالبة للحرية قصيرة املدة. وحول كال 
السالبة  العقوبات  توحيد  إلى  ، فظهرت اجتاهات تدعو  الفقه  تنازع  املشكلتني 

املدة.   قصيرة  للحرية  السالبة  العقوبات  إلغاء  وإلى  للحرية 
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: للحرية  السالبة  العقوبات  توحيد  إشكالية   : أواًل 

: تقسيم 

نوضح  أن  علينا  يتعني  للحرية  السالبة  العقوبات  توحيد  مشكلة  إلبراز 
مضمون مشكلة التوحيد وتطورها ، ثم بيان حجج املؤيدين واملعارضني للتوحيد 

املشكلة. تلك  املقارنة من  التشريعات  بيان موقف  وأخيراً   ،

: التوحيد وتطورها  : مضمون مشكلة  أ 

ي��ث��ور ال��ت��س��اؤل ب��ني ال��ف��ق��ه ح��ول م��ا إذا ك��ان م��ن األف��ض��ل ت��ع��دد أن��واع 
توحيد  األفضل  من  أن  أم   ، اجلرمية  جلسامة  تبعا  للحرية  السالبة  العقوبات 
من جرمية  وتتفاوت  واحد  اسم  لها  واحدة  عقوبة  في  السالبة  العقوبات  كافة 

إلى أخرى ومن مجرم إلى أخر حسب املدة فقط.

نحو  احلديثة  اجلنائية  التشريعات  اجتاه  هو  املشكلة  تلك  أظهر  والذي 
تبني التقسيم الثالثي للجرائم حسب نوع ومقدار العقوبة ، ومن ذلك التشريع 
نوع  لكل  ويفرد   ، ومخالفات  وجنح  جنايات  إلى  اجلرائم  يقسم  الذي  املصري 
من اجلرائم عدد من العقوبات يختلف نوعاً ومقداراً. ويبدو على هذا التقسيم 
 ، العقوبة  نوع ومقدار  اعتباره جسامه اجلرمية من أجل حتديد  أنه يأخذ في 
النحو  هذا  على  العقوبة.  تقدير  حني  املجرم  شخصية  احلقيقة  في  يهمل  مبا 
للحرية  السالبة  العقوبات  توحيد وجمع  بأنه البد من  القول  إلى  البعض  ذهب 
في عقوبة واحدة مع تفريدها حسب املدة وفق ما يتكشف بعد ذلك من ظروف 

واالجتماعية. الشخصية  املجرم  وحالة  اإلجرامي  الفعل  بجسامه  تتصل 

إنساني  بعمل  القيام  بهدف  التوحيدي  االجتاه  لهذا  الدعوة  بدأت  ولقد 
جوهرها  في  تقوم  التي  الشاقة  األشغال  عقوبة  من  التخلص  مؤداه   ، خالص 
أواخر  تتعاظم  احلركة  هذه  بدأت  ثم  الذنب.  عن  والتكفير  اإليالم  فكرة  على 
 ، واملجرم  اجلرمية  نحو  اجلنائي  الفقه  نظرة  تغير  ومع  عشر  التاسع  القرن 

للعقوبة. السامية  األغراض  كأحد  والتأهيل  وحني ظهر اإلصالح 

لهذا  ال��دع��وة  ف��ي  املفكرين  م��ن  العديد  على  ي��رج��ع  الفضل  أن  واحل��ق 
ماير  أوب��ر  وإل��ى   1830 عام  فرنسا  Lucas في  لوكا  ش��ارل  أمثال  من  االجت��اه 
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Obermaier في أملانيا عام )1(1835.

التي  اجلنائية  الدولية  املؤمترات  في  بحث  مثار  الفكرة  هذه  كانت  وقد 
ثم أصدرت   .1878 استكهولم عام  ثم مؤمتر   1879 لندن عام  أولها في  كان 
1946 توصية مؤداها الدعوة إلى  للعقوبات والسجون في عام  الدولية  الهيئة 
طبيعة  على  فقط  املؤسسة  للحرية  السالبة  العقوبات  بني  ال��ف��روق  ت��زول  أن 
في  الهيئة  لهذه  ث��ان  اجتماع  في  الدعوة  ه��ذه  تأكدت  ثم  اجلرمية.  وجسامه 
تقرير عقوبة  بتأكيد أهمية  اقتراح  املوافقة على  ، حيث متت   1951 برن عام 
حلالة  وفقا  العقابية  املعاملة  وتنوع  التفريد  فيها  يراعى  للحرية  سالبة  واحد 

واالجتماعية. الشخصية  وظروفه  عليه  محكوم  كل 

ب : موقف الفقه من فكرة التوحيد :

: تقسيم 

واألخر   ، : أحدهما مؤيد  إلى اجتاهني  التوحيد  الفقه حول فكرة  توزع 
التقليدي. الفقه اجلنائي  لرأى  ، ممثاًل  معارض 

: التوحيد  لفكرة  املؤيد  االجتاه 

: العديد من اجلنح منها  إلى  التوحيدي  استند أنصار االجتاه 

أن  بعد  للحرية  السالبة  العقوبات  لتعدد  مبرر  هناك  يعد  لم  أن��ه   -*
العديد  تطبيق  طريق  عن  واإلص��الح  التأهيل  هو  أنواعها  كافة  هدف  أصبح 
احملكوم  إيالم  إلى  ترمى  ال  التي  والتهذيبية  والتعليمية  العالجية  البرامج  من 

عليه.

علمي  تصنيف  إت��ب��اع  إل��ى  تدعو  احلديثة  العقابية  االجت��اه��ات  أن   -*
واالجتماعية  الشخصية  للجوانب  دقيق  فحص  على  يعتمد  عليهم  للمحكوم 
هذا  ويتم  املالئمة.  العقابية  املعاملة  نوع  حتديد  أجل  من   ، عليه  محكوم  لكل 
واألط��ب��اء  والنفسني  االجتماعني  اخل��ب��راء  إل��ى  ال��ل��ج��وء  ط��ري��ق  ع��ن  التصنيف 

)1(  Ch. Germain، L’unification de la peine privative de liberté en doit comparé، 
RSC. 1955، p. 455 et s.
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عمل  من  يسهل  التوحيد  منهج  إتباع  أن  والش��ك  واإلج��رام.  االجتماع  وعلماء 
هذا التصنيف مبا يسهل في النهاية مهمة املؤسسة العقابية في إصالح املجرم 

وتأهيله.

*- أن الفروق بني العقوبات السالبة للحرية ما هى إال فروق نظرية بحته 
بأسلوب  التنفيذ  يجرى  حيث  أنواعها  بني  فارق  فال  العملي  الواقع  في  أما   ،
والواقعي.  العملي  املستوى  على  التوحيد  فكرة  إتباع  يعنى  ما  وه��و   ، واح��د 
بها  )احملكوم  السجن  عقوبة  تنفذ  حيث  مصر  في  يجرى  ال��ذي  بالفعل  وه��ذا 
السجون  داخل  بها في اجلنح(  وكذلك عقوبة احلبس )احملكوم  في اجلنايات( 
اخلضوع  من  الفئات  بعض  أحيانا  يعفي  املصري  املشرع  أن  كما  العمومية. 
العقوبة  تلك  بني  العملي  التوحيد  يعنى  مما  املشدد  أو  املؤبد  السجن  لعقوبة 
املشرع يجمع أحياناً طوائف من احملكوم عليهم  أن  األدنى منها. كما  والعقوبة 
في مؤسسات عقابية خاصة، بالنظر إلى ما يحتاجون إليه من معاملة من نوع 
أنه قد وحد بني عقوباتهم  يعنى  ، وهو ما  لنوع جرميتهم  النظر  ، دومنا  معني 

العملية. الناحية  من 

: التوحيد  لفكرة  املعارض  االجتاه 

لتأييد وجه  التوحيد من حجج قوية  الرغم مما قدمه أنصار فكرة  على 
نفر  جانب  من  شديدة  مقاومة  تالقى  مازالت  التوحيد  فكرة  أن  إال   ، نظرهم 

التالية : ، وذلك للحجج  الفقه  من 

*- أن األخذ بتوحيد العقوبات السالبة للحرية حتت مسمى عقوبة واحد 
العام وإرضاء الشعور  الردع  إلى إهدار غرض  أو السجن مثال يؤدي  كاحلبس 
العقوبة إلى حتقيقهما. األمر الذي يقتضي أن  بالعدالة الذين يجب أن تسعى 
تقدر العقوبة ومدتها ونوعها حسب جسامه اجلرمية املرتكبة. فالتوحيد يؤدي 
وجسامه  اجلرمية  جسامه  بني  الكافة  ل��دى  استقر  ال��ذي  التناسب  ه��دم  إل��ى 
عقوبة جسيمة  املشدد  أو  املؤبد  السجن  أن  األذهان  في  استقر  فقد  العقوبة. 
جلرائم  خصصت  يسيره  عقوبة  فهى  احل��ب��س  أم��ا   ، جسيمة  ج��رائ��م  ت��واج��ه 
العقوبات مثال في صورة احلبس  بني  ما وحدنا  فإذا  اليسر.  القدر من  بذات 
وجعلناها عقوبة للجرائم أيا كانت جسامتها لتساوى لدى الناس جسامه القتل 
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والشعور  ال��ع��ام  ال��ردع  على  يقضى  ، مم��ا  وال��ض��رب  السرقة  م��ع  واالغ��ت��ص��اب 
بالعدالة ، وال يغنى عن ذلك كون العقوبة ستتفاوت من حيث املدة)1(.

مع  بالضرورة  يتعارض  ال  للحرية  السالبة  العقوبات  وتنوع  تعدد  أن   -*
بشخصية  اجلرمية  تربط  وثيقه  صله  هناك  أن  إذ  اجلرمية.  مواجهة  قواعد 
املجرم ، فاألولى تساهم في الكشف عن الثانية ، أي أن جسامة اجلرمية تدل 
الثالثي  التقسيم  أن  يعنى  بالعكس. مما  والعكس  املجرم  على خطورة شخصية 
مطابق  إنه  بل  للواقع.  مطابق  غير  تشريعي  افتراض  مجرد  يعتبر  ال  للجرائم 
والتي تكشف  املتصلة باجلرمية عموماً  والعلوم  للكثير من حقائق علم اإلجرام 
حسب  املجرمني  وتصنيف  جسامتها  حسب  اجل��رائ��م  تقسيم  بني  الربط  عن 

بينهم عالقة غالبا طردية. العالقة  وأن   ، خطورتهم 

طوائف  بني  التميز  أي   ، التوحيد  نظام  إتباع  أن  ذلك  إلى  يضاف   -*
احملكوم عليهم ال حسب نوع العقوبة السالبة ولكن فقط بحسب مدتها ، سوف 
يحرم السلطة القضائية من سلطتها في التفريد القضائي وتضع احملكوم عليهم 
عليه  يحرم احملكوم  ، مما  التنفيذ  املشرفة على  العقابية  اإلدارة  حتت تصرف 

واملوضوعية. باحليدة  املتصلة  خاصة  القضائية  الضمانات  من  الكثير  من 

أحكام  في  الشامل  التغير  يقتضي  التوحيدي  االجت��اه  فإن  وأخيرا   -*
العديد  تتوقف  حيث   ، اجلنائية  اإلج���راءات  قانون  وأح��ك��ام  العقوبات  قانون 
وجنح  جنايات  إل��ي  للجرائم  الثالثي  التقسيم  على  القانونني  كال  أحكام  من 
التي  العقابية  املؤسسات  نظم  في  التعديل  يوجب  التوحيد  أن  كما  ومخالفات. 
وسجون  عمومية  وس��ج��ون  ليمانات  ب��ني  فتتنوع   ، لها  ثالثياً  تقسيماً  تعتمد 

مركزية)2(.

 ، للحرية  السالبة  العقوبات  بني  التوحيد  فكرة  متاما  نؤيد  أننا  والواقع 
وجمعها في عقوبتني فقط أحدهما للجنايات وأخري للجنح. ذلك أن التوحيد 
ظروف  االعتبار  في  األخ��ذ  علي  يقوم  العقاب  تقدير  في  علمياً  منهجاً  يتبع 

)1(  J. Pinatel، Traité élémentaire de sciences pénitentiaires et de défense sociale، 
Paris، 1950، p. 81 et s.

)2(  R. Schmelck et G. Picca، op. cit.، p. 130 et s.
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الفعل  عن جسامه  النظر  بعض   ، اإلجرامية  ودرجة خطورته  عليه  محكوم  كل 
تالزم  هناك  أن   - التوحيد  معارضوا  يقول  كما   - صحيحا  فليس  اإلجرامي. 
بني خطورة اجلرمية وجسامتها وبني خطورة املجرم. فقد يرتكب مجرم مبتدئ 
جرمية جسيمة حتت ظرف عارض وكذلك قد يرتكب مجرم خطير العديد من 
داللتها  في  نسبية  اجلرمية  خطورة  فإن  وبالتالي  والبسيطة.  التافهة  اجلرائم 

بالعكس. والعكس   ، علي خطورة اجلاني 

إج��راء  بالتوحيد  األخ��ذ  يحتاجه  ق��د  م��ا  ال���رأي  ه��ذا  ق��وة  م��ن  يقلل  وال 
هذه  أن  ذل��ك   ، اجلنائية  واإلج���راءات  العقوبات  قانوني  أحكام  في  تعديالت 
معيار  إحالل  أي   ، أخر  معيار  محل  معيار  إحالل  في  إال  تكون  لن  التعديالت 
فيكون  املشرع.  قبل  من  حالياً  املتبع  العقوبة  نوع  معيار  محل   ، العقوبة  مده 
وهكذا.  جنحة  عقوبة  أقل  ملده  وسلبها  جناية  عقوبة  معينة  ملدة  احلرية  سلب 

قائما. بل هذا األخير سيظل  تقسيم اجلرائم  إلغاء  يعني  فالتوحيد ال 

وإطالق  التنفيذ  علي  اإلدارة  جهة  ذلك خشيه سيطرة  في  يقدح  ال  كما 
يدها في اختيار األسلوب املالئم لتنفيذ العقوبات مبا يهدر من حريات األفراد. 
فاحلقيقة أنه في ظل نظام التوحيد يكون من الالزم مد نطاق سلطه القضاء 
بإشراف  العقابية محاطاً  اإلدارة  يكون عمل  كي   ، العقابي  التنفيذ  إلى مرحلة 

عليهم. قضائي مبا يضمن حقوق وحريات احملكوم 

التوحيد: املقارن من فكرة  القانون  : موقف  ج 

بحيث  التوحيد  لنداء  اجلنائية  التشريعات  من  العديد  استجابت  لقد 
الهولندي  العقوبات  قانون  ذلك  من  بنوعها.  وليس  العقوبة  مبدة  العبرة  تكون 
عقوبة  في  للحرية  سالبة  عقوبات  ثالث  أدمج  الذي   .1881 عام  في  الصادر 
 ،  1902 عام  في  بورتوريكو  من  كل  أخ��ذت  أيضا  وبهذا  احلبس.  هي  واح��دة 
وباراجواي عام 1914 ، واملكسيك عام 1931 ، وكوستاريكا عام 1941. وإلى 
1948 بعد إصدارة لقانون العدالة اجلنائية  هذا ذهب املشرع اإلجنليزي عام 
Criminal Justice Act، الذي ألغى التقسيم الثالثي للعقوبات السالبة للحرية 
 . Penal Servitude بأن ألغى عقوبة السخرة املقابلة لعقوبة األشغال الشاقة ،
 Imprisonment With Hard الشامل  الشغل  مع  احلبس  عقوبة  ألغى  وكذلك 
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احلبس  ه��ى  واح��دة  عقوبة  بها  واستبدل   ، السجن  لعقوبة  املقابلة   ،Labor
.  )1(Simple Imprisonmentالبسيط

الشاقة  األشغال  ألغى  عندما  الفرنسي  املشرع  ذهب  قد  كان  هذا  وإلى 
Travaux forcée  عام 1960 ، وعندما أخذ في مشروع قانون العقوبات لعام 
بعدها()2(.  وما   131 )م  وحيده  للحرية  سالبة  كعقوبة  احلبس  بعقوبة   1978
22 يوليو1992 فكرة  وقد اتبع قانون العقوبات الفرنسي اجلديد الصادر في 
وأخ��رى  للجنايات  أح��ده��م  عقوبتني  إل��ى  للحرية  السالبة  العقوبات  تقسيم 
للجنح يتفاوتا فقط من حيث املدة تبعاً جلسامه الفعل وخطورة املجرم. فجعل 
في  إما  تتمثل  الطبيعيني  املقررة لألشخاص  اجلنايات  الفرنسي عقوبة  املشرع 
االعتقال أو السجن املؤبد متفاوتة بني ثالثون عاما علي األكثر وخمسة عشر 
عاماً علي األكثر. أما مدة االعتقال أو السجن املؤقت فهى عشر سنوات علي 
مع   )3 )م-131  اجلنح  عقوبة  فهى  احلبس  عقوبة  أم��ا   .)1/131 )م  األق��ل 
تدرجها بني عشر سنوات على األكثر وسبع سنوات علي األكثر وخمس سنوات 
علي األكثر وثالث سنوات علي األكثر وسنه علي األكثر وستة أشهر علي األكثر 

)م-131 4(.

فقط  عقوبتني  في  للحرية  السالبة  العقوبات  دم��ج  منهج  اعتمد  ولقد 
تشريعات أخرى منها قانون عقوبات البرازيل واألرجنتني وأوراجوي ونيوزيلندا 

والسويد.

السالبة  العقوبات  تعدد  يأخذ مببدأ  احلالي  املصري  التشريع  أن  ورغم 
املشدد  وال��س��ج��ن  امل��ؤب��د  )ال��س��ج��ن  ع��ق��وب��ات  أرب���ع  إل��ي  إي��اه��ا  مقسماً  للحرية 
العقوبات  يدعم فكرة دمج هذه  كبير  أن هناك اجتاه  إال   ، والسجن واحلبس( 
واملشدد  املؤبد  السجن  عقوبة  إلغاء  مع  واحلبس  السجن  هما  عقوبتني  في 
واللذين حال محل عقوبة األشغال الشاقة بنوعيها ، بحسبان أنه ال يوجد فارق 

تنفيذها)3(. عملي يفصل بني هذه األنواع من حيث أسلوب 

)1(  د. يسر أنور علي ود. آمال عثمان ، املرجع السابق ، ص358 وما بعدها.
)2(   R. Merle، Place respective des peines privatives et  non privatives de liberté 

en doit  français، RID. com.، 1981 
)3(  راجع أعمال احللقة األولى ملكافحة اجلرمية في اجلمهورية العربية املتحدة ، القاهرة 
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1967 ، حني نص  وبهذا أخذ مشروع قانون العقوبات املصري في عام 
علي عقوبتني سالبتني للحرية إحداهما السجن املؤبد أو املؤقت في اجلنايات 

والثانية هي احلبس في اجلنح ، وهو اجتاه محمود ندعم األخذ به.

: املدة  قصيرة  للحرية  السالبة  العقوبات  إشكاليه   : ثانيًا 

       : متهيد وتقسيم  

 Peines privatives متثل مشكلة العقوبات السالبة للحرية قصيرة املدة 
واجهت  التي  والعقابية  اجلنائية  املشكالت  أدق   de liberté à courte durée
ومدي  العقابية  السياسة  بفاعلية  تتصل  تعقيدات  من  لها  ملا   ، اجلنائي  الفقه 
خاصة  املختلفة  العقاب  أغ��راض  حتقيق  على  العقوبات  من  النوع  هذا  ق��درة 

والتأهيلي)1(. األخالقي  الغرض 

ويالحظ بداءة أن فكرة العقوبة قصيرة املدة ليست فكرة قانونية محددة 
التي ميكن  للحرية  السالبة  العقوبات  من حتديد  اجلنائية  التشريعات  فتخلو   ،
املعايير من  تنوعت  املدة. وعلي هذا فقد  العقوبات قصيرة  قبيل  تعتبر من  أن 
أخذ  فالبعض  امل��دة.  قصيرة  للحرية  السالبة  بالعقوبة  املقصود  حتديد  أجل 
والبعض  التي أصدرت احلكم  بنوع احملكمة  أخذ  والبعض  العقوبة  مبعيار مدة 

األخر أخذ بنوع اجلرمية.

بققصيرة  العقوبة  وص��ف  مع  تتفق  والتي  املعايير-  تلك  أه��م  أن  علي 

== 1961م، ص10 ، د. علي راشد ، معالم النظام العقابي احلديث ، املجلة اجلنائية 
القومية ، مارس 1959 ، ص 59 وما بعدها .وكان املركز القومي للبحوث االجتماعية 
واجلنائية قد أجرى استطالع للرأي حول توحيد العقوبات السالبة للحرية شارك فيه 
العديد ممن يتصل عملهم باجلرمية من كان جوانبها. وانتهى االستطالع إلي أن 63.4./. 
ال توافق علي التوحيد الكامل للعقوبات السالبة للحرية ، أي دمجها في عقوبة واحده 
بعقوبتني  واالكتفاء  الشاقة  األشغال  عقوبة  إلغاء  علي   ./.58.1 نسبة  وافقت  بينما   ،
سالبتني للحرية إحداها للجنايات واألخرى للجنح. راجع مشكله توحيد العقوبات السالبة 

للحرية ، املجلة اجلنائية القومية ، يوليو 1958 ، ص7 وما بعدها .
)1(  راجع حول العقوبة قصيرة املدة ، د . أحمد عبد العزيز األلفي ، احلبس القصير املدة 

، دراسة إحصائية ، املجلة اجلنائية القومية ، مارس 1967 ، ص19 وما بعدها .
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املدة - هو معيار املدة ، أي مدة العقوبة. وعلي هذا أعتبر البعض أن العقوبة 
في  ب��ه  املعمول  احل��د  وه��و   ، أشهر  ثالثة  تتجاوز  ال  ح��ني  امل��دة  قصيرة  تكون 
للعقوبات  الدولية  الهيئة  وأقرته  الدول  من  العديد  في  اجلنائية  اإلحصاءات 

.1946)1( والسجون في اجتماعها في برن عام 

يزيد  ال  التي  تلك  امل��دة  قصيرة  بالعقوبة  املقصود  أن  آخ��رون  ويعتقد 
االالتينية  أمريكا  دول  في  به  املعمول  الرأي  وهو   ، سنه  علي  األقصى  حدها 
يرى  بينما  وأسبانيا.   وإيطاليا  وفرنسا  الصني  في  وكذلك   ، شيلي  خاصة   ،
قد  احلكم  يكون  حينما  إال  الوصف  بهذا  توصف  ال  العقوبة  تلك  أن  آخ��رون 
صدر بعقوبة ال جتاوز ستة أشهر ، وهو الرأي املأخوذ به في بلجيكا وهولندا 

األمريكية)2(. الواليات  وبعض  وإجنلترا  واليابان  والهند  واليونان  وفنلندا 

موضوعي  معيار  أل��ي  يستند  أن  يجب  األص��وب  املعيار  أن  رأي��ن��ا  وف��ي 
مدة  خ��الل  واألخالقية  التأهيلية  البرامج  تطبيق  إمكانية  م��دى  إل��ي  بالنظر 
فهى عقوبة  البرامج خاللها  تلك  تطبيق  أمكن  فإن  ال.  أم  بها  العقوبة احملكوم 
بتحقيق  امل��دة  تسمح  ال  حينما  امل��دة  قصيرة  تصبح  ح��ني  ف��ي   ، امل��دة  طويلة 

واإلصالح)3(. التأهيل  العقوبة خاصة  الغرض من 

وال شك أن هذا املعيار يتسم بنسبيته ، فاملدة التي تكفي لتأهيل شخص 
قد ال تكفي لتأهيل شخص أخر ، إذ يتوقف ذلك على مدى االستجابة الشخصية 

العقابية. اإلدارة  من  املطبقة  البرامج  فاعلية  ومدى  واإلصالح  للتأهيل 

تتعلق  األولى   : مشكلتني  املدة  قصيرة  للحرية  السالبة  العقوبة  وتواجهه 
باجلدل حول اإلبقاء عليها واألخذ بها ، والثانية تتعلق بالبدائل التي ميكن أن 
النحو  على  نبينه  تفصيل  املشكلتني  هاتني  وفي  إلغائها.  حالة  في  محلها  حتل 

التالي :

اجلرائم  ض��د  االجتماعي  للدفاع  األول���ى  العربية  احللقة  أي��دت��ه  ال��ذي  االجت���اه  وه��و    )1(
االقتصادية. راجع أعمال احللقة  ، القاهرة 1966 ، ص186 

)2(  راجع د. يسر أنور و د. آمال عثمان ، املرجع السابق ، ص362.
)3(  في ذات املعنى ، د.محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص95–96 ، د. أحمد شوقي 

أبو خطوة ، املرجع السابق ، ص478. 
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 : املدة بني اإلبقاء واإللغاء  السالبة للحرية قصيرة  العقوبة   : أ 

املدة  قصيرة  للحرية  السالبة  العقوبة  شأن  في  اجلنائي  الفقه  إنقسم 
 ، ونتائج سيئة  لها من مضار  ملا  إلغائها  يرى ضرورة  فالبعض   ، أراء  إلى عدة 
والبعض األخر يرى ضرورة اإلبقاء على تلك العقوبات حيث ال تخلو من املزايا 

العقابي.  النظام  على  بالنفع  تعود  التي 

اإللغاء: فقه  حجج 

إلى  املدة  قصيرة  للحرية  السالبة  العقوبة  بإلغاء  القائل  ال��رأي  يستند 
عدد من احلجج نوجزها في األتي :

العقوبة  أغ��راض  من  غ��رض  أي  تتحقق  ال  امل��دة  قصيرة  العقوبة  أن   -
كافية  غير  فهى  والتأهيل.  اإلص��الح  أو  أواخل���اص  ال��ع��ام  ال��ردع  ك��ان  س��واء   ،
ال  أنها  كما   ، اإلجرامي  تقليد اجلاني في سلوكه  ومنعهم من  األفراد  لتخويف 
تروع اجلاني نفسه. يضاف إلى ذلك أن قصر مدة العقوبة يحول دون التعرف 
على شخصية احملكوم عليه وتصنيفيه من أجل حتديد برامج التأهيل املناسبة 
خالل  من  حظنا  ال  وإذا  اجلاني.  إص��الح  في  العقوبة  وظيفة  يبطل  مما   ، له 
من  يكونون  القصيرة  العقوبات  بهذه  عليهم  احمل��ك��وم  أغلب  أن  اإلح��ص��اءات 
ال  العقوبات  هذه  بأن  القول  أمكن   ، الفقيرة  والطبقات  واملتسولني  املتشردين 

اجلماعة. لدى  بالعدالة  العام  الشعور  تنمي 

وعلى  الفردى  املستوى  على  سيئة  أثار  املدة  قصيرة  للعقوبة  أن  قيل   -
لذاته  اح��ت��رام��ه  الشخص  تفقد  امل��دة  قصيرة  فالعقوبة  اجل��م��اع��ي.  املستوى 
مرة  املجتمع  في  اندماجه  دون  يحول  مما   ، فيه  وثقتهم  له  اآلخرين  واحترام 
العقوبة  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  أن  كما  العقابية.  املؤسسة  م��ن  خ��روج��ه  بعد  أخ��رى 
يصاحبه عادة فقد عمل احملكوم عليه ، ومن ثم يحرم من مصدر رزقه وحترم 
العمل  إلى  مثال  الزوجة  فتضطر  األمر  يتطور  وقد  إعالتها.  مصدر  من  أسرة 
اجلرمية.  نحو  ودفعهم  انحرافهم  يسهل  قد  مما  األب��ن��اء  على  الرقابة  فتقل 
وعند خروج احملكوم عليه ال يجد في الغالب من مينحه الثقة في عمل ما مما 
اجلرمية  ارتكاب  فيعاود  مشروعة  غير  طرق  من  الرزق  اكتساب  إلى  يضطره 

مرة أخرى.
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ع��دوى  نقل  على  يساعد  ال��ع��ق��وب��ات  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  أن  أي��ض��اً  وق��ي��ل   -
أو  بسيط  اجلاني  فيتحول   ، ببعض  بعضهم  املجرمني  اختالط  نتيجة  اجلرمية 
التي  اخللطة  هذه  نتيجة  اإلجرام  عتاة  أحد  إلى  اإلجرامية  اخلطورة  متوسط 

ارتكاب اجلرمية. إليه أساليب وطرق فنية جديدة في  قد تنقل 

في  سيئ  اقتصادي  م��ردود  العقوبات  لهذه  ف��إن  ه��ذا  كل  عن  فضاًل   -
جانب الدولة. إذ تكبد الدولة نفقات باهظة من أجل إيواء احملكوم عليهم بهذه 

وإعالتهم من كساء وطعام وعالج. العقوبات 

: حجج فقه اإلبقاء 

ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن وج��اه��ة احل��ج��ج ال��ت��ي ق��ال ب��ه��ا ال���رأي امل��ن��ادي بإلغاء 
يرى  الفقه  من  جانباً  هناك  أن  إال   ، امل��دة  قصيرة  للحرية  السالبة  العقوبات 

: العقوبات وذلك لعدة أسباب منها  ضرورة اإلبقاء على تلك 

ال  املجرمني  من  معينه  لفئات  الردع  مازالت حتقق  العقوبات  هذه  أن   -
الفاسدة  االجتماعية  البيئة  وعن  املجتمع  املؤقت عن  العزل  معهم سوى  يجدي 
التي كانوا يحيون فيها. كما أن هذه العقوبات مازالت رادعاً مناسباً للمجرمني 
أو  تبصر  عدم  أو  رعونة  أو  طيش  نتيجة  جرائمهم  يرتكبون  الذين  بالصدفة 
القتل  جرائم  ذلك  ومثال  داخلهم.  اإلج��رام  ن��وازع  تأصل  دون   ، احتياط  عدم 
اخلطأ أو اإلصابة اخلطأ الناشئة عن استخدام السيارات وغيرها من اآلالت 

اخلطرة. فهذا النوع من املجرمني ال يردعهم إال صدمة سلب احلرية.

للعامة  وقائياً  رادع��اً   – مدتها  قصر  رغم   - متثل  العقوبات  هذه  أن   -
 ، املجرم  تقليد  علي  العامة  يشجع  سوف  فإلغائها  اجلاني.  تقليد  من  مينعهم 
اجلرمية  سبيا  سلوك  يخشون  الذين   ، املبتدئني  للمجرمني  بالنسبة  خاصة 
اإلب��ق��اء على هذه  ف��ح��ال  ال��دف��ع.  ق��وى  م��ع  تتصارع  امل��ن��ع  ق��وى  داخلهم  وت��ظ��ل 
حيث  املبتدئني.  املجرمني  هؤالء  داخل  يقوى  سوف  املنع  جانب  فإن  العقوبات 
سيقارن املجرم بني الفائدة التي ستعود عليه من اجلرمية وبني ما سوف يلحق 
رغم  والعائلية  الشخصية  ومعاناته  احلرية  سلب  علي  مترتبة  أض��رار  من  به 

قصر مدة سلب احلرية.
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: ب : بدائل االجتاه التوفيقي 

ظهر في الفقه اجلنائي اجتاه توفيقي في شأن العقوبات السالبة للحرية 
باإلبقاء عليها دون  يغالي  إلغائها وال  إلى  يغالي حتى يصل  ، فال  املدة  قصيرة 
العقوبة  هذه  مساوئ  من  اإلمكان  بقدر  التقليل  على  يعمل  اجتاه  فهو  تعديل. 
والتخفيف من أثارها الضارة. لذا يدعو هذا االجتاه إلى استعمال العديد من 
متى  املدة  قصيرة  للحرية  السالبة  العقوبة  محل  حتل  التي  العقابية  البدائل 
كانت ظروف اجلرمية وشخصية املجرم توجب هذا. فإن رأت احملكمة أن هذا 
بالعقوبة  لها أن تقضي  البديل ال يجدي في مواجهه حاله إجرامية معينه كان 

مدتها. قصر  رغم  للحرية  السالبة 

تشريعياً  املقررة  التفريدية  العقابية  املعاملة  نظم  قبيل  البدائل من  فهذه 
لتكون بني يد القاضي إن شاء أعملها إذا استدعت ظروف اجلرمية ذلك وإن 

مدتها. كانت  أياً  للحرية  السالبة  بالعقوبة  شاء قضى 

فإن  التاريخية  الناحية  ومن  متنوعة.  البدائل  هذه  فإن  احلقيقة  وفي 
ذلك  بعد  ظهر  ثم   ، أوربية  نشأه  ذو  كبديل  التنفيذ  إيقاف  نظام  هو  أقدمها 
توالت  ثم  أمريكية.  األجنلوسكسونية  النشأة  ذو  االختبار  حتت  الوضع  نظام 
والوضع  بها  النطق  وتأجيل  العقوبة  من  واإلعفاء  احلرية  شبه  كنظام  البدائل 
وسوف  العقوبات.  وتقسيط  املجتمع  خلدمة  والعمل  االلكترونية  املراقبة  حتت 

البديلة.  األنظمة  تلك  عن  التفصيالت  بعض  نعطي 

التنفيذ )تعليق تنفيذ األحكام علي  إيقاف  األول: نظام  البديل 
شرط):

: ونشأته  وحكمته   التنفيذ  إيقاف  مضمون 

يصدر  أن  للقاضي  يجوز  أنه  العقوبة   Le sursis تنفيذ  بإيقاف  يقصد 
توافرت  إذا  تنفيذها  بإيقاف  أم��راً  احلكم  ه��ذا  تضمني  م��ع  بالعقوبة  حكمة 
أمتنع  بالغرامة  ص���ادراً  احلكم  ك��ان  ف��إذا  معينة.  مل��ده  وذل��ك   ، معينة  ش��روط 
، وإذا كان صادراً بعقوبة سالبة للحرية أفرج عن احملكوم عليه ويترك  أدائها 
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يلغي  أن  دون  خاللها  احلكم  تنفيذ  امل��وق��وف  امل��دة  أنقضت  م��ا  ف��إذا  حراً)1(. 
إيقاف التنفيذ سقط احلكم بالعقوبة وأعتبر كأن لم يكن ، وإال نفذت العقوبة 
العقوبة  تعليق  التنفيذ هو  إيقاف  العقوبة اجلديدة. فكأن  تنفيذها مع  املوقوف 
لم  ف��إذا   ، القانون  يحددها  معينة  م��دة  خ��الل  واق��ف  ش��رط  على  بها  احملكوم 
يتحقق الشرط أعفى احملكوم عليه من تنفيذها نهائيا ، أما إذا حتقق الشرط 

بها. العقوبة احملكوم  ونفذت   ، التنفيذ  إيقاف  ألغى 

بالصدفة  اإلج��رام  حاالت  في  بوضوح  تظهر  النظام  هذا  من  واحلكمة 
إلى  فتدفعه  الشخص  على  االجتماعية  ال��ظ��روف  بعض  ضغوط  عن  الناشئ 
 ، النوع من األجرام غير املتأصل في نفس من يرتكبه  ارتكاب اجلرمية. فهذا 
السياسة  فإن  ثم  ومن  اجلاني.  إرادة  عن  العادة  في  خارجة  ظروف  إلى  يعود 
املدة  قصيرة  للحرية  سالبة  بعقوبة  عليه  احملكوم  منع  توجب  احلديثة  العقابية 
ولألسباب  اجلاني  إرادة  عن  خارجة  اجتماعية  لظروف  حدثت  جرمية  عن   -
عتاة  من  غيرة  مخالطة  من   - بداخله  واألجرام  الشر  عوامل  لتأصل  ترجع  ال 

التنفيذ. إيقاف  ، فكان األخذ بفكرة  اإلجرام في السجن 

القانون  في  وبالتحديد   ، أوربا  في  ظهر  ما  أول  النظام  هذا  ظهر  وقد 
البلجيكي عام 1888 ، ثم انتقل بعد ذلك إلى فرنسا بالقانون الصادر في 26 
مارس عام 1891 )قانون برجنيه Bérenger( ومنه انتقل إلى التشريع املصري 

.1904 بدًء من قانون العقوبات الصادر في عام 

التنفيذ: إيقاف  شروط 

عادة ما يتطلب املشرع عدد من الشروط من أجل تعليق تنفيذ العقوبة ، 
وهى في مجملها شروط قد تتعلق باجلرمية ، وقد تتعلق بالعقوبة ، وقد تتعلق 

نفسه)2(.  باجلاني  أخيراً 

إيقاف  لنظام  معاجلته  في  املصري  املشرع  مذهب  هو  ذل��ك  ك��ان  وق��د 
: تنفيذها  إيقاف  مع  بالعقوبة  يحكم  كي  يوجب  األخير  فهذا  التنفيذ. 

)1(  J. Pradel، Droit pénal، T. I، Introduction، Droit pénal général، Cujas، 1973، p. 
556 et s.

)2(  J. Pradel، op. cit.، p. 558-559.
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*- أن تكون اجلرمية من بني اجلنايات واجلنح ، وبالتالي تخرج املخالفات 
من هذا النطاق لتفاهة عقوباتها، خاصة وأنه ال يعتد بها في العود للجرمية. 
وذلك  التنفيذ  وقف  أحكام  من  املشرع  استثناها  احلاالت  بعض  هناك  أن  علي 
بهدف التشديد على مرتكب هذه اجلرائم ، مثال ذلك بعض جرائم املخدرات 

االقتصادية. اجلرائم  وبعض 

يزيد علي سنه. فإذا  الذي ال  أو احلبس  بالغرامة  العقوبة  أن تكون   -*
نظام  من  يستفيد  ال  فإنه  من سنه  أكثر  عقاباً  يستحق  املتهم  أن  احملكمة  رأت 

التنفيذ)1(. إيقاف 

*- أن يتبني من أخالق احملكوم عليه وطباعه وماضيه أو سنه أو كافه 
ظروف اجلرمية ما يبعث علي االعتقاد بأنه لن يعود إلى مقارفة اجلرمية مرة 
التقديرية حملكمة  السلطة  ملطلق  متروك  )م55 عقوبات(. وحتديد هذا  أخرى 
للقاضي أن  النقض)2(. وعلى هذا ميكن  املوضوع دون رقابة عليها من محكمة 
هناك  كان  متي  سوابق  له  شخص  مواجهه  في  العقوبة  تنفيذ  بإيقاف  يحكم 

أنه في سبيل إصالح نفسه. اعتقاد 

: وأثاره  التنفيذ  إيقاف  مدة 

هي  التنفيذ  إيقاف  مدة  أن  إلى  العقوبات  قانون  من   56 املادة  أشارت 

)1(  ويجوز احلكم بوقف تنفيذ الغرامة أياً كان مقدارها. لذا فقد قضت احملكمة الدستورية 
العليا مؤخراً بعدم دستورية عجز الفقرة األولي من املادة 157 من قانون الزراعة الصادر 
بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما نصت عليه من أنه »وفي جميع األح��وال ال يجوز 
احلكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة«. راجع حكم الدستورية الصادر في 3 فبراير 2001 
، سابق اإلشارة إليه ، ص413 وما بعدها. كما يجوز إيقاف تنفيذ كافة العقوبات التبعية 
والتكميلية كالعزل ومراقبة البوليس ، وجميع األثار اجلنائية للحكم كاعتباره سابقة في 
العود. ولكن ال يجوز أن يشمل إيقاف التنفيذ األثار غير اجلنائية املترتبة علي اجلرمية 

، كاحلكم بالتعويضات والرد واملصاريف والغرامات الضريبية... الخ. 
)2(  إال أنه إذا قضت محكمة املوضوع بوقف تنفيذ العقوبة رغم أنها ليست من بني العقوبات 
للخطأ في  بالعوار  أول درجة  فإن ذلك يصم حكم  تنفيذها  بإيقاف  يجوز احلكم  التي 
تطبيق القانون مما يوجب نقضه. في ذات املعنى ، نقض جنائي ، 29 أبريل 2001 ، 

الطعن رقم 22541 ، سنة 61 ق ، مجلة احملاماة ، ع2 ، 2002 ، ص379.
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ثالث سنوات تبدأ من اليوم يصبح احلكم الصادر بالعقوبة مع إيقاف تنفيذها 
أن  له  يجوز  فال  تقديرية  سلطة  أي  امل��دة  تلك  حيال  للقاضي  وليس  نهائيا. 

يطيلها. أن  أو  منها  ينقص 

أنه ال يجوز اتخاذ  عند توافر شروطه –  ويترتب على إيقاف التنفيذ – 
التنفيذ  وقف  مدة  انتهت  وإذا  تنفيذها.  أوقف  التي  العقوبة  لتنفيذ  إجراء  أي 
العقوبة  تنفيذ  فال ميكن  بإلغائه  حكماً  يصدر خاللها  أن  دون  سنوات(  )ثالث 
رد  من  نوع  التنفيذ  وقف  فكان  يكن.  لم  كأن  بها  احلكم  ويعتبر   ، بها  احملكوم 
واألثار  والتكميلية  التبعية  والعقوبات  األصلية  العقوبة  القانوني مبحو  االعتبار 

اجلرمية. علي  املترتبة  اجلنائية 

 : التنفيذ  إيقاف  إلغاء 

 : التنفيذ  إلغاء وقف  املشرع املصري حالتني يجوز فيهما  حدد 

خالل  أي   - التنفيذ  إيقاف  فترة  خ��الل  حكم  ص��دور  حالة  األول��ى   -*
 - التنفيذ  إيقاف  مع  بالعقوبة  الصادر  النهائي  للحكم  التالية  سنوات  الثالث 
سواء كان هذا احلكم عن جرمية ارتكبت قبل اإليقاف ولم يحكم فيها إال بعده 
تلك احلالة يجب أن  التنفيذ. وفي  بإيقاف  ارتكبت بعد األمر  أو عن جرمية   ،
يكون احلكم الصادر عن تلك اجلرمية حكماً نهائياً وأن يكون صادراً باحلبس 

مدة تزيد علي شهر

*- الثانية حالة ظهور أن احملكوم عليه كان قد صدر ضده قبل اإليقاف 
حكم باحلبس ملدة تزيد علي شهر ، ولم تكن احملكمة التي أمرت باإليقاف قد 
علمت به قبل إصدارها احلكم بإيقاف التنفيذ. وعلة ذلك أن احملكمة لو كانت 

التنفيذ. بإيقاف  قد علمت بصدور هذا احلكم لكان من احملتمل أال تأمر 

يلغي  أن  للقاضي  يجوز  فإنه   ، احلالتني  هاتني  إحدى  توافرت  ما  وإذا 
 ، القانون  بقوة  يتقرر  ال  فاإللغاء  التنفيذ.  بإيقاف  أم��ر  من  وأص��دره  ماسبق 
تنفيذ  تعني  اإليقاف  ألغي  ما  فإذا  للقاضي.  التقديرية  للسلطة  يخضع  وإمنا 
وكافة  والتكميلية  التبعية  العقوبات  وكافة  تنفيذها  أوق��ف  قد  التي  العقوبة 

األخرى. اجلنائية  األثار 
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)االخــتــبــار  االختبار)1)  حتـــت  الـــوضـــع  نــظــام   : الــثــانــي  الــبــديــل 
القضائي):

: ونشأته  االختبار  حتت  الوضع  مضمون 

يقصد بالوضع حتت االختبار La mise   à   L’ épreuve - كأحد بدائل 
 ، ما  بعقوبة  املتهم  علي  احلكم  عدم   - املدة  قصيرة  للحرية  السالبة  العقوبة 
مرت  ف��إذا  معينة.  جهات  ورق��اب��ة  إش��راف  حتت  معينة  م��دة  وضعه  تقرير  مع 
الصادر  فإن احلكم  عليه  املفروضة  بااللتزامات  عليه  ووفى احملكوم  املدة  تلك 
االل��ت��زام خالل  بهذا  عليه  احملكوم  أخ��ل  إذا  أم��ا  يكن.  لم  ك��أن  يعتبر  ب��اإلدان��ة 
بالعقوبة)2(.  املتهم  علي  واحلكم  احملاكمة  إجراءات  استئناف  يتعني  فإنه  املدة 
مؤقت  إيقاف  يتضمن  االختبار  الوضع حتت  أو  القضائي  االختبار  نظام  فكأن 
إلجراءات احملاكمة عند حد معني وإرجاء النطق باحلكم إلي فترة الحقة ، مع 
إخضاع املتهم خالل تلك الفترة إلي عدد من االلتزامات التي ميكن أن يترتب 
املجتمع  عن  ال��دف��اع  يحقق  نظام  فهو  حريته)3(.  تسلب  أن  بها  اإلخ��الل  على 
وتقدمي  السجن  دخول  بتجنيبهم  املنتقني  املجرمني  من  نوع  حماية  طريق  عن 

والرقابة)4(. واإلشراف  التوجيه  لهم حتت  اإليجابية  املساعدة 

ولقد نشأ هذا النظام أوالً في الدول ذات النظام األجنلوأمريكي. فطبق 
إنقاذ األحداث اجلانحني من دخول املؤسسات  1820 بهدف  في إجنلترا عام 

دار   ، ، ط2  القضائي  االختبار   ، س��رور  فتحي  أحمد  د.  عامة  املوضوع بصفة  ح��ول    )1(
النهضة العربية ، 1969 ، ولذات املؤلف ، نظام االختبار القضائي في نظرية القانون 
وفى التشريع املصري ، تقرير مقدم إلى احللقة الثانية ملكافحة اجلرمية ، ص260 ، د. 

محمد املنجي ، االختبار القضائي ، ط1، منشأة املعارف ، 1982. 
)2(  H. Poupet، La probation des délinquants adultes en France، Cujas، 1955 ; E. 

N. Martine، La mise à l’épreuve des délinquants et les principes traditionnels 
du droit pénal، RSC. 1961، p. 240 ; G. Marc، La mise à l’épreuve et observation، 
RSC. 1970، p. 733. 

)3(  د. حسن عالم ، تطبيق نظام االختبار القضائي على البالغني ، تقرير مقدم إلى احللقة 
الثانية ملكافحة اجلرمية ، ص231.

)4(  د. أحمد فتحي سرور ، املرجع السابق ، ص70.
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ارتكب  من  يلزم  أن   Judge of Peace الصلح  لقاضي  يجوز  وك��ان  العقابية. 
وأن  األم��ن  باحترام  فيه  يلتزم  تعهداً  يكتب  أن  العام  باألمن  تخل  ما  جرمية 
يسلك سلوكاً حسناً مقابل إطالق سراحه. فإن خالف ذلك أمكن توقيع عقوبة 
إجراءات  بعد  فيما  التعهد  بهذا  أستبدل  ثم  املال.  من  مببلغ  إبدالها  أو  عليه 
وكانت هذه هى   ، املتهم  للتحقق من سلوك  الشرطة  رقابية وإشرافية من قبل 

الدقيق. الوضع حتت االختبار مبعناه  بداية ظهور نظام 

 The وقد أخذت بعض الواليات األمريكية بفكرة الوضع حتت االختبار
القانون  أق��ر  أن  إل��ى   ، 1841م  ع��ام  ماساشوشتس  والي��ة  منها   ،  Probation
العام  القانون  دول  ومن  1925م.  عام  في  عامة  بصفه  النظام  الفيدرالي هذا 
1953م  إلى الدول األوروبية أنتقل هذا النظام فأخذ به التشريع األملاني عام 

1957م. والفرنسي عام 

 : والوضع حتت االختبار  التنفيذ  الصلة بني وقت 

يشترك كاًل من وقف التنفيذ والوضع حتت االختبار في أن الهدف منهما 
فكالهما   ، املدة  قصيرة  للحرية  السالبة  العقوبة  مساوئ  الشخص  هو جتنيب 
عليه  احملكوم  للشخص  زمنية  فترة  إفساح  إلى  ويهدفان   ، العقوبة  لتلك  بدياًل 

السالبة. العقوبة  يتجنب  كي  فيها صالح حاله وحسن سلوكه  يثبت  كي 

: النظامني يختلفان في فروق معينة منها  أن كال  بيد 

إنصالح  إلثبات  اخلاصة  جلهوده  الفرد  يترك  التنفيذ  إيقاف  في   -*
العكس  على  سلبي.  دور  التنفيذ  إليقاف  أن  أي   ، االجتماعي  واندماجه  حاله 
من ذلك يقف نظام الوضع حتت االختبار ، حيث يتميز بااليجابية ، نظراً ألنه 
وااللتزامات حتت رقابة وإشراف جهات معينة   القيود  يتضمن فرض عدد من 

تنفيذها. من  التحقيق  أمر  إليها  يوكل 

، شق  أظهر في احلكم شقني  القاضي قد  يكون  التنفيذ  إيقاف  *- في 
الثاني  الشق  تنفيذ  تعطيل  مع   ، اإلدانة  تلك  املترتب علي  اإلدانة وشق اجلزاء 
دون األول. أما في الوضع حتت االختبار فإن القاضي ال يقرر إال الشق األول 
العقوبة.  أو  املتعلق باجلزاء  الثاني  ، دون أن يظهر الشق  باإلدانة  املتعلق  فقط 

الشق يكون الحقاً على احلكم وبعد ثبوت فشل فترة االختبار. فهذا 
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*- ال يلغى إيقاف التنفيذ إال بثبوت ارتكاب احملكوم عليه جلرمية ، في 
حني أنه يكفي إللغاء الوضع حتت االختبار أن يخالف املوضوع حتت االختبار 
أحد االلتزامات املفروضة عليه حتى ولو لم تشكل هذه املخالفة فعاًل إجرامياً 

القانون. نظر  في 

 ، العقابية  املعاملة  أساليب  أحد  أو  صور  أحد  التنفيذ  إيقاف  يعد   -*
فهو ليس بجزاء ولكنه أسلوب لتنفيذ اجلزاء. بينما يعد الوضع حتت االختبار 

جنائي مستقل. كتدبير  أو  الدقيق  الفني  باملعنى  جزاء 

: الوضع حتت االختبار  والرقابة في  االلتزامات  مضمون 

يتعلق نظام الوضع حتت االختبار بفئة املجرمني الذين يقتضي اصالحهم 
من  يعتقد  املجرمني  م��ن  فئة  أي  العقابية.  امل��ؤس��س��ات  محيط  ع��ن  إب��ع��اده��م 
لسبيل  العودة  وعدم  لإلصالح  قابلني  أنهم  وفحص شخصيتهم  ظروفهم  خالل 
لنوع  ينظر  فال  ه��ذا  وعلى  للحرية)1(.  سالبة  لعقوبة  اخلضوع  دون  اجلرمية 
احملكوم  شخصية  إل��ى  ينظر  ما  بقدر  الواقعة  جلسامة  أو  املرتكبة  اجلرمية 
ومدى   - السجن  خارج  أي   - احلر  الوسط  في  تأهيله  إمكانية  ومدى   ، عليه 
تنفيذ  من  مأمن  في  يكون  حتى   ، عليه  املفروضة  االلتزامات  لتنفيذ  استعداده 

االلتزامات. بتلك  أخل  ما  إذا  للحرية عليه  عقوبة سالبة 

تدابير  ب��ني  لالختبار  اخل��اض��ع  على  ت��ف��رض  ال��ت��ي  االل��ت��زام��ات  وت��ت��ن��وع 
سبيل  في  لالختبار  اخلاضع  يبذلها  التي  اجلهود  مساندة  تستهدف  مساعدة 
تأهيله اجتماعياً. وقد تأخذ تدابير املساعدة صورة معنوية ، كإلزامه بحضور 
نقدي  مببلغ  كإعانته  مادية  ص��ورة  تأخذ  وقد   ، معينة  وعلمية  دينية  جلسات 
تستهدف  رق��اب��ي  طابع  ذات  التدابير  تكون  وق��د  معني.  مهني  بعمل  م��ده  أو 
في  االندماج  من  ومتكينه  املقررة  لاللتزامات  لالختبار  اخلاضع  احترام  كفالة 
إلزامه  أو   ، معني  مكان  في  باإلقامة  إلزامه  ذلك  ومثال  االجتماعية.  البيئة 
إلى  Agent de probationأو  االختبار   مأمور  إلى  معينة  مستندات  بتقدمي 
األشخاص  وعلى  رزقه  م��وارد  على  منها  يتعرف  كي  برقابته  القائم  الشخص 

يخالطونه. الذين 

)1(  د. محمد املنجي ، املرجع السابق ، ص6.
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ممارسة  ع��ن  كاالمتناع  أخ��رى  سلبية  ص��ور  االل��ت��زام��ات  تأخذ  ق��د  كما 
 ، القمار  ودور  كاحلانات  األماكن  بعض  ارتياد  عن  االمتناع  أو  األنشطة  بعض 
واالمتناع عن  الكحوليات  أو عن شرب  املراهنات  في  االشتراك  واالمتناع عن 

النقل. معينة من وسائل  قيادة وسائل 

يضيف  أن  االختبار  ملأمور  أو  العقوبات(  تنفيذ  )قاضي  للقاضي  ويجوز 
االلتزامات  أن  ثبت  وكلما   ، ذلك  إلى  احلاجة  دعت  كلما  االلتزامات  هذه  إلى 
تعد  لم  أو  وإص��الح��ه  عليه  احملكوم  تأهيل  لتحقيق  كافية  تعد  لم  املفروضة 

األخير. تتالئم مع شخصية هذا 

وجت���ري ال��رق��اب��ة م��ن ق��ب��ل أش��خ��اص مي��ث��ل��ون ف��ئ��ة م��ن م��ع��اون��ي القضاء 
لالختبار  اخلاضع  أن  ثبت  فلقد   .)Agents de probationاالختبار )ضباط 
ال ميكنه من حتقيق التأهيل لنفسه ، إمنا هو دائماً في حاجة إلى معاونة من 
واإلرش��اد  النصح  تقدمي  على  ومهنياً  علمياً  ومدربني  مؤهلني  أخصائيني  قبل 
اإلص��الح  ف��ي  النظام  ه��ذا  بأهمية  إقناعه  على  وق��ادري��ن  لالختبار  للخاضع 
أو  تنفيذ  القضاء )قاضي  رقابة  والتأهيل. ويجرى عمل ضباط االختبار حتت 
حتى   )Juge d’exécution ou d’application des peines العقوبات  تطبيق 
بدون  تقيدها  في  أوالتعسف  األف��راد  وحقوق  بحريات  املساس  ع��دم  نضمن 

مقتضى. أو  مبرر 

: الوضع حتت االختبار  نهاية 

إخالل  دون  له  املقررة  امل��دة  بنهاية  ع��ادة  االختبار  حتت  الوضع  ينتهي 
املدة. وعادة ما  املوضوع حتت االختبار لاللتزامات املفروضة عليه خالل تلك 
يحدد املشرع مدة االختبار بني حد أدنى وأخر أقصى ، على أن يترك للقاضي 
على  يجب  ودائماً  احلدين.  بني  فيما  االختبار  مدة  في حتديد  تقديرية  سلطة 
الشخص  ي��ك��ون  ال  معتدلة حتى  م��دة  امل��دة  ه��ذه  ت��ك��ون  أن  ي��راع��ي  أن  امل��ش��رع 
سالبة  بعقوبة  عليه  يحكم  ال��ذي  الشخص  من  حظاً  أس��وأ  لالختبار  اخلاضع 
الشخص  إخ��الل  طريق  عن  االختبار  حتت  الوضع  نهاية  حالة  وف��ي  للحرية. 
اجلنائية  الدعوى  تستأنف  عليه  املفروضة  لاللتزامات  النظام  لهذا  اخلاضع 
بعقوبة  املخالف  مواجهة  في  يقضي  أن  للقاضي  وميكن   ، جديد  من  سيرها 
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األحوال. العقوبات حسب  من  بغيرها  أو  للحرية  جنائية سالبة 

: املصري  التشريع  الوضع حتت االختبار في 

األح��داث  ش��أن  في  االختبار  حتت  الوضع  بنظام  املصري  املشرع  أخ��ذ 
اجلانحني. فقد نصت املادة 12 من القانون رقم 13 لسنة 1974 على أن يكون 
واإلشراف  التوجيه  الطبيعية حتت  بيئته  في  احلدث  بوضع  القضائي  االختبار 
ومع مراعاة الواجبات التي حتددها احملكمة. وال يجوز أن تزيد مدة االختبار 
على ثالث سنوات ، فإذا فشل احلدث في االختبار عرض األمر على احملكمة 
لتتخذ ما تراه مناسباً من التدابير)1(. وقد أعيد التأكيد على هذا األمر ثانية 
قانون  الذي حل محل   1996 12 لسنة  الطفل رقم  قانون  106 من  املادة  في 

الذكر. األحداث سالف 

: مدى تطلب رضاء اخلاضع لالختبار 

أثار الفقه تساؤالً حول مدى لزوم رضاء الشخص اخلاضع لالختبار ملا 
هو مفروض عليه من التزامات. فقد ذهب رأى إلى اشتراط رضا اخلاضع لهذا 
والتزامات  قيود  فرض  يتضمن  االختبار  حتت  الوضع  أن  أساس  على  النظام 
تستهدف التأهيل واإلصالح ، وبداهة ال ميكن حتقيق هذا الهدف إال إذا كان 
فال  واالل��ت��زام��ات.  القيود  بتلك  ومقتنعاً  راض��ي��اً  لالختبار  اخلاضع  الشخص 

البداية. تأهيل شخص عن طريق فرض قيود يرفضها منذ  يتصور 

ف��ي ح��ني ذه��ب رأى ث��ان إل��ى ال��ق��ول ب��أن��ه ال ي��ج��وز تعليق ال��وض��ع حتت 
تقدير  يترك  أن  ذلك  يعني  إذ   ، له  اخلاضع  رضاء  على  منه  الهدف  تعليق  أو 
مالئمة أساليب التأهيل لكل محكوم عليه وتقييد سلطة القضاء التقديرية في 

العقابية. املعاملة  أساليب  من  األسلوب  لهذا  اللجوء 

وفي رأينا أن اشتراط الرضا غير ضروري ، حيث أن العقوبة وأساليب 
املصلحة  ه��ذه  صيانة  ت��رك  يجوز  وال  العامة  باملصلحة  تتعلق  أم��ور  تنفيذها 
عليه  يرغب احملكوم  أن  يغلب  أنه  عليه. غير  ورضاء احملكوم  قبول  معلقاً على 

)1(  د. عبد احلكم فودة ، جرائم األحداث ، دار املطبوعات اجلامعية ، 1997 ، ص39 وما 
بعدها.
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عليه  للحرية  سالبة  جنائية  عقوبة  توقيع  من  بدالً  النظام  لهذا  اخلضوع  في 
احملكوم  استجابة  تضمن  م��زاي��ا  م��ن  النظام  ه��ذا  يحققه  م��ا  أن  على  ف��ض��اًل 
تعاونه مع  املفروضة عليه وتضمن  والقيود  عليه اخلاضع لالختبار لاللتزامات 

االختبار. مدة  الرقابية خالل  السلطات 

الــبــديــل الــثــالــث : نــظــام وقـــف الــتــنــفــيــذ املــقــتــرن بــالــوضــع حتت 
: االختبار 

: ونشأته  النظام  مضمون 

املعروف في   Le sursis simple البسيط  التنفيذ  نظام وقف  فضاًل عن 
التنفيذ  إيقاف  بني  اجلمع  نظام  الفرنسي  التشريع  يعرف   ، املصري  التشريع 
 738 والوضع حتت االختبارLe sursis avec la mise à l’épreuve )املواد من 
747 إجراءات جنائية فرنسي(. وفق هذا النظام يجوز للقاضي أن يحكم  إلى 
املوقوف  يخضع  خاللها  في  معينة  مدة  تنفيذها  إيقاف  مع  اجلنائية  بالعقوبة 

وااللتزامات)1(. القيود  من  لعدد  قبله  العقوبة  تنفيذ 

إيقاف  نظام  ش��أن  في  قيل  ما  تفادي  به  أري��د  اجلمع  ه��ذا  أن  وال��واق��ع 
مجرد  هو   ، محض  سلبي  بدور  القيام  على  يقتصر  كونه  من  البسيط  التنفيذ 
جدير  غير  يجعله  ما  عنه  إذا صدر  عليه  احملكوم  في  العقوبة  بتنفيذ  التهديد 
املساعدة  تدابير  من  لنوع  العقوبة  ض��ده  املوقف  يخضع  أن  دون   ، بإيقافها 
دون  وشأنه  يترك  العادي  التنفيذ  إيقاف  حالة  في  عليه  فاحملكوم  أوالرقابة. 
احمليطة  أو  داخله  الكامنة  اإلجرامية  العوامل  مقاومة  على  ومساعدته  إعانته 

به.

احلكومة  قدمت  عندما   1952 ع��ام  إل��ى  النظام  ه��ذا  ب��داي��ات  وت��رج��ع 
الفرنسية مشروع قانون يهدف إلى األخذ بنظام الوضع حتت االختبار مقترناً 
عام  الوطنية  اجلمعية  قبل  من  القانون  هذا  إق��رار  مت  وقد  التنفيذ.  بإيقاف 

)1(  J. D. Bredin، Deux institutions nouvelles du Code de procédure pénale : le 
juge de l’application des peines et le sursis avec la mise à l’épreuve، JCP. 1959، 
I، 1517 ; J. Pradel، op. cit.، p. 562 et s.
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 738 امل��واد  في  الفرنسي  اجلنائية  اإلج��راءات  قانون  في  إدماجه  ومت   1957
الفرنسي اجلديد في  العقوبات  بها في قانون  والتي أعيد األخذ   ، وما بعدها 
22 يوليو 1992 )املواد 132–40 إلى 132–53( بعد إجراء بعض التعديالت 

 .)1 الطفيفة)

ال��وض��ع حت��ت االخ��ت��ب��ار  التنفيذ م��ع  ب��ني وق���ف  ن��ظ��ام اجل��م��ع  وي��خ��ت��ل��ف 
ال��ف��رن��س��ي ع��ن ن��ظ��ام ال��وض��ع حت��ت االخ��ت��ب��ار ال��ع��ادي امل��ع��روف خ��ص��وص��اً في 
القاضي  يقرر  أن  يفترض  الفرنسي  اجلمع  نظام  ففي  األجنلوأمريكي.  النظام 
القيود  من  لعدد  عليه  احملكوم  وإخضاع  تنفيذها  إيقاف  مع  والعقوبة  اإلدان��ة 
االختبار  حتت  الوضع  نظام  في  أما  العقوبة.  إيقاف  مدة  خالل  وااللتزامات 
األمريكي فيقتصر دور القاضي على تقرير اإلدانة فقط تاركاً احلكم بالعقوبة 
خالل  عليه  املفروضة  بااللتزامات  عليه  احملكوم  إخالل  عند  تالية  مرحلة  في 

الوضع حتت االختبار)2(. مدة 

: الوضع حتت االختبار  التنفيذ مع  شروط وقف نظام 

اشترط املشرع الفرنسي عدداً من الشروط من أجل االستفادة من نظام 
يتعلق  وبعضها  باملتهم  يتصل  بعضها   ، االختبار  الوضع حتت  مع  التنفيذ  وقف 

االختبار. مبدة  يتعلق  وبعضها  بالعقوبة 

البسيط  التنفيذ  لوقف  فخالفاً   ، باملتهم  املتعلقة  للشروط  بالنسبة  أما 
الذي ال يتقرر إال إذا كان املتهم لم يحكم عليه باإلدانة خالل اخلمس سنوات 
احلبس  أو   Réclusion االعتقال  بعقوبة  اجلنحة  أو  اجلناية  على  السابقة 
الوضع حتت  التنفيذ مع  نظام وقف  فإن  )م132-30 عقوبات فرنسي جديد( 
االختبار يطبق على كل متهم محكوم عليه باحلبس ملدة خمس سنوات أو أكثر 

.)741-132 جلناية أو جنحة من جرائم القانون العام )م 

البسيط  التنفيذ  وق��ف  م��ن  العكس  فعلى   ، بالعقوبة  يتعلق  فيما  أم��ا 

)1(  Cf.  Circulaire du 14 mai 1993، Commentaire des dispositions de la partie 
législative du nouveau Code pénal، Livre I à V، D. 1993-1994، 2051 ; R. Merle 
et A. Vitu، op. cit.، p. 948 et s ; B. Bouloc، op. cit.، p. 212 et s.

)2(   P. Cornil، Sursis et probation، RSC. 1965، p. 51.
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الغرامة  أو  باحلبس  عليه  حكم  إذا  منه  االستفادة  عليه  للمحكوم  ميكن  الذي 
استبعاد  مع  التكميلية  العقوبات  أو  اليومية  الغرامة  أو  البديلة  العقوبات  أو 
املصادرة وغلق املنشأة ولصق اإلعالن  )م132–2/31 عقوبات فرنسي جديد( 
لعقوبة  بالنسبة  إال  يطبق  االختبار ال  الوضع حتت  مع  التنفيذ  نظام وقف  فإن 
يعني  )م132-1/41(. مما  العام  القانون  أو جنحة من جرائم  احلبس جلناية 

والعسكرية. السياسية  للجرائم  املقررة  احلبس  عقوبات  استبعاد 

وأخيراً فيما يتعلق مبدة االختبار ، فإن للمحكمة اجلنائية – سواء كانت 
احملكمة  حتى  أو  اجلنايات  محكمة  أو  االستئناف  محكمة  أو  اجلنح  محكمة 
369 من قانون العقوبات العسكري  العسكرية وفقاً للشروط الواردة في املادة 
رقم 621/82 الصادرة في 21 يوليو 1982 – أن تقرر األخذ بإيقاف التنفيذ 
شهراً  عشر  ثمانية  عن  االختبار  مدة  تقل  ال  بحيث  االختبار  الوضع حتت  مع 
وال أن تزيد عن ثالث سنوات )م 132 –1/42 عقوبات فرنسي جديد(. ويبدأ 
من   42  –132 امل��ادة  من  الثانية  للفقرة  وفقاً  االختبار  حتت  الوضع  ميعاد 
 708 املادة  الثانية من  الفقرة  نافذة وفقاً لنص  اإلدانة  الذي تصبح فيه  اليوم 

فرنسي. جنائية  إجراءات 

املفاضلة  يخير احملكوم عليه في  لم  الفرنسي  املشرع  أن  بالذكر  وجدير 
إعمال  أن  حيث   ، االختبار  حتت  الوضع  مع  التنفيذ  إيقاف  وبني  احلبس  بني 

النظام ال يتوقف على رضاء احملكوم عليه. هذا 

: الوضع حتت االختبار  التنفيذ مع  أثار نظام وقف 

االختبار  حتت  الوضع  مع  التنفيذ  وق��ف  بني  اجلمع  نظام  على  يترتب 
احلبس  عقوبة  وق��ف   – البسيط  التنفيذ  إي��ق��اف  ح��ال��ة  ف��ي  احل��ال  ه��و  -ك��م��ا 
إيقاف  دون  جديد(  فرنسي  عقوبات  ثانية  فقرة  )م132–42  بعضها  أو  كلها 
أن  .على  فرنسي(  جنائية  إجراءات  )م746  التبعية  أو  املالية  العقوبات  تنفيذ 
تدابير  من  لعدد  عليه  احملكوم  إخضاع  هو  أثار  من  النظام  هذا  يرتبه  ما  أهم 
إلى تأهيل احملكوم عليه اجتماعياً  التي تهدف  الرقابة واملساعدة وااللتزامات 

.)45–132 ، 44–132 ، 43–132(

فقد نصت املادة 132–44 عقوبات على عدد من تدابير الرقابة تفرض 
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الذي  االستدعاء  لطلب  االستجابة   : منها)1(  لالختبار  خاضع  كل شخص  على 
عليه  احملكوم  إل��زام   ، االختبار  مأمور  أو  العقوبات  تنفيذ  قاضي  من  يصدر 
محل  في  تغيير  وبكل  العمل  محل  في  يتم  تغيير  بكل  االختبار  مأمور  بإخطار 
اإلقامة أو بكل انتقال تزيد مدته على خمس عشر يوماً وإلزامه باحلصول على 
املستندات  بتقدمي  وإلزامه  فرنسا  خارج  االنتقال  في  الرغبة  عند  مسبق  إذن 

معيشته. وسائل  من  للتحقق  االختبار  ملأمور  الالزمة 

حكم  أصدرت  التي  للمحكمة  يجوز  أنه  على   45–132 املادة  تنص  كما 
اإلدانة أو قاضي تنفيذ العقوبة أن يفرض على من وضع حتت االختبار واحد 
من  املنع   : ومنها   ، امل��ادة  تلك  ف��ي  عليها  املنصوص  االل��ت��زام��ات  م��ن  أكثر  أو 
لتدابير  اخلضوع  أو   ، معني  مكان  في  اإلقامة  أو  معني  مهني  نشاط  مزاولة 
باإلقامة  االلتزام  األمر  اقتضى  ولو  العالج حتى  أو  الطبي  الفحص  وإجراءات 
من  املنع  أو   ، اجلرمية  الناشئة عن  األضرار  بإصالح  وإلزامه   ، في مستشفى 
قيادة السيارات أو ارتياد أماكن معينة أو ارتياد بيوت املراهنات أو محال بيع 
اخلمور والكحوليات، أو املنع من حيازة أو حمل أسلحة ، أو املنع من مخالطة 

املجني عليه فيها)2(.  أو  ، كاملساهمني معه في اجلرمية  أشخاص معينني 

االختبار: حتت  الوضع  مع  التنفيذ  إيقاف  نظام  وإلغاء  تعديل 

مع  التنفيذ  بإيقاف  التي قضت  احملكمة  من  لكل  الفرنسي  املشرع  أجاز 
 Juge d’application des الوضع حتت االختبار وإلى قاضي تطبيق العقوبات

peines تعديل هذا اإلجراء أثناء مدة االختبار. 

التابع    )Tribunal de Grande Instance TGI( االبتدائية  فللمحكمة 
عاتق  على  الواقعة  االلتزامات  إلى  تضيف  أن  عليه  احملكوم  إقامة  محل  لها 
لها  ي��ج��اوز احل��د األق��ص��ى  م��دة االخ��ت��ب��ار مب��ا ال  احمل��ك��وم عليه. ولها أن مت��د 
بالتنفيذ  تأمر  أن  وللمحكمة  فرنسي(.  جنائية  إج��راءات   742 )م  )3سنوات( 
بااللتزامات  عليه  أخل احملكوم  إذا  إيقافها  السابق  للعقوبة  اجلزئي  أو  الكامل 

)1(  د. أحمد شوقي أبو خطوة ، د. عمر الفاروق احلسيني ، علم اإلجرام وعلم العقاب ، ج2 
، علم العقاب ، مكتبة اجلالء اجلديدة ، 1996 ، ص 316 وما بعدها.

)2(  B. Bouloc، op. cit.، p. 217 et s .
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من  عليه  احملكوم  إعفاء  تقرر  أن  للمحكمة  أن  كما  عليه.  املفروضة  والقيود 
مدة االختبار املتبقية وإلغاء االلتزامات املفروضة إذا ما كشفت شخصيته عن 
يكن  لم  كأن  ضده  الصادرة  اإلدان��ة  حكم  واعتبار  واإلص��الح.  للتأهيل  قابلية 
اإلدانة  حكم  فيه  أصبح  الذي  اليوم  من  ابتداًء  األقل  على  سنة  مضي  بشرط 

فرنسي(. جنائية  إجراءات  )م743  نهائياً 

كما يجوز لقاضي تطبيق العقوبات - أثناء مدة االختبار - أن يعدل من 
للمحكوم  ويجوز  النقص.  أو  بالزيادة  عليه  احملكوم  على  املفروضة  االلتزامات 
تقره  أن  األخ��ي��رة  ولهذه   ، اجلنح  محكمة  أم��ام  ال��ق��رار  ه��ذا  من  التظلم  عليه 
تطبيق  لقاضي  أن  كما  فرنسي(.  جنائية  إج��راءات   3  ، )م2/729  تعدله  أو 
العقوبات أن يأمر باعتقال احملكوم عليه في أقرب مؤسسة عقابية إذا ما أخل 
بااللتزامات املفروضة عليه ، على أن يعرض أمر االعتقال على محكمة اجلنح 

خالل خمس أيام وإال أفرج عن احملكوم عليه املعتقل.

وي��ع��د إخ��الل احمل��ك��وم عليه ب��االل��ت��زام��ات وت��داب��ي��ر ال��رق��اب��ة وامل��س��اع��دة 
–132 املفروضة عليه سبباً إللغاء إيقاف التنفيذ مع الوضع حتت االختبار )م 
47(. وهذا احلق مقرر حملكمة اجلنح وفقاً للشروط املنصوص عليها في املادة 
القائمة  للجهة  ميكن  كما  اجلديد.  الفرنسي  العقوبات  قانون  من   48–132
في  احمل��ددة  للشروط  وفقاً  النظام  هذا  إلغاء  تقرر  أن  العقوبات  تنفيذ  على 
إذا ما  كلياً أو جزئياً  قانون اإلجراءات اجلنائية. وميكن لهذا اإللغاء أن يكون 
ثبت ارتكاب احملكوم عليه في فترة االختبار جناية أو جنحة ومتت إدانته عنها 
) م132–48 عقوبات(. نهائي  بها  للحرية وكان احلكم  بعقوبة سالبة  واحلكم 

بها: النطق  وتأجيل  العقوبة  من  اإلعفاء  نظام   : الرابع  البديل 

املدة  قصيرة  للحرية  السالبة  العقوبات  مثالب  من  احلد  املشرع  حاول 
أو  العقوبة  عن  العفو  في  تتمثل  التي  العقابية  املعاملة  وسائل  بعض  بإتباع 
وإلى   .La dispense de peine et de l’ajournement بها  النطق  تأجيل  في 
هذين النظامني ذهب املشرع الفرنسي في قانون العقوبات الفرنسي اجلديد. 
إذا  العقوبات  من  املتهم  تعفي  أن  اجلنح  132–59 حملكمة  املادة  أجازت  فقد 
ق��د عوض  اجل��رمي��ة  ع��ن  ال��ن��اجت  ال��ض��رر  وأن  ق��د حتقق  املتهم  تأهيل  أن  تبني 
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الفرنسي  املشرع  أجاز  كما  توقف.  أحدثته اجلرمية قد  الذي  وأن االضطراب 
: التأجيل صور ثالث  ، ولهذا  بالعقوبة  النطق  تأجيل 

*- فإما أن يكون هذا التأجيل بسيطاً Ajournement simple إذا ظهر 
سبيله  في  اجلرمية  عن  الناجم  الضرر  وأن  التأهيل  إلى  سبيله  في  املتهم  أن 
التوقف. ويشترط  الذي أحدثه اجلرمية على وشك  لإلصالح وأن االضطراب 
كان  إذا  ممثله  أو  احملكمة  أم��ا  بنفسه  الشخص  ح��ض��ور  األح���وال  جميع  ف��ي 

.)60–132 شخصاً معنوياً )م 

 Ajournement االختبار  حتت  الوضع  مع  التأجيل  يكون  قد  كما   -*
avec mise à l’épreuve. فيجوز للمحكمة في مواجهة املتهم احلاضر للجلسة 
وااللتزامات  القيود  من  لعدة  إخضاعه  مع  جتاهه  بالعقوبة  النطق  تؤجل  أن 
إلى   43–132 )املواد  االختبار  الوضع حتت  نظام  في  به  معمول  هو  ملا  وفقاً 
على  سنة  االختبار  الوضع حتت  مدة  وتكون  العقوبات(.  قانون  من   46–132
أو  نهائياً  العقوبة  من  املتهم  تعفي  أن  املدة  تلك  أثناء  للمحكمة  ويجوز  األكثر. 
أمر  في  الفصل  يجب  أنه  على  أخرى.  ملدة  بها  النطق  تؤجل  أو  بها  تنطق  أن 

العقوبة خالل سنة من أول تأجيل.

 Ajournement avec. األم���ر  م��ع  ال��ت��أج��ي��ل  ن��ظ��ام  ه��ن��اك  وأخ��ي��راً   -*
ولوائح  ق��وان��ني  فيها  توجد  التي  ب��األح��وال  النظام  ه��ذا  ويتعلق   injonction
احلالة  تلك  في  معني.  بالتزام  اإلخ��الل  نتيجة  معينة  عقوبات  تفرض  خاصة 
القوانني  تلك  في  املفروضة  بالعقوبة  النطق  يؤجل  أن  اجلنائي  للقاضي  يجوز 
في  أو  القانون  في  ال��وارد  االل��ت��زام  بتنفيذ  عليه  احملكوم  إل��زام  مع  واللوائح 
االلتزامات  طبيعة  األم��ر  ف��ي  حت��دد  أن  احملكمة  على  يفرض  ال��الئ��ح��ة.وه��ذا 
والتعليمات التي يجب االمتثال لها والقيام بتنفيذها ، وكذلك يفرض عليها أن 
حتدد ميعاد للتنفيذ يختلف عن ميعاد التأجيل )م132–66(. وال يصدر احلكم 
فيه  يشترط  وال   ، اجلنايات  دون  واملخالف  اجلنح  في  إال  األمر  مع  بالتأجيل 
حضور املتهم أو ممثل الشخص املعنوي. ويجوز للمحكمة أن تصدر التأجيل مع 
القانون أو الالئحة الذي متت مخالفته  األمر مقروناً بغرامة تهديدية إذا كان 
يقرر ذلك. وميتنع تنفيذ هذه الغرامة إذا نفذ احملكوم عليه االلتزامات املقررة 
132–67(. وكبقية أنواع التأجيل فإن التأجيل  في القانون أو في الالئحة )م 
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مع األمر يتقرر ملدة سنة على األكثر. غير أن هذه املدة - على خالف األنواع 
األخرى من التأجيل - ال متتد إذا مت حتديدها من قبل احملكمة )م132–68(. 
للمحكمة احلق  امليعاد احملدد فإن  باألمر في  الواردة  التعليمات  تنفيذ  فإذا مت 
مرة  تؤجل  أو  الالئحة  أو  القانون  في  املقررة  العقوبة  من  املتهم  تعفي  أن  في 
من  تعفي  أن  للمحكمة  فإن  التنفيذ  في  تأخير  إذا حدث  أما  بها.  النطق  ثانية 
لم  فإذا  الالئحة.  أو  بالقانون  الواردة  العقوبات  تطبيق  مع  التهديدية  الغرامة 
يتم التنفيذ نهائياً فإن للمحكمة أن تعفي من الغرامة التهديدية إذا كان لذلك 
نفقة  على  التنفيذ  مبتابعة  تأمر  أن  ولها   ، املقررة  بالعقوبات  وتقضي  محل 

.)68–132 احملكوم عليه )م 

: البديل اخلامس : نظام شبه احلرية  

: النظام  مضمون 

احملكوم  إحلاق   Régime de semi-liberté احلرية  شبه  بنظام  يقصد 
لرقابة  إخضاعه  دون  العقابية  املؤسسة  خارج  بعمل  املدة  قصيرة  بعقوبة  عليه 
جهة اإلدارة ، مع إلزامه بالعودة إلى املؤسسة العقابية كل مساء وقضاءه فترة 
النظام  هذا  يكون  ما  وع��ادة  العقوبة)1(.  مدة  طيلة  ذلك  كل   ، فيها  العطالت 
اإلف��راج  موعد  قرب  الذين  عليهم  احملكوم  بشأن  إليه  يلجأ  تدريجياً  أسلوباً 
عنهم أو من أجل متكني احملكوم عليهم من متابعة دراسة معينة أو مهنة معينة 
132–26 عقوبات  أو اخلضوع لعالج معني أو املشاركة في حياته األسرية )م 
نظام شبة  تطبيق  أجاز  إذ   ، الفرنسي)2(  املشرع  أخذ  النظام  وبهذا   . فرنسي( 
على  تزبد  ال  مدة  عقوبتهم  إمتام  على  بقي  الذين  عليهم  احملكوم  على  احلرية 
سنة )م132–25(. ويخضع احملكوم عليه في هذا النظام لذات األوضاع التي 
عمل  لعقد  يخضع  فهو  وبالتالي  عليه.  محكوم  غير  حر  عامل  أي  فيها  يعمل 
يتقاضى  ال  النظام  لهذا  اخلاضع  أن  غير  االجتماعي.  التأمني  وملظلة  حقيقي 

)1(  J. Pradel، op. cit.، p. 571 et s.
)2( F. Casorlat، L’exécution de la peine en droit français، Rapport présenté 
au Colloque sur La phase exécutoire du procès pénal en droit comparé، 
Syracuse، du 28 septembre au 3 octobre، 1988، p. 14.  
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أن  على  ال��س��ج��ن.  م��دي��ر  م��ن  يتقاضاه  وإمن��ا   ، م��ب��اش��رة  العمل  رب  م��ن  أج��ره 
شبه  فترة  انتهاء  بعد  عليه  للمحكوم  يخصص  مبلغاً  األجر  هذا  من  يستقطع 
احلرية ، ويخصص لتعويض املضرور من اجلرمية )املدعي باحلق املدني( فيما 

 .10% ال يجاوز نسبة 

وباإلضافة إلى التزام اخلاضع لنظام شبة احلرية بالعودة إلى املؤسسة 
العقابية عقب انتهاء فترة العمل باخلارج ، فإن هناك عدد آخر من االلتزامات 
قد تفرض عليه من قبل قاضي تطبيق العقوبات ، ال تخرج في مجموعها عن 
التنفيذ مع  لها عند احلديث عن نظام وقف  التي سبق وأن أشرنا  االلتزامات 
ذلك  ومثال  النظام.  هذا  طبيعة  مع  يتفق  ما  باستثناء   ، االختبار  الوضع حتت 
القاضي  يقررها  التي  والعودة  اخل��روج  ساعات  مبراعاة  عليه  احملكوم  إل��زام 
والهندام  الهيئة  حسن  بشأن  العدل  وزارة  مبعرفة  احملددة  الضوابط  ومراعاة 

بدون عذر. التخلف عنه  العمل وعدم  واالنتظام في  الشخصي  واملسلك 

: احلرية  شبه  نظام  تطبيق  وصعوبات  مميزات 

بالنسبة  املزايا  من  العديد  يضمن حتقيق  احلرية  شبة  نظام  أن  ال شك 
نظراً  بالسجناء  االختالط  عليه  احملكوم  يجنب  النظام  فهذا  عليه.  للمحكوم 
يتجنب عدوى اجلرمية ممن هم أشد  فإنه  وبالتالي   ، النهار  لتغيبه طيلة فترة 
بيئته  عن  االنفصام  عدم  عليه  للمحكوم  يضمن  النظام  أن  كما  خطورة.  منه 
ومتابعة  أسرته  ومتابعة  ال��دراس��ة  في  االستمرار  له  يضمن  فهو   ، الطبيعية 
من  العديد  يواجه  تطبيقه  ف��إن  املزايا  تلك  من  الرغم  وعلى  املهني.  نشاطه 
احلرية  شبه  نظام  من  املستفيد  يجد  أن  غالباً  املتعذر  من  حيث   ، الصعوبات 
األعمال. فضاًل  أرباب  قبل  من  بشأنه  القائمة  الثقة  لفقد  نظراً  مناسباً  عماًل 
من  العودة  بعد  لياًل  واختالطه  اخلارجي  بالعالم  عليه  احملكوم  اتصال  أن  عن 
املمنوعة  األشياء  دخول  على  سيساعد  العقابية  املؤسسة  في  بأقرانه  العمل 
شبة  نظام  من  املستفيدين  بفصل  إال  ذلك  مواجهة  ميكن  وال   ، السجن  داخل 

العقابية.  املؤسسة  داخل  النزالء  بقية  احلرية عن 

وتفادياً لتلك الصعوبات كانت بعض الدول قد طورت نظام شبة احلرية 
 ، Arrêt de fine de semaine»األسبوع نهاية  بنظام »حبس  يعرف  ما  آخذًة   ،



211

بتاريخ  العدل  وزارة  عن  الصادر  للمنشور  طبقاً  البلجيكي  املشرع  أخذ  وبهذا 
بعد  السجن  عليه  احملكوم  إي��داع  في  النظام  هذا  ويتمثل   .1963 فبراير   15
نهاية  يزيد حبس  أال  على   ، االثنني  من صباح  السادسة  إلى  السبت  يوم  ظهر 
األسبوع على ثالثني مرة على أن حتسب كل مرة بيومني حبس. مبعنى آخر فإن 
يومني من  عليه  ينفذ احملكوم  أسبوع  كل   ، أجزاء  تنفيذها على  يجري  العقوبة 
أيام احلبس مضافا إليها أيام العطالت ويستمر هذا النظام إلى حني انقضاء 

كاملًة. العقوبة 

: إلغاء نظام شبة احلرية 

يكون إلغاء نظام شبة احلرية من قبل احملكمة االبتدائية التابع لها محل 
إقامة احملكوم عليه إذا كانت هي التي قررته - بناء على تقرير من قبل قاضي 
تطبيق العقوبات - وذلك في حالة إخالل احملكوم عليه بالقواعد وااللتزامات 
في حالة  العقوبات  تطبيق  لقاضي  احلالة  في هذه  يجوز  كما  عليه.  املفروضة 
هذا  يعرض  أن  على  احلرية  شبة  نظام  نفسه  تلقاء  من  يوقف  أن  االستعجال 
أن  القاضي  لهذا  أن  كما  أيام.  خمسة  خالل  فيه  لتنظر  احملكمة  على  القرار 
حالة  في  العقابية  املؤسسة  وملدير  ق��رره.  الذي  هو  كان  إذ  النظام  هذا  يلغي 
على   ، العقابية  املؤسسة  إلى  عليه  احملكوم  بإعادة  أمراًًًًًًًًً  يصدر  أن  االستعجال 

العقوبات على هذا األمر.  أن يطلع قاضي تطبيق 

: املراقبة االلكترونية  الوضع حتت  : نظام  السادس   البديل 

أصدر املشرع الفرنسي قانون في 19 ديسمبر 1997 من أجل استحداث 
بغية  الفرنسي  اجلنائية  اإلج��راءات  قانون  في   12/723 إلى   7/723 امل��واد 
وهو  أال   ، املدة  قصيرة  للحرية  السالبة  العقوبات  بدائل  من  آخر  بديل  ابتداع 
 Le placement sous surveillance االلكترونية  املراقبة  حتت  الوضع  نظام 
électronique ، وذلك بعد جناح جتربته في دول أخرى ، كالواليات املتحدة ، 
والسويد ، وبريطانيا ، وهولندا ، وكندا. ويقوم هذا النظام على ترك احملكوم 
عليه بعقوبة سالبة قصيرة املدة طليقاً في الوسط احلر مع إخضاعه لعدد من 
هذا  جتربة  بدأت  وقد  بعد.  عن  الكترونياً  تنفيذها  في  ومراقبته  االلتزامات 
النظام في عام 2000 في أربع مؤسسات عقابية ، ثم في تسع في أول أكتوبر 
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توجيه  ق��ان��ون  امل��ش��رع  أص��در  ث��م  عليه.  محكوم   393 منه  واس��ت��ف��اد  2002م، 
 loi d’orientation de programmation pour la justice العدالة  وتنظيم 
سنوات  ثالث  على  تدريجياً  النظام  هذا  تعميم  بهدف  2002م  سبتمبر   9 في 
بحيث يستفيد منه 400 محكوم عليه في البداية ويضاف مئة مستفيد كل شهر 

 .)1( 2006م  للوصول لثالثة آالف محكوم عيه نهاية عام 

املطلوب  العقوبة  م��دة  تكون  أال  النظام  ه��ذا  م��ن  لالستفادة  ويشترط 
عليه  احملكوم  موافقة  بعد  تطبيقه  ويجري   ، عام  من  أكثر  املتبقية  أو  تنفيذها 
من  طلب  أو  العام  النائب  طلب  على  بناء  أو  التنفيذ  قاضي  من  أمر  على  بناء 
التغيب  بعدم  يلزم  النظام  لهذا  واخلاضع   .)9-723 )م.  ذات��ه  عليه  احملكوم 
التنفيذ  قاضي  من  الصادر  القرار  يحدده  آخر  مكان  أي  أو  إقامته  محل  عن 
خالل ساعات معينه من اليوم ، مبا يتفق مع الوضع األسري واملهني للمحكوم 
ارتداء احملكوم عليه  الكترونياً عن طريق  تنفيذ تلك االلتزامات  عليه. ويراقب 
مداها  إشارة  بإرسال  تقوم  كاحله  في   Bracelet-ématteur الكترونية  أسورة 
مثبت   Récepteur تلك اإلشارات على جهاز  ثانية. وتستقبل   30 كل  متراً   50
في  املوجود  املتابعة  مبركز  ويتصل  العقوبات  تطبيق  قاضي  يحدده  مكان  في 
احترام  من  التحقق  يجرى  قد  كما  تليفون.  خط  طريق  عن  العقابية  املؤسسة 
االلتزامات املفروضة عن طريق زيارات جتريها اإلدارة العقابية للمحكوم عليه 
)م. 723-9(. وإذا حدث وعطل احملكوم عليه أجهزة املراقبة اإللكترونية فإنه 
سبباً  ذلك  ويكون   ،  29-349 املادة  في  عليه  املنصوص  للجرمية  مرتكباً  يعد 

االلكترونية. املراقبة  الوضع حتت  قرار  إللغاء 

العام: للصالح  العمل  نظام   : السابع  البديل 

أخذ   ، امل��دة  قصيرة  للحرية  السالبة  العقوبات  عيوب  ت��دارك  أجل  من 
العمل  بنظام   - اجل��دي��د  الفرنسي  العقوبات  ق��ان��ون  ف��ي   - الفرنسي  امل��ش��رع 
ويتقرر  عقوبات(.  )م131–8    Le travail d’intérêt général العام  للصالح 
أياً  احلبس  بعقوبة  اجلنح  مواد  في  عليهم  احملكوم  املتهمني  بشأن  النظام  هذا 

)1(  راجع املوقع االلكتروني لوزارة العدل الفرنسية :
http//:www.justice.gouv.fr.
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ضدهم  صدرت  الذين  املتهمني  النظام  هذا  من  يستفيد  وكذلك  مدته.  كانت 
أحكاماً باإلدانة خالل اخلمس سنوات السابقة على اجلرمية. مبعنى أن املشرع 
 ،Le passé pénal du prévenu  ال يأخذ في اعتباره املاضي اإلجرامي للمتهم
مما يعطي مساحة تقديرية أكبر للقاضي الذي ميكن له بالتالي أن يقرر نظام 

التنفيذ. إيقاف  بنظام  العام في حاالت ال ميكن األخذ فيها  للصالح  العمل 

ست  عمرهم  البالغ  األح��داث  وعلى  البالغني  على  النظام  ه��ذا  ويطبق 
شأن  في  واح��د  العمل  مدة  الفرنسي  املشرع  جعل  وكذلك  فأكثر.  سنة  عشر 
240 ساعة عمل كحد  إلى  لكالهما  بحيث تصل  األحداث  وفي شأن  البالغني 
باجللسة  ح��اض��راً  املتهم  ك��ان  إذا  إال  العام  للصالح  العمل  يتقرر  وال  أقصى. 
لهذا  املتهم  قبول  حالة  وفي  احملكمة.  رئيس  قبل  من  عليه  عرض  حني  وقبله 
البديل عن احلبس حتدد احملكمة املدة التي يتعني أداء العمل خاللها ، مبا ال 
، وهي  بها  العمل احملكوم  كما حتدد مدة ساعات   ، ثمانية عشر شهراً  يجاوز 
وهذا  واألحداث.  للبالغني  بالنسبة  240 ساعة سواء  و  24 ساعة  بني  تتراوح 
 Travail العمل ال يتقرر مع احلبس إذ أنه بديل عنه. كما أنه يتقرر دون مقابل

العام من معنى اجلزاء اجلنائي. للعمل للصالح  non Rémunéré ملا 

العقوبات  العام حتت إشراف قاضي تنفيذ  العمل للصالح  ويجرى تنفيذ 
العام  للصالح  العمل  ويتقيد  عليه.  احملكوم  إقامة  محل  دائرته  في  يقع  الذي 
بكافة القيود التشريعية والالئحية املنصوص عليها بشأن العمل عموماً ، كتلك 
الليلي  والعمل  النساء  وعمل  الصناعي  األمن  وجوانب  العمل  بأوقات  املتعلقة 
القيام  أثناء  عليه  احملكوم  ويستفيد  فرنسي(.  عقوبات   23–131 )م  ...ال��خ 
يتعلق  فيما  االجتماعي  الضمان  قانون  أحكام  كافة  من  العام  للصالح  بالعمل 
ضرراً  العام  للصالح  العمل  سبب  ما  وإذا  املهنية.  واألم��راض  العمل  بحوادث 
للغير فإن الدولة حتل بقوة القانون في حقوق املجني عليه أو املضرور ، ولها أن 
تقيم دعوى املسئولية ودعوى الرجوع قبل احملكوم عليه )م 131–24(. ويجرى 
م��ش��اورات  طريق  ع��ن  ال��ع��ام  للصالح  بها  القيام  ميكن  التي  األع��م��ال  حتديد 
املجلس  وأع��ض��اء  العقوبات  تطبيق  وق��اض��ي  واألهلية  العامة  التجمعات  ب��ني 
 Le conseil départemental du prévention اإلجرام  من  للوقاية  اإلقليمي 
de la délinquance. وعادة ما تتصل هذه األعمال بتحسني البيئة الطبيعية ، 
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ونظافة  الطرق  وإنارة  التاريخية  اآلثار  وترميم  وإصالح  الغابات  كإعادة غرس 
واملعاقني.  املرضى  ومساعدة  التضامن  وأعمال  الشواطئ 

تدابير  م��ن  لعدد  ال��ع��ام  للصالح  بالعمل  عليه  احمل��ك��وم  إخ��ض��اع  وميكن 
نظام  ع��ن  حديثنا  معرض  ف��ي  إليها  وأش��رن��ا  سلف  التي  وامل��س��اع��دة  ال��رق��اب��ة 

االختبار.  الوضع حتت  مع  التنفيذ  إيقاف 

وإذا ما مت تنفيذ العمل احملدد للمحكوم عليه فإن جهة العمل أي اجلهة 
االختبار  مأمور  أو  العقوبات  تنفيذ  قاضي  تخطر  لصاحلها  العمل  مت  التي 
إذا خل احملكوم عليه  أما  العمل.  تنفيذ  بهذا وتسلم احملكوم عليه شهادة تفيد 
أمكن  للعمل  املصاحبة  االلتزامات  بأحد  أخل  أو  تنفيذه  إليه  املوكول  بالعمل 
العام  للصالح  العمل  عن  الناشئة  االلتزامات  مراعاة  عدم  جنحة  عن  عقابه 
احلبس  عقوبة  لها  يتقرر  والتي  عقوبات   42–434 باملادة  عليها  املنصوص 

ألف فرنك. مائتي  سنتان وغرامة 

: العقوبات   : نظام تقسيط  الثامن  البديل 

 Fractionnement des العقوبات  تقسيط  بنظام  الفرنسي  املشرع  أخذ 
أنه  ت��ق��رر  ال��ت��ي   27–132 امل���ادة  ف��ي  اجل��دي��د  العقوبات  ق��ان��ون  ف��ي    peines
أو  أو مهنية  أو عائلية  للمحكمة في مواد اجلنح ولألسباب جدية طبية  »يجوز 
اجتماعية ، أن ينفذ احلبس احملكوم به ملدة سنة على األكثر بالتقسيط ، خالل 
فترة ال تتجاوز ثالث سنوات وال تقل مدة كل تقسيط عن يومني«. ويظهر من 
هذه املادة أن نظام تقسيط العقوبات ال يسري إال بشأن اجلنح دون اجلنايات 
العقوبات.  تطبيق  قاضي  من  وليس  املختصة  احملكمة  من  به  القرار  ويصدر 
»حبس  باسم  املعروف  البلجيكي  النظام  من  مجموعه  في  يقترب  نظام  وهي 

إليه. نهاية األسبوع« سالف اإلشارة 

ونهيب من جانبنا باملشرع املصري أن يوسع من األخذ بهذه البدائل كي 
بعد  انتشرت  والتي   ، املدة  قصيرة  للحرية  السالبة  العقوبات  مساوئ  يتجنب 
تفشي ظاهرة »تسعير العقاب« Système de trafication de la punition في 
اجلرائم  في  متماثلة  أحكام  القضاء  إص��دار  أي   ، املصري  القضائي  النظام 
»عقدة  يسمى  ما  وكذلك   ، وظروفه  احملكوم  لشخصية  اعتبار  دون  املتماثلة 
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األدنى  احلد  من  تقترب  أحكام  إص��دار  إلى  القضاة  ميل  أي   ، األدن��ى«  احلد 
.)1 للعقوبة)

)1(  في ذات املعنى ، د. يسر أنور علي ود. آم��ال  عبد الرحيم عثمان ، املرجع السابق ، 
ص363.  
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الثانى الفصل 
االحترازية  التدابير 

: متهيد 

املجتمع ضد  يد  في  الوحيد  السالح  طويلة متثل  لسنوات  العقوبة  ظلت 
الهدف  عدة عن حتقيق  مواطن  في  أخفق  قد  السالح  هذا  أن  غير  اجلرمية. 
املنشود املتمثل في مكافحة الظواهر اإلجرامية املختلفة ، األمر الذي استوجب 
البحث عن بديل يحل محل العقوبة - أو يشاركها في بعض األحيان - ويكون 
له من الفاعلية التي متكن من حتقيق أغراض اجلزاء اجلنائي املتنوعة. وعلى 
فكرة  ظهرت  اجل��رمي��ة،  مكافحة  أساليب  تنوع  في  الرغبة  ض��وء  وف��ي   ، ه��ذا 
اجل��زاء  ص��ور  من  جديدة  كصورة   Mesures de sûreté االحترازية  التدابير 

اجلنائي)1(.

التساؤالت  بعض  الواقع  في  يثير  اجل��زاءات  من  اجلديد  النمط  وه��ذا 
بيان  ثم   ، وأغ��راض��ه  أقسامه  وكذلك   ، تطوره  وكيفية  ماهيته  ببيان  املتعلقة 
بعالقة  املتصلة  اإلش��ك��ال��ي��ات  إظ��ه��ار  وأخ��ي��راً   ، تطبيقه  وش���روط  خصائصه 

مبحثاً. التساؤالت سوف نخصص  هذه  من  ولكل  اجلنائية.  بالعقوبة  التدابير 

للتدابير  العامة  النظرية   ، عقالن  مجدي  د.   ، عامة  بصفة  االحترازية  التدابير  حول   )1(
االحترازية ، رسالة دكتوراه ، عني شمس ، 1983 ، د. محمود قرني ، النظرية العامة 

للتدابير االحترازية ، رسالة دكتوراه ، عني شمس ، 1989.



218

األول املبحث 
ومبرراتها وتطورها  االحترازية  التدابير  ماهية 

 : : ماهية التدابير االحترازية  أواًل   

التدابير اجلنائية عموماً مجموعة من اإلجراءات القهرية التي يرصدها 
والتي  الشخص  في  الكامنة  اإلجرامية)1(  اخلطورة  مواجهة  أجل  من  املجتمع 
أن  التعريف  ويتضح من هذا  املستقبل.  ارتكاب اجلرمية في  احتمال  تنبئ عن 
اخلطر  ضد  املجتمع  ووقاية  حماية  منها  الغرض  وسائل  إال  ليست  التدابير 
التي  أو  الدافعة  الوسائل  وبني  بينه  الطريق  بقطع  وذلك   ، للمجرم  املستقبلي 
أو  احملل  إغ��الق  أو  السالح  مصادرة  ذلك  مثال   - اجلرمية  ارتكاب  له  تسهل 
أو  املجتمع  ف��ي  شريفة  إع���داده حلياة  طريق  ع��ن  أو   - ...ال���خ  اإلق��ام��ة  حظر 
ما  بعمل  املجرم  كإحلاق   ، سلوكه  في  يؤثر  نفسي  أو  عقلي  مرض  من  عالجه 
املصحات  إحدى  في  إيداعه  أو  الشرطة  مراقبة  وضعه حتت  أو  األعمال  من 

العقلية. أو  النفسية 

والتدبير وفق هذا التعريف ال يتوافر فيه معنى األلم املتوافر في العقوبة 
أهم خصائصها.  للعقوبة  يعطي  الذي  األخالقي  املضمون  يتجرد من  أنه  أي   ،
ملنع  املجرم  خطورة  ضد  املجتمع  عن  ال��دف��اع  في  املتمثل   ، النفعي  فالغرض 

للتدابير)2(. الغرض األساسي  ، هو  ارتكاب جلرائم جديدة 

)1(  حول تعريف اخلطورة اإلجرامية والتدابير راجع ، د. يسر أنور علي و د. آمال عثمان 
، املرجع السابق ، ص366 وما بعدها ، د. جالل ثروت ، املرجع السابق ، ص105 ، و 
د. محمد زكي أبو عامر ، املرجع السابق ، ص341 د. محمود جنيب حسني ، املرجع 
السابق ، ص 119 ، د. أحمد شوقي أبو خطوة ، املرجع السابق ، ص490 ، د. محمد 

عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص104.
R. Schmelck et G. Picca، op. cit.، p. 77 ; B. Bouloc، op. cit.، p. 34 et s، R. Merle et A. 

Vitu، op. cit.، p. 744 et s.
)2(  R. Schmelck، La distinction de la peine et de la mesure de sûreté، Mélanges 

Patin، Cujas، 1965، p. 179.
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توافرت  من  على  جبراً  توقع  قسرية  إجراءات  التدابير  أن  يتضح  كذلك 
فيه اخلطورة اإلجرامية. ومن ثم فهي ال تؤسس على فكرة املسئولية اجلنائية 
توقيعها قبل  املتصور  لذا فمن  للمجرم.  املستقبلية  وإمنا على أساس اخلطورة 
من لم توافر فيه شروط املسئولية اجلنائية ، كاملجنون وناقص األهلية وصغير 

...الخ. السن 

التدابير  هذه  توقيع  يعني  إمنا  اإلجرامية  باخلطورة  التدابير  وارتباط 
هنا  ومن  تلك اخلطورة.  تكشف عن  بالفعل جرمية سابقة  منه  وقعت  على من 
قبل  املجتمع  يتخذها  التي قد  الوقاية  إجراءات  االحترازية عن  التدابير  تتميز 
وقوع اجلرمية ، وبهدف منع وقوعها بداءًة. تلك التدابير األخيرة - التي يطلق 
بأنها  توصف   - اإلج��رام«  ضد  االجتماعي  التحصني  »تدابير  البعض  عليها 
تدابير ذات طبيعة اجتماعية عاطلة من أي صبغة جنائية بهدف تضيق فرص 
بالتعليم  واالهتمام  املعيشة  مستوى  وحتسني  الطرق  إن��ارة  مثالها   ، اإلج��رام 

البطالة...الخ)1(.  من  واحلد 

: التدابير االحترازية  : نشأة وتطور   ثانيًا 

أفكار  ظ��ه��ور  قبل  حتى   ، بعيد  زم��ن  منذ  االح��ت��رازي��ة  التدابير  ع��رف��ت 
موحدة  عامة  نظرية  يجمعها  ال  مشتتة  كإجراءات  اإليطالية  الوضعية  املدرسة 
وحتت أسماء متفاوتة كالتدابير اإلدارية في حالة إيداع املجنون في محل معد 
لذلك أو كعقوبة تبعية أو تكميلية كما هو احلال في املصادرة أو احلرمان من 

واملزايا. احلقوق  بعض 

اجلزاء  وإعطائها صفة   - تنوعها  على   - التدابير  جملة  تأصيل  أن  إال 
الوضعية  للمدرسة  فيه  الفضل  كان  عامة  نظرية  إطار  في  ووضعها  اجلنائي 
حماية  هي  امل��درس��ة  تلك  عقيدة  أن  إل��ى  ذل��ك  في  السبب  ويرجع  اإليطالية. 
في  العقوبة  كانت  وملا  اإلجرامية.  عنه ضد مصادر اخلطورة  والدفاع  املجتمع 
معتادي  قبل  س��واء  بدورها  القيام  في  أفلست  قد  املدرسة  ه��ذه  أنصار  نظر 
اإلجرام أو قبل طائفة املجانني وعدميي التميز والشواذ واألحداث فكان البد 
Mesures de sûreté الالحقة  من ابتداع ما أسمته تلك املدرسة تدابير األمن 

)1(  د. علي راشد ، املرجع السابق ، ص67.
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في  إجرامية  خطورة  عن  تنم  األخيرة  هذه  كانت  متى  اجلرمية  ارتكاب  على 
املستقبل.

الدول فأخذت  العديد من  الوضعية على تشريعات  املدرسة  أثرت  ولقد 
بصور متنوعة من التدابير ، مثال ذلك القانون الفرنسي عام 1885م الذي كان 
البلجيكي  القانون  ، وكذلك  Relégation  على معتادي اإلجرام  بالنفي  يقضي 
بغرض  احلكومة  تصرف  حتت  املتشردين  وضع  يقرر  كان  ال��ذي  1891م  عام 
1903م وكذلك قانون  1892م واألجنتني عام  البرتغال عام  تأهيلهم ، وقانون 

1908م. احلجز الوقائي في إجنلترا عام 

في  كان  للتدابير  متكامل  تنظيم  لوضع  اجلادة  احملاوالت  أولى  أن  غير 
Karl Stooss في سويسرا  استوس  كارل  قدمه  الذي  العقوبات  قانون  مشروع 
 .)1(1937 1893م، والذي أصبح قانوناً بالفعل بعد عدة سنوات في عام  عام 
هذا املشروع اختص بالتدابير حاالت معتادي اإلجرام واملتشردين ومن اشتهر 
عنهم سوء السلوك ومدمني الكحول. حيث اقترح إرسالهم ألماكن خاصة عازلة 
املتوسطة  اخلطورة  ل��ذوي  عمل  محال  إلى  أو  اجلسمية  اخلطورة  ح��االت  في 

أوالبسيطة)2(.

وقد دعت مدارس الوسط، والتي ترمي إلى التوفيق بني أفكار املدرسة 
جوار  إلى  االحترازية  بالتدابير  األخ��ذ  إلى  الوضعية،  واملدرسة  الكالسيكية 
العقوبات  فتختص  اخل��اص.  بنطاقه  اجل��زاءي��ن  لكال  االح��ت��ف��اظ  م��ع  العقوبة 
أو  العالج  إلى  التي حتتاج  باحلاالت  التدابير  وتنفرد  األهلية  كاملي  باملجرمني 

األهلية.  وعدميي  وناقصي  كاألحداث  التقومي 

من  العديد  ذهبت  والتدابير  العقوبة  ب��ني  اجلمعي  النظام  ه��ذا  وإل��ى 
1933م،  ع��ام  واألمل��ان��ي  1929م،  ع��ام  ال��ي��وغ��س��الف��ي  ك��ال��ق��ان��ون  ال��ت��ش��ري��ع��ات 
عام  في  واملكسيك  1930م،  عام  وبولندا  والدمنارك  إيطاليا  من  كل  وقوانني 
االجتاه  بهذا  واخذ  1936م.  عام  الكوبي  االجتماعي  الدفاع  وقانون  1928م، 

)1(  د. محمود جنيب حسني ، القسم العام ، املرجع السابق ، ص987-986.
)2( M. Patin،La place des mesures de droit dans le droit positif 
moderne،RSC. 1948، p.415 et s. 
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املتعلق  1953م  ع��ام  ق��ان��ون  منها  كثيرة،  ق��وان��ني  ف��ي  الفرنسي  امل��ش��رع  أيضا 
بشأن  1954م  ع��ام  أب��ري��ل   14 وق��ان��ون   ، امل��خ��درة  امل��واد  واستعمال  ب��االجت��ار 
1954م  سنة  يوليو   4 وقانون  الغير،  على  واخلطرين  الكحول  مدمني  ع��الج 
بشأن العائدين، وقانون مارس لسنة 1955م بشأن حظر اإلقامة. وأخذ بذلك 
ذلك  إل��ى  يضاف  1936م.  اإلج��رام  ومعتادي  ال��ش��واذ  املجرمني  بشأن  أي��ض��اً 
بعض التشريعات العربية كلبنان عام 1943 ، وليبيا عام 1953م، واألردن عام 
وال��ذي  1987م  لسنة   3 رق��م  اإلم��ارات��ي  االحت��ادي  العقوبات  وقانون  1960م، 
159 –132( لبيان التدابير اجلنائية. وقد نهج  خصص الباب السابع منه )م 
هذا النهج مشروع قانون العقوبات املصري عام 1967م والذي خصص للتدابير 

.)1()113 76 إلى  االحترازية الفصل الثالث والرابع منه )م 

: االحترازية  التدابير  علة   : ثالثًا 

القيام  العقوبة عن  التدابير االحترازية وجودها من قصور فكرة  تستمد 
بدورها في مكافحة اجلرمية وصيانة املجتمع ضد حاالت اخلطورة اإلجرامية. 
فلقد سبق وأن ذكرنا أن جوهر العقوبة هو األلم الذي يصيب احملكوم عليه في 
أو احلق  أو في احلرية  اللصيقة بشخصيته كاحلق في احلياة  حق من حقوقه 
أن  املشرع  أراد  العقابي  األسلوب  بهذا  واالعتبار.  الشرف  في  أو  التملك  في 
ينقل احملكوم عليه من مرحلة متثل األلم إلى مرحلة التذوق الفعلي له لكي ال 

يعود إلى اجلرمية مرة أخرى)2(.

قوامها  فلسفة  إلى  يرتكن  العقابي  األسلوب  هذا  أن  قلنا  وأن  سبق  كما 
اإلرادة اآلثمة أو اخلطأ، أي اندفاع املجرم بإرادته نحو اجلرمية حراً مختاراً. 
اإلدارة  لتقومي  كوسيلة  املشروعية  يعطيها  املنطق  هذا  على  العقوبة  وارتكان 

اآلثمة عن طريق إشعار املجرم مبا يجره عليه اإلجرام من متاعب وآالم.

قد  فيها  اجل��رمي��ة  تكون  التي  احل��االت  ف��ي  قاصر  يظل  األس��ل��وب  ه��ذا 
ارتكبت حتت تأثير اجلنون أو املرض العقلي أو النفسي أو بسبب انعدام التميز 
به  واإلحساس  األلم  استشعار  ينعدم  بتلك احلاالت  املصابون  فلدى  واإلدراك. 

)1(  د. محمود جنيب حسني ، القسم العام ، املرجع السابق ، ص987-986.
)2(  د. محمد زكي أبو عامر ، املرجع السابق ، ص 346.
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مهما عظم العقاب وتكرر. فأي ألم يجدي في منع الصغير أو املجنون املجرم 
أو املجرم العائد من تكرار اجلرمية.

وكان   ، العقوبة  ألم  آخر خالف  منهج  البحث عن  من  البد  كان  هنا  من 
تستند  وال   ، وال��ع��الج  التأهيل  على  تقوم  وس��ائ��ل  استخدام  ه��و  السبيل  ه��ذا 
الدفاع  اجتماعي مضمونه  أساس  إلى  تستند  ما  بقدر  إلى اخلطأ  مشروعيتها 
عن املجتمع ضد حاالت اخلطورة اإلجرامية ، والتي أطلق عليها اسم التدابير 
االحترازية)1(. هذا السبيل الذي بدأت املؤمترات الدولية احلث على األخذ به 
املنعقد  املجرمني  ومعاملة  اجلرمية  ملنع  املتحدة  لألمم  الرابع  املؤمتر  من  بدًء 

1970م. 26 أغسطس  17 إلى  في كيوتو باليابان في الفترة من 

)1(  د. محمود جنيب حسني ، القسم العام ، املرجع السابق ، ص987.
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الثاني  املبحث 
االحترازية التدابير  وأغراض  أقسام 

 

 أواًل : أقسام التدابير االحترازية :

 ، للتدابير  العامة  األقسام  أوالً  نبني  أن  بنا  يجدر  التدابير  أقسام  لبيان 
والفرنسي. املصري  التشريعني  من  كل  أقسامها في  تبيان  قبل 

: للتدابير  العامة  : األقسام  أ 

متنوعة  أقسام  إلى   - العقوبات  في  الشأن  هو  كما   - التدابير  تنقسسم 
أو عن  القاضي نحوها،  أو عن سلطة  أو عن طبيعتها،  تكشف عن موضوعها، 

بالعقوبة. عالقتها 

وأخ��رى  شخصية  ت��داب��ي��ر  إل��ى  التدابير  تنقسم  موضوعها  حيث  فمن 
عينية.واألولى هي التي يكون موضوعها شخص املجرم ذاته، وبعضها قد يكون 
إيداع  أو  النفسية  أو  العقلية  املصحات  إحدى  املجنون  كإيداع   ، للحرية  سالب 
)م8  املالجئ  أو  االجتماعية  الرعاية  دور  إح��دى  البنية  صحيح  غير  املتسول 
1933م اخلاص بالتسول( ، وبعضها اآلخر قد يكون  49 لسنة  من قانون رقم 
عليه  محكوم  كل  إقامة  وكحظر  الشرطة  مراقبة  حتت  كالوضع  للحرية،  مقيد 
باإلعدام أو بالسجن املؤبد أو املشدد جلناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى 
احملافظة  أو  املديرية  دائ��رة  في  امل��دة  مبضي  العقوبة  سقوط  بعد  م��وت  إل��ى 
معتادي  وكإيداع  جنائية(  إجراءات  م523  و  )م523  فيها جلرمية  وقعت  التي 
من  )م9  أخالقية  مؤسسات  ال��دع��ارة  أو  الفجور  ممارسة  ومعتادي  اإلج��رام 

1961 بشأن مكافحة الدعارة(. 10 لسنة  قانون رقم 

املجرم  استخدمه  مادي  تنصب على شئ  التي  فهي  العينية  التدابير  أما 
في جرميته أو عاد عليه منها للمباعدة بينه وبني وسائل إجرامه. ومن أمثلتها 
)م30  منها  تتحصل  أو  جنحة  أو  جناية  في  تستعمل  التي  اأِلش��ي��اء  م��ص��ادرة 
قانون  من  )م11  املغشوشة  واملقاييس  واملكاييل  املوازين  ومصادرة   ، عقوبات( 
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رقم 229 لسنة 1951م( ، ومصادرة املخدرات املضبوطة )م42 من قانون رقم 
1960م( ، ومصادرة النقود واألمتعة في محال القمار واليانصيب  182 لسنة 
)م352 و م353 عقوبات( ، وإغالق احملال العمومية )م36 و37 من قانون رقم 
10 لسنة  1956م( ، وإغالق بيوت الدعارة )م128 من قانون رقم  371 لسنة 

1969م( ، وتعطيل إصدار اجلرائد )م179 و200 عقوبات(.

وأخرى  عالجية  تدابير  إلى  تدابير  إلى  فتنقسم  طبيعتها  حيث  من  أما 
حتفظية. واألولى يغلب عليها طابع العالج ال اإليالم ، كإيداع املجنون مصحة 
أما  عمل.  منشأة  أو  إصالحية  اإلج���رام  املعتاد  وإي���داع   ، عالجية  أو  عقلية 
الثانية فيتساوي فيها نسبة العالج مع اإليالم ، كالوضع حتت مراقبة الشرطة 

أو إغالق بيوت الدعارة.

تدابير  إل��ى  التدابير  فتنقسم   ، إيذائها  القاضي  سلطة  حيث  من  أم��ا 
في  للقاضي  املمنوحة  التقديرية  السلطة  بحسب   ، ج��وازي��ة  وأخ��رى  وجوبية 

التدبير. تطبيق 

ميكن  تدابير  إل��ى  بالعقوبة  صلتها  حيث  م��ن  التدابير  تنقسم  وأخ��ي��راً 
الالزمة  اجلنائية  األهلية  للمجرم  توافر  إذا  وذلك   ، العقوبة  وبني  بينها  اجلمع 
وإمنا  العقوبة  مع  تطبيقها  يتصور  ال  تدابير  وإلى   ، اجلنائية  املسئولية  لتحمل 
توقع مبفردها في حاالت تنعدم فيها املسئولية اجلنائية لدى املجرم ملرضه أو 

فيه. عقلية  لعاهة 

: واملصري  الفرنسي  التشريع  التدابير في  أقسام   : ب 

: الفرنسي)1)  التشريع  في  اجلنائية  التدابير 

أو  تهذيبي  تدابير ذات طابع  إلى  الفرنسي  التشريع  التدابير في  تنقسم 
ذات  وتدابير   Mesures de sûreté à prédominance rééducation تأهيلي 

.Mesures de sûreté neutralisatrice طابع إبعادي

التربوية      التدابير  فمنها  شتى.  أنواع  على  فهى  التهذيبية  التدابير  أما 

)1(  ملزيد من التفصيل راجع :
B. Bouloc، op. cit.، p. 36 et s.
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جوانبه  كافة  من  الفرد  تأهيل  إعادة  إلى  تهدف  التي   Mesures éducatives
بشأن  تطبق  التي  كالتدابير  االجتماعية  أو  األخالقية  أو  املهنية  أو  العقلية 
 Prostituées العاهرات  و   Mendiants واملتسولني   Vagabonds املشردين 
إلى  أسند  وال��ذي  1959م،  عام  يناير  في  الصادرة   143 رقم  للمرسوم  وفقاً 
 -  Commission d’assistance aux vagabonds املشردين  مساعدة  جلنة 
املناسبة  التربوية  التدابير  حتديد    - العقوبات  تنفيذ  قاضي  يرأسها  التي 

للمتشرد.

العالجية  بالتدابير  ي��ع��رف  م��ا  التأهيلية  أو  التهذيبية  التدابير  وم��ن 
أو  عضوية  بأمراض  املصابني  على  تطبق  التي    Mesures thérapeutiques
Les alcooliques والشواذ جنسياً  عقلية أو نفسية أو على مدمني الكحوليات 
 Les délinquants aliénés Malades vénériens أو على املجرمني املجانني 
أجل  من  االبتدائية  احملكمة  رئيس  إلشراف  التدابير  تلك  مثل  تطبيق  ويخضع 

الفردية. واحلقوق  احلريات  ضمان 

الوصي  مساعدة  تدابير  يسمى  م��ا  ك��ذل��ك  التهذيبية  التدابير  وم��ث��ال 
أحد  وصاية  إلى  الشخص  تخضع  والتي   Mesures d’assistance tutélaire

األفراد املؤهلني من أجل توجيه النصح واإلرشاد له.

 Mesures de واإلش����راف  ال��رق��اب��ة  ب��ت��داب��ي��ر  يسمى  م��ا  أخ��ي��راً  وه��ن��اك 
surveillance والتي تخضع الشخص لعدد من االلتزامات والقيود حتت رقابة 
األماكن  بعض  ارت��ي��اد  من  كمنعه  الرقابة  لتلك  املؤهلني  األش��خ��اص  من  ع��دد 
إل��زام��ه  أو  عليه  باملجني  االت��ص��ال  أو  اجل��رمي��ة  ف��ي  ش��ارك��وه  م��ن  مخالطة  أو 
باحلضور أمام قاضي التنفيذ أو مأمور االختبار )مسئولي الرقابة واإلشراف( 

في مواعيد محددة ….الخ.

األجانب  املجرمني  ط��رد  فمثالها  اإلب��ع��ادي  الطابع  ذات  التدابير  أم��ا 
وإبعادهم عن البالد L’expulsion des étrangers délinquants ، وهو إجراء 
أح��داث  ف��ي  إدانتهم  يثبت  م��ن  قبل  باستخدامه  الفرنسية  السلطات  ه��ددت 
مدن  وفي  باريس  ضواحي  في  2005م  نوفمبر  شهر  في  اندلعت  التي  العنف 

غيرها.    فرنسية 
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 : املصري  التشريع  في  اجلنائية  التدابير 

مي��ك��ن ال��ق��ول ب��أن امل��ش��رع امل��ص��ري احل��ال��ي ل��م ي��ف��رد ل��ل��ت��داب��ي��ر نظرية 
وقانون  العقوبات  قانون  بني  متفرقة  أماكن  في  عليها  النص  قرر  وإمنا  كاملة 
القوانني ميكننا  اخلاصة. ومبراجعة هذه  القوانني  وبعض  اجلنائية  اإلجراءات 
أن نقسم التدابير في التشريع املصري إلى تدابير تطبق على البالغني وأخرى 

السن. على صغار 

: البالغني  بشأن  املقررة  التدابير 

ذات  بعضها  البالغني  جتاه  التدابير  من  العديد  املصري  املشرع  يطبق 
طابع شخصي تتصل بشخص املجرم واألخرى ذات طابع عيني تتصل مباديات 

اجلرمية أو مبا حتصل عنها.

ومن التدابير ذات الطابع الشخصي النصوص عليها في قانون العقوبات 
ميكن أن نذكر الوضع حتت مراقبة الشرطة التي يحكم بها في بعض اجلرائم 
)م28 و355 و367 عقوبات( أو جتاه احملكوم عليهم بالسجن املؤبد عند العفو 
من  احلرمان  أيضاً  ذلك  ومثال  عقوبات(.   2/75 )م  عقوبتهم  إبدال  أو  عنهم 
احلقوق واملزايا )م25 أوالً عقوبات و م26 و27 عقوبات(. ومثال ما ورد من 
أو  اإلقامة في جهة  نذكر حتديد  أن  تدابير شخصية في قوانني خاصة ميكن 
األصلي  املوطن  إلى  واإلع��ادة  معني  مكان  في  اإلقامة  من  املنع  أو  معني  مكان 
واإلبعاد بالنسبة لألجنبي أو اإليداع في إحدى مؤسسات العمل احملددة بقرار 
من وزير الداخلية. ومثال ذلك أيضاً اإليداع في مؤسسات أخالقية للمجرمني 
1961 بشأن  10 لسنة  معتادي ممارسة الفجور والدعارة )م9 من قانون رقم 
أو اإليداع في مؤسسة عالجية ملدمني املخدرات )م37 من  الدعارة(  مكافحة 
1989م(.  لسنة   122 رق��م  بالقانون  املعدل  1960م  لسنة   182 رق��م  قانون 
48 مكرراً من القانون األخير من جواز  ومثال ذلك أيضا ما تنص عليه املادة 
من  أكثر  عليه  احلكم  وسبق  ارتكابه  يثبت  من  على  اجلزئية  احملكمة  أن حتكم 
التدابير هي  وهذه  القانون.  في  عليها  املنصوص  مرة في جناية من اجلنايات 
منع  أو  معينة  جهة  في  اإلقامة  أو حتديد  العمل  مؤسسات  إحدى  في  اإليداع 
اإلقامة في جهة معينة أو اإلعادة للموطن األًصلي أو حظر التردد على أماكن 
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ومحال معينة أو احلرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة. وال يجوز أن تقل 
حالة  وفي  سنوات.  عشر  على  يزيد  أن  وال  سنة  عن  به  احملكوم  التدبير  مدة 

باحلبس)1(. املخالف  على  يحكم  التدبير  مخالفة 

ذكرناه  وأن  سلف  ما  املصري  التشريع  في  العينية  التدابير  أمثلة  ومن 
ومصادرة   ، عقوبات   30 باملادة  عليها  املنصوص  املصادرة  شأن  في  قليل  منذ 
محال  في  واألمتعة  النقود  ومصادرة   ، املغشوشة  واملقاييس  واملكاييل  املوازين 
القمار واليانصيب ، وإغالق احملال كالصيدليات واحملال املرخص لها باالجتار 
العامة  امل��خ��درة إذ وق��ع��ت فيها ج��رمي��ة م��خ��درات، وإغ���الق احمل��ال  امل���واد  ف��ي 

…الخ. وتعطيل اجلرائد  الدعارة  وبيوت 

: السن  صغار  بشأن  املقررة  التدابير 

نصت املادة 101 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996م على أنه:»يحكم 
بأحد  جرمية  ارتكب   إذا   ، سنة  عشرة  خمس  سن  يبلغ  لم  الذي  الطفل  على 

اآلتية)2(: التدابير 

اجللسة  ف��ي  احملكمة  قبل  م��ن  للحدث  ال��ل��وم  توجيه  أي   : الــتــوبــيــخ   -
وتأنيبه.

- التسليم : أي أن يعهد القاضي بالصغير إلى لولديه أو ملن له الوالية 
مؤمتن  إل��ى شخص  يعهد  أن  ج��از  أم��ر  ول��ي  أو  والدين  له  يكن  لم  ف��إذا  عليه. 

وتربيته. برعاته 

أحد  إلى  بالصغير  احملكمة  تعهد  بأن   : املهني  بالتدريب  اإلحلــاق   -

)1(  M. Ancel، Les interdictions professionnelles et les interdictions d’exercer 
certaines activités، Rapport synthèse congrès Lecce، 1965، RSC. 1967، p. 242 ; C. 
Fradel، Les incapacités professionnelles en droit pénal français، th. Paris، 1945 ; 
O. kuhnmunch، Remarques sur les interdictions professionnelles résultants de 
condamnations pénales، RSC. 1961، p. 1.   

)2(  تعرف املادة 95 من القانون رقم 12 لسنة 1996م الطفل بأنه:»من لم يبلغ سنه ثماني 
عشرة سنة ميالدية كاملة وقت ارتكاب اجلرمية أو عند وجوده في إحدى حاالت التعرض 

لالنحراف«. 
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ذلك  يجاوز  أال  على   ، وتعليمه  تدريبه  أجل  من  املتاجر  أو  امل��زارع  أو  املصانع 
ثالث سنوات. 

بيئته  في  احل��ر  الوسط  في  احل��دث  ت��رك  أي   : القضائي  االختبار   -
الطبيعة مع إخضاعه للرقابة واإلشراف وتقيده مبجموعة من االلتزامات. وال 

يجاوز هذا التدبير ثالث سنوات .

الرعاية  مؤسسات  إحدى  الصغير  وضع  أي   : االجتماعي  اإليــداع   -
العدل  وزير  يأمر  أن  إلى  اإلصالحية  أو  الدار  في  ويظل احلدث  االجتماعية. 
النائب  وموافقة  اإلصالحية  مدير  طلب  على  بناء  يصدر  بقرار  عنه  باإلفراج 
العام. وال يجوز أن يبقى احلدث أكثر من عشر سنوات في اإلصالحية في حالة 
التعرض  حالة  في  سنوات  وث��الث  اجلنح  حالة  في  سنوات  وخمس  اجلنايات 
تقريراً  احملكمة  إلى  ترفع  أن  احلدث  لديها  املودع  املؤسسة  وعلى  لالنحراف. 

عن حالته كل ستة شهور على األكثر لتقرر ما تراه بشأنه.

املستشفيات  إح���دى  ف��ي  ال��ص��غ��ي��ر  وض���ع  أي   : الــعــالجــي  اإليـــــداع   -
أو  عقلي  مب��رض  امل��ص��اب��ون  امل��ج��رم��ون  األح���داث  حالة  ف��ي  وذل��ك  املتخصصة 
نفسي. وتخضع هذه املستشفيات لرقابة وإشراف احملكمة والتي لها أن تخلي 

بذلك. املرفوعة عن حالته  الطبية  التقارير  إذا سمحت  سبيل احلدث 

- اإللزام بواجبات معينة : يكون ذلك بترك احلدث في الوسط احلر 
أماكن  ارتياد  عن  كاالمتناع  السلبية.  أو  اإليجابية  الواجبات  ببعض  إلزامه  مع 
عن  االمتناع  أو  معينة  فترات  في  إشرافية  أو  رقابية  جلهة  التقدم  أو  معينة 

...الخ. األشخاص  بعض  مخالطة 

لم  الذي  الطفل  على  يحكم  أن  يجوز  أن��ه:»ال  )م110(  امل��ادة  ذات  وتقر 
يجاوز سنه خمس عشر سنة بأي عقوبة أو تدبير آخر منصوص عليه في قانون 
آخر ، وذلك فيما عدا املصادرة وإغالق احملل. كما تطبق هذه التدابير أيضاً 

98 من قانون الطفل«. للمادة  على الطفل الذي تعرض لالنحراف وفقاً 

على  آخر  تدبير  أو  أخ��رى  عقوبة  توقيع  ج��واز  بعدم  القول  أن  والواقع 
الطفل الذي لم يبلغ خمس عشر سنة يدفع إلى التساؤل حول طبيعة اجلزاءات 

110، هل هي عقوبات أم تدابير ؟  املنصوص عليها في املادة 
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القول  إل��ى  القدمية  أحكامها  ف��ي  النقض  محكمة  ذهبت  ال��ب��داي��ة  ف��ي 
باملعنى  بعقوبات  ليست  السن  وصغار  لألحداث  املقررة  التقوميية  الطرق  بأن 
بصدد  العقوبات  ب��ق��ان��ون  ال���وارد  ال��ت��ع��داد  ف��ي  داخ��ل��ة  ليست  فهي  ال��ق��ان��ون��ي. 
بها  يحكم  تربوية  فهي مجرد طرق  التكميلية.  أو  التبعية  أو  األصلية  العقوبات 
النقض بعد  العقوبات لظروف خاصة باحلدث)1(. ثم عدلت محكمة  بدياًل عن 
9 وما بعدها  ذلك عن هذا االجتاه مقررة أنه وإن كان املشرع لم يذكر باملادة 
من  معني  لصنف  مقررة  عقوبات  حقيقتها  في  أنها  إال  التدابير  تلك  عقوبات 

مع ظروفهم)2(. ويتوافق  املجرمني 

وصف  بني  يجمع  مزيج  بأنها  اجل��زاءات  هذه  وصف  نحبذ  أننا  والواقع 
لهذه  وص��ف��ه��ا  ال��ن��ق��ض  محكمة  رأي  ي��ب��رر  وال   ، ال��ت��داب��ي��ر  ووص���ف  ال��ع��ق��وب��ات 
الوسائل التقوميية بأنها عقوبات إال بتأثرها بخطة املشرع الذي لم يجعل من 
الطعن  إجازة  في  وبرغبتها  قانونياً مستقاًل  نظاماً  االحترازية«  »التدابير  نظام 

الوسائل)3(. بهذه  الصادرة  األحكام  في  والنقض  باالستئناف 

وقد استبعد املشرع املصري توقيع عقوبتي اإلعدام والسجن املؤبد على 
احلدث إذا كان احلث قد جاوز خمسة عشر عاماً. فإذا ما ارتكب احلدث في 
الذي ال يقل  بها هي السجن  التي ميكن احلكم  العقوبة  السن جناية فإن  ذاك 
عن عشر سنوات وذلك إذا كانت عقوبة اجلناية هي اإلعدام أو السجن املؤبد. 
بها  احلكم  ميكن  التي  العقوبة  فإن   ، املشدد  السجن  هي  العقوبة  كانت  فإذا 
العقوبة هي األشغال السجن  هي السجن بحدها األدنى واألقصى. وإذا كانت 
ال��ذي  احل��دث  على  بها  احلكم  ميكن  التي  العقوبة  ف��إن   ، السجن  أو  امل��ش��دد 

)1(  راجع في ذات املعنى ، نقض 19 مارس 1910م ، املجموعة الرسمية ، س11 ، رقم 78 ، 
ص212 ، نقض 17 أبريل 1912 ، املجموعة الرسمية ، س13 ، رقم 71 ، ص142 ، 31 
يوليو 1912م ، املجموعة الرسمية ، س13 ، رقم 126 ، ص263، 28 ديسمبر 1912م 

، مجموعة القواعد القانونية ، س13 ، رقم 24 ، ص16.
)2(  راجع في ذات املعنى ، نقض 17 أبريل 1930م ، مجموعة القواعد القانونية ، ج2 ، 
رقم 24 ، ص16 ، نقض 16 يناير 1933م ، مجموعة القواعد القانونية ، ج3 ، رقم 75 
، ص108 ، نقض 20 ديسمبر 1937م ، مجموعة القواعد القانونية ، ج4 ، رقم 135 ، 

ص130.
)3(  في ذات املعنى د. محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص134.
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يجاوز خمس عشر عاماً هي احلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر. أما إذا كانت 
العقوبة هي السجن فإن العقوبة تبدل إلى احلبس مدة ال تقل عن ثالث أشهر 
ويجوز  للجرمية.  املقرر  األقصى  احلد  ثلث  تزيد عن  ال  األحوال  وفي جميع   ،
تقل  ال  مدة  االجتماعية  الرعاية  دور  إحدى  احلدث  إيداع  تقرر  أن  للمحكمة 
الذي جاوز خمس عشر عاماً جنحة جاز  عن سنة. فإذا كانت جرمية احلدث 
وضعه  أو  االجتماعية  املؤسسات  إح��دى  في  إيداعه  أو  باحلبس  عليه  احلكم 

111 من قانون الطفل(. حتت االختبار )م.12 من قانون األحداث ، م. 

1967م قد قسم  وكان املشرع املصري في مشروع قانون العقوبات عام 
وتدابير   ، للحرية  وتدابير جنائية مقيدة   ، تدابير دفاع اجتماعي  إلى  التدابير 

مادية.  وأخرى   ، للحقوق  جنائية سالبة 

االجتماعي  الدفاع  أن:»تدابير  على  املشروع  من   104 املادة  نصت  فقد 
ه��ي اإلي����داع ف��ي م���أوى ع��الج��ي ، أواإلي�����داع ف��ي إح���دى م��ؤس��س��ات ال��ع��م��ل ، 
منه   77 امل��ادة  ونصت  األص��ل��ي«.  املوطن  في  باإلقامة  اإلل��زام  أو  أوامل��راق��ب��ة، 
على أن:»التدابير املقيدة للحرية هي حظر ارتياد احلانات، أومنع اإلقامة في 
عن  أواإلبعاد  بالعمل،  أواإللزام  القضائي،  أواالختبار  أواملراقبة،  معني،  مكان 
78 من ذات املشروع على  املادة  )بالنسبة لألجانب فقط(«. كما قررت  البالد 
أن التدابير السالبة للحقوق هى إسقاط الوالية أو الوصاية أو القوامة وكذلك 
الوكالة عن الغائب ، أوحظر ممارسة عمل أو سحب ترخيص القيادة. وأخيراً 

79 على أن التدابير املادية هي املصادرة أو إغالق احملل.  قررت املادة 

: التدابير االحترازية  أغراض   : ثانيًا 

الردع  في حتقيق  تتمثل  ثالث  أه��داف   ، أسلفنا  كما   ، للعقوبة  كان  إذا 
تتميز  التدابير  أن  فإننا جند   ، بالعدالة  الشعور  وإرضاء  والردع اخلاص  العام 
وعلى  اخل��اص.  ال��ردع  حتقيق  في  فقط  يتمثل  ال��ذي   ، الهدف  أحادية  بكونها 
أو  التكفير  في  الرغبة  أي   ، أخالقية  وظيفة  لها  العقوبة  أن  القول  هذا ميكن 
 ، العدالة  معنى  يحقق  مبا  باجلرمية  ت��أذى  ال��ذي  االجتماعي  الشعور  إرض��اء 
املعادل  أو  املكافئ  اإليالم  العقوبة على معنى  تنطوي  أن  يستوجب  الذي  األمر 
ذلك  من  العكس  على  عليها.  املعتدى  باملصلحة  ض��رر  من  اجلاني  أحدثه  ملا 
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الدفاع عن  يتمثل في  نفعي  للتدابير هو حتقيق غرض  الوظيفة األساسية  فإن 
املجتمع ضد احتمالية ارتكاب جرائم متثل عدوان  عليه في املستقبل ، وذلك 
نهائياً  وإقصائه  بعزله  وإما  عالجه  أو  إصالحه  أجل  من  للمتهم  بالتوجه  إما 

املجتمع)1(. عن 

على  توقيعها  يبني  ال  حيث   ، أخالقية  وظيفة  أي  من  تتجرد  فالتدابير 
أساس اخلطأ أو قيام املسئولية األخالقية ، وإمنا مناط توقيعها هي اخلطورة 
سبق  التي  اجلرمية  عنها  كشفت  والتي  اجلاني  في شخص  الكامنة  اإلجرامية 

ارتكابها. له 

عرضاً  أمكن حتقيقه  وإن   - العام  الردع  التدابير حتقيق  تستهدف  فال 
ارتكبت  التي  باجلرمية  توقيعها  يرتبط  ال  حيث   - مقصود  غير  نحو  وعلى 
في  اجل��رائ��م  ارت��ك��اب  احتمالية  أي   ، املستقبلية  اإلجرامية  باخلطورة  وإمن��ا 
املرتكبة  اجلرمية  بني  العام  الرأي  تقدير  في  الصلة  تنتفي  ثم  ومن  املستقبل. 
أثر  والتخويفي  التهديدي  أثرها  فإن  النحو  هذا  وعلى  املطبقة.  التدابير  وبني 

يكاد يذكر. ضعيف ال 

إعادة  إلى  ترمي  العدالة. فهي ال  إلى حتقيق  تهدف  التدابير ال  أن  كما 
تقدير  األكثر  على  فهي  مقابل.  كشر  والتدبير  وقع  كشر  اجلرمية  بني  التوازن 
رجل  إلى  وحتويله  فيه  الكامنة  اخلطورة  على  بالقضاء  املجرم  لعالج  وسيلة 

شريف)2(.

أساليب  ثالثة  بإحدى  التدابير  إليه  ترمي  الذي  اخلاص  الردع  ويتحقق 
خطورة  عالج  بالتأهيل  ويقصد  بالتعجيز.  وأما  باإلبعاد  وإما  بالتأهيل  إما   :
املجرم وأسباب إجرامه مبختلف األساليب الطبية والنفسية والعلمية من أجل 
وصعب  عسيراً  أمراً  التأهيل  يصبح  وقد  املجتمع.  في  نافع  عضو  إلى  حتويله 
املنال في بعض احلاالت مبا يدفع املجتمع - من أجل أن يقي نفسه شر املجرم 

)1(  J. Pradel، op. cit.، p. 429.
)2(  د. محمد زكي أبو عامر ، املرجع السابق ، ص453 ، د. محمد عيد الغريب ، املرجع 
السابق ، ص114 ، د. محمود جنيب حسني ، املرجع السابق ، ص137 وما بعدها ، د. 

أحمد شوقي أبو خطوة ، املرجع السابق ، ص516.
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أو  التأبيد  سبيل  على  س��واء   ، املجتمع  عن  املجرم  ابعاد  إلى   - املستقبل  في 
بإبعاده  أو  األماكن  بعض  ارتياد  من  مبنعه  أو  العزل  طريق  عن  مؤقت  بشكل 
عن البالد إذا كان املجرم أجنبيا. وقد يتحقق الردع اخلاص أخيراً عن طريق 
 ، اإلج��رام  عن  عاجزاً  بغيرها  يكون  التي  الوسائل  وب��ني  املجرم  بني  املباعدة 

ومثال ذلك غلق املنشأة أو املصادرة.

أحياناً  تتكامل  ولكنها   ، ليست منفصلة بعضها عن بعض  الوسائل  وهذه 
إذا  م��ع األخ���رى  ق��د تشترك واح���دة  أو  ل��آخ��ر  إح��داه��ا مت��ه��ي��داً  ي��ك��ون  بحيث 

استدعت ظروف املجرم هذا األمر)1(.

)1(  في ذات املعنى د. محمد زكي أبو عامر ، املرجع السابق ، ص452 – 453 ، د. أحمد 
شوقي أبو خطوة ، املرجع السابق ، ص 517 ، د. عبد الفتاح الصيفي ، اجلزاء اجلنائي 

، املرجع السابق ، ص 132 وما بعدها.
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الثالث املبحث 
تطبيقها وشروط  االحترازية  التدابير  خصائص 

 

: التدابير اجلنائية  : خصائص  أواًل 

نبني  أن  علينا  يتعني  االحترازية  التدابير  متيز  التي  اخلصائص  إلبراز 
أوالً اخلصائص التي تشترك فيها التدابير مع العقوبات قبل أن نبني ما تتميز 

وحدها. التدابير  بها 

: والعقوبات)1)  التدابير  املشتركة بني  : اخلصائص  أ 

: قانونية  جزاءات  والعقوبات  التدابير 

كونها  حيث  من  للتدابير  القانونية  الطبيعة  في  يشكك  أن  البعض  حاول 
النظام  ي��ق��رره  فعل  رد  ه��ي  األخ��ي��رة  ه��ذه  أن  أس��اس  على   ، قانونية  ج���زاءات 
غير  أو  مباشرة  بصورة  وتعبر   ، للقانون  مخالفة  وقائع  مواجهة  في  القانوني 
انتهكت  قانونية  قاعدة  يفترض  فاجلزاء  وبالتالي  إرادي.  سلوك  عن  مباشرة 
إرادياً ، وهذا األمر ال يتوافر بشأن التدابير. فهده األخيرة ال تفترض قاعدة 
هي  إمنا  التدابير  على  تنص  التي  القانونية  القاعدة  إن  بل  لألفراد  موجهة 

توافرت شروطها. متى  تطبقها  الدولة  أجهزة  إلى  موجهة 

فالفرد ال ميكن أن يوجه إليه أمراً بأال يكون خطراً ، ذلك أن اخلطورة 
في  م��ب��اش��رة  غير  وب��ص��ورة  أح��ي��ان��اً  اإلرادة  تتدخل  ق��د  واق��ع��ة،  وليست  صفة 
 ، اخلطرين  األهلية  كاملي  مثل  األف��راد،  من  معينة  لفئات  بالنسبة  اكتسابها 
 ، العقول  ومرضى  األهلية  عدميي  ك��األح��داث   ، أخ��رى  لفئات  بالنسبة  بينما 
 ، جرمية  على  الفرد  ال جتازي  فالتدابير  الصفة.  تلك  اكتساب  ارادة  فتتخلف 

)1(  راجع بصفة عامة :
 J. Vérin، Les rapports entre la peine et la mesure de sûreté، RSC. 1963، p. 529 
; L. Jiménez de Asua، La mesure de sûreté، sa nature et ses rapports avec la 
peine، RSC. 1954، p. 21. 
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الدولة في مكافحة اجلرمية)1(. تستخدمها  بل هى وسيلة 

والشك أن هذا الرأي ينظر إلى اجلزاء اجلنائي مبنظور ضيق. فالوظيفة 
التي  العقوبة  وظيفة  عن  بالطبع  تختلف  كانت  وإن  التي   - للتدابير  الوقائية 
اجل��زاءات  قبيل  من  التدابير  اعتبار  دون  حتول  ال   - ال��ردع  أساساً  بها  يناط 
اجلنائي  للجزاء  موسع  مفهوم  تبني  من  ما مينع  التشريع  في  فليس  القانونية. 
والتدابير  العقوبات  من  ك��اًل  ويكون  الوقائي.  واجل��زاء  ال��رادع  اجل��زاء  يشمل 
باخلطاب  تتوجه  بهما  تتعلق  التي  القواعد  وأن   ، اجلنائية  للجزاءات  صورتني 

احترامها)2(. على  للعمل  األفراد  إلى 

: والعقوبات  التدابير  شرعية 

فإذا  العقوبات.  بشأن  املقرر  اجلنائية  الشرعية  ملبدأ  التدابير  تخضع 
امل��ب��دأ يسري على  ذات  ف��إن   ، ق��ان��ون  ب��ن��اًء على  إال  أن��ه ال عقوبة  امل��ب��دأ  ك��ان 
أن  والعلة في ذلك  قانون.  بناًء على  إال  تدبير  يوقع  ، فال  التدابير االحترازية 
 ، األف��راد  وحقوق  حريات  على  قيوداً  تتضمن  العقوبات  شأن  شأنها  التدابير 

ومن ثم فال يجوز تقريرها إال من قبل املشرع أو من يفوضه في ذلك.

نص  ما  ذلك  ومن  الشرعية صراحاً  هذه  التشريعات  بعض  كرست  وقد 
عقوبة  تفرض  »ال  أن��ه  م��ن  األول��ى  م��ادت��ه  ف��ي  اللبناني  العقوبات  ق��ان��ون  عليه 
عليه  نص  قد  القانون  يكن  لم  جرم  أجل  من  إصالحي  أو  احترازي  تدبير  وال 
بدولة  االحتادي  العقوبات  قانون  عليه  ما نص  أيضاً  ذلك  ومن  اقترانه«.  حني 
اإلمارات العربية املتحدة في مادته الرابعة حني أكد على أنه »ال يفرض تدبير 
هذا  وإلى  القانون«.  في  عليها  املنصوص  وبالشروط  األح��وال  في  إال  جنائي 
ذهب أيضاً مشروع قانون العقوبات املصري في عام 1967 حني نص في املادة 
وبالشروط  األحوال  في  إال  بتدبير  يحكم  »ال  أنه  على  منه  أولى  فقرة  الرابعة 

القانون«. في  عليها  املنصوص 

)1(  د. يسر أنور علي ود. آمال عثمان ، املرجع السابق ، ج5 ، النظرية العامة للتدابير ، 
ص799–800.

)2(  د. يسر أنور علي ود. آمال عثمان ، املرجع السابق ، ص 8.  في ذات املعنى د. محمد 
زكي أبو عامر ،  املرجع السابق ، ص456.
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: والعقوبات  التدابير  شخصية 

ملبدأ   - العقوبات  شأن  في  احلال  هو  كما   - اجلنائية  التدابير  تخضع 
احلكم  عينة  من  إال  التدابير  عن  الناشئة  األثار  يتحمل  ال  بحيث   ، الشخصية 
يجوز  وال  بشخصه  الفعل  مرتكب  على  تتقرر  العقوبات  كانت  وإذا  لتحملها. 
فال   ، للتدابير  بالنسبة  األم��ر  فكذلك  التوارث  وال  حتميلها  في  احللول  فيها 
ت��وارث.  أو  ذل��ك  في  حلول  دون  اإلجرامية  خطورته  ثبتت  من  على  إال  توقع 
فالتدابير إجراء قصد به تفريد اجلزاء اجلنائي تبعاً للشخصية الفردية ، أي 
اخلطورة  كانت  وملا  الشخص.  في  الكامنة  اخلطورة  عوامل  مكافحة  يستهدف 
فقط  اخلطر  اإلن��س��ان  على  التدبير  يطبق  أن  طبيعياً  ك��ان  فقد  فردية  صفة 

الدفاع عن املجتمع. محواً خلطورته ومن أجل 

: والعقوبات  التدابير  قضائية 

تتضمن التدابير بحسبانها جزاًء جنائياً - مهما كانت بساطتها - تقيداً 
أنها متس  يعني  مم��ا   ، وامل��زاي��ا  احل��ق��وق  بعض  م��ن  ح��رم��ان  أو  للحرية  وسلباً 
إلى  توقيعها  أم��ر  يوكل  أن  م��ن  الب��د  ك��ان  هنا  م��ن   ، األف���راد  وح��ري��ات  بحقوق 
 ، أخرى  فيها سلطة  يشاركها  ال  وحدها  األمر  بهذا  منفردة  القضائية  السلطة 

العقوبات. شأنها في ذلك شأن 

انتهاكاً  التدابير ميثل  لذا فإن كل تدخل من جهة اإلدارة في أمر توقيع 
 La juridictionnalisation de la sanction. اجلنائي  اجلزاء  قضائية  ملبدأ 
بعض  في شأن وضع   1970 لعام   74 رقم  القانون  ذلك  قبيل  ومن     pénale
القانون  فهذا  االشتباه.  حالة  على  بناء  الشرطة  مراقبة  حتت  فيهم  املشتبه 
بعد  سنتني  ملدة  الشرطة  مراقبة  املعتقل حتت  وضع  الداخلية  لوزير  أجاز  قد 
اإلفراج عنه إذا توافرت في حقه حالة االشتباه ، مع إعطائه احلق في التظلم 
حكمها  في  العليا  احملكمة  انتقدته  قد  النص  ه��ذا  القضائية.  السلطة  أم��ام 
1975 مطالبة بأن يوكل أمر وضع املشتبه فيهم حتت  5 أبريل  الصادر بتاريخ 
من  واالستبداد  التعسف  خشية  وحدها  القضائية  للسلطة  الشرطة  مراقبة 

اإلدارة.

املنشأة  غلق  تدابير  توقيع  في  اإلدارة  تدخل  ننتقد  أن  أيضاً  كما ميكننا 
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االقتصادي. العقوبات  قانون  التوسع في فكرة  بناء على  العامة  واحملال 

 : والعقوبات  التدابير  جبرية 

لذا   ، املجتمع  ملصلحة  مقرر   - عقوبة  أم  كان  تدبير   - اجلنائي  اجلزاء 
النظر عن  تطبق بصرف   - العقوبات  في شان  احلال  هو  كما   - التدابير  فإن 
للتدابير  تكفل  التي  هي  اجلبرية  الصفة  وهذه  عليه.  احملكوم  إرادة  أو  رضاء 

عامة صفة اجلزاء اجلنائي.

بالتدابير: اخلاصة  السمات   : ب 

اإلجرامية  اخل��ط��ورة  مبواجهة  يتعلق  ج��زاء  بحسبانها  التدابير  تنفرد 
: بعدة خصائص منها  الكامنة في اجلاني 

للتدبير: كهدف  اخلاصة  الوقاية 

للتدابير وظيفة محددة هي الوقاية أو املنع اخلاص ، أي محاولة القضاء 
ارتكاب جرمية في  إلى  التي قد تدفع الشخص  الفردية  على عوامل اخلطورة 
 : شرطني  حتقق  على  التدابير  تطبيق  فيتوقف  األساس  هذا  وعلى  املستقبل. 
في  يتمثل  والثاني شخصي  الفرد جلرمية،  ارتكاب  في  يتمثل  موضوعي  األول 

التي جتعل من صاحبها مصدر إلجرام جديد)1(. توافر احلالة اخلطرة 

احلرية  سلب  صورة  اتخذت  ولو  حتى   ، التدابير  أن  ذلك  على  ويترتب 
ترمي  وإمن��ا  وقعت.  التي  اجلرمية  عن  والتكفير  اإلي��الم  تستهدف  ال  فإنها   ،
اجلرمية  سبيل  سلوك  له  تهيئ  التي  والعوامل  الظروف  عن  املجرم  إبعاد  إلى 
اإلجرامية  باخلطورة  تتصل  التدابير  وكون  خطورته.  أسباب  عن  إبعاده  أي   ،
أن  يوجب  األمر  فإن  املرتكبة  اإلجرامية  الواقعة  أو  اجلرمية  وليس  املستقبلية 
في  بحث  دون  وخطورته  اجلاني  شخصية  مع  تناسبها  توقيعها  عند  يراعى 

التي كانت قد وقعت. املتمثل في اجلرمية  األساس املوضوعي 

)1(  د. يسر أنور علي ود. آمال عثمان ، املرجع السابق ، ج5 ، النظرية العامة للتدابير ، 
ص804-805 ، د. محمد زكي أبو عامر ، املرجع السابق ، ص462.
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:  Mesures indéterminées عدم حتديد مدة التدابير 

ملا كان هدف التدابير ينحصر في مقاومة احلالة اخلطرة الكامنة داخل 
من  فإن   ، املستقبل  في  ارتكاب جرميته  وبني  بينه  يباعد  كي  املجرم  الشخص 
الصعب وضع حد أقصى محدد سلفاً ملا قد يفرض من تدابير تقومية وتأهيلية 
أدنى  حداً  وضع  إلى  التشريعات  تذهب  لهذا  املجرم.  شخص  جتاه  وعالجية 
للتدابير مع ترك انتهائها متوقف على السلطة التقديرية للقاضي في ضوء ما 

يرفع له من تقارير عن حالة املجرم ومدى جناحه أو فشله في التأهيل.

ونظراًُ ألن مثل هذا اإلطالق في مدة التدابير قد ميس مببدأ الشرعية 
اجلنائية ، خاصة في حالة التدابير السالبة للحرية ، فإن التشريعات املختلفة 
في  األخصائيون  يباشره  دوري  لفحص  عليه  احملكوم  املجرم  إخضاع  توجب 
اخلاضع  أمر  عرض  مع  اجلرمية  وعلوم  واالجتماعية  النفسية  العلوم  مجال 
اإلجرامية  حالته  لالستجالء  دورية  فترات  في  القضائية  السلطة  على  للتدبير 

وتقدير ما إذا كان من املناسب إنهاء التدبير أو جتديده ملدة أخرى)1(.

: للتعديل   التدبير  قابلية 

قابلية  هي  اجلنائية  العقوبة  عن  التدبير  متيز  التي  السمات  بني  من 
العكس  فعلى  لتنفيذ.  مرحلة  خالل   Mesures modifiables للتعديل  التدبير 
فإن   ، التنفيذ  مرحلة  أثناء  أخ��رى  بعقوبة  إبدالها  يجوز  ال  التي  العقوبة  من 
التدبير يجوز أن يبدل كليه أو يعدل جزئياً أثناء التنفيذ ، متى كان ذلك يالءم 
العقوبات  قانون  نص  هذا  وعلى  اإلجرامية.  خطوته  ودرجة  املجرم  شخصية 
للحكم  الالحق  التعديل  أجاز  إذ  األخيرة  فقرتها  في   27 مادته  في  اإليطالي 

اإللغاء. أو  التشدد  أو  بالتخفيف  التعديل  كان هذا  بالتدبير سواء 

: اجلنائية  العقوبة  ألحكام  التدابير  خضوع  عدم 

بها  تستقل  التي  بالعقوبة  املتعلقة  اخلاصة  األحكام  من  العديد  هناك 
رجعية  بعدم  يتعلق  ما  األحكام  تلك  ومن  اجلنائية.  التدابير  عن  األخيرة  هذه 
حكم  بعد  إال  العقوبة  تنفيذ  وع��دم  امل��اض��ي  على  والعقاب  التجرمي  نصوص 

)1(  R. Schmelck et G. Picca، op. cit.، p. 76 et s.
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تلك األحكام تستقل  والعود. كل  والعفو  التنفيذ  وإيقاف  التقادم  نهائي وأحكام 
الدفاع  فكرة  مع  تتمشى  ال  األحكام  تلك  أن  حيث   ، التدابير  دون  العقوبة  بها 

والتأهيل. والعالج  والتقومي  اإلصالح  على  القائمة  االجتماعي 

فعند البعض تخضع التدابير لقاعدة األثر الفوري واملباشر ، أي تطبيق 
القانون املنظم لها مباشرة فور صدوره ولو على وقائع ارتكبت قبل نفاذه. فهي 
تستمر  وقد  قائمة  وإمنا هي عالج حلالة خطرة  فعل مضى  ليست عقوبة عن 

املستقبل)1(. في 

إال أننا ال نسلم بصالحية هذا الرأي حيث أن هناك من التدابير ما قد 
يسلب احلرية أو يقيدها ، أي أنها قد تنطوي على إيالم يعادل اإليالم الناجم 
ملبدأ  التدابير  بخضوع  القول  املنطقي  غير  من  أن��ه  عن  فضاًل  العقوبة.  عن 

إلى املاضي. التدابير  ثم إرجاع هذه  الشرعية 

التدابير لنظرية الظروف املخففة. كما ال يجوز احلكم  كذلك ال تخضع 
بإيقاف تنفيذها وال انقضائها بالتقادم أو العفو. فضاًل عن أن األحكام الصادرة 
تعد  وال  نهائي.  حكم  لصدور  انتظار  دون  فوراً  التنفيذ  واجبة  تكون  بالتدابير 
األحكام الصادرة بها سابقة في العود ألن األلم الذي تنطوي عليه غير مقصود 
لذاته حتى يقال أن احملكوم عليه بها لم يرتدع فيجب أن يزاد األلم بالتشديد 
من  االحتياطي  احلبس  مدة  خصم  لقاعدة  التدابير  تخضع  ال  وأخيراً  عليه. 
يقال  إيالم مقصود حتى  مدتها ألنها أصاًل غير محددة وألنها ال تنطوي على 

أن هناك تعادالً بني هذا اإليالم وإيالم  احلبس االحتياطي)2(. 

)1(  د. أحمد عوض بالل ، املرجع السابق ، ص 208 وما بعدها. وقد أخذ القضاء املصري 
بفكرة األثر املباشر في شأن تدبير املراقبة املنصوص عليه بالقانون 98 لسنة 1945 
، االشتباه واخلطورة  أن��ور علي  د. يسر  راج��ع   ،  1980 110 لسنة  وبالقانون  املصري 
 ، ع1   ، ، س10  واالقتصادية  القانونية  العلوم  مجلة   ، والقضاء  الفقه  في  االجتماعية 

ص205 وما بعدها.
)2(  د. أحمد شوقي أبو خطوة ، املرجع السابق ، ص522 ، د. محمد زكي أبو عامر ، املرجع 

السابق ، ص463 ، د. محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص118.
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ثـــانـــيـــًا : شـــــروط تــطــبــيــق الـــتـــدابـــيـــر االحــــتــــرازيــــة  )اخلـــطـــورة 
: اإلجرامية) 

: متهيد 

قوامه  واقعياً  منهجاً  لنفسها  احلديثة  العقابية  السياسة  اختلطت  لقد 
اجلزاء  أساس  يعد  لم  ولهذا  للمجرم.  اخلطرة  االجتاهات  من  املجتمع  حماية 
التكفير  ، بهدف  الواقعة اإلجرامية  ، متمثاًل في  يتمثل فيما قد وقع من جرم 
اجلنائي  اجلزاء  أساس  أصبح  وإمنا  اخلاص.  و  العام  الردع  حتى  أو  واإليالم 
 La dangerosité criminelle اإلج��رام��ي��ة  اخل��ط��ورة  على  يقوم  منه  ش��ق  ف��ي 
إلى  الفرد  إخضاع  ميكن  اخلطورة  تلك  توافر  وبقدر   ، الشخص  في  الكامنة 
ليتكيف من جديد  إلى املجرم ذاته لإلعادة تأهيله  التوجه  جزاء جنائي بهدف 

املجتمع. مع 

إلى جرمية حقيقية  يفضي سلوكه  أن  من  املجرم  منع  أصبح  وعلى هذا 
في املستقبل هو الهدف الذي تسعى إليه الدراسات اجلنائية العقابية احلديثة 
اجلزاء  من  كنوع  االحترازية  التدابير  فكرة  ظهور  إلى  الدافع  هو  ذلك  وكان   ،
املجرم  في شخص  الكامنة  اجلرمية  عوامل  على  الضرب  إلى  بغرض  اجلنائي 

املستقبلي. اإلجرام  وبني  بينه  للحيلولة 

توقيع  يقوم عليها  التي  وكون اخلطورة اإلجرامية أصبحت أحد األسس 
فكرة  بتعريف  نبدأ  أن  علينا  يجب  فإنه  التدابير  في  املتمثل  اجلنائي  اجلزاء 
اخلطورة  أدل��ة  أخ��ي��راً  نحدد  أن  قبل  طبيعتها  وحت��دي��د  اإلج��رام��ي��ة  اخل��ط��ورة 

اإلجرامية.

: أ : مضمون اخلطورة اإلجرامية 

من  يحتمل  نفسية  حالة  كونها  في  اإلجرامية  اخلطورة  مضمون  يتحدد 
يكون مصدراً جلرمية مستقبلة)1(. أن  جانب صاحبها 

القانون  ، مجلة  اإلجرامية  نظرية اخلطورة   ، أحمد فتحي س��رور  د.  ذل��ك  راج��ع في    )1(
 ، السابق  املرجع   ، أبو عامر  د. محمد زكي   ، 1964 ، ص500   ، واالقتصاد ، س34 
ص377 ، د. محمود جنيب حسني ، املرجع السابق ، ص128 ، ولذات املؤلف ، القسم==  
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ويظهر من هذا أن االحتمال هو معيار الكشف عن اخلطورة اإلجرامية 
وعن مداها وفقاً للمبادئ التي حتكم السببية أو العالقة بني النتائج والعوامل 
التي تؤدي إلى حدوثها. فكما يقول بعض الفقه أن سبب نتيجة من النتائج هو 
مجموعة العوامل التي أدت إلى حدوثها. وميكن أن تقاس هذه العوامل قياساً 
سليماً بعد حتقق النتيجة بالفعل ، لكنه قبل حتقق النتيجة بالفعل يصبح األمر 
معروفة  الظاهرة  إحداث  عوامل  دامت  ما  »مؤكداً«  يكون  التوقع  هذا  متوقعاً. 
لها  احملدثة  العناصر  سائر  إكتمال  عن  تكشف  بحيث   ، ثابتة  واضحة  بطريقة 
فحسب  ممكناً  يكون  قد  النتيجة  حتقق  أن  غير  مؤكداً.  النتيجة  حتقق  فيكون 
جتعل  والتي  النتيجة  تسبب  التي  العناصر  بعض  في  املعرفة  انحصرت  إذا 
عن  املعروفة  العناصر  ذادت  إذا  أما  انتفائها.  توقع  مع  متساوياً  توقع حدوثها 
صار  احل��دوث  عدم  توقع  على  طاغياً  احل��دوث  توقع  أصبح  بحيث  احلد  هذا 
العالقة  النتيجة »محتماًل«. وعلى هذا فينحصر مضمون االحتمال في  حدوث 
ذاتها  اجل��رمي��ة  وب��ني  اإلج��رام��ي��ة  العوامل  م��ن  جملة  ب��ني  تربط  التي  السببية 

مستقبلية)1(. كواقعة 

العوامل  ودراسة االحتمال كمعيار للخطورة اإلجرامية يقوم على دراسة 
إلى اجلرمية في شخص ما. فإذا  التي من شأنها أن تفضي  أنواعها  مبختلف 
توفره جتارب احلياة  ملا  وفقاً  تؤدي -  أن  العوامل من شأنها  كثافة هذه  كانت 
ووفقاً للمجرى العادي لألمور - إلى احتمال وقوع اجلرمية من شخص ما كان 
طغيان  هو  اإلجرامية  اخلطورة  فجوهر  إجرامية.  خطورة  ذو  الشخص  هذا 
تصرفه  التي  املوانع  على  اجلرمية  إلى  مياًل  الفرد  لدى  جتعل  التي  الدوافع 

عنها ، أي أنها نقص في املوانع وإفراط في الدوافع)2(.

 ، السابق  املرجع   ، ث��روت  د. جالل   ، بعدها  وما  السابق ، ص990  املرجع   ، العام   ==
ص107 وما بعدها ، أ. علي بدوي ، حالة املجرم اخلطر ، مجلة القانون واالقتصاد ، س1 

،1931 ، ص32 وما بعدها . د. أحمد شوقي أبو خطوة ، املرجع السابق ، ص511.
)1(  د. محمد زكي أبو عامر ، املرجع السابق ، ص377– 378 ، د. محمود جنيب حسني ، 

املرجع السابق ، ص990. 
R. Vienne، L’état dangereux، RIDP. 1951، p. 495.

)2(  د. محمد زكي أبو عامر ، املرجع السابق ، ص379.
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 واخلطورة اإلجرامية قد تكون عامة ، حني تنذر بوقوع أي جرمية من 
نوع معني من اجلرائم  يكون طغيان دوافع اجلرمية متجهاً نحو  ، وقد  نوع  أي 
وحني إذا توصف اخلطورة بأنها خاصة )كالتخصص في النصب أو النشل أو 

...الخ(. املنازل  سرقة 

امليل  فنسبة   ، اإلج��رام��ي��ة  اخل��ط��ورة  ت��ت��درج  أن  ميكن  التقسيم  وب���ذات 
للجرمية تتنوع من شخص إلى آخر. فقد يكون طغيان عوامل اإلجرام كبير إلى 
العوامل  هذه  تكون  وقد   ، العمد  كالقتل  جسمية  جرائم  لالرتكاب  الدفع  حد 
غير  متأصلة في الشخصية اإلنسانية فتدفع إلى ما يسمى إجرام الصدفة أو 
العادة تتحدد درجة اخلطورة اإلجرامية  اللحظة كالسب والقذف. وفي  إجرام 
للعوامل  أق��رب  العوامل  تلك  تكون  فحينما  للجرمية.  الدافعة  العوامل  بنوع 
تلك  تكون  حني  منها  وأعظم  أشد  اخلطورة  درج��ة  كانت  الوراثية  أو  اجلينية 

بيئي. أو  اجتماعي  إلى أساس  العوامل مستندة 

: ب : طبيعة اخلطورة اإلجرامية 

بالفرد  تتعلق  حالة  اإلجرامية  اخلطورة  أن  السابق  املضمون  من  يظهر 
وعلى  ذاتها.  اإلجرامية  بالواقعة  ترتبط  ال  لكنها   ، جوانبها  لديه  تتوافر  الذي 
يرى  التي  اخلطر  بجرائم  يسمى  عما  تختلف  اإلجرامية  اخلطورة  ف��إن  ه��ذا 
ملساسه مبصلحة  اجتماعياً  ذاته خطراً  في  معيناً ميثل  سلوكاً  أن  فيها  املشرع 
لالنتظار  احلاجة  دون  اجلرمية  قبيل  من  فيعده  املجتمع  عليها  يحرص  معينة 
مادة  أو  مخدر  عقار  تأثير  القيادة حتت  ذلك جترمي  )مثال  فعلي  وقوع ضرر 
فردية  وصفه  نفسية  حالة  فاخلطورة   املتسرعة(.  القيادة  جترمي  أو  مسكرة 

املستقبل. إمكانية وقوع جرمية ما في  تكشف عن 

كما  فاألولى   ، ذاتها  اجلرمية  عن  اإلجرامية  اخلطورة  تختلف  وكذلك 
الثانية فهي سلوك إرادي يصدر من جانب الفرد. وعدم  قلنا صفة فردية أما 
كتعبير  عن  اإلجرامية  وبني اخلطورة  مادية  كواقعة  بني اجلرمية  التام  الربط 
ارتكابها  احملتمل  اجلرمية  تكون  أن  اشتراط  عدم  يوجب   ، املستقبلي  اإلجرام 
يكون  أن  أو   ، اجل��س��ام��ة  م��ن  معينة  درج��ة  على  ت��ك��ون  أن  أو   ، معني  ن��وع  م��ن 
ارتكاب املجرم لها محتماًلُ في وقت معني من تاريخ ارتكابه للجرمية السابقة. 
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اجلرمية  منع  بهدف  )التدابير(  اجلنائي  للجزاء  أساس  اإلجرامية  فاخلطورة 
أياً كان نوع ودرجة اجلرمية)1(. في املستقبل ووقاية املجتمع 

فوقوع  ت��ام��اً،  ليس  اإلج��رام��ي��ة  واخل��ط��ورة  اجل��رمي��ة  ب��ني  الفصل  أن  إال 
اجلرمية يعتبر أمراً أساسياً للقول بتوافرها كدليل إثبات لها وليس كعنصر من 
عناصرها. أي أن اجلرمية السابقة قرينة على قيام حالة اخلطورة اإلجرامية. 
 - السابقة  اجلرمية  أي   - الدليل  فهذا  مطلقة.  ليست  القرينة  هذه  أن  بيد 
يفقد داللته في احلاالت التي تكون فيها اجلرمية الواقعة على درجة دنيا من 
تقديرية  سلطة  مثاًل  يعطي  املصري  املشرع  أن  ذلك  على  والدليل  اجلسامة. 
للقاضي في احلكم بإيقاف تنفيذ العقوبة )م55 عقوبات(، رغم وقوع اجلرمية 
على  ليس  اجلرمية  فاعل  أن  له  تبني  ما  إذا  واملعنوية،  املادية  أركانها  واكتمال 

كبيرة من اخلطورة اإلجرامية. درجة 

، أي  بتوافر هذه خلطورة  للقول  وباملثل فإن وقوع اجلرمية ليس شرطاً 
اخلطورة  فتلك  إجرامية.  لوقائع  ارتكابهم  سبق  فيمن  اخلطورة  تنحصر  لن 
اجل��رم في  ه��ذه  وق��وع  دام  م��ا  ق��ط  ج��رم��اً  يرتكب  ل��م  فيمن  ت��ت��واف��ر حتى  ق��د 
إال  هؤالء  على  تثبت  ال  اخلطورة  أن  األمر  غاية  محتماًل،  أم��راً  صار  املستقل 

بالفعل)2(. إجرامهم  بعد 

ج : أدلة اخلطورة اإلجرامية :

قلنا أن شرط ارتكاب جرمية سابقة ليس عنصراً من عناصر اخلطورة 
اإلجرامية وال شرطاً من شروطها. فقد تتوافر تلك اخلطورة في حالة ارتكاب 
أفعال ال تصل إلى مرحلة التجرمي. غير أن كون اخلطورة اإلجرامية أصبحت 
التي  االحترازية  التدابير  لتوقيع  أساساً  احلديثة متثل  العقابية  للسياسة  وفقاً 

ليست  ألنها  التدبير  لتوقيع  ش��رط  السابقة  اجلرمية  ب��أن  القول  سليماً  ليس  فلذلك    )1(
عنصراً من عناصر اخلطورة اإلجرامية بل هي دليل ثبوت لها فقط. راجع عكس هذا 
الرأي د. أحمد شوقي أبو خطوة ، ص508 ، د. محمد زكي أبو عامر ، املرجع السابق ، 

ص448.
)2(  د. محمد زكي أبو عامر ، املرجع السابق ، ص 380 – 380 ، د. أحمد شوقي أبو خطوة 

، املرجع السابق ، ص513 ، د. محمود جنيب حسني ، املرجع السابق ، ص989.
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فإن  واملزايا  احلقوق  من  احلرمان  أو  تقيدها  أو  احلرية  طابع سلب  تأخذ  قد 
بتوافر  بالتالي  والقول  التدبير  توقيع  عدم  يوجب  اجلنائية  الشرعية  إعمال 
على  قوية  أم��ارة  باعتبارها  بالفعل  جرمية  وقوع  بعد  إال  اإلجرامية  اخلطورة 
كامنة  نفسية  اإلج��رام��ي��ة حالة  أن اخل��ط��ورة  ال��ق��ول  ه��ذا  وي��ب��رر  ه��ذه احل��ال��ة. 
خالل  من  مباشر  غير  بطريق  وإمن��ا  مباشرة  عليها  الوقوف  يتأتى  ال  وباطنة 

السلوك الذي سلكه من كان على هذه اخلطورة)1(.

أن  باعتبار  اخل��ط��ورة  وج��ود  على  حاسمة  أم���ارة  يعد  اجل��رمي��ة  ف��وق��وع 
من  غيرها  من  أكثر  وتكشف  انحرافاً  اإلنساني  السلوك  صور  أشد  اجلرمية 
حسب   – فالثابت  ومزاجه.  الشخص  طبع  عن  األخالقي  غير  السلوك  صور 
اخلبرة احلياتية للمجموع – أن وقوع اجلرمية من شخص يكون في ذاته دلياًل 
مما  املستقبل  في  ثانية  م��رة  يجرم  ألن  استعداد  على  يكون  فاعلها  أن  على 
العقوبة. إلى جانب  أو عالجي  تأهيلي  توقيع تدبيراً احترازياً ذو طابع  يوجب 

اإلجرامية  اخل��ط��ورة  على  أم��ارة  أو  دلياًل  بحسبانها  اجلرمية  أن  غير 
شروطها  واكتمال  اجلنائية  املسئولية  توافر  اشتراط  بضرورة  القول  يعني  ال 
للقول بإمكان توقيع أحد التدابير اجلنائية ، فقد توقع تلك األخيرة رغم انتفاء 
بأن  القول  سبق  حيث   ، املرتكبة  اجلرمية  عن  الشركاء  أو  الفاعلني  مسئولية 
بصوره  اجلنائي  اخلطأ  وليس  اإلجرامية  اخلطورة  هو  التدابير  توقيع  مناط 

املختلفة.

بالفعل  ج��رمي��ة  وق��وع  اش��ت��راط  ع��دم  على  التأكيد  البعض  ح��اول  وق��د 
كشرط لتوقيع التدابير حيث أن التدابير تواجه حالة نفسية كامنة ال صلة لها 
أو  أمارة  تعد  املرتكبة  اجلرمية  كون  أن  ذلك  في  ودليلهم  اإلجرامية.  بالواقعة 
قرينة على توافر اخلطورة اإلجرامية وليس عنصراً من عناصرها ال مينع من 
إذا   – اجلنائية  التدابير  توقيع  امكان  ثم  ومن   – اخلطورة  تلك  بتوافر  القول 

توافرت أمارت أخرى قد ال تصل إلى حد اجلرمية)2(.

)1(  د. جالل ثروت ، املرجع السابق ، ص106 وما بعدها ، د. عبد الفتاح الصيفي ، املرجع 
السابق ص 130 وما بعدها.

)2(  د. محمود جنيب حسني ، القسم العام ، املرجع السابق ، ص127 وما بعدها ، د. مأمون 
سالمة ، قانون العقوبات ، القسم العام ، 1979 ، ص346 وما بعدها.
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التي  الفردية  باحلرية  ملساسه  ال��رأي  ه��ذا  على  نوافق  ال  أننا  وال��واق��ع 
قبل  من  حقيقي  إج��رام  وج��ود  دون  مقيدة  أو  سالبة  بتدابير  تهدد  أن  ميكن 
إلى حد اجلرمية  أمارات ال تصل  التدابير ملجرد وجود  توقيع  الفرد. فإطالق 
السلطات  قبل  من  واالستبداد  التعسف  إلى  ودعوة  بالشبهات  للناس  أخذ  هو 

العامة.

وفي رأينا أن هذا الرأي يخلط بني اخلطورة اإلجرامية كأساس لتوقيع 
التدابير اجلنائية وبني اخلطورة االجتماعية التي ميكن أن تتخذ كأساس لتوقيع 
تدابير وقائية غير ماسة باحلرية أو باحلقوق الفردية. فهذا النوع األخير من 
اخلطورة قد يقوم في حق األفراد ملجرد وجود أمارت أو قرائن تثبت في حقهم 
ارتكاب جرائم معينة.  املناهضة للمجتمع دون أن يصل األمر إلى حد  نوع من 
أي ميكن القول بأن اخلطورة اإلجرامية تضم في طياتها اخلطورة االجتماعية 
فال  ثم  ومن   ، اإلجرامية  اخلطورة  توافر  بالضرورة  تعني  فال  األخيرة  أما   ،

أم تدبير)1(. لتوقيع جزاء جنائي ، عقوبة كان  ميكن اتخاذها كأساس 

ول��ق��د اجت��ه��ت ال��ت��ش��ري��ع��ات إل��ى األخ���ذ ب��ال��رأي األول ال���ذي ي��رب��ط بني 
نص  فقد  توافرها.  على  كقرينة  جرمية  ارتكاب  وسبق  اإلجرامية  اخلطورة 
قانون العقوبات اإليطالي على أال يطبق التدبير االحترازي إال على من ارتكب 
املشرع  نص  هذا  وعلى  )م202(.  كجرمية  القانون  في  عليه  منصوصاً  فعاًل 
العقوبات  وقانون  )م106(   1967 لسنة  العقوبات  قانون  مشروع  في  املصري 
متصلة  عناصر  على  بناء  اإلجرامية  اخلطورة  تنكشف  وقد  )م1/1(.  اللبناني 
ذاته.  املجرم  بشخص  متصلة  بعناصر  أو  السابقة  اإلجرامية  الواقعة  مباديات 
ومن قبيل ذلك ما نص عليه املشرع اإليطالي في املادة 133 من قانون العقوبات 

من أن تعد أمارت على توافر اخلطورة اإلجرامية :

تنفيذها. ومكان  وزمان  وكيفية  ومدى جسامتها  - طبيعة اجلرمية 

- نوع ودرجة الضرر الناشئ من اجلرمية.

العمدي(. - درجة اآلثم اجلنائي )العمد واخلطأ غير 

)1(  راجع د. يسر أنور علي ، االشتباه أو اخلطورة االجتماعية في الفقه والقضاء املصري ، 
مجلة العلوم القانونية واالقتصادية ، س10 ، ع1 ، ص205 وما بعدها.
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- بواعث اجلرمية وطباع املجرم.

السابقة على اجلرمية. املجرم وظروفه اجلنائية  - سوابق 

- سلوك املجرم املعاصر والالحق على اجلرمية.

نوع  من  اجلرمية  كانت  إذا  اإلجرامية  اخلطورة  املشرع  يفترض  قد  كما 
معني أو مت ارتكابها من شخص بذاته. مثال ذلك ما نص عليه املشرع اإليطالي 
في املادة 2/204 عقوبات من افتراض اخلطورة اإلجرامية بشأن املجرم شبه 
القانون  عليها  يعاقب  القصد  متعدية  أو  عمدية  جرمية  يرتكب  الذي  املجنون 
إل��زام  ه��و  االف��ت��راض  ه��ذا  ومعنى  س��ن��وات.  خمس  ع��ن  مدتها  تقل  ال  بعقوبة 
من  النوع  لهذا  املالئمة  والتأهيلية  العالجية  التدابير  أح��د  بتوقيع  القاضي 

اخلطورة)1(.

اخل��ط��ورة  بفكرة  بشكل ضمني  أخ��ذ  ق��د  امل��ص��ري  امل��ش��رع  أن  وال��واق��ع 
أو  التدابير  ص��ورة  ف��ي  املتمثل  اجلنائي  اجل���زاء  لتوقيع  ك��أس��اس  اإلج��رام��ي��ة 
كأساس إلعمال قواعد التفريد القضائي. مثال ذلك األخذ بنظام وقف التنفيذ 
اإلج��راءات من  قانون  342 من  املادة  توجبه  ما  ذلك  ومثال   ، )م55 عقوبات( 
إيداع املتهم أحد احملال املعدة لألمراض العقلية إذا ما صدر أمر بأن ال وجه 
متى  عقله  في  عاهة  بسبب  ذلك  وكان  املتهم  ببراءة  حكم  أو  الدعوى  لإلقامة 

باحلبس. عليها  معاقب  أو جنحة  جناية  الواقعة  كانت 

اإلف���راج حت��ت شرط  بنظام  امل��ص��ري  امل��ش��رع  أخ��ذ  الفكرة  ذات  وي��ؤك��د 
تصنيف احملكوم  بفكرة  وأخذه   ، السجون(  تنظيم  قانون  من  بعدها  وما  )م52 
ومنح   ، السجون(  قانون  من  )م13  العقابية  املؤسسة  داخل  فئات  إلى  عليهم 
قانون  من  )م18  عنه  اإلف��راج  قبل  القيود  فيها  تخفف  انتقال  فترة  السجني 
القضائي  أو  منه  القانوني  سواء  االعتبار  رد  بفكرة  أخذه  وكذلك  السجون(، 

)م563 إجراءات اجلنائية(.

)1(  د. جالل ثروت ، املرجع السابق ، ص110.
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الرابع  املبحث 
االحترازية التدابير  إشكاليات 

: متهيد 

من  التكيف  في  تتحد  والتدابير  العقوبات  من  كاًل  أن  ذكرنا  وأن  سبق 
مدى  الفقه حول  في  أثارت جدالً  الوحدة  هذه  جنائية.  جزاءات  كونهما  حيث 
ج��واز اجل��م��ع ب��ني ك��اًل م��ن اجل��زاءي��ن وم��دى اس��ت��ق��الل ك��ل منهما ع��ن اآلخ��ر. 
اجل��م��ع بني  ج���واز  يتعلق مب��دى  األول  م��س��ت��وي��ني،  ال��ت��س��اؤل  ل��ه��ذا  أن  وال��واق��ع 
في  بينهما  اجلمع  جواز  مبدى  يتعلق  والثاني  التشريع،  مستوى  على  اجلزاءين 

التطبيق. مرحلة 

مرحلة  فــي  لــلــوحــدة  والــتــدابــيــر  الــعــقــوبــات  قــابــلــيــة  مـــدى  أواًل: 
: التشريع)1) 

يذهب اجتاه في الفقه – خاصة من بني أنصار مدرسة الدفاع االجتماعي 
واحد  نظام  في  والتدابير  العقوبات  من  كاًل  بني  اجلمع  بإمكانية  القول  إلى   -
L’unification de la peine et de la mesure de sûreté ، قائلني بأن ذلك ال 
الفوارق بني نوعي اجلزاء  ، متى كانت  السياسة اجلنائية  يتعارض مع أهداف 
الغاية كما  العميقة. فعند هذا االجتاه يتحد كاًل اجلزاءين في  بالفروق  ليست 
أنهما من حيث املوضوع ميسان بحق من حقوق املجرم ، على األخص إذا كان 
بحيث  الشرعية  ملبدأ  يخضع  اجلزاءين  كال  أن  كما  للحرية.  مقيد  أو  سالب 
كما  القضائية.  مبدأ  بشأنهما  وينطبق  قانون  على  بناء  إال  تقريرهما  يجوز  ال 
يؤكد هذا االجتاه على أنه ال يجوز التعليل من أجل رفض فكرة التوحيد بكون 
في  تستهدف  العقوبة  بينما  اإلجرامية  اخلطورة  مواجهة  إلى  تهدف  التدابير 

)1( J. Pradel، op. cit.، p. 437 et s ; R. Merle et A. Vitu، op. cit.، p. 745 et s ; 
S. Jiménez de Asua، La mesure de sûreté، sa nature et ses rapports avec la peine، 
RSC. 1954، p. 17 et s ; W. Sauer، Le problème de l’unification des peines et des 
mesures de sûreté، RIDP. 1953، p. 601.
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األصل حتقيق الردع والعدالة ، وذلك ألن تطبيق العقوبة وتنفيذها يستند إلى 
حد كبير على درجة خطورة اجلاني اإلجرامية.

وفوق أن كال اجلزاءين يهدف إلى حتقيق الردع اخلاص ، فإن التدابير 
وما  التدابير  أن  ذلك  والعدالة.  العام  الردع  حتقيق  العقوبة  تشارك  أن  ميكن 
بوقع جرمية يجعل  ألم غير مقصود وبحسبانها جزاء مرتبط  تنطوي عليه من 
العامة تربط بني هذه الصورة من اجلزاءات وبني اجلرمية املرتكبة ، مما يخلق 
لتحقيق  والكافي  العام(  )ال��ردع  والترهيب  الزجر  من  نوعاً  العامة  نفوس  في 

العدالة.

عن  العقوبة  استقاللية  فكرة  الفقه  بعض  يؤيد  اآلخ��ر  اجل��ان��ب  وعلى 
التدابير وعدم قابليتهما للجمع في نظام عقابي موحد. وعلة ذلك أن العقوبة 
يوجب  مما  للمجرم  القانوني  اللوم  توجيه  تستهدف  أخالقية  أسس  على  تقوم 
جسامة  وإل��ى  جرميته  على  حملاسبته  املجرم  ماضي  إل��ى  الرجوع  وزنها  عند 
العقوبة  تكون  حتى   ، اإلرادة  صاحب  ال��ذي  اإلث��م  ودرج��ة  اإلجرامية  الواقعة 
بشأن  تتوافر  ال  األمور  تلك  العناصر.  تلك  مع  ومتناسقة  متعادلة  النهاية  في 
اإلجرامية  املجتمع اخلطورة  تقي  كي  املستقبل  إلى  إال  تتوجه  ال  فهي  التدابير 
في   - تقاس  ال  فإنها  لذا  املستقبل.  في  اجلرمية  وقوع  احتمالية  في  املتمثلة 
األصل - حسب جسامة الواقعة اإلجرامية ولكن بحسب درجة خطورة املجرم. 
أو  انتهائها  يتوقف  التي  التدابير  املدة بخالف  العقوبة محددة  ولهذا كله كانت 
املجتمع  مع  تفاعله  ومدى  املجرم  مستقبل  عنه  يكشف  سوف  ما  على  تعديلها 

داخله. الشر  نوازع  وتقلص 

العقوبة  ، ذلك أن اجلمع بني  تأييده  الرأي األخير يجب  ولدينا أن هذا 
العقوبة  أغ��راض  تغليب  إل��ى  ي��ؤدي  س��وف  واح��د  عقابي  نظام  ف��ي  والتدابير 
أغ��راض  تغليب  أن  حيث  باملجتمع.  ض��رر  ذل��ك  وف��ي   ، ال��ت��داب��ي��ر  أغ���راض  أو 
درجة  عن  خطأهم  درجة  تقل  الذين  املجرمني  التشديد جتاه  من  فيه  العقوبة 
خطورتهم اإلجرامية. كما أن تغليب مقتضيات التدابير قد يؤدي إلى التساهل 

اللذين تقل لديهم اخلطورة عن درجة خطأهم. مع املجرمني 

وفي رأينا أنه يجب أن يبقى لكل من اجلزاءين مجاله اخلاص ، فيبقى 
لوم  عن  يعبر  وال  خطيئة  يجازي  ال  اجتماعي  دف��اع  كأسلوب  طبيعته  للتدبير 
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من  العكس  على  قبله،  التقصير  أو  للمجتمع  بالعداء  به  ينزل  من  يصم  وال 
من  ج��زء  اإلي��الم  ويبقى  اجلنائي  اخلطأ  توقيعها  مناط  يظل  التي  العقوبات 

أخالقي. كجزاء  طبيعتها  يعبر عن  كي  ومقصود  كنهها 

املبني على استقاللية اجلزاءين أن  رأينا هذا  ويكفينا دليل على سالمة 
املساواة  قدم  على  يضع  سوف  موحد  نظام  في  والتدبير  العقوبة  بني  اجلمع 
املسئولية  عناصر  بشأنهم  تتوافر  الذين  األشخاص  اجل��زاء  طبيعة  حيث  من 
في  كعاهة  أو  كجنون  املسئولية  موانع  من  مانع  بشأنهم  يتوافر  ومن  اجلنائية 

السن. أو كصغر  العقل 

فبه  اجلنائية.  التشريعات  غالبية  لدى  الراجح  الرأي هو  أن هذا  ويبدو 
وكذلك   ، والدمناركي  والسويسري  واليوناني  واألملاني  اإليطالي  القانون  أخذ 
واجلزائري  والعراقي  والسوري  اللبناني  كالقانون  العربية  التشريعات  بعض 
ومشروع من قانون العقوبات املصري في عام 1967م. وقد أخذ بهذا األسلوب 
أيضاً - وإن كان بشكل ضمني – التشريع الفرنسي والتشريع املصري. بل لقد 
نظام  إلى  التوحيد  بفكرة  أخذت  أن  لها  سبق  قد  كان  التي  التشريعات  عدلت 
1926م والذي عدل عن  االستقالل ومن ذلك التشريع السوفيتي الصادر عام 
استقالل  نظام  إل��ى  االجتماعي«  الدفاع  »تدابير  مسمى  حتت  الوحدة  فكرة 

1958م. التدابير عام  العقوبة عن 

مرحلة  فــي  لــلــوحــدة  والــتــدابــيــر  الــعــقــوبــات  قابلية  مــدى  ثــانــيــًا: 
: لتطبيق ا

العقوبة  بني  اجلمع  ج��واز  م��دى  ح��ول  النقطة  تلك  في  التساؤل  ينصب 
املسئولية  عناصر  مرتكبها  شأن  في  توافر  واحدة  جرمية  عن  كجزاء  والتدبير 
توقيع  يوجب  مما  اآلثمة  اجلنائية  اإلرادة  عن  تعبير  اخلطأ  وكذلك  اجلنائية 
فهل  تدبير.  توقيع  يوجب  ، مما  اإلجرامية  اخلطورة  لدية  وتوافرت   ، العقوبة 
التدبير  منه من خطأ فضاًل عن  بدر  ما  مقابل  املجرم عقوبة  على هذا  يطبق 

لقاء ما ظهر لديه من خطورة إجرامية ؟

إال  بشأنهم  يتوافر  ال  الذين  األشخاص  جانباً حالة  يطرح  التساؤل  هذا 
أحد األساسني الذين يبنى عليهما اجلزاء اجلنائي عقوبة أم تدبير ، أال وهما 
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اخلطأ واخلطورة. فاملجرم بالصدفة ال يثور بشأنه هذا التساؤل حيث يتوافر 
املجنون  امل��ج��رم  أن  كما   ، اخل��ط��ورة  دون  اخلطأ  اإلج��رام��ي  النمط  ه��ذا  ل��دى 
بشأنه  محاًل  التساؤل  لهذا  يجعل  ال  مما  اخلطأ  دون  اخلطورة  بشأنه  تتوافر 
عناصر  لديهم  تكتمل  الذين  أولئك  بشأن  ستثور  املشكلة  فإن  وبالتالي  أيضاً. 
األهلية  ناقصي  واألش��خ��اص  اإلج��رام  على  املعتاد  كحالة   ، اجلنائية  األهلية 

املخففة)1(. املسئولية  ذوي  أو  كالشواذ 

ولإلجابة على التساؤل املطروح ذهب البعض إلى أنه ال مانع من اجلمع 
اجلرمية  مرتكب  اجلاني  لدى  اجتمع  طاملا  واحد  كجزاء  والتدبير  العقوبة  بني 
اخلطأ واخلطورة. فهذا أمر يحتمه املنطق القانوني ، كي تكون العقوبة مقابل 
الغالبة  التشريعات  سارت  هذا  وعلى  اخلطورة.  مقابل  التدبير  ويكون  اخلطأ 
العقوبات  قانون  ومشروع  والفرنسي  واليوناني  واإليطالي  األملاني  كالتشريع 

اللبناني. والقانون  املصري 

على أن األخذ بهذا الرأي يوجب طرح تساؤل آخر مؤداه بأي اجلزاءين 
التنفيذ.  يبدأ  بينهما عن جرمية واحدة -  - عند اجلمع 

في  البدء  أن  حيث  العقوبة،  تنفيذ  في  البدء  ضرورة  إلى  البعض  ذهب 
تنفيذها  فالتأخير في   ، العام  الردع  أمر يحقق  ثابتاً  كان اخلطأ  تنفيذها متى 
أمكن  منها  الهدف  نفذت وحتقق  ما  فإذا  والترهيب.  الزجر  النفوس  في  يقتل 
البدء في تنفيذ التدابير بقصد التأهيل أو العالج. في حني ذهب البعض إلى 
للمجرم  وتأهيلياً  عالجياًُ  أسلوباً  باعتبارها  التدابير  بتطبيق  البدء  ض��رورة 
العقاب  معنى  ي��درك  س��وي  كشخص  املجتمع  حظيرة  إل��ى  إع��ادت��ه  إل��ى  تهدف 
ويتفهم داللته. فال شك أن البدء في تنفيذ العقوبة قد يعقد من نفسية املجرم 
التدابير أمراً  التأهيل واإلصالح والعالج املستهدفة من  ويجعل حتقق أغراض 

بعد. فيما  صعباً 

ولدينا أن هذا الرأي الذي يرى جواز اجلمع بني العقوبة والتدبير كجزاء 
تناقض  هناك  أن  ذل��ك  وعلة  ب��ه.  األخ��ذ  وع��دم  رده  يجب  واح��دة  ع��ن جرمية 
بني  واجلمع   ، عالج  كوسيلة  التدبير  وبني  إيالم  كوسيلة  العقوبة  بني  جوهري 

)1(  د . محمود جنيب حسني ، املرجع السابق ، ص145–146.



250

لها.  ومتزيق  اإلنسان  شخصية  لوحدة  جتاهل  فيه  بعينه  مجرم  في  الوسيلتني 
فالتناقض في معاملة املجرم سوف يؤدي إلى إحداث خلل اشد في شخصيته. 
الشذوذ  زي��ادة  إلى  يؤدي  قد  ش��ذوذاً  يعاني  مجرم  على  عقوبة  بتنفيذ  فالبدء 
كما  التدابير.  طريق  عن  بعد  فيما  عالجه  الصعب  من  يصبح  بحيث  جتاهه، 
توقع  التي  العقوبة  فوائدة  يوقف  قد  العالج  بهدف  التدبير  بتنفيذ  البدء  أن 
اجتمع  إذا  األخ��ر  على  اجل��زاءي��ن  أح��د  تغليب  ض��رورة  ن��رى  هنا  من  الحقا)1(. 
أنه من الضروري في تلك احلالة  في شخص واحد اخلطأ واخلطورة. ولدينا 
تشتمل  العقوبة  أن  ذلك  التدبير.  دون  العقوبة  توقيع  يوجب  مبا  اخلطأ  تغليب 
املتمثل في حتقيق  التدابير  داخلها هدف  أعم وأشمل وجتب في  أهداف  على 

الردع اخلاص)2(.

عن  اجلزاءين  بني  اجلمع  جواز  عدم  مبدأ  أن  إلى  اإلش��ارة  أخيراً  ونود 
ومنها  الدولية،  امل��ؤمت��رات  به  أوصيت  قد  واح��د  شخص  وف��ي  واح��دة  جرمية 
ال��س��ادس لقانون  ال��دول��ي  1950م، وامل��ؤمت��ر  ال��دول��ي ف��ي ع��ام  م��ؤمت��ر اله��اي 
ومعاملة  اجلرمية  ملكافحة  األوروب��ي  واملؤمتر  1953م،  ع��ام  بروما  العقوبات 

1956م. املذنبني بجنيف في عام 

 في ذات املعنى د. محمود جنيب حسني ، املرجع السابق ، ص147 ، د. محمد  )1(
.زكي أبو عامر ، ص467 ، د. أحمد شوقي أبو خطوة ، املرجع السابق ، ص528
)2(  R. Merle et A. Vitu، op. cit.، p. 745 et s.
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الثالث الباب 
العقاب في  احلق  اقتضاء 

: وتقسيم  متهيد 

بها  يتم  ال��ت��ي  الكيفية  إل��ى  العقاب  ف��ي  احل��ق  اقتضاء  تعبير  ينصرف 
وسلطاتها  الدولة  عاتق  على  يقع  كالتزام   ، اجلنائي  اجل��زاء  أغ��راض  حتقيق 

اإلجرامية.  الظاهرة  مبكافحة  املعنية 

وق��د أب��ان��ت ال��ص��ف��ح��ات ال��س��اب��ق��ة ع��ن اس��ت��ق��رار اجل���زاء اجل��ن��ائ��ي على 
بالتدابير  يتعلق  واآلخ��ر  اجلنائية  العقوبة  يشمل  أحدهما  رئيسيتني  صورتني 
إلى  يهدف  أخالقي  معنى  على  ينطوي  جزاء  األولى  أن  وأوضحنا  االحترازية. 
إيالم اجلاني من أجل ردعه وإثناءه عن سلوك سبيل اجلرمية مرة أخرى. كما 
أما  مسلكه.  في  اجلاني  تقليد  يتجنبوا  كي  العامة  وترهيب  زجر  إلى  تهدف 
إيالم  على  تنطوي  وال  وعالجي  تأهيلي  غرض  فذات   - التدابير  -أي  الثانية 
شخص  لدى  الكامنة  اإلجرامية  اخلطورة  جماح  كبح  غرضها  فجل  مقصود. 

املجرم كي ال تتحول إلى إجرام فعلي في املستقبل.

في  غلبتها  للعقوبة  زال��ت  م��ا  أن��ه  إال  اجلزائية  االزدواج��ي��ة  تلك  ورغ��م 
التشريعات اجلنائية ، بل وحتتل العقوبة السالبة للحرية القاسم األعظم منها. 
خلق   ، للحرية  السالبة  في صورتها  أي   ، العقابي  النمط  هذا  على  واالعتماد 
األماكن  بحسبانها   ، العقابية  املؤسسات  عليه  يطلق  ما  أو  بالسجون  يعرف  ما 
تبدأ  العقابية  املؤسسة  عليه  احملكوم  وبدخول  العقوبات.  هذه  فيها  تنفذ  التي 
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اجلنائية)1(.  الدعوى واخلصومة  مرحلة جديدة من مراحل 

وعلى ذلك فإن اقتضاء احلق في العقاب يوجب حتديد أسلوب املعاملة 
العقابية ، سواء من الناحية املادية أو من الناحية القانونية ، الذي يتناسب مع 
وهذه  الشخصية.  عنه فحص  يسفر  ما  في ضوء  مجرم  كل  وظروف  شخصية 
لكون   ، اإلدارة  جهة  إلى  أمرها  يوكل   - املصري  النظام  في  - خاصة  املرحلة 
الدين  ورج��ال  كاألطباء   ، املتخصصني  من  العديد  تدخل  توجب  املرحلة  هذه 
بوضع  املعنيني  وك��اف��ة  التعليم  ورج��ال  والنفسيني  االجتماعني  واألخصائيني 

العقابية. املؤسسة  داخل  واإلصالح  والتهذيب  التأهيل  برامج 

نحدد  فصول  ثالثة  إلى  الباب  هذا  نقسم  سوف  فإننا  ذلك  ضوء  وفي 
أو ما يطلق عليه  للحرية -  السالب  العقابي  للتنفيذ  املكاني  أولهما اإلطار  في 
 ، العقابية  للمعاملة  املادي  التنظيم  نحدد  ثانيهما  وفي   - العقابية  املؤسسات 

العقابية. للمعاملة  القانوني  التنظيم  نبني  األخير  الفصل  وفي 

 ، اجلنائية  الدعوى  مراحل  العقابي ضمن  التنفيذ  يدخل  ال  التقليدي  الفقه  أن  رغم    )1(
إياها على مرحلتي التحقيق واحملاكمة. راجع د. محمود جنيب حسني ، شرح  قاصراً 
قانون اإلجراءات اجلنائية ، ط2 ، دار النهضة العربية ، 1988 ، ص60 وما بعدها ، د. 
عبد الرءوف مهدي ، شرح القواعد العامة لإلجراءات اجلنائية ، دار النهضة العربية 
، 2002 ، ص179 وما بعدها ، د. أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون اإلجراءات 
اجلنائية ، ط7 ، دار النهضة العربية ،1993 ، ص66 وما بعدها ، د. محمد عيد الغريب 

، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية ، ط2 ، 1996– 1997  ، ص27 وما بعدها.
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األول الفصل 
العقابية)  )املؤسسات  العقابى  للتنفيذ   املكاني  اإلطار 

Les établissements pénitentiaires

 متهيد :

أهم  يعد   – احلرية  سلب  حاالت  في  خاصة   - العقابي  التنفيذ  بدء  إن 
االجتماعي  الضرر  محو  يتوقف  فعليه  عموماً.  اجلرمية  وقع  تلي  التي  املراحل 
الناشئ عن اجلرمية وإرضاء الشعور بالعدالة ، وعليه يتوقف مدى النجاح في 

نافع فيه. إعادة املجرم مرة أخرى إلى حظيرة املجتمع كعضو 

وم��ن أج��ل حتقيق ه��ذه األغ���راض ب��ذل��ت ال��ع��دي��د م��ن اجل��ه��ود م��ن أجل 
العقابية.  املعاملة  بأساليب  االرتقاء  أجل  ومن  العقابي  التنفيذ  أماكن  إصالح 
ميكانيزم  أولهما  في  نحدد  مبحثني  إلى  الفصل  هذا  نقسم  فسوف  هذا  وعلى 

العقابية. املؤسسات  أنواع  ثانيهما  وفي   ، العقابي  التنفيذ 
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األول   املبحث 
العقابي التنفيذ  ميكانيزم 

: متهيد 

التي  للكيفية  ص��ورة  رس��م  العقابي  التنفيذ  ميكانيزم  بتحديد  يقصد 
من  ونهدف  باإلدانة.  اجلنائي  احلكم  منذ صدور  العقابي  التنفيذ  عليها  يسير 
األمر  انصب  سواء  املرحلة،  لهذه  العامة  املبادئ  بعض  نوضح  أن  النقطة  هذه 
أهم  بيان  وكذلك  العقوبات،  أشكال  من  غيرها  أو  للحرية  سالبة  عقوبة  على 
القضاء  تدخل  إلى  الدعوة  خاصة  العقابي،  التنفيذ  في  احلديثة  االجتاهات 

العقابي. التنفيذ  مرحلة  في  اجلنائي 

: العقابي  للتنفيذ  احلاكمة  املبادئ  بعض   : أواًل 

كأصل عام - صادر   – بالتنفيذ إعمال ما يقضي به حكم نهائي  يقصد 
عن  ص��ادر  أمر  على  وبناء  صحيحة  جنائية  دع��وى  في  اجلنائي،  القضاء  عن 
باإلدانة  نهائي  حكم  به  يقض  ما  إعمال  إال  هو  ما  فالتنفيذ  التنفيذ)1(.  سلطة 
تنتهي  عندما  إال  تبدأ  ال  التنفيذ  مرحلة  أن  أي  احل��ك��م.  قض�اء  ع�ن  ص�����ادر 

البات. الدعوى اجلنائية بصدور احلكم  إجراءات 

وال يعد التنفيذ واقعة ماديه ، بل هو حاله قانونية تتجسد في عالقات 
قانونية تنشأ بني الدولة كشخص معنوي واحملكوم علي�ه. وتفرض تلك العالقة 
أن  األخير  فعلي  عليه.  واحمل��ك��وم  ال��دول��ة  بني  املتبادلة  االل��ت��زام��ات  من  ع��دداً 
الدول�ة  ، كم�ا أن علي  دانه  باال  لتنفيذ ما جاء باحلكم الصادر  يخضع ويتقدم 

أال تنف�ذ عقوبة أخرى خالف ما جاء باحلكم)2(.

التنفيذ  سند  ه��و  اجل��ن��ائ��ي  احل��ك��م  أن  ع��ن  التعريف  ه��ذا  لنا  ويكشف 

)1(  د . محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص149.
)2(  د. أحمد شوقي أبو خطوه ، شرح األحكام العامة لقانون العقوبات ، املرجع السابق ، 

ص777.
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بإجراء  املختصة  السلطة  إلى  االلتجاء  يجوز  ال  وبدونه   ،  Titre d’exécution
املسئولية  حتقق  عن  الكاشف  هو  باإلدانة  الصادر  اجلنائي  فاحلكم  التنفيذ. 
الذي  باألحرى  هو  أو  العقاب.  ووجوب  باملجتمع  الضرر  إحلاق  وعن  اجلنائية 
في  حقها  الستعمال   - التنفيذية  سلطتها  في  ممثلة   – للدولة  التبرير  يعطي 

العقاب.

التمسك  يستوجبه  أمر  العقابي  التنفيذ  لبدء  جنائياًُ  حكماً  واستلزام 
بحكم  إال  عقوبة  ال  أن  املتضمن   ، العقابي  في شقها  اجلنائية  الشرعية  مببدأ 
قضائي )م66 من الدستور املصري( ، بحسبان أن القضاء هو حارس احلريات. 
واحلكم اجلنائي ال يوصف بهذه الوصف إال إذا كان صادراً عن محكمة مختصة 
وفقاً ملا حتدده القوانني اإلجرائية والقوانني املنظمة للسلطة القضائية للدولة. 
توقيع  يجوز  بقولها:»ال  مصري  جنائية  إج��راءات   409 املادة  تؤكد  هذا  وعلى 
محكمة  من  ص��ادر  حكم  مبقتضي  إال  جرمية  ألية  بالقانون  املقررة  العقوبات 

بذلك«. مختصة 

طرق  كافة  استنفذت  التي  أي   ، النهائية  األحكام  إال  تنفذ  أال  واألص��ل 
بعض  تنفيذ  في  البدء  أنه ميكن  أال  واالستئناف()1(.  )املعارضة  العادية  الطعن 
األحكام حتى ولو تكن نهائية. ومن قبيل ذلك ما تنص عليه املادة 463 من قانون 
بالغرامة واملصاريف تكون واجبه  اإلجراءات اجلنائية من أن األحكام الصادرة 
التنفيذ فوراً ، ولو مع حصول استئنافها. وكذلك األحكام الصادرة باحلبس في 
سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت مبصر ، وكذا احلال في 
األحوال األخرى إذا كان احلكم صادر باحلبس ، وإال إذا قدم املتهم كفالة بأنه 
إذا لم يستأنف احلكم ال يفر من تنفيذ احلكم الذي يصدر ، وكل حكم صادر 
بعقوبة احلبس في هذه األحوال يعني فيه املبلغ الذي يجب تقدمي الكفالة به..
وفي عجز ذات املادة أشارت إلي أنه إذا كان املتهم محبوساً حبساً احتياطياً ، 

بالتنفيذ املؤقت ولو مع حصول االستئناف.  يجوز للمحكمة أن تأمر 

)1(  وعلي هذا فال يوقف الطعن بالنقض التنفيذ باعتبار أن الطعن بالنقض طريق طعن غير 
عادي متارس مبقتضاه محكمة النقض رقابتها علي احلكم من ناحية تطبيق القانون. 
علي أن يؤخذ في االعتبار أنه وفقاً لنص املادة 429 إجراءات جنائية فإنه يترتب علي 

الطعن بالنقض إيقاف تنفيذ حكم اإلعدام. 
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التبعية  العقوبات  أيضا  تنفذ  بأن  جنائية  إجراءات   464 املادة  وتقضي 
تنص  كما   .463 للمادة  طبقا  احلبس  عقوبة  مع  بها  احملكوم  للحرية  املقيدة 
467 من قانون اإلجراءات اجلنائية على أنه يجوز تنفيذ احلكم الغيابي  املادة 
بالعقوبة إذا لم يعارض فيه احملكوم عليه في ظرف العشره أيام التالية لإلعالن 
باحلقوق  للمدعي  بالتضمينات  احلكم  عند  للمحكمة  أن  كما  الغيابي.  باحلكم 
أو  املعارضة  مع حصول  ولو  كفالة  تقدمي  مع  املؤقت  بالتنفيذ  تأمر  أن  املدنية 
له  احملكوم  تعفي  أن  ولها  بعضه  أو  به  احملكوم  املبلغ  لكل  بالنسبة  االستئناف 

الكفالة. من 

غيابياً  احلكم  عند  للمحكمة  بأن  إج��راءات   468 امل��ادة  تقضي  وأخيراً 
كان  إذا  أو   ، إقامة مبصر  محل  للمتهم  يكن  لم  إذا  فأكثر  شهر  مدة  باحلبس 
العامة  النيابة  بناء علي طلب  ، أن تأمر  صادراً ضده أمر باحلبس االحتياطي 

وحبسه. عليه  بالقبض 

)م461  األح��ك��ام  تنفيذ  سلطه  العامة  للنيابة  املصري  املشرع  ويعطي 
املطالبه باحلق  باعتبارها ممثلة عن املجتمع وتنوب عنه في  إجراءات جنائية( 
إلي  امل��ب��ادرة  السلطة  تلك  علي  يوجب  املصري  املشرع  أن  بل  العقاب)1(.  في 
أجل  من  ولها  اجلنائية  الدعوى  في  الصادرة  التنفيذ  الواجبة  األحكام  تنفيذ 
إج��راءات  )م462  مباشرة  العسكرية  بالقوة  تستعني  أن  االلتزام  بهذا  القيام 

جنائية()2(.

ويسند أمر التنفيذ الفعلي للعقوبات إلي السلطة التنفيذية وفقاً للتشريع 
الداخلية ، وعلى األخص مصلحة السجون ف�ي حالة  املصري ممثلة في وزارة 
العقوبات السالبة للحرية. وهنا توجب املادة 41 إجراءات جنائية بأن ال يحبس 
سجن  أي  ملأمور  يجوز  ال  كم�ا  لذلك،  املخصصة  السجون  في  إال  إنسان  أي 

)1(  لهذا يقرر البعض أن النيابة العامة ال متلك التنازل عن التنفيذ أو حتى تأجيله إال في 
األحوال التي يعينها القانون. وعلي العكس من ذلك ذهبت محكمة النقض في حكم لها 
إلي أن تنفيذ األحكام الصادرة في الدعوى اجلنائية منوط بالنيابة العامة وحدها فإن 
هى رأت إيقاف تنفيذها وأمرت به فال رقابة عليها وال معقب. راجع نقض 31 يناير 

1967 ، مجموعة أحكام النقض ، س18 ، ص133. 
)2(  نقض 11فبراير 1957 ، مجموعة أحكام النقض ، س 8، ص884. 
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وال   ، املختصة  السلطة  من  عليه  موقع  أمر  إال مبقتضي  فيه  إنسان  أي  قب�ول 
يبقيه بعد املدة احملددة بهذا األمر. فعمل النيابة العامة ينحصر خالل مرحلة 

التنفيذ في إصدار األمر به فقط ، أي إعمال منطوق احلكم اجلنائي)1(.

السلطة  قبل  م�ن  األفراد  والعدوان علي حريات  التعسف  درء  أجل  ومن 
42 إجراءات جنائية  التنفيذي�ة القائمة علي أمر التنفيذ العقابي أجازت املادة 
واالستئناف  االبتدائية  ووكالء احملاكم  ورؤساء  العام�ة  النيابة  أعضاء  م�ن  لك�ل 
من  والتأكد  اختصاصهم  دوائر  في  املوجودة  واملركزية  العامة  السجون  زيارة 
السجن  دفاتر  علي  يطلعوا  أن  ولهم  قانونية.  غير  بصفة  محبوس  وجود  عدم 
وعلي أوامر القبض واحلبس وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتصلوا بأي محبوس 
ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مديرو وموظفي السجون 

يطلبونها. التي  املعلومات  علي  كل مساعده حلصولهم  لهم  يقدموا  أن 

العقابي: التنفيذ  في  احلديثة  االجتاهات  ثانيا: 

لعل أبرز ما طرأ على التنفيذ العقابي في السنوات األخيرة ه�و اعتراف 
بع�ض الدول مببدأ تدخل القاضي اجلنائي في مرحلة التنفيذ.  فه�ذا االجتاه 
وقد  اجلنائي)2(.  التشريع  ف��ي  حقيقية  ث��ورة  يعد   � البعض  ق��ول  ح�د  على   �
أن  بحجة  التقليدي  الفقه  قبل  م��ن  مناهضة  مهدها  ف��ي  الفكرة  ه��ذه  الق��ت 
العقابية.  اإلدارة  وظيفة  مع  إال  يتالءم  ال  بحت  مادي  عمل  هو  األحكام  تنفيذ 
هو  التنفيذ  مرحلة  في  بدور  للقاضي  االعت�راف  ب�أن  ق�ولهم  ذل�ك  إلى  يضاف 
التنفيذ إلي السلطة  اعتداء على مبدأ الفصل بني السلطات ، الذي يوكل أمر 
السلطات  بني  يصادم  قد  ذلك  بغير  والقول   ، لها  أصيل  كاختصاص  التنفيذية 

ببعض)3(. بعضها 

59 وم�ا  السابق ، ص  ، املرجع  إبراهيم  )1(  د. حسن ص��ادق املرصفاوي ود. محمد زيد 
بعدها.

)2(  د. محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص153. وحول التدخل القضائي في مرحلة 
التنفيذ العقابي راجع  د. عبد العظيم مرسي وزير ، دور القضاء في تنفيذ اجلزاءات 
الرقابة   ، د. مرقص سعد   ،1978  ، العربية  النهضة  دار   ، مقارنة  دراس��ة   ، اجلنائي�ة 

القضائية على التنفيذ العقابي ، رسالة دكتوراه ، القاهرة ، 1972. 
)3(  د. أحمد فتحي سرور ، االختبار القضائي ، املرجع السابق ، ص261.       =
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التقليدي الذي لم يعد مقبوالً التسليم  والواقع أننا ال نؤيد هذا االجتاه 
التقدير  ف�ي  حرية  ل��إلدارة  تعطي  التي  االجتماعي  الدفاع  أفكار  ظل  في  به 
عليه.  احملكوم  على  تنفيذها  وكيفيه  اجلنائية  اجل��زاءات  أنواع  بني  واالختيار 
يترك  ب��ل  للتدبير،  أو  للعقوبة  كافياً  حت��دي��داً  يتضمن  اإلدان���ة  حكم  يعد  فلم 
الظروف  من  ملجموعة  وفقاً  للجزاء  الفعلي  التنفيذ  مرحلة  إلي  التحديد  هذا 

عليه. احملكوم  الغال�ب بشخص  ف�ي  تتصل  التي  والعوامل 

هذا التطور في املفاهيم العقابية أوجب عدم الفصل بني تنفيذ العقوبة 
ام��ت��داد  إال  ه��و  م��ا  احلقيقة  ف��ي  فالتنفيذ  ب��اإلدان��ة.  احل��ك��م  أص��در  م�ن  وب��ني 
كي  التنفيذي  الشق  هذا  إلي  القاضي  يد  متتد  أن  ويجب  اجلنائ�ية.  للدعوى 
القاضي  متثلها  التي  أغراضه  يحقق  به سوف  احملكوم  اجل�زاء  أن  م�ن  يتحقق 
ف�ي ذهنه حال النطق باجلزاء على مرتكب الفعل اإلجرامي. فإذا كان اجلزاء 
اجلنائ�ي - عقوب�ة أم تدبير - يرنو إلي حتقيق التأهيل واإلصالح - أي عالج 
املجرم من مرضه املتمثل في عوامل اإلجرام الكامنة - كي يعدو شخص نافع 
في املجتم�ع ، فكان من املتعني القول بوجوب أن يتحقق القاضي من أن اجلزاء 
كعالج قد أتي ثماره وحقق إغراضه جتاه احملكوم عليه. شأن القاضي في ذلك 
ل�ه الدواء وعليه االستمرار  شأن الطبيب الذي يشخص حال�ه املريض ويص�ف 

العالج ق�د حق�ق فوائده املرجوة. يتأكد من أن  في متابعة مريضه حتى 

احلرية  اإلدارة  جلهة  تعطي  احلديثة  العقابية  االجت��اه��ات  أن  وط��امل��ا 
إفادة  مثال  تقرر  كأن   - عليه  للمحكوم  املالئمة  العقابية  املعاملة  حتدي�د  ف�ي 
احملكوم علي�ه من نظام اإلفراج الشرطي أو نقل احملكوم عليه من مؤسسة إلي 
أخري أو م�ن نظام معاملة إلي نظام أخر - فكان البد من مد سلطه القضاء 
العقابية  املعاملة  أسلوب  فقد ميس   ، العقابية  اإلدارة  أداء  على  اإلشراف  إلي 
األحكام  ق��وة  حتديد  أن  وحيث  ال��ص��ادر.  اجلنائي  احلكم  وحجية  بقوة  املتبع 
أصدر  الذي  القضاء  مشاركة  قب�ول  م�ن  والب�د  فكان  قضائي  عمل  ومضمونها 

التنفيذ. هذا  ومتابعة  مضمونه  تنفيذ  في  احلكم 

Sliwowski، op. cit.، p. 82 et s.   
   د. عبد العظيم مرسي وزير، املرجع السابق ، ص81 وما بعدها.
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ذل�ك   ، العقابية  اإلدارة  مع  القضاء  بتصادم  القول  ذلك  في  يقدح  وال 
الذي  القاضي  من  كل  اختصاصات  بتحديد  األمر  هذا  علي  التغلب  ي�مكن  أن�ه 
يسمي حال ذلك قاض التنفيذ أو قاضي تطبيق العقوبات - واإلدارة العقابية. 
للمؤسسة  ال��داخ��ل��ي  كالتنظيم  امل��ادي�����ة  باألعم�ال  القيام  اإلدارة  إل��ي  فيعهد 
حفظ  أجل  من  التأديبية  اجل�زاءات  وتوقيع  فيها  العمل  سير  وتوجيه  العقابية 
الرقابة   - التنفيذ  قاضي   - للق�اضي  يت�رك  في حني   ، املكافآت  ومنح  النظام 
له  كما حدده احلكم. فيسند  تعدي�ل وضع احملك�وم عليه  علي كل ما من شأنه 
مدي  وتقري�ر  التنفيذ  أسلوب  وتعديل  التدبير  أو  العقوبة  مبدة  يتعلق  ما  كل 
حال  وإلغاءه  الشرطي  اإلف��راج  نظام  من  االستفادة  من  عليها  احملكوم  أحقية 
يخت�ص  النظام. كذلك  له�ذا  املفروضة علي اخلاضع  االلتزامات  وتعديل  منحه 
االختب�ار  ت�حت  ال�وضع  ن�ظام  تقرير  حال  املفروضة  االلتزامات  تنفيذ  برقابة 
بنظ�ر  يختص  وأخي�راً  من�ها.  اإلع��ف��اء  أو  النقص  أو  بالزيادة  فيها  والتعديل 

التنفيذ)1(. إشكاالت 

ول��ق��د جت��اوب��ت ال��ع��دي��د م��ن ال����دول م��ع ه���ذا االجت����اه احل��دي��ث ، وك��ان 
علي  منه   144 امل��ادة  تنص  وال��ذي  1930م  عام  في  اإليطالي  الق�انون  أوله�ا 
 Juge de اإلش��راف  قاضي  لرقابة  للحرية  السالبة  العقوب�ات  تنف�يذ  خضوع 
يوليو   24 في  الصادرة  اجلديدة  العقوبات  قان�ون  وسع  وق�د   .surveillance
عام 1975م م�ن اختصاص�ات ه�ذا القاضي لتشمل ابداء ال�رأي بشأن اإلفراج 
بالعمل  األخير  لهذا  السماح  مدي  وكذلك  علي�ه  للمحك�وم  بالنسبة  الشرطي 
العقوبات  تنفيذ  محكمة  بنظام  الدول  بع�ض  وتأخذ  العقابية.  املؤسسة  خارج 
محكمة  إلي  أوك��ل  وال��ذي  1944م،  ع�ام  الص�ادر  البرتغالي  القانون  ومن�ها   ،
 ، التدابير  أو  العقوبات  بتنفيذ  يتعلق  م�ا  ك�ل  النظ�ر في  مشكلة من قاضي فرد 
سواء م�ا يتعلق مبدتها أو ما يتعل�ق بنم�ط املعاملة العقابية املطبق. وبهذا أيضا 
بأن خصص  1976م  مارس   17 في  الصادر  األملان�ي  الفي�درالي  القانون  أخذ 

ومشكالته)2(. العقابي  للتنفي�ذ  دوائ�ر  األولي  الدرج�ة  محاكم  في 

)1(  د. عبد العظيم مرسي وزير ، املرجع السابق ، ص80 وما بعدها ، د. محمد عيد الغريب 
، املرجع السابق ، ص108.

)2(  د. محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص161.
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في  اجلميع  سبقت  التي  التشريعات  بني  من  الفرنسي  التشريع  ويعد 
الثورة  منذ  عملياً  عرف  قد  النظام  هذا  أن  بل  التنفيذ،  قاضي  بنظ�ام  األخذ 
تنفيذ  علي  باإلشراف  قاضيني  إلي  يعهد  كان  تشريعيا حيث  علي�ه  النص  وقبل 
رئيس  واألخر  املركزية  السجون  تنظيم  جلنة  رئيس  كان  أحدهما   ، العقوبات 

عنهم. املفرج  مساعده  جلنه 

وكانت النقلة احلقيقية في عام 1949م عندما أقر املشرع الفرنسي نظام 
عقوبات  فيها  تنفذ  عقابية  مؤسسة  بكل  يلحق  والذي  العقوبات  تنفيذ  قاضي 
بالتنفيذ  يتعلق  ما  كل  في  بالنظر  القاضي  هذا  إلي  ويعهد  سنه.  علي  تزي�د 
وزير  اختصاص  من  بقى  الذي   ، الشرطي)1(  اإلفراج  منح  عدا   فيما  العقابي 
1958م  ع�ام  احلالي  الفرنسي  اجلنائية  اإلج��راءات  قانون  صدر  وقد  العدل. 
 Juge d’application des peines العقوبات  تطبيق  قاضي  أسماه  مب�ا  آخ�ذاً 
القضاء  مجلس  رأى  أخ��ذ  بعد  الع�دل  وزي��ر  من  بقرار  يعني  وال��ذي  )م721( 
إج��راءات   722 للمادة  ووفقا  للتجديد)2(.  ق�ابلة  سنوات  ث�الث  مل�دة  األعلى 
العقوبات  تنفيذ  علي  باإلشراف  يختص  العقوبات  تطبيق  قاضي  فإن  فرنسي 
اإلقامة  تراخيص  ومنح  عليه  للمحكوم  بالنسبة  العقابية  املعاملة  نوع  وحتديد 
وكذلك  احلرية  نظام شبه  وتقرير  االختبار  الوضع حتت  حالة  في  اخلارج  في 
بتقرير  يختص  كذل�ك  إل�غاءه.  ف�ي  الرأي  وإبداء  الشرطي  اإلفراج  منح  اقتراح 
بالنظام  تأخذ  التي  املؤسسات  ف��ي  أخ��رى  إل��ى  درج��ة  م��ن  عليه  احمل��ك��وم  نقل 

التدريجي.

 Donnedieu 1(  وقد حاول مشروع قانون اإلجراءات الفرنسي املعد من قبل البروفيسور(
de Vabres أن يضيف إلي قاض تنفيذ العقوبات سلطة من�ح اإلفراج الشرط�ي. غير أن 
ه�ذا املشروع وقف في هذا الشأن عند حد منح قاضي التنفيذ االختصاص فقط باقتراح 
اإلفراج الش�رطي )م564( وكذلك ابداء الرأي حول إلغاءه عند اإلخالل بأحد االلتزامات 

املفروضة علي املف�رج عن�ه )م566(.  
)2(  وقد أسند مرسوم 12 سبتمبر سنه 1972م االختصاص بتعني قاض�ي تطبي�ق العقوبات 

إلى رئيس اجلمهورية مبوجب مرسوم صادر بذلك. 
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الثانى املبحث 
العقابية املؤسسات  أنواع 

: وتقسيم  متهيد 

العقوب�ات  ب��ظ��ه��ور   - ال��س�����ج��ون   - العقابي�ة  امل��ؤس��س��ات  ظ��ه��ور  ي��رت��ب��ط 
يعتقد  قد  كما  قدمية  ليس�ت  السجون  فكرة  أن  يعني  مما  للحرية.  السالبة 
التي  فالعقوبات  ال�زمان.  إلي قرنني فقط من  يرجع  الزمني  ، فعمرها  البعض 
وقط�ع  كاإلع�دام  البدنية  العقوب�ات  طابع  تأخذ  كانت  املاضي  في  تسود  كانت 
اإلطراف واجللد ، ولم يكن السجن - الذي كان يأخذ صورة احلصون والقالع 
تنفيذ  أو حلني  للتحفظ علي األشخاص حلني محاكمتهم  إال مكانا  واألقبي�ة - 
العقوب�ة البدنية عليهم.  ولم تكن الدولة - التي لم تكن سلطتها في ذاك الوقت 
قد قويت - تتولي إدارة السجون. بل كان يعهد بذلك إلي أحد األشخاص الذي 
إتاوات  يفرض  جعله  الذي  األمر   ، الربح  إلى  حتقيق  الغالب  في  يهدف  كان 

علي املساجني دون أن يهت�م باإلنفاق على حتسني املرفق الذي يديره.

وكانت بشائر حركة إصالح السجون قد بدأت علي يد رجال الكنيسة ، 
الذين قاوموا بش�دة العقوبات البدنية ودعوا إلى فتح الطريق من أجل التكفير 
التي يجري فيها وض�ع  والتوب�ة ، األمر الذي أوجب االهتمام بإصالح األماكن 
املذنبي�ن. فظهر في ذلك األثناء نظام احلبس االنفرادي الذي يسمح للمحكوم 

للرب. والطاعة  بالتقرب  عليه  والندم  ذنبه  بتأمل  علي�ه 

وفي أواخر القرن الثامن عشر بدأت الدعوة إلي إصالح السجون ت�أخذ 
ال�ذي   ،  Johon Howard العالم اإلجنليزي جون هوارد  مظهراً علمياً علي يد 
أبرز - من خالل دراسته ألحوال السجون في عدد من البلدان األوربية والتي 
نشرها من خالل مؤلفه »حالة السجون في اجنلترا وويلز« )1777( - ضرورة 
االهتمام  طريق  عن  وذل��ك   ، املسجونني  وإرش��اد  وتهذيب  بإصالح  االهتم�ام 
العقابي  التنفيذ  أثناء  مهنة  أو  حرفه  اكتساب  إلى  ودفعهم  الدينية  بالتعاليم 

املجتمع. إلي  بعد خروجهم  احلياة  مواصلة  علي  تعين�هم 
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اجلمعي�ة  تأسست  أن  إل�ي  ه�وارد  بعد  الفردية  ال��دع��وات  توالت  ولقد 
م��ن شدة  احل��د  ب��ه��دف  1880م  ع��ام  ف��ي  واإلص��الح��ي��ات  للعقوبات  ال��دول��ي�����ة 
االسمي  الهدف  يكون  بأن  والسعي  عليه  احملكوم  بشخص  واالهتمام  العقوبات 
1933م  للعقوبة ه�و اإلصالح والتأهيل. ولقد أسفرت جهود اجلمعية في عام 
أقرتها  والتي   ، املسجونني  ملعاملة  النموذجية  القواعد  م�ن  مجموعة  وضع  عن 

.)1( 1934م  العامة لعصبة األم�م عام  اجلمعية 

إلى  ال�وسطي  العصور  منذ  امتدت  التي   ، الطويلة  الرحلة  تلك  وخالل 
م�ن  م�حددة  أنواع  ثالثة  عن  كشف  قد  التطور  أن  القول  ميكن  احلالي،  وقتنا 
  Les établissements fermes املغلقة  املؤسسات  هي  العقابية،  املؤسسات 
واملؤسسات املفتوحة établissements ouverts Les واملؤسسات شبه املفتوحة   
في  األن��واع  ه��ذه  ش��رح  نوالي  وس��وف   .Les établissements semi-ouverts

التالية ، مع بيان موقف املشرع املصري من األخذ بها. النقاط 

  : املغلقة  العقابية  املؤسسات  أوال: 

Les établissements fermés  هي  فكرة السجون أو املؤسسات املغلقة 
وتستند  العقابية.  املؤسسات  من  األنواع  مختلف  بني  األولي  التقليدي�ة  الصورة 
املجتمع  علي  خطراً  شخصاً  باعتباره  للمجرم  خاصة  نظرة  إل�ي  الفكرة  هذه 
من  وقاس  صارم  رقابي  لنظام  خاللها  يخض�ع  معينة  فت�رة  خ�الل  عزلة  يتعني 
عليه. للمحكوم  بالنسبة  والزجر  الردع   يكفل حتقيق   ، العقابية  املعاملة  حيث 

العقابي  نظامها  ح��ي��ث  م��ن  خ��اص��ة  مب��وص��ف��ات  ال��س��ج��ون  ه��ذه  وتتميز 
النظم  يخالف  م��ن  على  ت��وق��ع  ال��ت��ي  التأديبية  ال��ع��ق��وب��ات  وق��س��وة  وح��راس��ت��ه��ا 

لها. الداخلية 

النوع  هذا  فإن   ، ال��ردع  هو  املؤسسات  لتلك  الرئيسي  الهدف  كان  وملا 

)1(  حول تطور املؤسسات العقابية والسجون راجع ، د. يسر أنور علي ود. أمال عثمان ، 
املرجع السابق ، ص377 وما بعدها ، د. محمود جنيب حسني ، املرجع السابق ، ص51 
وما بعدها ، د. أحمد عوض بال ل ، املرجع السابق ، ص265 وما بعدها ، د. محمد عيد 
الغريب ، املرجع السابق، ص164 وما بعدها ، د. أحمد شوقي أبو خطوة ، املرجع السابق 

، ص531 وما بعدها. 



263

وللمجرمني  املدة  طويلة  بعقوبات  عليهم  احملكوم  للمجرمني  يخصص  م�ا  غالباً 
اخل��ط��ري��ن ومل��ع��ت��ادي اإلج���رام ، ول��ك��ل م��ن يثبت أن��ه ل��ن ي��ج��دي ف��ي ردع���ه إال 

والقسوة)1(. الشدة  لنظام عق�ابي مفرط في  اخلضوع 

وال شك أنه يعيب تلك املؤسسات - بأسواره�ا العالية وبعدها عن املدن 
يخالف متاماً طابع  داخلها جواً  أنها تضفي علي احلياة   - املشددة  وحراستها 
العالم  وبي�ن  املسج�ون  بني  العالقة  يفصم  مبا   ، املجتمع  في  العادية  احلياة 
 ، السجن  وإلدارة  للمجتم�ع  العداء  من  مزيد  داخله  ه��ذا  فينمي   ، اخلارجي 
عم�ل  يجع�ل  م�ما  الفردي�ة  ملكاته  من  ويضعف  التأهيل  إرادة  داخله  ويضعف 
كما  منه.  طائل  ال  أم��ر  التأهيل  ف��ي  العقابية  املؤسسة  إدارة  علي  القائمني 
ملا  طائلة  مبالغ  الدولة  تكلف  وإدارتها  إنشائها  سبيل  في  املؤسسات  ه�ذا  أن 

كبير وحجم منشات ضخم)2(. إداري  م�ن طاقم  تتطلبه 

املفتوحة: العقابية  املؤسسات  ثانيا: 

 Les établissements املفتوحة  العقابية  امل��ؤس��س��ات  خصوصية  لعل 
مضمون  ببيان  يتعلق  أولها  بشأنها  أمور  عدة  نبني  أن  علينا  توجب    ouverts
هذه الفكرة وثانيها يرتبط بتحديد املعايير التي على أساسها يتم اختيار نزالء 

املؤسسات. من  النوع  بتقييم هذا  يتعلق  وأخرها  املؤسسات  تلك 

: وتطبيقاتها  املفتوحة  املؤسسات  فكرة  مضمون   : أ 

 ، املغ�لقة  املؤسسات  من  التام  النقيض  علي  هي  املفتوحة  املؤسسات 
ذلك أنها نوع من السجون املتخصصة تتميز بغياب العوائق املادية الت�ي حت�ول 
ففي�ها  واحلراس.  والقضبان  العالية  األسوار  مثل   ، عليه  احملكوم  هروب  دون 
والقه�ر  القسر  وسائل  فيها  يستخدم  وال   ، مفتوحة  واألب��واب  النوافذ  تت�رك 
التأهيلية  لألساليب  أو  املؤسسة  لنظام  اخلضوع  علي  عليهم  احملكوم  حلم�ل 
أوالع�الجية. فه�ي تعتمد أساساً على الثقة املمنوحة للمحكوم عليهم واقتناعه�م 

)1(  د. يسر أنور علي ود. آمال عثمان ، املرجع السابق ، ص389 وما بعدها. 
G. Levasseur، G. Stéfani et Jambu-Merlin، op. cit.، p. 370 et s. 

)2(  د. محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص173.
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العقابية)1(.  اإلدارة  قبل  من  املوضوعة  بالبرام�ج  الشخص�ي 

وغالباً ما توضع ه�ذه املؤس�سات خارج املدينة أو في الريف ، مع وبالقرب 
إلعاشة  الالزمة  الضروريات  عل�ي  احلص�ول  يسهل  كي  احلضرية  املناطق  من 
باالختصاصيني  االتصال  ميك�ن  وحتى   ، العقاب  تنفيذ  علي  والقائمني  النزالء 
في برامج التأهيل والعالج عند اللزوم. وعادة ما تتخذ املؤسسة شكل منطقة 
معاملها  لتحدد  البسيطة  أو احلواجز  الشائكة  األسالك  بع�ض  يحوط�ها  زراعية 

بها)2(. امللحقة  والصناعات  الزراعية  األعمال  النزالء  وبداخلها مي�ارس   ،

وفكرة املؤسسات املفتوحة ليست بالفكرة احلديثة ، فقد ظهرت أواخ�ر 
الق�رن التاسع عشر ومنت في أعقاب احلرب العاملية الثانية نظراً لتزايد ع�دد 
احملك�وم عليهم بسبب ظروف احلرب ، األمر الذي أوجب وض�ع احملكوم علي�هم 

.)3( املجهود احلربي  لصالح  تشغيلهم  بهدف  ومعسكرات  عادية  مبان  ف�ي 

متخصصة  مب�ان  عن  عبارة  أي   ، منفصلة  املؤسسات  ه��ذه  تكون  وق��د 
املختلفة  التصنيف  معاي�ير  واقع  ومن  بشأنهم  يثبت  الذين  النزالء  فيه�ا  ي�ودع 
صالحيت�هم للخضوع لهذه املعاملة العقابية املتميزة. وقد تكون هذه املؤسسات 
عب�ارة عن أقسام ملحقة في سجن أخر قد يكون مغلق وقد يكون شب�ه مفتوح ، 
بحيث ينتقل إل�ي القسم املفتوح من يكون علي وشك اإلفراج عنه بهدف البدء 

العادية. املجتمع  إلي حياه  أقرب  وتدريبيه علي حياه  تأهيله  في 

املؤسسات  م��ن  النمط  ب��ه��ذا  ب��األخ��ذ  ال��دول��ي��ة  امل��ؤمت��رات  أوص��ت  ول��ق��د 
والعقاب�ي  اجلنائي  الثاني عشر  الدولي  املؤمتر  ذلك  قبيل  ومن  عليه.  وشجعت 
اجلرمية  ملكاف�حة  املتحدة  األم�م  مؤمتر  وكذلك   ، 1950م  الهاي  في  املنعقد 
ومعامل�ة املذنبني املنعقد في جنيف عام 1955م. وبهذه التوصيات أخذت دول 

)1(  حول املؤسسات املفتوحة راجع د. محمود جنيب حسني ، املؤسسات العقابية املفتوحة ، 
املجلة اجلنائية القومية ، ع3 ، 1966.

)2(  د. محمود جنيب حسني ، املرجع السابق ، ص190 وما بعدها ، د. محمد عيد الغريب 
، املرجع السابق ، ص174 ، د.أحمد شوقي أبو خطوة ، ، املرجع السابق ، ص541 ، د. 

يسر أنور علي ود. آمال عثمان ، املرجع السابق ، ص392 وما بعدها.
 B. Bouloc، op. cit.، p. 190 et s. 

)3(  د. يسر أنور علي ود. آمال عثمان ، املرجع السابق ، ص393.
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والواليات  واجنلترا  وفنلندا  وإيطاليا  وسويسرا  وهولندا  بلجيكا  منها  كثيرة 
املتحدة)1(.

وقد بدأت فرنسا األخذ بنظام املؤسسات املفتوحة منذ يوليو عام 1948م 
  Centre agricole de بكازابياندا   الزراعي  املركز  يسمي  ما  أنشأت  عندما 
مركز احلبس  إلى  أسمة  ثم حتول    Corse كورسكا  Casabiande  في جزيرة 
 ،  30 بني  أعمارهم  تتراوح  الذين  عليهم  احملكوم  فيه  يوضع   ، املفتوح  للنظام 
السجن  مركز  أيضا  وهناك  قبل.  من  إدانتهم  يسبق  ال  وغالبا مما   ، عاما   50
 Centre de détenus ouvert pour jeunes الشباب  عليهم  للمحكوم  املفتوح 
 La أورمنيجن   مبدينة  املفتوح  السجن  مبركز  يسمي  م��ا  أو    condamnés
prison-école d’Ormingen ، وفيه يوضع احملكوم عليهم الذين يتراوح سنهم 

بني 18 ، 28 سنة)2(. 

 : املفتوحة  باملؤسسات  النزالء  اختبار  معايير   : ب 

يتم  أس��اس  علي  ال��ذي  املعيار  ح��ول  التساؤل  املفتوحة  املؤسسات  تثير 
فيذهب   : ثالثة)3(  إلي  الشأن  هذا  في  االجتاهات  وتتوزع  بها.  النزالء  اختيار 
العقوبة  هذه  كانت  ما  ف��إذا   ، العقوبة  مدة  معيار  هو  املعيار  جعل  إلي  اجت��اه 
طويلة املدة كان اإليداع واجباً بإحدى املؤسسات املغلقة. وعلي العكس إذا ما 
وبالطبع  املفتوحة.  باملؤسسات  إيداعهم  فيمكن  املدة  تقصيرة  العقوبة  كانت 
يعيب هذا الرأي اعتماده علي معيار غير واضح إذ ال يوجد معيار ثابت لفكرة 
إذ   ، مطلقة  غير  قرينة  علي  اعتماده  عليه  يؤخذ  كما  امل��دة.  قصيرة  العقوبة 
يعتبر أن طول املدة يكون أمارة علي عدم الثقة في احملكوم عليهم ، وهي أمارة 
أن  املدة  بعقوبة قصيرة  للمحكوم عليه  إذ ميكن  أو قرينة غير مطلقة الصحة. 

املفتوحة  املؤسسات  بفكره  بعيد  وقت  ومنذ  ال��دول  تلك  أخ��ذت  التوصيات  تلك  وقبل    )1(
علي شكل مستعمرات زراعية ، من ذلك مستعمرة Witzwil  في سويسرا عام 1891 
، ومستعمرة Seagoville  في والية تكساس بالواليات املتحدة ، ومستعمرتي Lehiel و  

Seabury  باجنلترا. راجع
 B. Bouloc، op. cit.، p. 193 et s. 
)2( B. Bouloc، op.cit.، lbid. 

)3(  د. أحمد عوض بالل ، املرجع السابق ، ص296 وما بعدها.
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املدة. بعقوبات طويلة  أكثر خطورة من غيرة من احملكوم عليهم  يكون 

ويذهب اجتاه أخر إلى وجوب اعتبار املؤسسة املفتوحة مرحلة متهيديه 
سابقة علي اإلفراج ، بحيث ال يودع احملكوم عليه مباشرة في املؤسسة املفتوحة 
نظام  من  االستفادة  يكون  ال  بحيث   ، تدريجية  معامله  معاملته  من  البد  بل   ،
الرأي  ويعيب هذا  بها.  العقوبة احملكوم  نهاية مدة  إال في  املفتوحة  املؤسسات 
في مؤسسة  يودع  مبرر ألن  ، فال  عليهم  كافة احملكوم  في  الشك  بعني  نظرته 
في  لإليداع  وقابليته  بالثقة  العقوبة  بدء  منذ  جدير  يكون  من  مغلقة  عقابية 
ملن  املغلقة  املؤسسات  أحد  في  اإليداع  أن  علمنا  إذا  مفتوحة. خاصة  مؤسسة 
هم جديرون منذ البداية باإليداع في مؤسسة مفتوحة قد يجعل منهم أعضاء 

إلي درجة عقابية أخف)1(. نقلهم  إقرار  وقبل  التنفيذ  فاسدين خالل مرحلة 

علمي  أساس  إلي  يستند  أن  يجب  اإلتباع  الواجب  املعيار  أن  رأينا  وفي 
يقوم علي إجراء االختبارات املالئمة من الناحية الطبية والنفسية واالجتماعية 
بالثقة في اإليداع في مؤسسة  لتحديد أي من بني احملكوم عليهم يكون جدير 

.)2 مفتوحة)

   : املفتوحة  : تقييم نظام املؤسسات   ج 

أن  ميكن  التي  املزايا  من  العديد  املؤسسات  من  النوع  لهذا  أن  شك  ال 
نوجزها في األتي :

عليه  احملكوم  حياة  بني  فصم  املؤسسات  من  النوع  هذا  في  يوجد  ال   -
العادية وبني حياته داخل املؤسسة العقابية ، إذ يبقي داخل املؤسسات املفتوحة 
قبل  من  واإلصالح  التأهيل  عمليه  يسهل  ، مما  اخلارجي  بالعالم  اتصال  علي 

العقابية. اإلدارة 

للمخالطة  السلبية  اآلثار  عليه  احملكوم  املؤسسات  هذه  نظام  يجنب   -

)1(  د. فوزية عبد الستار ، مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب ، ط 5، دار النهضة العربية ، 
1985 ، ص329.

)2(   د. محمود جنيب حسني ، املرجع السابق ، ص199.
 G. Levasseur، G. Stéfani et Jambu-Merlin، op. cit.، p. 480. 
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بني احملكوم عليهم ، خاصة إذا كان احملكوم عليه مجرماً بالصدفة ولم تتأصل 
نوازع الشر داخله ، أو كان محكوم عليه بعقوبة قصيرة املدة ولم تكن اجلرمية 

في حياته إال حادثا عرضيا.

واج��ب  بإعمال  عليه  احمل��ك��وم  قيام  املؤسسات  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ميكن   -
الرقابة واإلشراف علي أسرته وتقدمي العون لهم من ناجت ما يحصل عليه من 
أثر  علي  األسر  بعض  انحراف  يجنب  هذا  أن  شك  وال  املؤسسة.  داخل  عمل 

السجن. عائلهم  دخول 

- يحفظ هذا النوع من املؤسسات التكامل اجلسدي والنفسي للمحكوم 
عليه فال يشعرهم بامللل والتوتر وغيرها من األمراض التي يعانيها غيرهم من 

املغلقة.  املؤسسات  نزالء 

من  متكنه  مهنه  أو  عمال  املفتوحة  باملؤسسة  النزيل  يكتسب  ما  عادة   -
إيجاد فرصة عمل ومواصلة حياته بعد اإلفراج عنه. خاصة أن ظروف العمل 
الزراعي والصناعي بهذه املؤسسات ال تختلف كثيراً عن ظروف العمل العادي 

املؤسسة. خارج 

- وأخيراً فإن هذه املؤسسات قليلة التكلفة، كما أنها تدر عائداً إنتاجياً 
النمو  عجلة  دفع  في  أداة  العقابية  املؤسسات  فتصبح   ، املجتمع  داخل  يسوق 

الدولة)1(. علي  عبئاً  وليس  االقتصادي 

املؤسسات  تلك  شأن  في  عيوب  بعدة  قيل  أنه  إال  املزايا  تلك  كل  ورغم 
نلخصها في اآلتي :

- أنها قد تتيح هروب النزالء بكل سهولة نظراً لضعف احلراسة واألمن 
عام  وف��ي   1979 و   1978 أع��وام  في  النماذج  ه��ذه  فرنسا  شهدت  وق��د  بها. 

)1(    د. محمود جنيب حسني ، املرجع السابق ، ص194، د. أحمد شوقي أبو خطوة ، املرجع 
السابق ، ص546 ، د. يسر أنور علي ود. آمال عثمان ، املرجع السابق ، ص394 ، د. 

محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص175 وما بعدها.
G. Levasseur، G. Stéfani et Jambu-Merlin، op. cit.، p. 478 et s ; B. Bouloc، op. cit.، p. 

191 et s.   
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1988م )1(.  وفي رأينا أن هذا النقد ال يقلل من قيمة هذه املؤسسات ، فهروب 
السجناء أمر محتمل في كافه أنواع املؤسسات ، كما أن الهروب من هذا النوع 
الشخصية  فحص  وقياسات  االختبار  أنظمة  فشل  إلى  يرجع  املؤسسات  من 
املطبقة الختيار النزالء ال إلى عيب في ذات املؤسسات نفسها. والواقع أنه ال 
الهروب  هذا  يعرضه  قد  إذ  املفتوحة  املؤسسة  من  عليه  احملكوم  لهروب  معنى 
املؤسسات  أح��د  إل��ى  نقله  أو  أص��اًل  بها  احمل��ك��وم  تلك  م��ن  م��دة  أط��ول  لعقوبة 
أقل  املؤسسات  هذه  من  الهرب  حاالت  أن  األح��وال  جميع  في  ويبقي  املغلقة. 

املغلقة. املؤسسات  املعروفة في  تلك  كثيراً من 

ال��رادع  األث��ر  من  تقلل  أنها  املؤسسات  من  النوع  ه��ذا  نقد  في  وقيل   -
للعقوبة سواء بالنسبة للمحكوم عليه ذاته أو بالنسبة لغيرة من أفراد املجتمع. 
إذ يعطي نظام هذه املؤسسات االنطباع بأن احملكوم عليه ميارس حياته العادية 
النقد  هذا  أن  رأينا  وفي  بداخلها.  تنفذ  التي  العقوبة  من  خوف  فال  وبالتالي 
للعقوبة وفقاً  الوحيد  الهدف  الردع ليس هو  ، ذلك أن هدف  غير دقيق أيضاً 
يتحقق  للعقوبة  الرادع  األثر  أن  العقابية احلديثة. فضال عن  السياسة  ملفاهيم 
من مجرد سلب احلرية سواء نفذت العقوبة السالبة للحرية في مؤسسة مغلقة 

مفتوحة. مؤسسة  أو 

- وقيل أيضاً في نقد نظام املؤسسات املفتوحة أنها قد تعرض نزالئها 
يسمح  مبا   ، اخلارجي  بالعالم  اتصال  حرية  من  به  تسمح  ملا  نظراً  للخطر، 
بعبور بعض املمنوعات - كاملخدرات والعقاقير - إلى داخل املؤسسة العقابية. 
املؤسسات  ه��ذه  في  اإلي��داع  أن  إذ   ، أيضاً  فيه  مبالغ  النقد  ه��ذا  أن  وال��واق��ع 
صالحية  تثبت  التي  الشخصية  فحص  الختبارات  اخلضوع  بعد  إال  يتحقق  ال 
وجدارة احملكوم عليه بالثقة فيه من قبل اإلدارة العقابية ، مما يجعل احملكوم 
املؤسسة.  داخ��ل  املتبع  بالنظام  اإلخ��الل  مصلحته  من  ليس  أن��ه  ي��درك  عليه 
قليلة  ريفية  أماكن  املؤسسات في  بإقامة هذه  النقد  تفادي هذا  وميكن عموماً 

السكانية)2(. الكثافة 

)1(  B. Bouloc، op. cit.، p. 191.
)2(  د. محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص177 وما بعدها ، د. محمود جنيب حسني 
، املرجع السابق ، ص196 وما بعدها ، د. أحمد شوقي أبو خطوة ، املرجع السابق ، == 



269

  : املفتوحة  شبه  العقابية  املؤسسات  ثالثا: 

Les établissements semi- املفتوحة  شبه  العقابية  املؤسسات  متثل 
املفتوحة  واملؤسسات  املغلقة  املؤسسات  نوعي  بني  وسطي  مرحلة   ouverts
متوسطة  مؤسسات  فهي  اآلخ��ري��ن.  النوعني  هذين  مزايا  بني  جتمع  بحيث   ،
 ، املغلقة  املؤسسات  في  احلال  هو  كما  عالية  ليست  أسوار  احلراسة حتيطها 
املؤسسات سجناً  تكون هذه  وقد  النوافذ.  علي  بها قضبان حديدية  يوجد  وال 
بعد  النزيل  إليها  ينتقل  مغلقة  مؤسسة  داخل  مستقل  قسم  مجرد  أو  مستقاًل 
املتبع  النظام  ، وهو  الذي يطرأ علي شخصيته  للتحسن  فترة من عقوبته وفقاً 

الدول)1(. غالبية  في 

ونزالء هذا النوع من املؤسسات فئة من احملكوم عليهم الذين تدل دراسة 
في  يجدي  لن  املغلقة  املؤسسات  نظام  أن  عليهم  الشخصية  واختبارات فحص 
في  إيداعهم  ميكن  حتى  الكاملة  بالثقة  جديرين  ليسو  أنهم  كما  إصالحهم 
مؤسسة مفتوحة. مبعنى أخر هم فئة من النزالء متوسطي اخلطورة اإلجرامية 

الكاملة)2(. الثقة  وبني  الشديد  معاملة وسطاً بني احلذر  تتطلب حالتهم  ممن 

التفريد  نظام  م��ع  تتوافق  املفتوحة  شبه  املؤسسات  فكرة  أن  وال��واق��ع 
ويتيح  كل محكوم عليه  يراعي حالة  املؤسسات  تنوع  أن  إذ   ، للعقوبة  التنفيذي 
ودرج��ة  عليه  محكوم  ك��ل  ظ��روف  م��ع  تتوافق  التي  العقابية  املؤسسة  اختيار 
املفتوحة علي  املؤسسات شبه  ما تشتمل  الغالب  لذا ففي  اإلجرامية.  خطورته 
درجة  بني  عليه  احملكوم  وينتقل  واحل��راس��ة  الشدة  حيث  من  متدرجة  أقسام 
عنه.  يفرج  أن  إلى  سلوكه  علي  يطرأ  ال��ذي  والتحسن  التطور  حسب  وأخ��ري 
املفتوحة علي مزارع وورش صناعية وأماكن  وغالباً ما تشتمل املؤسسات شبه 

== ص546 - 547 ، د. أحمد عوض بالل ، املرجع السابق ، ص297 وما بعدها ، د. 
يسر أنور علي ود. آمال عثمان أ املرجع السابق ، ص395–396.

)1(  د. يسر أنور علي ود. آمال عثمان ، املرجع السابق ، ص396.
)2(  د. يسر أنور علي ود. آمال عثمان ، املرجع السابق ، ص396-397 ، د. أحمد شوقي 
أبو خطوة ، املرجع السابق ، ص548 ، د. محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص179 

وما بعدها.
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الفراغ)1(.   أوقات  لقضاء  وأماكن  وتثقيفية  تعليمية 

: املصري  العقابي  النظام  في  املؤسسات  رابعا: 

أن  أوالً  بنا  يجدر  املصري  التشريع  في  العقابية  املؤسسات  أنواع  لبيان 
املصري. العقابي  النظام  تاريخ  نبذة عن  نعطي 

تاريخيًا: املصري  العقابي  النظام   : أ 

الفني  باملعنى  سجون  مصر  تعرف  لم  عشر  التاسع  القرن  نهاية  حتى 
فيها  يتوافر  خاصة  مبان  بإنشاء  األمر  هذا  الدولة  ترعى  فلم  للكلمة.  الدقيق 
احملكوم  بني  التصنيف  ونظم  العقابي  التفريد  وأساليب  الصحية  االشتراطات 
الفترة بني معتادي اإلجرام  تلك  السائدة في  العقابية  النظم  عليهم. فلم تفرق 
ومبتدئيه، بني املجرمني البالغني وصغار السن ، بني متوسطي اخلطورة ومرتكبي 
قاسياً،  عقابياً  نظاماً  يتلقون  عاماً  النزالء  وك��ان  اخلطورة.  شديدة  اجلرائم 

الالإنسانية. املعاملة  واجللد وغيرها من طرق  قيود حديدية  كالوضع في 

ولم يختتم القرن التاسع عشر سنواته العشر األخيرة حتى بدأت الدولة 
تنظر بعني االعتبار لنظام السجون بهدف إصالح أحوالها وفق ما وصلت إليه 
مارس   13 في  السجون  الئحة  لهذا صدرت  الوقت.  ذاك  في  العقابية  النظم 
السجون إلشراف  بإخضاع  عليهم  للمحكوم  الضمانات  بعض  فقررت  1885م، 
النائب العمومي واملديرين واحملافظني، وحددت اجلزاءات التأديبية التي ميكن 

العقابية. املؤسسة  داخل  النظام  املساجني عند مخالفة  توقع علي  أن 

حق  علي  نصت  للسجون  ج��دي��دة  الئ��ح��ة  1901م  ع��ام  ف��ي  ص��درت  ث��م 
املسجون في التعليم والعمل. وفي  ذاك األثناء أقامت الدولة عدد من املنشئات 
هذا  من  املؤسسات  في  املتطلبة  الصحية  االشتراطات  تراعي  التي  العقابية 

القبيل.

املرسوم  بصدور  أعلى  مرتبة  املصري  العقابي  النظام  بلغ  ذلك  بعد  من 
احملكوم  بني  التصنيف  قواعد  أعمل  وال��ذي  1949م  لسنه   180 رقم  بقانون 

)1(  R. Schmelck et G. Picca، op. cit.، p. 245 et s.
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عليهم فقسمهم إلي فئتني )أ( و )ب( ، مع السماح بإنشاء سجون خاصة. كما 
عليه  احملكوم  خضوع  طريق  عن  التدريجي  بالنظام  األخذ  املرسوم  هذا  قرر 
لفترة انتقال قبل إلفراج عنه ال تقل عن ستة شهور وال تزيد عن سنه إذا زادت 

العقوبة علي خمس سنوات. مدة 

املصري  املشرع  أصدر  احلديثة  العقابية  االجتاهات  مواكبة  أجل  ومن 
قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956 وكذلك الالئحة الداخلية للسجون 

1961م )1(. 79 لسنه  الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 

 : التشريع املصري  العقابية في  املؤسسات  أنواع   : ب 

لكافة  املغلقة  العقابية  املؤسسات  -بنظام  األصل  بحسب   – تأخذ مصر 
املجرمني أيا كانت ظروفهم حسب مدة العقوبة. فتنص املادة األولى من قانون 
أنواع  أربعة  على  أن:»السجون  على  1956م  لسنة   396 رقم  السجون  تنظيم 
بقرار  تنشأ  خاصة  وس��ج��ون  مركزية،  سجون  عمومية،  سجون   ، ليمانات   :
وكيفية  بها  يودعون  اللذين  املسجونني  فئات  فيها  يقيم  اجلمهورية  رئيس  من 
اجلهات  بتعني  قرار  الداخلية  وزير  ويصدر   ، عنهم  اإلفراج  وشروط  معاملتهم 

التي تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها«.

الليمانات:

Les bagnes هي السجون التي يتم فيها تنفيذ عقوبة السجن  الليمانات 
الليمانات  في  العقوبة  هذه  تنفيذ  من  يعفي  املشرع  أن  علي  واملشدد.  املؤبد 
وكذلك   ، عمرهم  من  الستني  سن  ج��اوزوا  الذين  وال��رج��ال   ، إط��الق��اً  النساء 
نظام  حتمل  علي  قدرتهم  عدم  عن  الصحية  ظروفهم  تكشف  الذين  املرضي 
الليمانات ) م15 ، م30 ، م34 من قانون تنظيم السجون()2(. كذلك يعفى من 
البقاء في الليمان كل من قضي نصف مدة العقوبة احملكوم بها أو ثالث سنوات 
السجون(.  قانون  من  ج  )م3  خاللها  حسناً  سلوكه  ك��ان  متى  أق��ل  املدتني  أي 

)1(  د. يسر أنور علي ود. آمال عثمان ، املرجع السابق ، ص388 ، د. محمود جنيب حسني 
، املرجع السابق ، ص59. 

)2(  وكلمة ليمان كلمة يونانية تعني امليناء. وسبب التسمية يرجع إلي أن األشغال الشاقة وقت 
أن كانت مطبقة كانت تنفذ في مصر في سجن ميناء اإلسكندرية.
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العمومية. بالسجون  جميعاً  هؤالء  عقوبات  وتنفذ 

ويوجد في مصر ثالثة ليمانات ، اثنان منها في طره مبحافظة القاهرة 
القليوبية.  زعبل مبحافظة  أبو  في  والثالث   ،

: العمومية   السجون 

توجد السجون العمومية Les pisons centrales في كل جهة بها محكمة 
املؤسسات  هذه  داخل  فإن  السجون  قانون  من  الثالثة  للمادة  ووفقا  ابتدائية. 
املؤبد  السجن  عقوبات  ج��ان��ب  إل��ي  السجن  بعقوبة  ال��ص��ادرة  األح��ك��ام  تنفذ 
كما  الليمانات.  داخل  قضائها  من  يعفون  الذين  عليهم  احملكوم  بشأن  واملشدد 
ينفذ فيها أحكام احلبس ملدة تزيد علي ثالثة أشهر إال إذا كانت املدة الباقية 
وقت صدور احلكم عليهم أقل من ذلك )بسبب خصم مدة احلبس االحتياطي( 

ولم يكونوا مودعني من قبل في سجن عمومي ) م3/د من قانون السجون(.

لإلكراه  محاًل  يكونون  الذين  األشخاص  العمومية  بالسجون  ي��ودع  كما 
املركزي.  السجن  بهم  أو ضاق  النيابة  إلي  أقرب  السجن  كان هذا  إذا  البدني 
أماكن  في  العمومية  السجون  في  يضعون  احتياطياً  حبساً  احملبوسون  كذلك 

خاصة بهم )م14 من قانون السجون(. 

: املركزية   السجون 

 Prisons وفقا للمادة الرابعة من قانون السجون ينفذ بالسجون املركزية
Locales - التي تكون ملحقة بأقسام ومراكز الشرطة وخاضعة لرقابة وإشراف 
أو  أشهر  ثالثة  علي  تزيد  ال  مدة  احلبس  بعقوبة  عليهم  –احملكوم  مأموريها 
احملكوم عليهم مدة تزيد على ذلك إذا كانت املدة املتبقية للتنفيذ وقت صدور 

احلكم أقل من ثالثة أشهر )بسبب خصم مدة احلبس االحتياطي(.

إذا ضاقت  املركزية إال  البدني في السجون  تنفذ أحكام اإلكراه  وكذلك 
إلى  أقرب  العمومي  السجن  كان  إذا  أو   ، العمومية  السجون  إلى  فينقلون  بهم 

السجون(. النيابة )م14 من قانون  مقر 

املركزية  والسجون  العمومية  السجون  بني  ف��ارق  يوجد  ال  أن��ه  وال��واق��ع 
ب��ذات  عليهم  احمل��ك��وم  فيها  ويكلف  العقابي  النظام  ل��ذات  يخضع  فكالهما 
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األشغال ، وما الفارق بينهما إال بصدد مدة العقوبة فقط ، وكان ذلك من بني 
للحرية.  السالبة  العقوبات  توحيد  فكرة  تأييد  في  حججنا 

اخلاصة: السجون 

السجون اخلاصة Les prisons spécialisés  نوع من السجون املتخصصة 
عليها  النص  جاء  وقد  عقوبات.  مدة  كانت  أياً  عليهم  احملكوم  فئات  حيث  من 
السجون  قانون  في  عليها  النص  وأعيد  1949م  لسنة   180 رق��م  قانون  في 
احلالي )م1(. إال إنه لم ينشأ حتى اآلن سجون خاصة مبصر لتطلبها عدد من 

كبيرة. ومالية  مادية  وقدرات  والفنيني  واملشرفني  اخلبراء 

بحسب  وال يفوتنا أن نشير إلى أنه إذا كان املشرع املصري ال يعرف – 
األصل - إال السجون املغلقة أياً كانت ظروف احملكوم عليهم ، إال أن التجارب 
العقابي  النظام  علي  بالغريبة  ليست  العقابية  املؤسسات  من  األخرى  واألنواع 
حينما  املفتوحة  شبة  العقابية  املؤسسات  بنظام  مصر  أخذت  حيث  املصري. 
في  الداخلية  وزي��ر  ق��رارات  علي  بناء  احلراسة  متوسط  امل��رج  سجن  أنشئت 
نقل  بغرض  أنشئ  ال��ذي  العمومية  السجون  من  نوع  وهو  1956م.  أغسطس 

تأهيله. إعادة  اإلفراج بقصد  السابقة على  الفترة  إليه في  احملكوم عليه 

احلراسة  متوسط  أو  املفتوح  شبة  السجن  هذا  بفكرة  األخذ  جاء  وقد 
ومعاملة  اجلرمية  ملكافحة  األوس��ط  الشرق  دراس��ات  حلقة  توصيات  أثر  علي 
املسجونني التي عقدت بالقاهرة سنه 1953م حول السجون املفتوحة ، وكذلك 
تنفيذاً ملا أوجبته املادتني69 و80 من الئحة السجون باملرسوم رقم 108 لسنة 
على  السجن  في  بقائه  مدة  تزيد  ال��ذي  املسجون  أن مير  1949م من ض��رورة 

انتقال. بفترة  سنوات  خمس 

مصر  ف��ي  املفتوحة  شبه  امل��ؤس��س��ات  جت��رب��ة  ت��ك��ررت   1965 ع��ام  وف��ي 
التحرير مبوجب قرار مدير مصلحة  للمسجونني مبديرية  بإنشاء معسكر عمل 
عليهم  يودع احملكوم  السجن  وبهذا  1965م.  نوفمبر   30 الصادر في  السجون 
عاماً  وأربعني  خمس  على  تزيد  وال  عاماً  عشرين  عن  أعمارهم  تقل  ال  الذين 
سيرهم  حسن  ثبت  وم��ت��ى   ، امل���دة  قصيرة  بعقوبات  ص���ادر  احل��ك��م  ك��ان  متى 

وسلوكهم وكان ال يوجد منهم خطورة على األمن العام وال يخش هروبهم.
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بهدف  اجلديدة  املناطق  من  بالعديد  بعد  فيما  تكررت  التجارب  وهذه 
ال��ق��ط��ا وسجن  وس��ج��ن  ال��ص��ح��راوي  ال��ط��ري��ق  س��ج��ن  ذل��ك  م��ن   ، استصالحها 

دمنهور)1(.

د. يسر أنور علي ود. آمال عثمان ، املرجع السابق ، ص 397-398 ، د. أحمد شوقي   )1(
أبو خطوة ، املرجع السابق ، ص549-550 ، د. محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، 

ص183-182.
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الثانى الفصل 
العقابية للمعاملة   املادي  التنظيم 

: وتقسيم  متهيد 

نظام  ب��ه  يسمح  م��ا  م��ق��دار  العقابية  للمعاملة  امل��ادي  بالتنظيم  يقصد 
وتتنوع  البعض.  بعضهم  بني  االتصال  في  للنزالء  حرية  من  العقابية  املؤسسه 
املؤسسة  نظام  يكون  أن  فإما  مختلفة.  نظم  أرب��ع��ة  إل��ى  ذل��ك  ف��ي  املؤسسات 
جمعي  أو مشترك Régime commun  ، يسمح فيه باالتصال بني النزالء في 
الفصل  ويقتضي   ،  Régime cellulaire فردي  نظام  يكون  أن  وإما  وقت.  كل 
 Régime التام بني النزالء في كل وقت لياًل ونهاراً. وإما أن يكون نظام مختلط
يكون  أن  وإما  ليال.   بينهم  والفصل  نهاراً  النزالء  بني  اجلمع  ويقتضي   mixte
مبستوي  ال��ن��زالء  مع  البدء  يقتضي   ،  progressif  Régime تدريجياً  نظاماً 
اإلف��راج  ح��ني  إل��ى  فشيئا  شيئا  التخفيف  نحو  معهم  وال��ت��درج  ص��ارم  عقابي 

عنهم.

 - والفردي  اجلمعي   – األول��ني  النظامني  أن  األن��واع  هذه  من  والواضح 
فيقومان   - والتدريجي  املختلط   - اآلخرين  النوعني  أما  املغاالة،  علي  يقومان 
أنها  أي   ، عيوبها  تالفي  ومحاولة  األول��ني  النظامني  م��زاي��ا  ب��ني  اجلمع  على 

مبحثاً. األنظمة سوف نخصص  ولكل من هذه  توفيقية.  أنظمة 
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األول املبحث 
Régime en commun النظام اجلمعي 

: النظام اجلمعي  أواًل : مضمون 

جوهر النظام اجلمعي عدم الفصل بني احملكوم عليهم خالل مدة تنفيذ 
مكان  في  وس��واء   ، ن��ه��اراً  أو  لياًل  أك��ان  س��واء  كاملة  للحرية  السالبة  العقوبة 
تقسم  أن  النظام  طبيعة  من  يغير  وال  الطعام.  أو  الترفية  أو  العمل  أو  املبيت 
كأن  واجلنس.  السن  أساس  على  طوائف  إلى  عليهم  احملكوم  العقابية  اإلدارة 
السن  وأخري لصغار  للبالغني  أقسام  العقابية  املؤسسة  داخل  اإلدارة  تخصص 

للنساء وأخري للرجال)1(. أو أن تخصص أقسام 

: اجلمعي  النظام  تقييم   : ثانيًا 

: املزايا منها  النظام اجلمعي بعدد من  ميتاز 

تنزع  التي  البشرية  الطبيعة  مع  يتوافق  بكونه  اجلمعي  النظام  ميتاز   -
اجتماعي  كائن  الفطرة  حسب  فاإلنسان  باآلخرين.  واالتصال  االجتماع  إلي 

مجموع. بني  للتواجد  محب 

- أن النظام اجلمعي قليل النفقات إذ ال يستوجب اإلكثار من اإلنشاءات 
أو من  عدد رجال اإلدارة.

احملكوم  لها  يتعرض  قد  التي  الصحية  املشاكل  يتفادى  النظام  هذا   -
النفسية  واالضطرابات  كالتوتر   ، أقرانه  بقية  عن  مبفردة  عزل  ما  إذا  عليه 

والعقلية.

)1(  د. محمود جنيب حسني ، املرجع السابق ، ص158 وما بعدها ، د. أحمد عوض بالل ، 
املرجع السابق ، ص276 وما بعدها.

B. Bouloc، op. cit.، p. 118 et s ، R. Schmelck et G. Picca، op. cit.، p. 244 ; G. 
Levasseur، G. Stéfani et Jambu-Merlin، op. cit.، p. 381.  



277

- قد يسهم هذا النظام في تطبيق االستفادة من وسائل اإلنتاج احلديثة 
العقابية. املؤسسة  إنتاجية  من  فيضاعف 

النحو  التي نوجزها على  السلبيات  الكثير من  يعيبه  النظام  بيد أن هذا 
: التالي 

 Ce régime corrompt plus فقد قيل أنه نظام يفسد أكثر مما يصلح -
الصالح  السجناء  بني  باالختالط  النظام  هذا  يسمح  حيث   ،   qu’il amende
العصابات  وتتشكل  فتنتقل عدوي اجلرمية  العائد  املبتدئ مع  الطالح  منهم مع 
فتصبح  املؤسسة.  من  اخلروج  بعد  اإلجرامي  عملها  التي متارس   ، اإلجرامية 

لتدريس اجلرمية. معاهد  وكأنها  األخيرة  هذه 

- ي��ض��اف إل��ي ذل��ك أن اجل��م��ع ب��ني ال��ن��زالء ل��ي��اًل ون��ه��اراً ينمي رواب��ط 
تزايد  علي  ويساعد  للسجن  الداخلي  النظام  يهدد  قد  مما  بينهم  الصداقة 

حاالت العصيان واإلضراب سواء عن العمل أو عن الطعام.

أن  إذ  فيها،  مبالغ  االنتقادات  هذه  أن  علي  التأكيد  البعض  حاول  وقد 
نظام اجلمع في ذاته ليس معيباً ، بل إن جوهرة يتوافق مع الطبيعة اإلنسانية. 
وبالتالي  التأهيل.  أساليب  غياب  إل��ى  يعود  عيوب  من  بشأنه  قيل  ما  ورمب��ا 
ميكن تفادي عيوب هذا النظام إذا ما مت تصنيف احملكوم عليهم بحيث ال يتم 
ودرجة  االجتماعية  الظروف  وفي  السن  في  املتقاربة  الطوائف  بني  إال  اجلمع 

اإلجرامية)1(. اخلطورة 

)1(  د. أحمد شوقي أبو خطوة ، املرجع السابق ، ص553. في ذات املعنى ، د. محمد صبحي 
جنم ، الوجيز في علم اإلجرام والعقاب ، ط2 ، 1991 ، ص118-117.
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الثاني املبحث 
)البنسلفانى) االنفرادى  النظام   

 Régime cellulaire ou pennsylvanien         

     

: النظام االنفرادي ونشأته  : مضمون  أواًل 

 ، اجلمعي  النظام  من  النقيض  علي  هو  االنفرادي  العقابي  النظام       
وتنقطع  ونهاراً  لياًل  النزالء  بني  التام  الفصل  أساس  النظام على  يقوم هذا  إذ 
خاصة  زن��زان��ة  ف��ي  منفرداً  عقوبته  مسجون  ك��ل  يقضي  بحيث  بينهم  الصلة 
بالسجن ملنع االختالط الضار بني املسجونني. وفي داخل هذه الزنزانة ميارس 

العقوبة. انتهاء  إال حني  يبرحها  وال  أنشطتة  النزيل 

التي  املسيحية  للكنيسة  األولى  العهود  إلي  النظام  هذا  بدايات  وترجع 
ثم  اخلطيئة.  من  وتطهيرها  النفس  مراجعة  إلى  مدعاة  العزلة  أن  تري  كانت 
القرن  نهايات  في  هولندا  في  أمستردام  كسجن  مدنية  أخرى  سجون  عرفته 
1759م.  ال��س��اب��ع ع��ش��ر وس��ج��ن س��ان ميشيل ف��ي روم���ا وس��ج��ن م��ي��الن��و ع��ام 
1790م  عشر  السابع  ال��ق��رن  نهاية  ف��ي  فيالدلفيا  ف��ي  النظام  ه��ذا  طبق  ث��م 
عام  بنسلفانيا  والية  وفي   )1(   John Howard هوارد  جون  أفكار  تأثير  حتت 
 Régime الفيالدلفي  النظام  النظام أسم  أحيانا علي هذا  يطلق  لذا  1827م. 

  Régime pennsylvanien. أو النظام البنسلفاني  philadelphien

في  ق��ب��والً  يالقي  النظام  ه��ذا  ب��دأ  عشر  التاسع  ال��ق��رن  منتصف  وف��ي 
 L’isolement التامة  العزلة  بنظام  أخذ  فرنسا  ففي  أخري.  الدول  من  عدد 
قد  االنفرادية  السجون  عدد  كان  1853م  عام  وفي  1840م.  عام   complet
اجلمعية  أنشئت  1875م  عام  وفي  زنزانة.   4485 على  تشتمل  49 سجناً  بلغ 
نظام  في  التوسع  بهدف     Société Général de  Prisons للسجون   العامة 
السجون االنفرادية ، إال أن التكاليف املالية الباهظة التي يتطلبها تطبيق هذا 

)1(  B. Bouloc، op. cit.، p. 119.
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النظام وقفت حائال دون ذلك ، مما أدى إلي تقلص عدد السجون االنفرادية 
50 سجنا انفراديا فقط)1(. حتى وصل العدد إلي 

السجون  م��ن  ال��ع��دي��د  أن��ش��ئ��ت  إذ   ، بلجيكا  س���ارت  امل��ن��وال  ذات  وع��ل��ي 
يقرر  قانون  1870م  عام  1860. وصدر  عام   Louvain لوفان  في  االنفرادية 
أو  املدة  طويلة  للحرية  السالبة  العقوبات  كافة  علي  االنفرادي  النظام  تطبيق 
قصيرة املدة. واستمر احلال هكذا إلي أنه مت التخلي عن هذا النظام القاسي 

املدة. طويلة  للحرية  السالبة  العقوبات  لتنفيذ  بالنسبة  1945م  في 

: االنفرادي  النظام  تقييم   : ثانيًا 

يتفادى  بأنه  القول  ميكننا  فإننا   ، العقابي  النظام  هذا  تقدير  أردنا  إذا 
بني  الكاملة  اخللطة  عن  والناشئة  اجلمعي  النظام  بشأن  قيلت  التي  العيوب 
أن  نزيل  لكل  يتيح  التام  العزل  على  يقوم  الذي  النظام  فهذا  عليهم.  احملكوم 

والندم. التوبة  الرغبة في  لدية  ويولد  يتأمل في جرمته 

اإلنسانية  والفطرة  بالطبيعة  يصطدم  أن��ه  يعيبه  النظام  ه��ذا  أن  بيد 
األمر   ، واالنفراد  العزلة  وتأبى  والتجمع  والترابط  االنضمام  نحو  تنحو  التي 
إلى   - املدة  طويلة  للحرية  سالبة  بعقوبة  خاصة   – عليه  باحملكوم  يؤدي  الذي 
يدفعه  قد  والنفسية. مما  العصيبة  واالضطرابات  املشاكل  من  للكثير  التعرض 
املؤسسة  من  الهرب  إلى  تقدير  أقل  على  أو  أحياناً  االنتحار  في  التفكير  إلى 
تكاليف  به تخصيص  األخذ  يتطلب  النظام  فإن هذا  ذلك  العقابية. فضال عن 
إنشاء  النظام  هذا  يتطلب  إذ  الدولة.  علي  عبئاً  يشكل  قد  مما  باهظة  مالية 
عدد ضخم من الزنازين وتعيني عدد أكبر من السجانيني واحلراس واملشرفني 
يضعف  النظام  هذا  أن  كما  واألطباء…الخ.  النفسيني  واألخصائيني  اإلداري��ني 
التأهيل  العقابية مما يجعل من برامج  إدارة احملكوم عليه وجتاوبه مع اإلدارة 

أمراً ال طائل من ورائه. والتهذيب  والتثقيف 

النظام  ه��ذا  شهده  ال��ذي  التراجع  وراء  كانت  العيوب  تلك  أن  شك  وال 
األحيان  بعض  إال في  به  مأخوذ  يعد  لم  أنه  ، حتى  تقريباً  العالم  دول  كل  في 

)1(  B. Bouloc، op. cit.، p. 120 et s. 
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احملكوم  من  معينة  طوائف  بصدد  وإما  التدريجي  النظام  مراحل  من  كمرحلة 
عليهم. من قبيل ذلك احملكوم عليهم شديدي اخلطورة أو املصابني بشذوذ أو 
قصيرة  لعقوبة  خاضعاً  عليه  احملكوم  يكون  عندما  أو   ، وعصبي  نفسي  مرض 
مضار  وجتنيبه  العقابية  للمؤسسة  السيئ  الوسط  عن  اب��ع��اده  ويرجى  امل��دة 
معينه  طائفة  من  عليه  احملكوم  يكون  أن  أو   ، عليهم  احملكوم  ببقية  االختالط 
باملهانة  اشعارهم   ع��دم  يرجى  وال��ذي��ن  ال��رأي  جرائم  في  عليهم  كاحملكوم   ،

العادية)1(. اجلرائم  في  باملجرمني  باختالطهم 

)1(  د. محمود جنيب حسني ، املرجع السابق ، ص164 وما بعدها ، د.أحمد شوقي أبو 
خطوة ، املرجع السابق ، ص557 وما بعدها ، د. يسر أنور علي ود. آمال عثمان ، املرجع 
السابق ، ص382-383 ، د. محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص167 ، د. أحمد 
عوض بالل ، املرجع السابق ، ص280 وما بعدها ، د. فتوح الشاذلي ، علم العقاب ، 
1993 ، ص221-222 ، د. فوزية عبد الستار ، املرجع السابق ، ص83 وما بعدها ، د. 

محمد صبحي جنم ، املرجع السابق ، ص118 وما بعدها.
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الثالث املبحث 
األوبراني)   ( املختلط  النظام 

Régime mixte ou Auburnien  

: النظام ونشأته  أواًل : مضمون 

السابقني  النظامني  بني  التوفيق  محاولة  إل��ي  املختلط  النظام  يهدف 
أثارهما  م��ن  واحل��د  مزاياهما  م��ن  االس��ت��ف��ادة  أج��ل  م��ن  واجلمعي  االن��ف��رادي 
العمل  أماكن  في  نهاراً  عليهم  احملكوم  بني  اجلمع  النظام  هذا  فيقرر  السلبية. 
االختالط  ألث��ار  وجتنيباً  النوم.  أثناء  لياًل  بينهم  والفصل  وال��راح��ة  والترفيه 
يطلق علي  لذا   ، عليهم  كافة احملكوم  مع  بالصمت  االلتزام  يتم فرض  النهاري 

.Régime de silence هذا النظام أحياناً اسم النظام الصامت 

في   Auburin أوبرين   مدينة  في سجن  النظام  هذا  بدأت جتربة  وقد 
بالنظام األوبراني. ووفقا  النظام  1818م، لذا يسمي هذا  والية نيويورك عام 
منهم  كل  وع��ني  زميله  ظهر  في  عليه  محكوم  كل  يجلس  السجن  ه��ذا  لنظام 
أن  دون  العمل  أثناء  زيارته  عليه  احملكوم  لألقارب  وميكن  أسفل.  إلى  منكفئة 
يكون للمحكوم عليه احلق في رؤيتهم. كما يحرم احملكوم عليه من حق القراءة 

التدريبية. البرامج  متابعة  أو  والكتابة 

 : املختلط  النظام  تقييم   : ثانيًا 

واالنفرادي  النظامني اجلمعي  يتفادى عيوب  املختلط  النظام  أن  ال شك 
ويجمع بني الكثير من مزاياهما. فهو الشك يتجاوب مع حقائق النفس البشرية 
أق��رب  حياه  عليه  للمحكوم  يعطي  مم��ا  باآلخرين  االجتماع  إل��ى  تسعى  التي 
النظام يهيئ السبيل إلي تنظيم العمل اجلماعي  للحياة الطبيعية. كما أن هذا 

اإلنتاج. أساليب  من  واالستفادة 

أن  إذ   ، السيئ  االختالط  النظام مضار  هذا  يتالفى  أخرى  ناحية  ومن 
فرصة  يعطي  ال  لياًل  عليهم  احملكوم  بني  والعزل  نهاراً  الكامل  الصمت  فرض 
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احملكوم  يجنب  النظام  هذا  أن  كما  املخلة.  واألحاديث  اإلجرامية  لالتفاقات 
التي كانت تنشأ عن تطبيق  النفسية والعصبية  التعرض للمشاكل  عليه مخاطر 

لالنفرادي. النظام 

بالنظام االنفرادي  إذا ما قورن  التكاليف  النظ�ام قليل  وأخيراً فإن هذا 
علي الرغم مما يتطلبه النظ�ام املختلط من إنشاء زنازين بعدد احملكوم عليهم، 
تكلفة  أقل  تكون  وبالتالي   ، فقط  للنوم  إال  معدة  تكون  ال  الزنازين  تلك  أن  إال 

اليومية. كافة مظاهر احلياة  بغرض ممارس�ة  لو جهزت  فيما 

غير أنه يعيب هذا النظام أنه يفرض نظام قاسي في العمل أثناء النهار 
العملية.  الناحية  تنفيذه من  أمر يصعب  ، وهو  بالصمت  بإلزام احملكوم عليهم 
اجتماع احملكوم  أثناء  الصمت  التخفيف من قاعدة  الدول من  بدأت بعض  لذا 
الكثير من  النظام  لهذا  ، مما يجعل  والترفية  الطعام  وأماكن  العمل  عليهم في 
املزايا التي تفوق النظامني اجلمعي واالنفرادي ، األمر الذي حدا بالكثير من 
التدريجي  النظام  مراحل  من  مرحلة  أحياناً  وجعله  بل   ، به  األخذ  إلى  الدول 

النظام األخير)1(. التي تأخذ بهذا  في الدول 

)1(  د. محمود جنيب حسني ، املرجع السابق ، ص170 وما بعدها ، د. أحمد عوض بالل ، 
املرجع السابق ، ص285 وما بعدها

 B. Bouloc، op. cit.، p. 121 et s.  
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الرابع املبحث 
)األيرلندي)  التدريجى  النظام 

Irlandais Régime progressif ou

 

 : النظام ونشأته  أواًل : مضمون 

إلى  للحرية  السالبة  العقوبة  مدة  تقسيم  علي  التدريجي  النظام  يقوم 
في  يطبق  عما  يختلف  عقابي  ن��ظ��ام  مرحلة  ك��ل  ف��ي  يطبق  مختلفة  م��راح��ل 
املراحل األخرى. بحيث تتدرج هذه املرحل من الشدة إلى التخفيف ، وفقاً ملا 
املراحل  أقل  إلى  الوصول  حتى   ، حتسن  من  عليه  احملكوم  سلوك  على  يطرأ 
هذا  فكأن  النهائي.  اإلفراج  تسبق  والتي  الطبيعية  للحياة  األقرب  وهي  شدة 
النظام يهدف إلى تهيئة احملكوم عليه وإعداده لالنتقال من حياة سلب احلرية 

الطبيعية. احلرية  حياة  إلى 

 ، 1840 وقد طبق هذا النظام في اجلزر القريبة من استراليا في علم 
ثم انتقل إلى أيرلندا حيث حتددت معامله الكاملة علي يد العالمة ولتر كروفنت 
Walter Crofton  لذا يسمي هذا النظام أحياناً بالنظام األيرلندي.  ثم عرفته 
من  العديد  في  فرنسا  في  وطبق  وإجنلترا.  كسويسرا  األخرى  األوربية  الدول 
بني  ما  الفترة  في    Les prisons-écoles املدرسة  وسجون  املركزية  السجون 
الصادر  بالقانون  نهائياً  عنه  العدول  مت  أن  إلى   ، 1958م  وعام  1945م  عام 

في 28 يوليو 1978م )1( .

وعادة ما يقسم هذا النظام إلى ثالث مراحل:

في املرحلة األولى يطبق النظام االنفرادي ، حيث يعزل احملكوم عليه 
للحرية، ميارس  السالبة  العقوبة  من  األولي  الفترات  خاصة خالل  زنزانة  في 
فيها حياته اليومية من مأكل ومشرب ، مع السماح له أحياناً بالتريض والترفيه 

)1( B. Bouloc، op. cit.، p. 122 et s ; G. Levasseur، G. Stéfani et Jambu-
Merlin، op. cit.، p. 307 et s. 
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في أوقات محددة كي يتم جتنب مساوئ النظام االنفرادي.

السالبة  العقوبة  مدة  من  األكبر  القسم  وهي   - الثانية  املرحلة  وفي 
نهاراً  البعض  ببعضهم  النزالء  يجتمع  بحيث   ، املختلط  النظام  يطبق   - للحرية 
النوم  أثناء  لياًل  بينهم  الفصل  مع  والراحة  والترفيه  والطعام  العمل  أماكن  في 
النظام  عيوب  ولتفادي  اخلاصة.  زنزانته  إل��ى  منهم  واح��د  كل  ي��أوي  بحيث   ،
إلى  عليهم  احملكوم  تصنف  أن  العقابية  اإلدارة  على  يجب  واملختلط  اجلمعي 

املتجانسة. الواحدة  الطائفة  أفراد  نهاراً بني  ، فتجمع  فئات 

مع  جتاوبه  يثبت  ال��ذي  عليه  احملكوم  يستفيد  األخيرة  املرحلة  وفــي 
وهي  الثقة.  نظام  باسم  يعرف  نظام  من  ويثبت حسن سلوكه  السابقة  املراحل 
مواجهة  على  عليه  احملكوم  خاللها  يتدرب   ، النهائي  اإلف��راج  تسبق  مرحلة 
ب��ع��ي��داً عن  احل��ي��اة الطبيعية. وي��ت��م ذل��ك ع��ن ط��ري��ق وض��ع��ه ف��ي ج��ن��اح خ��اص 
في  دوري��ة  بزيارات  له  والسماح  املدنية  املالبس  بارتداء  له  والسماح  السجن 
فترات قصيرة ، وقد يسمح له أحياناً باالستفادة من نظام اإلفراج حتت شرط 

أو نظام شبة احلرية.

: التدريجي  النظام  تقييم   : ثانيًا 

العقابية علي اإلطالق،  التدريجي هو أفضل األنظمة  النظام  ال شك أن 
بذلك  إذ   ، السلوك  وحسن  االنضباط  روح  عليه  احملكوم  في  ينمي  أن��ه  ذل��ك 
ميكنه االنتقال إلى نظام عقابي أخف. كما أنه نظام يقوم على تأهيل احملكوم 
عليه وتدريبه على حياه احلرية الطبيعية شيئاً فشيئاً ، فيتفادى عيوب االنتقال 

املفاجئ. النهائي  اإلفراج  إلى 

ورغم تأييدنا لهذا النظام إال أنه ال يسلم من النقد. فقد قيل أن املزايا 
لها.  التالية  املرحلة  قد متحوها  التدريجي  النظام  مراحل  إحدى  التي حتققها 
املرحلة  في  عليهم  احملكوم  على  املفروضان  والصمت  العزل  ك��ان  إذا  فمثال 
امل��ج��رم��ني شديدي  وب��ني  بينهم  االخ��ت��الط  تأثير  ت��ف��ادي  إل��ى  ي��ه��دف��ان  األول���ى 
اخلطورة ، فإن انتقال احملكوم عليهم إلى املرحلة التالية األخف قسوة ، والتي 
قد   ، التجمع  فترات  خالل  األحاديث  وتبادل  نهاراً  االختالط  فيها  لهم  يتاح 

األولي. املرحلة  يطيح مبا حققته 
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يضاف إلى ذلك أن معتادي اإلجرام ، ملا لهم من خبرة إجرامية وسجونية 
سلوكهم  بحسن  وإيهامهم  العقابية  اإلدارة  على  التحايل  على  قادرين  يكونوا   ،
على  وه��ذا  أخ��ف.  تالية  مرحلة  إل��ى  االنتقال  من  استفادتهم  وج��وب  ثم  وم��ن 
سلوكه  ويبدو  احلرية  سلب  حياة  يطيق  ال  ال��ذي  املبتدئ  عليه  احملكوم  عكس 
عدوانياً جتاه رجال اإلدارة وال يتجاوب معهم ، مما يوقعه أحياناً حتت طائلة 
النظام  في  أخف  تالية  مراحل  إلى  بالنتقال  يستفيد  فال   ، التأديبي  العقاب 

العقابي.

والواقع أن تلك العيوب ال تنال من مزايا هذا النظام. وال يسعنا من أجل 
وتصنيف  الشخصية  بعلوم فحص  االهتمام  إلى  الدعوة  إال  العيوب  تلك  تفادي 
التقدم الذي يطرأ على  املجرمني ، بحيث يتم الكشف من خاللها على حقيقة 
سلوك احملكوم عليه قبل االنتقال به إلى مراحل تالية. كما أن يفضل في خالل 
والتثقيف  التهذيب  برامج  من  اإلكثار   - العزل  مرحلة  أي   - األول��ى  املرحلة 
الثقة  التالية وقد أوقظت داخله مشاعر  املرحلة  إلى  ينتقل احملكوم عليه  حتى 

املسئولية. وحتمل 

 : التدريجي  النظام  املصري من  املشرع  : موقف  ثالثًا 

نص  عندما  التدريجي  العقابي  النظام  مع  املصري  املشرع  جتاوب  لقد 
يقسم  بأن  1956م  لسنه   396 رقم  السجون  تنظيم  قانون  من   13 امل��ادة  في 
احملكوم عليهم إلى درجات ال تقل عن ثالثة. كما نصت املادة الرابعة من قرار 
سجن  كل  في  تشكيل جلنه  وجوب  على  1959م  لعام   81 رقم  الداخلية  وزير 
ذلك  في  مستعينة  له  املالئمة  الدرجة  في  عليه  احملكوم  وضع  مهمتها  تكون 
ارتكبها وبالعقوبة احملكوم عليه  التي  بتقدير ظروفه الشخصية وبنوع اجلرمية 

بها. 

بقاء  مدة  ذات  إذا  أنه  على  السجون  قانون  من   18 امل��ادة  أيضاً  وتنص 
احملكوم عليه في السجن على أربع سنني وجب قبل اإلفراج عنه أن مير بفترة 
توجب  كما  املزايا.  أو منح  القيود  التدرج في تخفيف  يراعى  أن  ، على  انتقال 
46 من الئحة السجون الداخلية عزل احملكوم عليه عشرة أيام عند بدء  املادة 

العقوبة. تنفيذ 
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النظام  هذا  مع  املصري  املشرع  قبل  من  التجاوب  لهذا  تقديرنا  ورغم 
املصري  التشريع  في  التدرج  نظام  يعيب  أنه  إال  العقابي  التنفيذ  أنظمة  من 
اعتبارات  في ضوء  إمنا حتددت  املشرع  عليها  التي نص  الثالث  الدرجات  أن 
يكون  أن  يجب  كان  التدرج  ضابط  أن  حني  في   ، والعقوبة  اجلرمية  أساسها 

والتهذيب. التأهيل  مقتضيات 

تصنيف  نظام  إال  هو  ما  املصري  املشرع  وضعه  ما  بأن  القول  وميكننا 
يقتضيه  ما  وفق  تدريجية  عقابية  ملراحل  خلقاً  وليس  العقوبة  تنفيذ  بدء  في 
 46 املادة  عليها  التي نصت  العزل  مرحلة  أن  كما  الصحيح.  التدريجي  النظام 
كمرحلة  وليس  لالعتبارات صحية  إمنا وضعت  للسجون  الداخلية  الالئحة  من 
هى  املصري  املشرع  خطة  أن  قلنا  هذا  لألجل  التدريجي.  النظام  مراحل  من 
نوع من التجاوب مع النظام التدريجي وليس تبنى كامل له ، وهو ما يجب على 

النظر فيه)1(.   املشرع املصري أن يعاود 

)1(  في ذات املعنى ، د. أحمد شوقي أبو خطوة ، املرجع السابق ، ص566-565.  
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الثالث الفصل 
العقابية للمعاملة  القانوني  التنظيم 

: وتقسيم  متهيد 

في  يتوقف  ألغراضه   – تدبير  أم  عقوبة   - اجلنائي  اجل��زاء  إن حتقيق 
ألساليب  قانوني  تنظيم  م��ن  العقابية  اإلدارة  تعتمده  م��ا  على  األم��ر  حقيقة 

العقابية.  املؤسسة  داخل  عليه  احملكوم  على  املطبقة  املعاملة 

العقابية - بعضها قد  الدول عدد من األساليب  اعتمدت  من أجل ذلك 
أخرى  مرة  وإعادته  عليه  احملكوم  تأهيل  أجل  من   - عليه  للمحكوم  حقاً  ميثل 
عليه  احملكوم  أصبح  وبحيث  به.  احمليطة  االجتماعية  بيئته  مع  متكيفاً  عضواً 
أو   ، العقابي  التنفيذ  مبرحلة  املتعلقة  الدراسات  اهتمام  محل  هو  فعله  وليس 
، أما جرميته فتبقى خارج  كما يقولون »احملكوم عليه هو الذي يدخل السجن 
من  املنشودة  األهداف  يكون حتقيق  األساليب  تلك  وبقدر سالمة  األسوار«)1(. 

اجلزاء اجلنائي ، خاصة السالب منه احلرية.

العقابية  املعاملة  أن  أثبتت  ق��د  املختلفة  العقابية  ال��دراس��ات  أن  إال 
من  والتقومي.  التأهيل  خاصة  العقوبة  أغ��راض  دائماً  حتقق  ال  السجن  داخل 
املؤسسة  خارج  تطبق  مختلفة  بوسائل  األخذ  إلى  العقابية  النظم  اجتهت  هنا 

)1( M. N. Hosni، La phase exécutoire du procès pénal en droit comparé، 
législation des pays arabes، Rapport présenté au Colloque sur La procédure 
pénale، phase exécutoire، Syracuse، du 28 au 3 oct. 1988، p. 5.
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أجل  ومن   ، للحرية  السالبة  العقوبات  ترتبها  التي  اآلث��ار  من  للحد  العقابية 
الوسط احلر. تأهيل احملكوم عليه في  محاولة 

أو   ، العقابية  املؤسسة  ، سواء داخل  العقابية  املعاملة  ولكل من أساليب 
مستقاًل. مبحثاً  نخصص  سوف  خارجها 
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األول املبحث 
الداخلية العقابية  املعاملة  أساليب 

: وتقسيم  متهيد 

     يقصد بأساليب املعاملة العقابية الداخلية ما تتبعه اإلدارة العقابية 
أن يحقق اجلزاء اجلنائي هدف اإلصالح  أجل  املؤسسة من  داخل  من وسائل 
العمل  ف��ي  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ع��ق��اب��ي��ة  امل��ع��ام��ل��ة  أس��ال��ي��ب  أه��م  وتتحصل  وال��ت��أه��ي��ل. 
التأديبية  اجلزاءات  ونظام  والتهذيب  والتعليم  واالجتماعية  الصحية  والرعاية 

واملكافأة.

دراسة  عليه  احملكوم  دراسة  بداءة  يوجب  األساليب  هذه  تنفيذ  أن  غير 
يتفق  وال��ذي  األمثل  املعاملة  أسلوب  حتديد  ذلك  ضوء  في  ميكن  حتى  كاملة 
العقابية داخل  يلزم أن يسبق دراسة أساليب املعاملة  مع ظروفه. من هنا كان 

عليهم.  للمحكوم  العقابي  بالتصنيف  يسمى  ما  دراسة  العقابية  املؤسسات 

األول املطلب 
العقابي التصنيف 

 :  تقسيم 

 Reclassement des العقابي للمحكوم عليهم  بالتصنيف  لبيان املقصود 
ثم   ، ونظمه   ، ومعاييره   ، مفهومه  التوالي  على  نبني  أن  بنا  يجدر   détenus

منه. املصري  املشرع  موقف 

 : العقابي  التصنيف   : مفهوم  أواًل 

متجانسة  طوائف  إلى  عليهم  احملكوم  تقسيم  العقابي  بالتصنيف  يقصد 
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من حيث الظروف ثم توزيعهم على املؤسسات العقابية ، بهدف إخضاع أفراد 
لتأهيلهم)1(. املالئمة  العقابية  للمعاملة  طائفة  كل 

به  تبدأ  سابق  فني  بعمل  القيام  املعنى  بهذا  التصنيف  إعمال  ويقتضي 
مرحلة التنفيذ يسمى الفحص ، وذلك بإجراء دراسة كاملة عن احملكوم عليهم 
الفحص  بهذا  ويقوم  املالئمة.  املعاملة  وبرامج  التنفيذ  أسلوب  حتديد  بهدف 

التخصصات. مبختلف  الفنيني  من  مجموعة  التصنيف  على  السابق 

وقد ينصب الفحص على احلالة البدنية للمحكوم عليه ويسمى بالفحص 
في  ذلك  يتم  وقد  أم��راض.  من  عليه  احملكوم  يعانيه  عما  للكشف  البيولوجي 
يستهدف  وقد  اللزوم.  عند  املستشفيات  إحدى  في  أو  ذاتها  العقابية  املؤسسة 
عزل  بهدف   ، عليه  للمحكوم  والعصبية  العقلية  احلالة  عن  الكشف  الفحص 
يستهدف  وق��د  عقلية.  أو  نفسية  أم��راض  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  عليهم  احمل��ك��وم 
املختلفة  وق��درات��ة  ذك��ائ��ه  ق��ي��اس  أي   ، عليه  احمل��ك��وم  نفسية  دراس���ة  الفحص 
عنده.  واملزاجية  االنفعالية  النواحي  عن  والكشف  واجتاهاته  ميوله  ومعرفة 
االجتماعية  البيئة  وظروف  طبيعة  عن  الكشف  أخيراً  الفحص  يستهدف  وقد 
لهذه  ملا   ، واألصدقاء  العمل  ومجتمع  األسرة  مجتمع  خاصة   ، عليه  للمحكوم 

األوساط من أثر في توجيه الفرد أحياناً نحو جلرمية.

ال��الئ��ح��ة الداخلية  16 م��ن  امل���ادة  ن��ص��ت  ال��س��اب��ق  ال��ف��ح��ص  وع��ل��ى ه��ذا 
حالته  عن  شاماًل  بحثاً  يتضمن  سجل  مسجون  لكل  بقولها:»يخصص  للسجون 

انتكاس«. أو  يطرأ عليها من حتسن  وما  والنفسية  االجتماعية  النواحي  من 

ويعتبر التصنيف كمرحلة الحقة على الفحص من أهم اخلطوات الالزمة 
التصنيف يحقق غرضاً هاماً  أن هذا  ذلك  العقابية،  السياسة  أهداف  لتحقيق 
من  غيرهم  على  الضار  تأثيرهم  يخشى  الذين  عليهم  احملكوم  عزل  وهو  أال 
املذنبني بسبب ماضيهم اإلجرامي أو فساد أخالقهم، فضاًل عن تقسيمهم إلى 

، د. أحمد شوقي أبو خطوة ،  ، املرجع السابق ، ص275  )1(  د. .محمود جنيب حسني 
املرجع السابق ، ص569 ، د. محمد هشام أبو الفتوح ، علم العقاب ، دراسة تطبيقية ، 

1988 ، ص81.
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فئة)1(. تناسب كل  التي  العقابية  املعاملة  نوع  فئات في ضوئها حتدد 

: العقابي  معاييرالتصنيف   : ثانيًا 

إليها من أجل تصنيف احملكوم عليهم  توجد عدة معايير ميكن االستناد 
 : التالي  النحو  نوجزها على  معايير)2(  بالتحديد سبعة  ، وهي  عقابياً 

هما   ، رئيسيتني  فئتني  إلى  عليهم  احملكوم  تقسيم  يتم  بحيث  السن:   -
فئة األحداث وفئة البالغني. وفي داخل كل فئة ميكن التميز بني مراحل سنية 
هذا  ويهدف  ناضجني.  شيوخ  وإل��ى  شباب  إل��ى  البالغني  يقسم  ك��أن   ، معينة 
الناضجني  بني  أو  واألحداث  الشباب  بني  السيئ  االختالط  إلى جتنب  املعيار 
أكثر  واألحداث  الشباب  أن  باعتبار   ، سناً  منهم  أقل  هم  من  وبني  الشيوخ  من 

واإلصالح. التأهيل  لبرامج  استجابة 

- اجلنس: الشك أن مقتضيات املعاملة العقابية السليمة توجب الفصل 
على  يؤثر  مما   ، بينهما  ال��ش��اذة  العالقات  لنشوء  منعاً  والنساء  ال��رج��ال  بني 
هذا  وإعمال  التقوميية.  التأهيلية  البرامج  مع  وجتاوبه  عليه  احملكوم  سلوك 
للنساء  مع  وأخرى  للرجال  إنشاء سجون خاصة  يقتضي  التصنيف  املعيار في 
اجلسماني  تكوينهم  مع  تتفق  خاصة  عقابية  معاملة  إل��ى  األخ��ري��ات  إخضاع 

والتقومي. برامج اإلصالح  وقدرتهم على حتمل 

عليهم  احملكوم  تصنيف  يتم  املعيار  لهذا  وفقاً  اإلجــرامــي:  املــاضــي   -
العائدين  واملجرمني  املبتدئني  املجرمني  منهم  فيكون   ، متنوعة  طوائف  إل��ى 
من  اجلرمية  عدوى  انتقال  أجل جتنب  من  وذلك   ، اإلج��رام  على  املعتادين  أو 
يراعى  املعيار  ه��ذا  أن  والش��ك  األق��ل.  الطائفة  إل��ى  خ��ط��ورة  األش��د  الطائفة 
هو  مما  أسرع  بشكل  واإلصالح  للتأهيل  املجرمني  من  املبتدئني  طائفة  قابلية 
هذه  إخضاع  يوجب  مما   ، اجلرمية  على  املعتادين  طائفة  بشأن  احل��ال  عليه 

د. محمود جنيب حسني ، املرجع السابق ، ص275 ، د. محمد عيد الغريب ، املرجع   )1(
السابق ، ص192 ، د. أحمد شوقي أبو خطوة ، املرجع السابق ، ص569 ، د. فوزية عبد 

الستار ، املرجع السابق ، ص224.
)2(  ملزيد من التفصيل راجع ، د. أحمد شوقي أبو خطوة ، املرجع السابق ، ص570 وما 

بعدها.



292

األولى. الطائفة  لبرامج أشد قسوة وصرامة من  الطائفة األخيرة 

إلى  عليهم  تصنيف احملكوم  يتم  املعيار  على هذا  بناًء  العقوبة:  - مدة 
ال  والتي   املدة  قصيرة  بعقوبات  عليهم  احملكوم  تضم  األول��ى   : طوائف  ثالث 
متوسطة  بعقوبات  عليهم  احملكوم  فئة  تضم  والثانية   ، األكثر  على  سنة  تتعدى 
املدة التي ال تتجاوز ثالث سنوات على األكثر وال تقل عن سنة ، أما الطائفة 
الثالثة فتضم احملكوم عليهم بعقوبات طويلة املدة والتي جتاوز الثالث سنوات. 
املدة  قصيرة  بعقوبة  عليهم  احملكوم  بني  اجلمع  عدم  هو  التصنيف  هذا  وعلة 
ناشئ عن  أثر سيئ  لهذا اجلمع من  ملا  عليهم  مع غيرهم من طوائف احملكوم 
عليهم  فئة احملكوم  أن  كما  أخرى.  إلى  فئة  من  انتقال عدوى اجلرمية  سهولة 
 ، م��دة  لقصر  نظراً  تأهيلية  لبرامج  يخضعون  ال  ع��ادة  امل��دة  قصيرة  بعقوبة 

العقابية. املؤسسة  داخل  أماكن خاصة  في  بعزلهم  غالباً  ويكتفى 

إلى  عليهم  احملكوم  تقسيم  يتم  املعيار  هذا  ضوء  في  اجلرمية:  نوع   -
طوائف متنوعة ، كأن يفرق بني احملكوم عليهم في اجلرائم العمدية واجلرائم 
غير العمدية ، أو يفرق بني احملكوم عليهم في جرائم الدم أو جرائم املخدرات 
مجرميها  األنواع  تلك  من  نوع  فكل  األخرى.  اجلرائم  في  عليهم  احملكوم  وبني 
متفردي الشخصية. فاحملكوم عليهم في جرائم الدم عادة ذوي طبيعة عدوانية 
يوجب  مم��ا   ، عليهم  احمل��ك��وم  م��ن  بغيرهم  ق��ورن��وا  م��ا  إذا  للمجتمع  وع��دائ��ي��ة 

والقسوة. الشدة  إلى  عقابية متيل  معاملة  إلى  إخضاعهم 

تقسيم احملكوم عليهم  يتم  املعيار  - احلالة الصحية: على أساس هذا 
إلى طائفة األصحاء وطائفة املرضى. وداخل هذه الطائفة األخيرة يتم التمييز 
أو مرض  كان مرض عضوي  إذا  وما   ، املرض  نوع  عليهم بحسب  بني احملكوم 
عدم  في  تتمثل  التي   ، واضحة  التقسيم  ه��ذا  وعلة  عقلي.  م��رض  أو  نفسي 
املصابني  عليهم  احملكوم  إخضاع  إلى  باإلضافة   ، النزالء  بني  العدوى  انتشار 

العالج.  طابع  عليها  يغلب  عقابية  معاملة  إلى  معينة  بأمراض 

عليهم  احمل��ك��وم  ب��ني  الفصل  يتم  املعيار  لهذا  طبقاً  اإلدانـــة:  حكم   -
نهائياً باإلدانة وبيم من صدر ضده فقط أمر باحلبس االحتياطي أو من يكون 
عدم  عند  بالغرامة  الصادرة  لألحكام  تنفيذاً  البدني  اإلك��راه  لنظام  خاضعاً 
احملكوم  أن  شك  فال  اجلبري(.  )التنفيذ  املدني  بالطريق  أو  اختياراً  التنفيذ 
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التأهيل  برامج  إلى  اخلضوع  إلى  يحتاجون  الذين  هم  باإلدانة  نهائياً  عليهم 
إدانتهم  بعد  يثبت  فلم  احتياطياً  احملبوسني  طائفة  أما  والتهذيب.  واإلص��الح 
تفرد  أن  لذا وجب   ، إدانتهم  ثبوت  البراءة حلني  ثم يستفيدون من قرينة  ومن 
البدني  لإلكراه  اخلاضعني  طائفة  أما  براءتهم.  الحتمال  خاصة  معاملة  لهم 
فألنهم ال يخضعون لسلب احلرية إال ملدة قصيرة ، وألن نوازع الشر لم تتأصل  
بداخلهم ، لذا ففي العادة ال يخضعون لبرامج تأهيلية اكتفاًء باستنفاذ الغرض 

البدني. الذي من أجله سلبت حريتهم بعد قضاء مدة اإلكراه 

: العقابي  التصنيف  نظم   : ثالثًا 

للتصنيف العقابي أنظمة ثالثة هى : نظام التصنيف الداخلي ، أو نظام 
املركزي. التصنيف  ونظام   ، اإلقليمي  التصنيف  ونظام  التصنيف،  مكتب 

: الداخلي  التصنيف  : نظام  أ 

 ، التصنيف  مكتب  نظام  أحياناً  املسمى   ، الداخلي  التصنيف  نظام  يقوم 
العقابية من قبل عدد من  املؤسسة  على أساس استقبال احملكوم عليهم داخل 
عليه  محكوم  كل  فحص  أجل  من  املختلفة  النواحي  في  والفنيني  األخصائيني 
على حدة. وفي ضوء هذا الفحص يتم إعداد تقرير عن حالة احملكوم عليه كي 
يتم على أساسه حتديد نوع املعاملة العقابية املالئمة لكل محكوم عليه. وبهذا 

الدمنارك. األمريكية وكذلك  الواليات  النظام أخذت بعض 

الالئحة  من   30 امل��ادة  في  النظام  ه��ذا  إل��ى  املصري  املشرع  أمل��ح  وق��د 
الداخلية للسجون عندما أوجب وجود أخصائي نفسي في كل مؤسسة عقابية 
 ، املختلفة  وقدراته  ذكائه  وقياس  املسجون  دراسة شخصية  عن  مسئوالً  يكون 
عنده  واملزاجية  االنفعالية  النواحي  عن  والكشف   ، واجتاهاته  ميوله  ومعرفة 
التوجيه  فيها  مبا   ، والتوجيه  والعالج  املعاملة  خلطة  السياسة  رسم  وكذلك   ،
التي  الالئحة  من   46 املادة  وكذلك  املسجون.  لها  يصلح  التي  املهنية  للناحية 
أشارت إلى وضع احملكوم عليه عند قبوله في السجن حتت االختبار الصحي 

باملسجونني اآلخرين.  أيام ال يختلط خاللها  مدة عشرة 

اجلهاز  رأي  يكون  ما  غالباً  أن��ه  الداخلي  التصنيف  نظام  على  ويعاب 
العتماد   ، العقابية  ل��إلدارة  بالنسبة  فقط  استشارياً  التصنيف  يجري  ال��ذي 
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يجعل  ، مما  العقابي  اإلداري  العمل  بعيدين عن  فنيني  اجلهاز على أخصائيني 
العملية)1(. الناحية  من  التحقيق  أمراً صعب  توجيهاتهم  تنفيذ  من 

 : التصنيف اإلقليمي  : نظام   ب 

     يقوم هذا النظام على تقسيم إقليم الدولة إلى عدة مناطق ، يكون 
يتولى  جهاز  مؤسسة  كل  بداخل  ويوجد  أكثر  أو  عقابية  مؤسسة  إقليم  بكل 
تصنيف احملكوم عليهم الداخلني في اختصاصه اإلقليمي. ويأخذ بهذا النظام 

ونيوزيالند. السويد  منها  الدول  قليل من  عدد 

ويعيب هذا النظام أنه قد ال يؤدي إلى توحيد املعايير اخلاصة بتصنيف 
استشارية  دائماً  باملؤسسات  املوجودة  األجهزة  أراء  أن  كما   ، عليهم  احملكوم 

العقابية. لإلدارة  بالنسبة 

: : نظام التصنيف املركزي  ج 

يقوم هذا النظام على أساس مبدأ وحدة جهاز التصنيف العقابي. مبعنى 
اجلوانب  كافة  من  عليهم  احملكوم  بكافة  يختص  واح��د  تصنيف  جهاز  وج��ود 
، وكذلك وضع برامج  الدولة  إقليم  والنفسية واالجتماعية على كل  البيولوجية 
هذا  وتوجيهات  لقرارات  وتكون  عليه.  محكوم  لكل  املالئمة  العقابية  املعاملة 

العقابية. اإلدارة  القائمني على  امللزمة قبل   القوة  اجلهاز 

ما   1950 ع��ام  أنشأ  عندما  النظام  بهذا  الفرنسي  امل��ش��رع  أخ��ذ  وق��د 
يسمى مركز التوجيه القومي Centre d’orientation national مبدينة فريزن 
124 زنزانة ويستقبل كل شهر حوالي مائة من  الذي يتضمن نحو   ،  Fresnes
أربعة  حوالي  عليه  احملكوم  فيه  ليقضي  للحرية  سالبة  بعقوبة  عليهم  احملكوم 
أسابيع من أجل فحصه من قبل جلنة متخصصة يرأسها قاضي. وتتولى هذه 
في  يحدد  كي  رئيسها  على  يعرض  عليه  تقرير عن حالة احملكوم  اللجنة وضع 

املناسبة. العقابية  واملؤسسة  املعاملة  نوع  به  ما جاء  ضوء 

وقد أوجب املرسوم الصادر في 25 مايو 1975م إعداد ما يسمى مبذكرة 

)1(  د. أحمد عوض بالل ، املرجع السابق ، ص337 ، د. جالل ثروت ، املرجع السابق ، 
ص268 ، د. محمد هشام أبو الفتوح ، املرجع السابق ، ص84.
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من  مجموعة  على  املذكرة  هذه  وتشتمل   ، La notice d’orientation التوجيه 
ووضعه  ومهنته  املدنية  وحالته  عليه  للمحكوم  الشخصية  كالبيانات  املعلومات 
رأي  وكذلك  االتهام  وق��رار  امل��ادي  ووضعه  وسوابقه  إعانته  ووسائل  األس��ري 

رئيس احملكمة الذي أصدر حكم اإلدانة. 

ويحرر هذه املذكرة مدير املؤسسة العقابية ثم ترسل إلى قاضي التنفيذ 
هذا  يرسل  ثم  يقترحها.  التي  املعاملة  ونوع  عليه  احملكوم  رأيه حول  يبدي  كي 
اإلدارة  مبخاطبة  يكلف  ال��ذي  العقابية  للخدمات  اإلقليمي  املدير  إل��ى  امللف 
من  ج��اء  ما  ض��وء  في  نهائياً  ق��راراً  عليه  احملكوم  بشأن  تتخذ  التي  املركزية 
تكميلي حول  بإجراء حتقيق  تقوم  أن  اإلدارة  ولهذه  التوجيه.  معلومات مبذكرة 

إذا كان لذلك مقتضى)1(. احملكوم عليه 

مبدينة  مركزاً  أنشئت  إذ  كاليابان  أخرى  دول  النظام  بهذا  أخذت  وقد 
ناركنال Narkanal  يقيم فيه احملكوم عليه ملدة شهرين يخضع خاللهما لفحص 
إلى  إرساله  يتقرر  أن  قبل  واالجتماعية  والنفسية  البدنية  النواحي  من  شامل 

الفحص. يسفر عنه  ما  تناسب حالته في ضوء  معينة  مؤسسة عقابية 
 1954 عام  أنشئت  عندما  النظام  بهذا  أخذت  قد  إيطاليا  فإن  وكذلك 
ملؤسسات  العامة  لإلدارة  تابعاً  يكون   Rebibbia ريبيبيا  تصنيف مبدينة  مركزاً 
الوقاية والعقاب بوزارة العدل. وفي البداية فإن هذا املركز كان ذو هدف طبي 
، أي من أجل تقسيم احملكوم عليهم من الناحية الصحية فقط ، إلى أن عدل 
البدنية  النواحي  إل��ى  التصنيف  ميتد  كي   1956 ع��ام  في  املركز  ه��ذا  غ��رض 

واالجتماعية)2(. والعقلية  والنفسية 

: املصري  التشريع  في  العقابي  التصنيف   : رابعًا 

 : التشريع املصري  التصنيف في  : نظم  أ 
املصري  القانون  في  التصنيف  نظم  من  أنواع  ثالثة  إلى  اإلش��ارة  ميكن 

التالي : النحو  على 

)1(  B. Bouloc، op. cit.، p. 13.
)2(  د. أحمد شوقي أبو خطوة ، املرجع السابق ، ص576 ، د. محمد هشام أبو الفتوح ، 

املرجع السابق ، ص85.
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1956م جلان داخل املؤسسات  - التصنيف الداخلي: شكلت في عام 
ومهندس  اجتماعي  وأخصائي  طبيب  وعضوية  السجن  مدير  برئاسة  العقابية 
أجل  من   ، والعقلية  البدنية  لقدراتهم  وفقاً  عليهم  احملكوم  تصنيف  أجل  من 

املالئمة. العقابية  واملعاملة  العمل  نوع  حتديد 

عام  في  السجن  ه��ذا  إنشاء  مت  قد  والتوجيه:  االستقبال  سجن   -
املشدد  أو  املؤبد  بالسجن  عليهم  احملكوم  لالستقبال  طره  منطقة  في   1963
هذا  في  عليهم  احملكوم  ويوضع  سنة.  على  تزيد  مل��دة  احلبس  أو  السجن  أو 
يتم فحصهم عن طريق مجموعة من األخصائيني  يوماً كي  السجن ملدة ثالثني 
تشمل أطباء ووعاظ ومدرسني. ويلزم كل من هؤالء األخصائيني بتقدمي تقرير 
أو  الليمانات  توزيعهم على  تقرر  التوجيه كي  إلى جلنة  عن حالة احملكوم عليه 

السجون.

باجليزة  التربية  بدور  املراكز  هذه  أنشئت  وقد  االستقبال:  مراكز   -
في  األخصائيني  من  مجموعة  قبل  من  األح��داث  من  عليهم  احملكوم  لتصنيف 
مختلف النواحي متهيداً إلحالتهم إلى أمكان اإليداع املناسبة مع حتديد أسلوب 

املالئم. العقابية  املعاملة 

: املصري  التشريع  التصنيف في  : معايير  ب 

أوجب قانون السجون وكذلك الئحته الداخلية الفصل بني فئات متنوعة 
من احملكوم عليهم، وتوزيعهم بالتالي على املؤسسات العقابية وفقاً لعدة معايير 

: التالي  النحو  على 

تنفيذ  إلغائها  قبل  جنائية  إج��راءات   364 املادة  توجب  كانت   : السن   -
العقوبات املقيدة للحرية على األحداث الذين لم يبلغوا السابعة عشر في أماكن 
373/ب من  خاصة منفصلني عن غيرهم من احملكوم عليهم. كما توجب املادة 
الالئحة الداخلية عزل احملكوم عليهم ممن جتاوزوا السابعة عشرة ولم يبلغوا 

املسجونني. بقية  عن  والعشرين  اخلامسة 

أن  للسجون  الداخلية  الالئحة  م��ن  الرابعة  امل��ادة  توجب   : اجلــنــس   -
بالسجن  أو  السجن  بعقوبة  عليهن  احمل��ك��وم  بالنساء  خ��اص  سجن  يخصص 
بالنساء  خاص  سجن   1957 عام  من  يوليو  في  أنشئ  وقد  املشدد.  أو  املؤبد 
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في منطقة القناطر مبوجب القرار الوزاري رقم 42 لسنة 1957م. أما النساء 
احملكوم عليهن بغير العقوبات السابقة فيودعن في أماكن منفصلة عن الرجال 

املركزية حسب األحوال. أو  العمومية  السجون  في 

 367 املادة  أوجبت  عليه:  احملكوم  وسوابق  ومدتها  العقوبة  نوع   -
عليهم  احملكوم  بني  الفصل  األولى  فقرتها  في  للسجون  الداخلية  الالئحة  من 
أقل عن سنة وبني احملكوم عليهم  الشغل ملدة  أو احلبس مع  البسيط  باحلبس 
لهم  من  يعزل  الطوائف  ه��ذه  من  طائفة  كل  وداخ��ل  امل��دة.  تلك  يجاوز  ال  مبا 
امل��واد  في  السجون  قانون  نص  كذلك  م��رة.  ألول  عليهم  احملكوم  عن  سوابق 
العمومية  والسجون  الليمانات  على  عليهم  احملكوم  توزيع  على   4 إلى   1 من 

بها. العقوبة احملكوم  لنوع  وفقاً  واملركزية 

للسجون  الداخلية  الالئحة  م��ن   371 للمادة  وف��ق��اً   : اجلــرميــة  نــوع   -
ذلك  وعلى  منهم.  كل  ارتكبها  التي  اجلرمية  لنوع  طبقاً  عليهم  احملكوم  يقسم 
وبني  امل��خ��درات  جرائم  مرتكبي  وب��ني  ال��دم  جرائم  مرتكبي  بني  الفصل  يلزم 

أولئك وبني مرتكبي جرائم األموال أو غيرها من اجلرائم.

للسجون  الداخلية  الالئحة  من   371 املادة  توجب   : - احلالة الصحية 
قانون  م��ن   19 امل��ادة  وت��وج��ب  البنية.  حيث  م��ن  عليهم  احمل��ك��وم  ب��ني  التفرقة 
من  ملعاملة طبية خاصة  السادس  عند شهرها  احلامل  املرأة  إخضاع  السجون 
حيث الغذاء أو التشغيل أو النوم حتى تضع حملها وميضي عليها أربعون يوماً. 
وال يجوز حرمان احلامل أو األم من الغذاء ألي سبب كان ، مع وجوب توفير 

وملبس وعالج. من غذاء  لطفلها  الكاملة  الرعاية 

- احلبس االحتياطي : توجب املواد من 14 إلى 16 من قانون السجون 
عليهم.  احملكوم  بقية  عن  بعيداً  خاصة  أماكن  في  احتياطياً  احملبوسني  عزل 
ولهؤالء احلق في ارتداء مالبسهم اخلاصة وإحضار ما يلزمهم من الغذاء من 

خارج السجن أو شرائه من داخل السجن.

بأن  السجون  قانون  من   940 املادة  تقضي   : - جنسية احملكوم عليه 
الذين  األجانب  لقبول  العمومي  السجن  في  مكاناً  أن يخصص  الداخلية  لوزير 
املرسوم  لألحكام  بالتطبيق  البالد  عن  البعادهم  متهيداً  مؤقتاً  بحجزهم  يؤمر 



298

بقانون رقم 74 لسنة 1952م في شأن جوازات السفر وإقامة األجانب والقوانني 
الداخلية. وزير  يقررها  التي  املعاملة  األجانب  ويعامل هؤالء  له.  املعدلة 

العقابية - أن  املعاملة  ومن أجل إعمال مبدأ تفريد   – ونأمل من جانبا 
يخصص  أن  عليهم  احملكوم  تصنيف  عند  اعتباره  في  املصري  املشرع  يأخذ 
احملكوم  لبعض  العقابية  املؤسسة  داخل  مستقلة  أقساماً  األقل  على  أو  سجوناً 
لهم  خاصة  معاملة  تقرير  مع   ، السياسية  واجلرائم  ال��رأي  جرائم  في  عليهم 
بالنظر إلى أن أثار تنفيذ العقوبة عليهم تكون مختلفة عن تلك املعرفة بالنسبة 

العادية)1(. اجلنائية  القضايا  في  عليهم  للمحكوم 

الثاني املطلب 
الـــعـــقـــــــابــــي الـعـــمـــــــــــل 

: العقابي  العمل  : نشأة  أواًل 

 Le travail pénitentiaire السجون  في  العمل  أن  على  التأكيد  ميكننا 
يرجع إلى فترات لم يكن فيها املعنى احلالي للسجن قد ظهر ، بحسبانه مكاناً 
لتنفيذ العقوبة اجلنائية ال مكاناً للتحفظ على األفراد حلني محاكمتهم أو حلني 
عرف  والوسطى  القدمية  العصور  في  فحتى  عليهم.  البدنية  العقوبة  تنفيذ 
األعمال  في  يسخرون  عليهم  املتحفظ  كان  حيث   ، السجون  في  العمل  نظام 
الشاقة مثل جتديف السفن وأعمال املناجم أو يرسلون إلى املستعمرات بهدف 

وإيالمهم. بهم  التنكيل 

القرن  خ��الل  العقابية  املؤسسات  داخ��ل  يظهر  العقابي  العمل  ب��دأ  ث��م 
أمستردام  عمل  مبنازل  يعرف  ما  إنشاء  مت  عندما  هولندا  في  عشر  السادس 
يكن  لم  األثناء  تلك  في  أنه  بيد   . Les maisons du travail d’Amsterdam
من  واحل��د  عليه  احمل��ك��وم  ل��إلي��الم  وسيلة  إال  العقابية  املؤسسة  داخ��ل  العمل 

)1(  في ذات الرأي ، د. محمد هشام أبو الفتوح ، املرجع السابق ، ص 97.
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تكميلية  عقوبة  يكون  أن  إلى  أقرب  فهو   ، اإلجرامية  وخطورته  البدنية  طاقته 
للحرية)1(. السالبة  العقوبة  جانب  إلى 

وقد استمر احلال هكذا حتى بدايات القرن التاسع عشر وظهور الدعوات 
والسعي  عليه  احملكوم  بشخص  واالهتمام  العقوبات  قسوة  من  للحد  الفكرية 
األسمى  العقوبة  يغدو هذا اإلصالح هو هدف  بحيث   ، وتأهيله  نحو إصالحه 
ويعلو على اإليالم والتكفير. وكان من ثمار هذه األفكار أن تغيرت النظرة للعمل 
في السجون. فلم يعد هذا األخير أحد عناصر العقوبة بل أصبح أداة ووسيلة 
عليه.  للمحكوم  والنفسي  اجلسدي  التكامل  على  احلفاظ  إلى  تهدف  للتأهيل 
األوبراني(  )النظام  اجلماعية  السجون  فكرة  ظهور  مع  املفهوم  هذا  راج  ولقد 
الصناعية  األعمال  في  عليهم  احملكوم  تشغيل  فكرة  على  أساساً  تقوم  التي 

أيضاً. الدولة وعلى احملكوم عليه  بالفائدة على  يعود  والزراعية مبا 

 : الدولية  املؤمترات  العقابي في  العمل   : ثانيًا 

إن أهمية العمل العقابي قد جعلت منه موضوعاًً للبحث من قبل العديد 
من املؤمترات الدولية. وميكننا أن نشير هنا بصفة خاصة إلى املؤمتر الدولي 
أوصى  وال��ذي   ،  1950 ع��ام  في  بهولندا   La Hayes اله��اي  في  انعقد  ال��ذي 

: التالي)2(  النحو  نذكرها على  العقابي  العمل  توصيات عن  بثمان 

- أن ينظر إلى طبيعة العمل في السجون كأحد وسائل املعاملة العالجية 
تتحمل  وأن  كذلك.  التزام  أنه  ولو   ، جميعاًُ  لهم  حقاً  واعتباره   ، للمسجونني 
الدولة عبئ تدبيره لهم ، على أن يكون لهم احلق في اختيار العمل الذي يريده 

التدريب وإدارة السجن ونظامه. كل منهم في حدود ما تسمح به احتياجات 

للعمل احلر. العمل في ظروف مشابهة  تنظيم   -

)1(  د. يسر أنور علي ود. آمال عثمان ، املرجع السابق ، ص457 وما بعدها. وملزيد من 
التفصيل ، د. حسن عالم ، العمل في السجون ، دراسة في النظرية العامة للعمل في 

النظم  العقابية ، رسالة دكتوراه ، القاهرة ، 1960.
B. Bouloc، op. cit.، p. 164 et s.

)2(  راجع د . رءوف عبيد ، املرجع السابق ، ص529-528 .
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واالق��ت��ص��ادي��ة  ال��ت��رب��وي��ة  األغ���راض  حتقيق  ف��ي  التشابه  ه��ذا  أهمية   -
السجون. في  للعمل  واالجتماعية 

خ��ارج  ف��ي  وللصناعة  للعمل  السجناء  عمل  منافسة  دع��وى  دح��ض   -
السجن.

السجناء  ومتتع  املهنة  وأم��راض  العمل  إصابات  عن  التعويض  وجوب   -
البالد. في  القائمة  االجتماعي  التأمني  بنظم 

أس��اس  على  يحسب  عمله  ع��ن  أج���راً  امل��س��ج��ون  يتقاضى  أن  وج��وب   -
السجن. خارج  السائدة  القواعد 

أي  قبل  هو  الصغار  للمجرمني  بالنسبة  العمل  من  الغرض  يكون  أن   -
احتياجات  كل  ملواجهة  احلرف  تنويع  لذلك  ويلزم  حرفه.  تعليمهم  أخر  اعتبار 

التعليم. هذا 

ممارسة  في  فراغه  لوقت  املسجون  استغالل  أسباب  توفير  وج��وب   -
الرياضي. والتدريب  الذهني  النشاط  أوجه  هواياته فضاًل عن 

اجلنائي  الدولي  جنيف  مؤمتر  قرره  ما  إلى  نشير  أن  كذلك  كما ميكننا 
وسيلة  هو  وإمنا  إضافية  عقوبة  العمل  يعتبر  أنه:»ال  من  1955م  عام  العقابي 
للسير قدماً بتأهيل املسجون وتدريبه على العمل وتكوين عادات أفضل خاصة 
املسجونني  مصالح  أن  على  توصياته  في  املؤمتر  هذا  أكد  كما  لدية«.  بالعمل 
وتدريبهم املهني يجب أال يخضع ملقتضيات حتقيق ربح مالي من الصناعة في 

السجن)1(.

العقابي اآلن إلى أن أصبح وسيلة لتأهيل املسجون  العمل  انتهى  وهكذا 
بها. بالعقوبة املقضي  له  إلى تقوميه وال شأن  وعنصراً يهدف 

 : العقابي  العمل  أغراض   : ثالثًا 

يهدف عمل احملكوم عليه داخل املنشئات العقابية إلى حتقيق العديد من 

)1(  راجع التوصية رقم2 ملؤمتر جنيف 1955 ، د. حسن عالم ، املرجع السابق ، ص76-
.77
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األغراض: فهو أوالً وسيلة ملنع البطالة السجونية التي قد تدفع احملكوم عليه 
إلى التمرد على النظام الداخلي للمؤسسة العقابية)1(. فقد لوحظ أن احملكوم 
من  ويزداد  وهمية  ملظالم  أنه ضحية  إلى  تفكيره  ينصرف  يعمل  ال  الذي  عليه 
القائم  بالنظام  اإلخالل  إلى  فيتجه  فيها  والعاملني  املؤسسة  نظام  على  حقده 
مبا  عليه  للمحكوم  املعطلة  اجلسدية  الطاقات  يستنفذ  العقابي  فالعمل  فيها. 
وعن  نفسه  ع��ن  راض��ي��اً  ويجعله  املفيدة  األش��ي��اء  إل��ى  تفكيره  يصرف  يجعله 
اإلدارة  مع  تعاونه  من  يسهل  أن  شأنه  من  ال��ذي  األم��ر   ، السجن  في  معيشته 

وتأهيله)2(. تهذيبه  أجل  يبذل من  كل مجهود  العقابية وجناح 

أن  حيث   ، العقوبة  غ��رض  يحقق  العقابي  العمل  أن  ذل��ك  إل��ى  يضاف 
جتعل  القوانني  م��ن  كثير  أن  ذل��ك  يؤكد  عقابية.  طبيعة  السجون  ف��ي  للعمل 
أنها  كما   ، اخلطورة  شديدة  اجلرائم  لبعض  عقوبة  املشدد  أو  املؤبد  السجن 
احلبس  بني  للحرية  السالبة  العقوبات  ألخف  كمثال  احلبس  عقوبة  في  تفرق 
يفي  لم  إذا  احلبس  عن  بدياًل  العمل  يكون  وقد  الشغل.  مع  واحلبس  البسيط 
احملكوم عليه مبا عليه من غرامات أو املصاريف أوما يجب رده من تعويضات 
قبل  يطلبه  أن  عليه  للمحكوم  ميكن  الذي  البدني  اإلكراه  بنظام  يعرف  فيما   ،

النيابة األمر به)3(. أن تصدر 

وإذا كان من بني أغراض العقوبة إعادة تأهيل احملكوم عليه ، فال شك 
ميكن  الطريق  فبهذا  العقابي.  للعمل  عليه  احملكوم  إخضاع  هو  ذلك  أداة  أن 
الشخصي  واستعداده  ميوله  مع  تتالءم  معينة  على حرفة  عليه  تدريب احملكوم 
وتساعده على االستمرار في مباشرتها بعد اإلفراج عنه ، مما يباعد بينه وبني 

املستقبل. في  اإلجرام 

كان  كلما  العمل  ط��ري��ق  ع��ن  عليه  احمل��ك��وم  تأهيل  يسهل  أن��ه  ش��ك  وال 
العادية والطبيعية لإلنسان )النظام  العقابي للمنشأة يقترب من احلياة  النظام 
األوبراني(. فهذا النظام األخير يتيح أكبر فرصة الجتماع احملكوم عليهم نهاراً 

)1(  د. محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص203-202.
)2(   د. محمود جنيب حسني ، دروس في علم اإلج��رام والعقاب ، دار النهضة العربية ، 

1982 ، ص.302.
)3(   د. محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص202 وما بعدها.
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عليه  احملكوم  قدرات  تنمية  على  يساعد  ، مما  اجلماعي  العمل  فرصة  ويهيئ 
العمل  كان  كلما  أكثر  التأهيل  فرصة  وتزداد  جديدة)1(.  فنيه  مهارات  وإكسابه 
ميارس خارج املنشأة العقابية. حيث يتيح له ذلك التدريب على الوسائل الفنية 
احلديثة التي تتطابق مع ما سوف يراه من أدوات عند خروجه من املؤسسة ، 
والبدني  النفسي  التوازن  الوسط احلر على حفظ  في  العمل  أداء  يساعد  كما 

واالجتماعية.    األسرية  وروابطه  وحفظ صالته  عليه  للمحكوم 

بالنسبة  أو  للنزيل  بالنسبة  سواء  اقتصادي  غرض  أيضاً  للعمل  أن  على 
الذي  العمل  مقابل  من  جزء  ادخار  على  عليه  احملكوم  يساعد  فالعمل  للدولة. 
يتقاضاه داخل املؤسسة يساعده حني اإلفراج عنه على مواجهة األعباء املادية 
فهو  للدولة.  بالنسبة  اقتصادية  مصلحة  يحقق  العقابي  العمل  أن  كما  للحياة. 
هذه  تستقطع  حيث  للدولة  اإلنفاقي  ال��ع��بء  تخفيف  ف��ي  يساعد  ناحية  م��ن 
ناحية  بإعاشته. ومن  تعهدها  األخيرة جزء من أجر عمل احملكوم عليه مقابل 
حيث   ، الدولة  في  والتنمية  اإلنتاج  لزيادة  أداة  السجوني  العمل  ف��إن  أخ��رى 
وخارج  داخل  العمل  ورش  تنتجه  ما  بيع  عن  ناجت  لها  مالياً  عائداً  العمل  يدر 
املؤسسات العقابية. على أنه يجب أن يظل هذا الغرض بالنسبة للدولة غرض 
وبني  عليه  احملكوم  تأهيل  مقتضيات  بني  تعارض  هناك  كان  إذا  بحيث  ثانوي 

الغرض األخير)2(. بهذا  التضحية  فإنه يجب  الدولة  وربحية  اإلنتاج  زيادة 

تلك  تكون  فقد  عليه.  احملكوم  بها  يكلف  أن  ميكن  التي  األعمال  وتتنوع 
في  احلق  للنزيل  يترك  أن  يجب  أنه  رأينا  وفي  زراعية.  أو  صناعية  األعمال 
عليه  يقبل  منتجاً حتى  العمل  يكون هذا  أن  ، على  يناسبه من عمل  ما  اختيار 
املؤسسة  خ��ارج  كائن  هو  ملا  مطابقاً  وأسلوبه  نوعه  يكون  وأن  عليه  احملكوم 
يشعر  حتى  عليه  احملكوم  يتقاضاه  ع��ادل  مقابل  له  يتقرر  وأن   ، العقابية)3( 

)1(   B. Bouloc، op. cit.، p. 167 et s.
)2(   د. محمد هشام أبو الفتوح ، املرجع السابق ، ص168.

)3(  يردد هذا األمر البند رقم 72 من قواعد احلد األدنى ملعاملة املذنبني بقوله »يجب أن 
يكون تنظيم العمل ووسائله في املؤسسات العقابية على غرار مثيله في املجتمع اخلارجي 
على قدر املستطاع ، حتى ميكن تهيئة املسجونني وإعدادهم ملواجهة الظروف الطبيعية 

للحياة املهنية«.
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العقوبة. انقضاء مدة  بعد  فيه  االستمرار  إلى  ويدفعه  به  ويتعلق  العمل  بقيمة 

1/71 من قواعد احلد  ووفقاً ملا تنص عليه البند رقم  وبصفة عامة – 
يجب أال يكون العمل في السجون ذا طبيعة مؤملة)1(.  األدنى ملعاملة املذنبني – 
إذا  أو   ، البدنية  املسجون  قوة  يزيد على  كان  إذا  كذلك  يكون  العمل  أن  ونري 

كان يوقع به أملاً ال مبرر له ، أو كان يشكل خطراً على صحة املسجون)2(.

: العقابي  للعمل  القانوني  التنظيم   : رابعًا 

السجون.  في  العمل  تنظيم  أجل  من  متنوعة  أنظمة  ثالثة  الدول  تعتمد 
أو   L’entreprise générale العامة  املقاولة  نظام  طريق  عن  ذل��ك  يتم  فقد 
 La régie املباشر  االستغالل  لنظام  وفقاً  أو   La concessionالتوريد بأسلوب 

.directe

 : أ : نظام املقاولة العامة 

وفقاً لنظام املقاولة تعهد الدولة إلى أحد املقاولني باالنفاق الكامل على 
أمر حتديد  املتعهد  لهذا  ويترك  احملكوم عليهم من مأكل وملبس وأجور عمل. 
أنواع العمل التي يكلف احملكوم عليهم بأدائها ، وشروط ووسائل العمل. ويلزم 
وأن  اإلنتاج  مستلزمات  بكل  عليهم  احملكوم  ميد  بأن  النظام  هذا  وفق  املقاول 
املرتبطة  األخطار  كافة  يتحمل  وأن  اخلاص  حلسابه  املنتجات  بيع  هو  يتولى 
تقدم  ما  وغالباً  باإلنتاج.  املرتبطة  االقتصادية  املخاطر  كافة  وكذلك  بالعمل 
احملكوم  تشغيل  نفقات  الغالب  في  تزيد  حيث  مالي  دعم  املقاول  إلى  الدولة 

املؤسسة)3(. منتجات  بيع  مقابل  عليه  يحصل  ما  على  عليهم 

ببعض  حدا  ، مما  الدولة  خزينة  يرهق  ال  النظام  هذا  أن  من  وبالرغم 
مع  يتعارض  أنه  إال   ، أوربا  في  الصناعية  الثورة  بدء  مع  به  األخذ  إلى  الدول 

)1(  وتطبيقاً لذلك فقد ألغى وضع القيد احلديدي في قدمي احملكوم عليه بعقوبة األشغال 
الشاقة أثناء العمل وذلك بالقانون رقم 57 لسنة 1955.

)2(  د. غنام محمد غنام ، املرجع السابق ، ص171.
)3(   د . محمود جنيب حسني : املرجع السابق ص188 ، د يسر أنور علي ود. آمال عثمان 

، املرجع السابق ، ص471 ، د. أحمد شوقي أبو خطوة ، املرجع السابق ، ص612. 
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من  ربح  الرئيسي هو حتقيق  فاملقاول هدفه  عليهم.  تأهيل احملكوم  مقتضيات 
والصحية  االجتماعية  ظروفهم  عن  النظر  بغض  عليه  احملكوم  تشغيل  وراء 
داخل  كبير  بنفوذ  يتمتع  النظام  هذا  في  املقاول  أن  إلى  باإلضافة  والنفسية. 
خطيرة  سلبية  بنتائج  يأتي  قد  الذي  األمر  املسجونني  وعلى  العقابية  املنشأة 

العقابية)1(. املؤسسة  ونظام  أمن  متس 

ب : نظام التوريد :

ال��ع��ق��اب��ي��ة ص��اح��ب االم��ت��ي��از  ت��خ��ت��ار اإلدارة  ال��ت��وري��د  ط��ب��ق��اً ألس���ل���وب 
بحق  ويحتفظ  واآلالت  األولية  باملواد  النزالء  ميد  ال��ذي   Confectionnaire
احلق  اإلدارة  لتلك  يترك  أن  على  الشخصي.  حلسابه  السجن  منتجات  بيع 
املكلفني  عليهم  احملكوم  اختيار  في  واحل��ق  املسجونني)2(  على  اإلش��راف  في 
وقدراتهم  واستعداداتهم  والنفسية  الصحية  ظروفهم  ذلك  في  مراعية  بالعمل 

اخلاصة)3(.

من  امل��ال  م��ن  مبلغ  على  العاملة  األي��دي  ت��وري��د  مقابل  ال��دول��ة  وحتصل 
وجود  لعدم  نظراً  مرتباً  وليس  لها  مكافأة  ميثل  املقابل  وهذا  العمل.  صاحب 
عقد تأجير خدمات ال بني صاحب العمل واحملكوم عليه ، وال بني هذا األخير 
عقد  وليس  إداري  عقد  محض  بأنه  يوصف  قائم  هو  فما  العقابية.  واإلدارة 
اإلنتاج  نظام  وف��ق  املقابل  ه��ذا  يتحدد  وق��د  للكلمة)4(.  الدقيق  باملعنى  عمل 

)1(  د.محمد هشام أبو الفتوح ، املرجع السابق ، ص189 ، د. يسر أنور علي ود. آمال عثمان 
، املرجع السابق ، ص472 ، د. محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص205. لهذه 

العيوب عدلت فرنسا عن هذا النظام في أبريل من عام 1927.س
G. Levasseur، G. Stéfani et Jambu-Merlin، op. cit.، p. 372.  
املسجونني  يكون  ب��أن  املذنبني  ملعاملة  األدن��ى  احل��د  قواعد  من   2/73 البند  يوصي    )2(
دائماً حتت إش��راف مصلحة السجون عندما يستخدمون في عمل ال تتحكم فيه هذه 

املصلحة. 
)3(  د. محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص205 ، د. يسر أنور علي ود. آمال عثمان ، 

املرجع السابق ، ص472 ، د. أحمد شوقي أبو خطوة ، املرجع السابق ، ص614.
B. Bouloc، op. cit.، p. 169 et s.

)4(  د. أحمد شوقي أبو خطوة ، املرجع السابق ، ص615.
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بالقطعة حيث ال يدفع للدولة مقابل توريد األيدي العاملة مبلغاً محدداً جزافاً 
قطعة  لكل  ثمناً  أنه  إلى  بالنظر  يحدد  ولكنه  للعمل  أجر  أنه  فيه  مراعياً  أو 

إليه)1(. تسلم 

االعتبارات  ببعض  أحياناً  التضحية  إلى  ي��ؤدي  أن  النظام  هذا  ويعيب 
رج��ال  إق��ب��ال  ع��دم  ع��ن  فضاًل   ، االقتصادية  االع��ت��ب��ارات  مقابل  ف��ي  العقابية 
اإلشراف  من  يحرمهم  إذ  مصاحلهم  يحقق  ال  ألنه  النظام  هذا  على  األعمال 

النظام)2(. املستغلة وفق هذا  أموالهم  الكامل على رؤوس 

: ج : نظام االستغالل املباشر 

بنفسها تشغيل  العقابية  تتولى اإلدارة  املباشر  بناًء على نظام االستغالل 
الكامل عليهم واإلشراف على اإلنتاج وحتمل مخاطره  احملكوم عليهم واإلنفاق 
وامل��واد  اآلالت  بتقدمي  فتقوم  املجال.  هذا  في  بأحد  تستعني  وال  االقتصادية 
املنتجات حلسابها)3(. تسويق  ثم  النزالء  على  الكامل  باإلنفاق  وتختص  األولية 

مخصصاً  اإلن��ت��اج  يكون  أن  فإما   : املباشر  االستغالل  أغ��راض  وتتنوع 
)اإلن��ت��اج  احلكومية  امل��ص��ال��ح  م��ن  غيرها  أو  العقابية  امل��ؤس��س��ات  الس��ت��ه��الك 
السوق احلرة  للجمهور في  البيع  بغرض  اإلنتاج  يكون  أن  وإما    ، لالستهالك( 
املزارع  في  املسجونني  تشغيل  من  الدولة  تستفيد  أن  وإما   ، للتسويق(  )اإلنتاج 
للخدمات  )التشغيل  العامة  ذلك من اخلدمات  العامة وغير  والطرق  احلكومية 

العامة()4(.

من  الكامل  لإلشراف  يخضعون  عليهم  احملكوم  بأن  النظام  هذا  وميتاز 
جانب اإلدارة العقابية مما ميكنها من توجيه العمل لهدف اإلصالح والتأهيل.

)1(  د. محمد هشام أبو الفتوح ، املرجع السابق ، ص189 ، د. يسر أنور علي ود. آمال عثمان 
، املرجع السابق ، ص472.

)2(  د . محمد عيد الغريب املرجع السابق ، ص205 ، د. يسر أنور علي ود. آمال عثمان ، 
املرجع السابق ، ص472.

)3(  د. يسر أنور علي ود. آمال عثمان ، املرجع السابق ، ص473-472.
)4(  د. محمد هشام أبو الفتوح ، املرجع السابق ، ص190.

B. Bouloc، op. cit.، p. 169 et s.
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إال أنه قد عيب على هذا النظام أنه أحياناً يثقل امليزانية العامة للدولة 
حيث تتحمل هذه األخيرة بنفقات تشغيل احملكوم عليهم ، وقد تتحمل بخسارة 
لنقص  احلر  السوق  في  نظيره  عن  ج��ودة  أقل  العقابية  املؤسسة  إنتاج  لكون 

احلديثة)1(. التقنية  وسائل  أو  الفنية  املهارات 

بيد أنه ال جتب املبالغة في هذا النقد حيث أن االعتبار االقتصادي في 
في  للعمل  والتهذيبية  التأهيلية  الوظيفة  على  يطغى  أال  يجب  العقابي  العمل 
السجون. من أجل هذا أوصى البند رقم 1/73 من قواعد احلد األدنى ملعاملة 
بإدارة مصانعها ومزارعها  السجون  تقوم مصلحة  أن  بأنه من املفضل  املذنبني 
به  املعمول  النظام  وهو  متعهدين خصوصيني.  طريق  عن  وليس  مباشرة  إدارة 

املصرية)2(.   السجون  في 

: ومقابله  للعمل  القانونية  الطبيعة  خامسًا: 

: العقابي  العمل  أ : طبيعة 

عليه  احملكوم  يتحمله  التزاماً  العقابي  العمل  كان  إذا  عما  التساؤل  يثور 
العمل  أن  اعتبار  إلى  الفقه  في  الغالب  ال��رأي  يتجه  الدولة.  قبل  حق  أنه  أم 
له  حق  نفسه  الوقت  في  فهو  عليه  احملكوم  يتحمله  ال��ت��زام  أن��ه  كما  العقابي 
أو  االلتزام  غلبت مظاهر  وإن   ، والواجب  بني احلق  مزيج  فهو  الدولة)3(.  إزاء 

الواجب على مظاهر احلق.

العمل داخل  العقابي يغلب عليه طابع االلتزام يعود إلى أن  العمل  وكون 
املؤسسات األصل فيه اإللزام واالستثناء أن تعفى بعض الفئات منه العتبارات 

)1(  د. أحمد شوقي أبو خطوة ، املرجع السابق ، ص614 ، د. محمد عيد الغريب ، املرجع 
وما  ، ص191  السابق  املرجع   ، الفتوح  أبو  هشام  محمد  د.   ، السابق ص207-206 

بعدها.
)2(  د. محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ص207-206.

)3(  د. محمد هشام أبو الفتوح ، املرجع السابق ، ص186 ، د. محمد عيد الغريب ، املرجع 
 ، السابق  املرجع   ، غنام  محمد  غنام  د.  ال��رأي  ه��ذا  راج��ع عكس  ، ص204.  السابق 

ص169.
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السجون  تنظيم  ق��ان��ون  م��ن   24 امل��ادة  نصت  فقد  املشرع)1(.  يقدرها  خاصة 
باحلبس  عليهم  احمل��ك��وم  أو  اح��ت��ي��اط��اً  احمل��ب��وس��ني  تشغيل  ي��ج��وز  ال  أن��ه  ع��ل��ى 
إذا  أن��ه  كما  ذل��ك.  في  رغبوا  إذا  إال  البدني)2(  لإلكراه  واخلاضعني  البسيط 
التأديبية التي  رفض السجني أو امتنع عن القيام بالعمل توقع عليه اجلزاءات 
والتأهيل  للتهذيب  أسلوب  العمل  وذلك ألن  للسجون  الداخلية  الالئحة  تقررها 

العقابية)3(. املعاملة  في  وعنصراً 

وبالرغم من أن العمل له طبيعة االلتزام إال أنه في ذات الوقت يعد حقاً 
املجتمع  عاتق  على  تلقى  كإنسان  عليه  احملكوم  صفة  ألن  وذل��ك   ، للمسجون 
توفير عمل له ، كما أن وصف العمل بأنه أسلوب للتهذيب والتأهيل يبني على 
احلديثة  العقابية  لالجتاهات  وفقاً  التأهيل  إذ   ; عليه  للمحكوم  حقاً  اعتباره 
حق حتى ملن انحرف سلوكه وسلك سبيل اجلرمية)4(. ويؤكد طبيعة العمل كحق 
أنه ال يجوز حرمان السجني منه على سبيل العقوبة التأديبية ، حيث يعد ذلك 

العقاب. الدولة في استعمال حقها في  تعسف من 

: العمل  : طبيعة مقابل  ب 

احملكوم  حصول  اجلنائي  اجل��زاء  وإنسانية  اجلنائية  العدالة  تستوجب 
أو خارج  أو خدمي داخل  إنتاجي  به من جهد  قام  العمل نظير ما  عليه ملقابل 
التأهيل  لتحقيق  وسيلة  وإمن��ا  جنائي  ج��زاء  ليس  فالعمل  العقابية.  املؤسسة 
واإلصالح ويبعد متاماً عن العقوبة التي تقف عند حد سلب احلرية. فال شك 
أن مقابل العمل يشعر احملكوم عليه بقيمة العمل ومينحه الثقة في نفسه وفي 

عنه. اإلفراج  بعد  الشريفة  بالطريقة  إشباع حاجاته  قدرته على 

)1(  د. محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص202 ، د. غنام محمد غنام ، املرجع السابق 
، ص172.

)2(  هذه الفئة مضافة بقرار وزير الداخلية بتعديل الالئحة الداخلية للسجون سنة 1971 
)م16(.

)3(  د. محمد عيد الغريب : املرجع السابق ص204.
)4(  في ذات املعنى ، د. محمود جنيب حسني ، املرجع السابق ، ص304 وما بعدها ، د. 
محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص205 ، د. محمد هشام أبو الفتوح ، املرجع 

السابق ، ص188.



308

وفي  الدولية  املواثيق  ف��ي  ثابت  العمل  مقابل  ف��ي  عليه  احمل��ك��وم  وح��ق 
العاملي  اإلعالن  من   23 املادة  من  الثانية  الفقرة  فتنص  الوطنية.  التشريعات 
عن  املثل  أجر  في  احلق   ، وبدون متييز   ، فرد  »لكل  أنه  على  اإلنسان  حلقوق 
ملعاملة  األدن��ى  احل��د  ق��واع��د  م��ن   76 رق��م  البند  وينص  ي��ؤدي��ه«.  ال��ذي  العمل 
مكافآت  لنظام  طبقاً  عمله  على  املسجون  يثاب  أن  يجب  أنه  على  املسجونني 
بإنفاق جزء على األقل  النظام ، يجب السماح للمسجونني  عادلة. وطبقاً لهذا 
آخ��ر ألسرهم.  ج��زء  وإرس���ال  بها  لهم  امل��ص��رح  األش��ي��اء  ل��ش��راء  مكاسبهم  م��ن 
مكاسب  من  بجزء  السجن  إدارة  احتفاظ  على  أيضاً  النظام  ينص  أن  ويجب 

عنه. اإلفراج  عند  إليه  تسلم  لتوفير حصيلة  السجني 

السجون حق احملكوم عليهم في  تنظيم  قانون  25 من  املادة  وقد قررت 
الداخلية  الالئحة  إل��ى  وعهدت   ، السجن  في  أعمالهم  مقابل  على  احلصول 
للسجون  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��الئ��ح��ة  خ��ص��ص��ت  وق���د  األم����ر.  ه���ذا  بتنظيم  ل��ل��س��ج��ون 
إلى   8 )املواد من  املنظمة ألجور املسجونني  لبيان األحكام  الثاني منها  الفصل 

 .)1()14

26 من قانون تنظيم السجون فإنه ال يجوز توقيع احلجز  وطبقاً للمادة 
مقابل  إدارة لسجن في خصم  بحق  دون إخالل  وذلك  عليه  أجر احملكوم  على 
نصف  في  التصرف  للمسجون  ويجوز  املسجون.  فيها  تسبب  التي  اخلسائر 
له  فيصرف  أجر  من  عليه  احملكوم  يستحقه  ما   باقي  أما  املستحق)2(.  األجر 

الوفاة. لورثته الشرعيني عند  أو  عند اإلفراج 

ورغم أن حق احملكوم عليه في مقابل العمل متفق عليه  ، إال أنه قد ثار 

)1(  وفقاً للمادة العاشرة من الالئحة الداخلية للسجون يحرم من ميزة أجر العمل احملكوم 
عليهم بالسجن املؤبد أو املشدد وذلك مدة تعادل ربع مدة العقوبة احملكوم بها بشرط أال 
تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات بصرف النظر عن املدة التي يكون قد قضوها 

في احلبس لالحتياطي. 
)2(  وقد حددت هذه املادة أوجه صرف نصف أجر السجني في أمرين : إما بغرض احلصول 
على ما يحتاجه مما يسمح ببيعه في السجن ، وإما بغرض مساعدة أسرته. وإذا رغب 
احملكوم عليه في جتاوز نسبة النصف املسموح له بالتصرف فيها فإن األجر يعرض على 

مدير أو مأمور السجن ليأمر مبا يراه مناسباً وفقاً لظروف كل حالة. 
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خالف حول طبيعة هذا املقابل ، هل ميثل أجراً أم أنه مجرد منحة أو مكافأة 
عليه ؟ عليها احملكوم  يحصل 

متنحها  مكافأة  أو  منحه  مجرد  املقابل  أن  إل��ى  الفقه  من  نفر  يذهب 
بني  تعاقدية  عالقة  توجد  ال  أنه  ذلك  وعلة  عليه.  للمحكوم  العقابية  اإلدارة 
النزيل واإلدارة العقابية. فاألجر أثر لعقد العمل ، وعمل املسجون ال يحكمه ال 
عقد وال قانون العمل)1(. فضاًل عن كون العمل مفروض على النزيل ; وااللتزام 
بالعمل يتنافى مع تقرير أجر ملن يقوم به. يضاف إلى ذلك أن اإلدارة العقابية 
تغطي نفقات النزيل وإعاشته من مسكن وطعام وعالج وترفيه فال يكون هناك 
ألن تلتزم بدفع أجر مقابل أداء العمل)2(. وكون هذا  واحلال كذلك –  محل – 
املقابل مجرد منحة أو مكافأة  يرتب أثراً مؤداه أنه ليس للمحكوم علية احلق 
في أن يتقاضى كل املقابل. بل يتم توزيعه إلى أجزاء ، قد يخصص منها جزء 
يرسل  وقد  عليه  احملكوم  تصرف  جزء حتت  يوضع  وقد  عليه  املجني  لتعويض 
جزء ألسرته. وباجلملة فهو ليس حراً في كيفية التصرف في املقابل ، لذا فهو 

لألجر.   منه  للمنحة  أقرب 

ويضفي اجتاه أخر – منيل إلى تأييده - صفة األجر على املقابل املمنوح 
احملكوم  على  التزام  العمل  كان  وإن  ألنه  العقابي.  العمل  نظير  عليه  للمحكوم 
باملزايا  له  االعتراف  وجب  ثم  ومن   ، الذكر  سبق  كما  له  حق  أيضاً  فهو  عليه 
املتفرعة عن هذا احلق وأهمها أجر هذا العمل. وال يلزم قيام عالقة تعاقدية 
النزيل  يستحق  فقد  أجراً.  بكونه  املقابل  هذا  يوصف  كي  العمل  عقد  مبناها 
يغير  وال  املباشرة.  والتنظيمات  واللوائح  القوانني  نصوص  إلى  استناداً  األجر 
كذلك من كون املقابل له طبيعة األجر قيام الدولة باالنفاق على احملكوم عليه 
وإعاشته أو كون احملكوم عليه مقيد في التصرف في األجر ، إذ أن ذلك يتعلق 

بكيفية توزيع األجر ، وهذا أمر الحق على تقرير مبدأ األجر ذاته)3(.

)1(  د. غنام محمد غنام ، املرجع السابق ، ص171.
)2(  د. أحمد شوقي أبو خطوة ، املرجع السابق ، ص617 ، د. يسر أنور علي ود. آمال عثمان 

، املرجع السابق ، ص477.
R. Schmelck et G. Picca، op. cit.، p. 293.

)3(   د. فتوح الشاذلي ، املرجع السابق ، ص254 وما بعدها. 
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الثالث املطلب 
الــصــحيـــة   الرعــــــاية 

: وتقسيم  متهيد 

مما ال شك فيه أن الرعاية الصحية La protection hygiénique داخل 
وإعدادهم  عليهم  احملكوم  تأهيل  في  فعاالً  إسهاماً  تسهم  العقابية  املؤسسة 
ملواجه احلياة في املجتمع بعد اإلفراج عنهم ، خاصة إذا كان الدافع الرتكاب 
العالجية  الصحية  فالرعاية  األم��راض.  بأحد  عليه  احملكوم  إصابة  اجلرمية 
ب��احمل��ك��وم عليه إلى  ي��ؤدي  ال��داف��ع اإلج��رام��ي حتى ال  ان��ت��زاع ه��ذا  إل��ى  ت��ؤدي 
تعمل  الصحية  الرعاية  أن  كما  املستقبل.  ف��ي  أخ��رى  م��رة  اجل��رمي��ة  ارت��ك��اب 
اإليداع  فترة  خالل  والعقلية  والنفسية  البدنية  بقواهم  النزالء  احتفاظ  على 
علية  احملكوم  على  سلباً  تؤثر  قد  التي  املرضية  االضطرابات  من  فتحميهم 
رزقه عن طريق مشروع  وكسب  املجتمع  في  بدوه  القيام  بعد عن  فيما  وتعوقه 
املؤسسة  نظام  أن  ذلك   ، التهذيب  دورها في  أيضاً  الرعاية  ولهذه  وشريف)1(. 
العقابية يفرض على النزيل االلتزام ببعض القواعد الصحية فيعتادها وتصبح 
البيئة  وعلى  أسرته  أفراد  على  ينعكس  الذي  األمر   ، اليومية  حياته  من  جزًء 

بينهم. األمراض  تفشي  فيمنع  به  احمليطة 

واقعنا  ف��ي  كثيراً  املنقوصة   – الصحية  ال��رع��اي��ة  أصبحت  ه��ذا  ألج��ل 
بتوفيرها  الدولة  تلتزم   ، عليه  للمحكوم  حقاً    - والعربي)2(  املصري  العقابي 
إذا  بدنية  إلى عقوبة  للحرية  السالبة  العقوبة  تتحول  ، حتى ال  للسجني  مجاناً 
ما ترك احملكوم عليه يعاني من األمراض واآلالم خالل فترة سلب احلرية.   

، املرجع  الغريب  ، د. محمد عيد   152 ، املرجع السابق ، ص  )1(  د. فوزية عبد الستار 
السابق ، ص214.

الدول  وبعض  املصرية  السجون  في  الصحية  الرعاية  واق��ع  حول  التفصيل  من  ملزيد    )2(
العربية ، راجع موقع منظمة حقوق اإلنسان املصرية على االنترنت

 http://www.eohr.org.
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: أواًل : طرق الرعاية الصحية 

إما   : أسلوبني  بأحد  العقابية  املؤسسات  داخ��ل  الصحية  الرعاية  تتم 
العالج.  وإما أسلوب  الوقاية  أسلوب 

أ : أسلوب الوقاية :
بالوقاية إيجاد حد أدنى من االحتياطيات تستهدف توقي إصابة  يقصد 
عليهم  احملكوم  على  فقط  خطورة  ذلك  ميثل  ال  إذ  املعدية،  باألمراض  النزالء 
يؤدي  عليهم  احملكوم  بني  مرض  فتفشي  ككل.  املجتمع  أف��راد  بقية  على  وإمنا 
إلى معاناتهم آالماً تفوق القدر الذي تستوجبه العقوبة، ومن ناحية أخرى فإن 
انتشار األمراض بني احملكوم عليهم قد ميتد إلى خارج أسوار السجن عن طريق 

زوار احملكوم عليهم أو من العاملني باملؤسسة العقابية ورجال اإلدارة)1(.
ويتعلق أسلوب الوقاية بعدة نواحي تتصل باحملكوم عليه في فترة تنفيذ 
العقوبة وأهم هذه النواحي ما يتعلق بالوقاية في مكان تنفيذ العقوبة وبنظافة 
أن  ما يجب  إلى هذا  التي ميارسها. يضاف  وبالرياضة  وبغذاءة  عليه  احملكوم 

يتوافر من رعاية إذا كان النزيل سيدة حامل.

: العقوبة  تنفيذ  مكان  في  الوقاية 

توجب فكرة الوقاية أن تتوافر في جميع أجنحة املؤسسة العقابية بعض 
االشتراطات الصحية سواء من حيث املساحة أو التهوية أو اإلضاءة أو املرافق 
مساحة  ذات  تكون  أن  يجب  للنوم  املخصصة  فاألماكن  النظافة.  أو  الصحية 
وأن  والضوء  الهواء  من  كاف  قدر  يدخلها  وأن   ، النزالء  لعدد  بالنسبة  معقولة 
تكون  أن  البرد. ويجب  لوقايته من  كافية  لنومه وأغطيه  نزيل سرير  لكل  يكون 
معقول  ق��در  على  للتهذيب  أو  ال��ق��راءة  أو  للعمل  املخصصة  األخ��رى  األم��اك��ن 
املياه  دورات  من  عدد  يتوافر  أن  ويجب  واإلضاءة.  والتدفئة  التهوية  حيث  من 
الكرامة  م��ع  تتفق  وب��ص��ورة  وق��ت  أي  ف��ي  حاجاتهم  ق��ض��اء  للنزالء  ي��ت��اح  لكي 

اإلنسانية)2(.

)1(  د. فوزية عبد الستار ، املرجع السابق ، ص153، د. أحمد شوقي أبو خطوة ، املرجع 
السابق ، ص582.

)2(  د. فوزية عبد الستار ، املرجع السابق ، ص154 ، د. فتوح عبد الله الشاذلي ، املرجع==  
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من  التأكد  السجن  إدارة  على  يجب  التنفيذ  مكان  في  الوقاية  وإلعمال 
تطهير الغرفة التي حصل بها مرض معد ووضع املسجون بها وعزل املسجونني 
املصابني ووضع عالمات مميزة على جميع األواني واملفروشات املخصصة لهم 

الداخلية للسجون(. الالئحة  48 و49 من  )املادتان 

: عليه  للمحكوم  الشخصية  النظافة 

متثل النظافة الشخصية للمحكوم عليه أهم سبل الوقاية داخل املؤسسة 
بدنه ونظافة مالبسه. فيجب أن  العقابية. وتشمل نظافة احملكوم عليه نظافة 
يزود النزيل باألدوات الالزمة الستحمامه في أوقات دورية منتظمة تتالءم مع 
متكنه  التي  األدوات  للنزيل  توفر  أن  املؤسسة  على  ويجب  اجلو.  برودة  درجة 
من العناية بشعره وبلحيته ، وأن تسهل له فرصه قصه مرة كل شهر على األقل 
الداخلية  الالئحة  من  )م45  اإلي��داع  مدة  خالل  دوري  بشكل  أظافره  وبتقليم 

للسجون(.

التي يتسلمها فور دخوله  الوقاية مالبس احملكوم عليه  ويجب أن تشمل 
الشتاء  فصلي  باختالف  املالبس  ه��ذه  تختلف  أن  ويجب  العقابية.  املؤسسة 
والصيف حتى تسهم في احملافظة على صحة احملكوم عليه ، وأن يتم استبدالها 

منتظمة)1(. دورية  فترات  في 

: غذاء احملكوم عليه 

العقابية  باملؤسسة  للنزالء  املقدمة  الغذائية  الوجبات  تكون  أن  يجب 
نظيفة  بطريقة  تعد  وأن   ، الغذائية  والقيمة  الكمية  حيث  من  وكافية  متنوعة 
تتناسب  أن  ويجب  عليه.  وكرامة احملكوم  إنسانية  بطريقة الئقة حتفظ  وتقدم 
يقوم  الذي  العمل  ونوعية  الصحية  عليه  احملكوم  وحالة  سن  مع  الطعام  كمية 
طويلة.  لفترة  متكررة  وجبات  تقدم  فال  الطعام  وجبات  تتنوع  أن  ويجب  به. 
السجن  املسئول عن  الطبيب  يقرر  نزيل  وجبات خاصة ألي  تقدمي  يراعى  كما 

== السابق ، ص265.
)1(  د. أحمد شوقي أبو خطوة ، املرجع السابق ، ص583-584.
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الطبيعية  للنزيل حاجته  توفر  أن  العقابية  اإلدارة  على  ويجب  لذلك)1(.  حاجته 
النظيف)2(. الشرب  ماء  من 

: البدنية  عليه  احملكوم  رياضة 
ال ريب أن توفير وسائل ممارسة الرياضة البدنية داخل املؤسسة العقابية 
يسهم في احملافظة على صحة احملكوم عليهم.  وتتخذ الرياضة البدنية إحدى 
صورتني : صورة مترينات تتم حتت إشراف مدرب مختص ، وهذه التمرينات 
في  أو  لغيرهم  واخ��ت��ي��اري��ة  للشباب  بالنسبة  إل��زام��ي��ة  التشريعات  أغ��ل��ب  ف��ي 
األحوال التي يقرر طبيب السجن إعفائهم منها. والصورة األخرى هي النزهة 
النزهة  ه��ذه  وتفيد  العقابية.  املؤسسة  داخ��ل  الهواء  طلق  مكان  في  اليومية 
يعملون في  أو  االنفرادي  النظام  تتبع  يودعون في مؤسسات  الذين  األشخاص 

السجن)3(. داخل  مغلقة  أماكن 

: احلوامل  للنساء  اخلاصة  الرعاية 

عليهن  للمحكوم  طبية  رعاية  توفير  الصحية  الوقاية  قواعد  تستوجب 
ويتطلب  الفترة احلرجة.  يتعرضن ملخاطر صحية خالل هذه  احلوامل حتى ال 
ذلك وضع نظام خاص للمعاملة العقابية لهن ، يسمح مبقتضاه لهن باخلضوع 
حني  عام  مستشفى  إلى  وباالنتقال   ، احلمل  فترة  خالل  دوري  طبي  لفحص 
اشراف  حتت  السجن  داخ��ل  الوضع  عملية  إمت��ام  أو   ، الوضع  موعد  اقتراب 
إليه  توجه  أن  يجب  احلياة  إلى  الطفل  يخرج  وعندما  املتخصصني.  األطباء 
العقوبة  آث��ار  م��ن  أث��ر  يتحمل  أن  ي��ج��وز  ال  ب��رئ  فهو شخص   ، خ��اص��ة  رع��اي��ة 
احملكوم بها على والدته. فتستخرج له شهادة ميالد ال يذكر فيها مكان الوالدة 
السجن  في  تتوافر  أن  ويجب  العقابية.  املؤسسة  داخل  األخيرة  هذه  إذا متت 
خالل  أمهاتهم  م��ع  ببقائهم  سمح  م��ا  إذا  األط��ف��ال  فيها  ي��ودع  للحضانة  دار 

العقوبة)4(. فترة  قضائهن 

)1(  د. فتوح الشاذلي ، املرجع السابق ، ص266 ، 
)2(  راجع في ذات املعنى البند 19 من قواعد احلد األدنى ملعاملة املذنبني.

)3(  د. فوزية عبد الستار ، املرجع السابق ، ص155 ، د. أحمد شوقي أبو خطوة ، املرجع 
السابق ، ص584.

)4(  د. أحمد شوقي أبو خطوة ، املرجع السابق ، ص585 ، د. فوزية عبد الستار ، املرجع==  
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ب : أسلوب العالج :

تشمل الرعاية الصحية إلى جانب أسلوب الوقاية من األمراض احملتملة 
دخولهم  قبل  س��واء  عليهم  احمل��ك��وم  ب��ني  م��ن  م��رض��ه  ثبت  مل��ن  ال��ع��الج  أس��ل��وب 
ال  إذ   ; الدولة  عليه جتاه  للمحكوم  وهذا حق  فيه.  تواجدهم  أثناء  أو  السجن 
ويتولى  العقابي.  التنفيذ  خالل  للطبيب  بنفسه  اللجوء  عليه  احملكوم  يستطيع 
هيئة  يعاونهم  املختلفة  التخصصات  في  األطباء  من  جهاز  العالج  هذا  مهمة 
متريض تختارهم اإلدارة العقابية دون تدخل من قبل احملكوم عليه. وفي هذا 
سجن  أو  ليمان  كل  في  يكون  أن  السجون  تنظيم  قانون  من   33 امل��ادة  توجب 
وفقاً  الصحية  األعمال  به  تناط   ، مقيم  أحدهم   ، أكثر  أو  طبيب  مركزي  غير 
ملا حتدده الالئحة الداخلية. ويكون للسجن املركزي طبيب فإذا لم يعني طبيب 

السجن. بطبيب  املنوطة  األعمال  بأداء  األطباء احلكوميني  أحد  كلف 

أو  الفحص  يسمى  مب��ا  عليه  احمل��ك��وم  جت��اه  ال��ع��الج��ي  األس��ل��وب  وي��ب��دأ 
التأكد من وضع  للسجون  الداخلية  الالئحة  46 من  املادة  وتوجب  التشخيص. 
ومبجرد  أيام.  عشرة  ملدة  الصحي  االختبار  حتت  حديثا  املقبولني  املسجونني 
إيداع احملكوم عليه في السجن يقوم الطبيب بفحصه فإن اكتشف وجود مرض 
لديه يوصي بالعالج الالزم وبأسلوب املعاملة املالئمة له. وإذا كان املرض من 

باقي احملكوم عليهم)1(. إلى  ينتقل  املعدية فيجب عزله حتى ال  األمراض 
املذنبني  24 من قواعد احلد األدنى ملعاملة  البند رقم  وفي هذا يوجب 
بأسرع  بالسجن  قبوله  عقب  مسجون  كل  على  الكشف  الطبيب  يوقع  أن  على 
ما ميكن للكشف عما يحتمل أن يكون مصاباً به من مرض جسماني أو عقلي 
واتخاذ كل التدابير الضرورية. وتنص املادة 27 من الالئحة الداخلية للسجون 
السجن  إيداعه  فور  كل مسجون  على  يكشف  أن  الطبيب  على  »يجب  أنه  على 
يفحص  أن  عليه  يجب  كما  ال��ت��ال��ي.  ال��ي��وم  صباح  ع��ن  ذل��ك  يتأخر  أال  على   ،
املسجونني املرضى يومياً وأن يأمر بنقل املريض إلى مستشفى السجن إذا لزم 
األمر. كما يجب عليه أن يزور احملبوسني انفرادياً ، وأن يعود كل مسجون من 

غير هؤالء مرة في األسبوع على األقل.

== السابق ، ص155 وما بعدها.
)1(  د. فوزية عبد الستار ، املرجع السابق ، ص157.
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املصابون  عليهم  احملكوم  وكذلك عالج  البدنية  األمراض  العالج  ويشمل 
نقل املصاب  الذي يوجب  إلى احلد  العقلي  بأمراض عقلية. وقد يصل املرض 
إلى مستشفى األمراض العقلية على أن حتسب فترة العالج من فترة العقوبة. 
نرى ضرورة  لذا  النفسية.  األمراض  معاجلة  ليشمل  العالج  نظام  ميتد  كذلك 
الكحولي  وجود طبيب نفسي ، خاصة اخلبراء منهم في عالج حاالت اإلدمان 
واملخدرات. وأياً ما كان نوع املرض تلتزم اإلدارة العقابية بتقدمي األدوية التي 

يوصي بها الطبيب املعالج ، على أن يكون كل ذلك مجاناً)1(.

وقد ثار جدل في الفقه حول تطلب رضاء احملكوم عليه املريض بالعالج 
، إذ من املعلوم أن قبول املريض بالعالج شرط ضروري لتدخل الطبيب. ويعود 
هذا اجلدل إلى كون الرعاية الصحية هي أحد أساليب املعاملة العقابية والتي 
مضمونها  في حتديد  دور  له  يكون  أن  دون  لها  باخلضوع  عليه  احملكوم  يلتزم 
أو كيفية أدائها. ومن هنا ذهب رأي إلى أن احملكوم عليه يخضع للعالج جبراً 
عنه دون أن يكون له احلق في الرفض. حتى لو استخدمت وسائل طبية حديثة 
بالبدن  املساس  إلى  تؤدي  كانت  لو  وحتى   ، الطبي  الوسط  في  مستقرة  غير 
أو اإلهدار للكرامة اآلدمية طاملا أنها تؤدي إلى تأهيل املكوم عليهم في نهاية 

األمر.

العقابية  النظم  في  املستقرة  املبادئ  مع  يتعارض  ال��رأي  هذا  أن  ونري 
م��ن األش��خ��اص  ش��ان��ه ش��أن أي شخص   – ذل��ك ألن احمل��ك��وم عليه  احل��دي��ث��ة. 
العاديني - له جميع احلقوق املتصلة به كإنسان. فسلب احلرية ال يعني إهدار 

عليها طبياً. املتعارف  بالوسائل  العالج  في  أيضاً  وحقه  وكرامته  آدميته 

)1(  د . فوزية عبد الستار ، املرجع السابق ، ص157 وما بعدها  ، د. أحمد شوقي أبو خطوة 
، املرجع السابق ، ص588. وقد أفردت املواد 40 إلى 44 من الالئحة التنفيذية لقانون 
السجون لتحديد واجبات الصيدلي باعتباره املسئول عن حفظ وصيانة جميع أصناف 
األدوية واآلالت الطبية واجلراحية. وأهم هذه الواجبات هي : إعداد ما يأمر به طبيب 
السجن من األدوية ، وأن يفحص اللنب الوارد للسجن )م41(. على الصيدلي أال يصرف 
آي دواء من األدوية إال بناًء على أمر مكتوب من طبيب السجن )م42(. كما يجب على 
الصيدلي أن يقيد بدفاتر خاصة ما يتسلمه وما يصرف من األدوية واآلالت اجلراحية 
)م43(. ويجب على طبيب السجن أن يقوم مبهام الصيدلي عند غيابه أو في حالة عدم 

وجود صيدلي بالسجن )م44(.
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حق  وب��ني  العقابية  للمعاملة  كأسلوب  الصحية  الرعاية  بني  وللتوفيق 
كصورة  العالج  بني  التمييز  نرى  إنساني  كحق  العالج  رفض  في  عليه  احملكوم 
ففي  العقابية.  املعاملة  وسائل  من  كوسيلة  والعالج  اجلنائي  اجلزاء  صور  من 
ملوافقته.  انتظار  دون  عنه  جبراً  للعالج  النزيل  يخضع  أن  نرى  األولى  احلالة 
ويكون ذلك في حالة كون املرض كان أحد العوامل اإلجرامية ، كما هو احلال 
جزاًء  يعتبر  عالجي  لبرنامج  فاخلضوع  وامل��خ��درات.  اخلمر  ملدمني  بالنسبة 
وسائل  من  وسيلة  العالج  يكون  عندما  أما  احترازي.  تدبير  صورة  في  جنائياُ 
املعاملة العقابية فإن رضاء احملكوم عليه أمر ضروري سواء كان املرض بدنياً 
أو عقلياً أو نفسياً بشرط أال يؤدي العالج إلى إهدار كرامته وإنسانيته ، وأن 

الطب)1(. عليها في مجال  العالج مستقر  يكون وسيلة 

 ، جت��ارب«  »حقل  عليهم  احملكوم  يكون  أن  يجب  ال  األح��وال  جميع  وفي 
املرضية  اإلجرامية  العوامل  استئصال  في  العالج  وسيلة  جناح  ثبت  ولو  حتى 
تعقيم  في  املتمثلة  العالجية  األساليب  على  مثاًل  نوافق  ال  فإننا  لذا  عندهم. 
لكرامتهم  التناسلية ألن في ذلك إهدار  أو استئصال أعضائهم  الشواذ جنسياً 
في  الوسائل  ه��ذه  مثل  جن��اح  إمكانية  من  الرغم  على  آدميتهم  من  وانتقاص 

وتأهيلهم)2(. إصالحهم 

الستقبال  مكان  هناك  يكون  أن  العالجية  الصحية  الرعاية  وتستوجب 
املرضى  على  للكشف  الالزمة  الطبية  األجهزة  عن  فضاًل  النزالء  من  املرضى 
احملكوم  حالة  استوجبت  ف��إذا  األمر)3(.  لزم  إذا  اجلراحية  العمليات  وإج��راء 

إلى مستشفى تخصصي)4(. نقله  عليه عالجاً خاصاً وجب 

يقوم  أن  للسجون  الداخلية  الالئحة  من   35 امل��ادة  النهاية  في  وتوجب 
عليه  عرض  سواء  مسجون  أي  حالة  عن  طبي  تقرير  بإعداد  املعالج  الطبيب 
عن طريق إدارة السجن أو شاهد حالته بنفسه في العيادة أو أثناء مروره على 

)1(  في ذات املعنى د. فتوح الشاذلي ، املرجع السابق ، ص269 وما بعدها.
)2(  د. فتوح الشاذلي ، املرجع السابق ، ص271.

)3(  د. فتوح الشاذلي ، املرجع السابق ، ص 268 وما بعدها ، د. أحمد عوض بالل ، املرجع 
السابق ، ص380 وما بعدها.

)4(  راجع في ذات املعنى البند 22/2 من قواعد احلد األدنى ملعاملة املذنبني.
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باخلطر  يهدد حياته  أن احملكوم عليه مصاب مبرض  له  ثبت  وإذا  املسجونني. 
اإلفراج  للنظر في  الطبي  القسم  أمره على مدير  يعرض   ، كلياً  ويعجزه عجزاً 

عنه)1(.

الرابع املطلب 
االجتماعية  الرعــــــــــاية 

 

: الرعاية االجتماعية  : مضمون  أواًل 

أساليب  أهم   La protection sociologique االجتماعية  الرعاية  متثل 
املعاملة داخل املؤسسات العقابية. فعن طريقها ميكن معرفة املشاكل التي مير 
بها احملكوم عليه ومحاولة حلها لكي يستطيع احملكوم عليه االستجابة ألساليب 
التأهيل وهو مطمئن النفس هادئ البال. وعن طريقها ميكن أيضاً اإلبقاء على 
الصلة بني احملكوم عليه واملجتمع; مبا يسهم في حتقيق الغرض التأهيلي للجزاء 
االجتماعي  باإلشراف  املختلفة  العقابية  النظم  اهتمت  هذا  ألجل  اجلنائي)2(. 
العقابية كما في  إدارة للخدمة االجتماعية  في السجون سواء متثل في صورة 
النظام الفرنسي ، أم في صورة أخصائي كما هو احلال في النظام املصري)3(. 
32 من قانون تنظيم السجون على أن »يعني في كل ليمان أو  فقد نصت املادة 

والنفسية«)4(. االجتماعية  العلوم  في  أكثر  أو  أخصائي  سجن عمومي 

للمادة 36 من قانون تنظيم السجون يجب على اإلدارة التي يطلب املفرج عنه  )1(  ووفقاً 
اإلقامة في دائرتها أن تعرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل ستة 
أشهر. وتقدمي تقرير عن حالته متهيداً إللغاء أمر اإلفراج عنه إذا اقتضى األمر ذلك.  

)2(  د. جالل ثروت ، املرجع السابق ، ص150-149 ، د. فوزية عبد الستار املرجع السابق 
ص 159.

املرجع   ، أبو خطوة  د. أحمد شوقي   ،  160 السابق ص  املرجع  الستار  د فوزية عبد    )3(
السابق ، ص590.

)4(  ملزيد من التفصيل حول االنتهاكات املتعلقة بالرعاية االجتماعية في السجون املصرية 
وبعض الدول العربية ، راجع تقارير منظمة حقوق اإلنسان املصرية على االنترنت     =
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: االجتماعية  الرعاية  وسائل   : ثانيًا 

ن���ذك���ر م��ن��ه��ا على  ل��ل��رع��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة وس���ائ���ل م��ت��ن��وع��ة مي��ك��ن أن 
ال��ف��راغ داخ��ل  أوق���ات  ب��رام��ج لشغل  وإع���داد  ال��ن��زي��ل،  األخ��ص:دراس��ة مشاكل 

والعالم اخلارجي. عليه  بني احملكوم  الصلة  تنظيم  وأخيراً  املؤسسة، 

أ : دراسة مشاكل احملكوم عليه :
املتنوعة  املشاكل  حل  محاولة  هي  االجتماعية  الرعاية  وسائل  أول  إن 
 ، عليه  احملكوم  بأسرة  يتعلق  ما  منها  والتي   ، عليه  احملكوم  منها  يعاني  التي 
هذه  ظل  ففي  العقابية.  املؤسسة  داخل  عليه  احملكوم  بحياة  يتعلق  ما  ومنها 
املشاكل فإن احملكوم عليه يجد نفسه مكتوف األيدي وعاجز عن التوصل حلل 
التأهيل  برامج  حتقق  ال  وبالتالي  واالضطراب  بالقلق  نفسيته  فتتسم  املشاكل 
دورها املنشود. فقد يخلف احملكوم عليه وراءه زوجة مريضة تفتقر إلى الدواء 
نفسية  حالة  في  عليه  احملكوم  يكون  وقد  يديره.  من  يوجد  ال  عمل  محل  أو 

السجن)1(. داخل  حريته  لسلب  نتيجة  سيئة 

وعلى ذلك تبدو أهمية دور األخصائي االجتماعي الذي يساعد احملكوم 
عليه على مواجهة مشاكله سواء تلك التي تطرأ بعد إيداعه املؤسسة العقابية 

بالسجن. إيداعه  يعاني منها قبل  التي كان  تلك  أم 
حتى  عليه  احملكوم  ثقة  يكسب  أن  االجتماعي  األخصائي  على  ويجب 
مرحلة  عنه  يخفف  أن  يحاول  وأن   ، منها  يعاني  التي  باملشاكل  اإلملام  يستطيع 
اإلدارة  دور  تفهم  على  يعاونه  وأن  األول��ى.  مراحلها  في  خاصة  احلرية  سلب 
فترة  انقضاء  بعد  احلياة  ظروف  ملواجهة  إعداده  محاولة  في  املتمثل  العقابية 
األمر  يستوجب  وقد  اجلرمية)2(.  تيار  في  أخرى  مرة  ينزلق  ال  وحتى  العقوبة 
من األخصائي النزول إلى الوسط الذي كان يعمل فيه احملكوم عليه أو يعيش 
النزيل ، كي يتم اختيار أسلوب  فيه من أجل جمع املعلومات الكافية عن حالة 

له. املناسب  املعاملة 

 http://www.eohr.org.
)1(  د. أحمد شوقي أبو خطوة ، املرجع السابق ، ص591-590 ، د. فوزية عبد الستار ، 

املرجع السابق ، ص 160.
)2(  د. محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص222-223.
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 كما يجب على األخصائي االجتماعي أن يقوم باالتصال بأسرة احملكوم 
حتى  بحلها  ذلك  بعد  النزيل  يطمئن  وأن  مشاكلها  حل  في  يعاونها  وأن  عليه 

وتهذيبه)1(. تأهيله  في  املختلفة  املعاملة  أساليب  معه  وتثمر  نفسه  تهدأ 

ب : برامج شغل أوقات الفراغ :

يهدف هذا األسلوب من أساليب الرعاية االجتماعية إلى تهذيب وإصالح 
النزيل  الفراغ مبا يعود على  احملكوم عليه. فمن الضروري تنظيم شغل أوقات 
غيره  مع  التوافق  كيفية  وعلى  وقدراته  شخصيته  تنمية  على  ويساعده  بالنفع 
إعداد  منها  متعددة  صور  عليهم  احملكوم  ف��راغ  أوق��ات  ولتنظيم  األف��راد.  من 
وجدير  العقابية.  املؤسسة  داخ��ل  وترويحية  وفنية  ورياضية  ثقافية  أنشطة 
حسن  إلى  النزالء  توجيه  في  أساسي  دور  االجتماعي  لألخصائي  أن  بالذكر 
مع  يتفق  وال��ذي  نزيل  لكل  املناسب  النشاط  واختيار  فراغهم  وقت  استغالل 

اجلنائي)2(. للجزاء  التأهيلي  الغرض  يتحقق  حتى  رغباته 

: بالعالم اخلارجي  السجني  اتصاالت  : تنظيم  ج 

     أصبح من بني املبادئ املستقرة في السياسة العقابية احلديثة وجوب 
في  يبقى  ال  وذلك حتى   ، اخلارجي  بالعالم  للسجني  توفير صالت  على  العمل 
عزلة جامدة عن املجتمع الذي سيعود إليه يوماً ما من جديد بعد اإلفراج عنه. 
من هنا تبرز أهمية االتصال باعتباره أسلوب من أساليب الرعاية االجتماعية 
اتصال  كل  يفقدون  الذين  النزالء  التي تصيب  اإلفراج  التي تخفف من صدمة 
السبل  أحد  باعتباره  أهميته  تبرز  كما  العقوبة.  فترة  خالل  اخلارجي  بالعالم 
الفعالة في  واألداة  التأهيل  لبرامج  االستجابة  عليه على  تساعد احملكوم  التي 
داخل  عليه  احملكوم  منها  يعاني  التي  النفسية  الضغوط  قسوة  من  التخفيف 

السجن)3(.

إلى  اللجوء  ميكن  اخلارجي  والعالم  عليه  احملكوم  بني  الصلة  ولتنظيم 

)1(  د. أحمد شوقي أبو خطوة ، املرجع السابق ، ص591 ، د. محمد عيد الغريب ، املرجع 
السابق ، ص223.

)2(  د. محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص223.
)3(  د. محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص218-219.
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عدة طرق : فقد يتم ذلك عن طريق التراسل مع الغير خارج أسوار السجن ، 
وقد يتم ذلك عن طريق السماح بأن يتلقى احملكوم عليه زيارات داخل السجن 
للنزيل  التصريح  أو  عليه  للمحكوم  األسرية  الصلة  على  اإلبقاء  عن  فضاًل   ،

العقابية. املؤسسة  من  املؤقت  باخلروج 

:Les correspondances املراسالت  

في  املستقرة  احلقوق  أحد  التراسل  في  عليه  احملكوم  حق  أصبح  لقد 
تطورت  ولقد  معينة.  لقيود  احل��ق  ه��ذا  خضع  وإن  احلديثة،  العقابية  النظم 
السياسة  ف��ي  عنه  احل��دي��ث��ة  العقابية  السياسة  ف��ي  احل��ق  ه��ذا  إل��ى  ال��ن��ظ��رة 
العقابية القدمية ، فقد كان هذا احلق مقيداً بعدد معني من الرسائل وقاصر 
على أفراد أسرة احملكوم عليه واملدافع عنه فحسب. أما في السياسة العقابية 
قيد سواء من  يقيده  وال  اإلطالق  يقترب من حد  بدأ  فإن هذا احلق  احلديثة 
حيث عدد املراسالت أو من حيث األشخاص)1(. وأصبح يكتفي فقط بالرقابة 
على هذه الرسائل من قبل إدارة السجن في األحوال التي يخشى فيها أن تكون 
داخل  بالنظام  إخالله  أو  الهرب  على  السجني  ملعاونة  سبباً  املراسالت  هذه 
املؤسسة)2( ، أو حينما يساهم اإلطالع على مراسالت احملكوم عليه في تأهيله 
للنزيل فيحاول  األسرية  أو  الشخصية  املشاكل  كأن ميكن اإلطالع من كشف   ،

بتأهيل احملكوم عليه)3(. اإلسراع  يتسنى  العقابية حلها كي  اإلدارة  رجال 

وقد أكد  قانون تنظيم السجون املصري حق احملكوم عليه في التراسل 
)م38(. وأجازت املادة 60 من الالئحة الداخلية للسجون للمحبوسني احتياطياً 
احملكوم  ولباقي  وق��ت،  أي  في  التراسل  البسيط  باحلبس  عليهم  للمحكوم  و 

)1(  تنص املادة 45 من الدستور املصري على أن »للمراسالت البريدية والبرقية...وغيرها 
من وسائل االتصال حرمة ، وسريتها مكفولة وال يجوز مصادرتها أو اإلطالع عليها أو 

رقابتها إال بأمر قضائي مسبب وملدة محددة وفقاً ألحكام القانون.
)2(  أعطت املادة م61 من الالئحة الداخلية لقانون السجون ملدير السجن أو مأموره حق 

عدم تسليم اخلطابات إلى أصحابها إذا تضمنت ما يثير الشبهة أو يخل باألمن. 
)3(  د. فوزية عبد الستار ، املرجع السابق ، ص162 وما بعدها ، د. محمد عيد الغريب ، 

املرجع السابق ، ص220 ، د. غنام محمد غنام ، املرجع السابق ، ص110 وما بعدها.



321

خطابات)1(.  وفى  من  إليهم  ي��رد  ما  وتلقي  شهر  كل  خطابني  مبعدل  عليهم 
الالئحة  من   67 امل��ادة  نصت  واملعتقلني  للسجناء  املراسلة  حق  تيسير  سبيل 
الورق  للمسجونني  السجن  إدارة  تصرف  أن  على  السجون  لقانون  التنفيذية 

خطاباتهم. لكتابة  الالزمة  واألدوات 

: الزيارات 

تتيح غالبية األنظمة العقابية الفرصة أمام احملكوم عليه لتلقي الزيارات 
أفراد  من  أو   ، أسرته  أفراد  من  ، سواء  العقابية  املؤسسة  Les visites داخل 
دورية  مواعيد  في  الزيارات  وتكون  تأهيله.  في  يفيد  ذلك  كان  إذا   ، آخرين 
املؤسسة  في  العاملني  أحد  بحضور  الزيارات  تتم  أن  على   ، محدودة  ولفترة 
العقابية ليراقب احلديث ومينع تسليم أي شئ غير مسموح به للمحكوم عليه. 
الذي  احلديث  أن  وج��دت  إذا  وقت  أي  في  الزيارة  تنهي  أن  اإلدارة   ولرجال 

الزائر واحملكوم عليه فيه ما يهدد نظام املؤسسة. يدور بني 

وغالباً ما يتم الفصل بني احملكوم عليهم والزوار سواء عن طريق حاجز 
من األسالك احلديدية املتشابكة التي متنع تصافحهم أو بجلوس احملكوم عليه 
وزائريه متقابلني على منضدة مستطيلة يفصل بينهم حاجز مثبت في منتصف 
وعادة  العائلية.  اجللسة  الزيارة صورة  تتخذ  املفتوحة  املؤسسات  وفي  املائدة. 

الزيارة)2(. وبعد  الذاتي قبل  للتفتيش  وزواره  ما يخضع احملكوم عليه 

لسنة   396 رق��م  السجون  تنظيم  لقانون  التنفيذية  الالئحة  ونظمت 
 60 80. فتنص امل��ادة  60 حتى امل��ادة  1956 م��وض��وع ال��زي��ارة ف��ي امل��واد م��ن 
في  احل��ق  احتياطيا  واحملبوسني  البسيط  بالسجن  عليه  »للمحكوم  ان��ه  على 

)1(  واستثنى القانون املصري اخلطابات التي يحررها املسجون ألهله وأصدقائه بطلب نقود 
لشراء مالبس داخلية أو ما شابه ذلك من مواعيد املراسلة العادية املستحقة له ) م62 
من الالئحة الداخلية(. إال أنه يجوز حرمان احملكوم عليه من التراسل تأديبياً وفقاً ملا 
تقرره املادة 43 من قانون تنظيم السجون ، التي تنص على »احلرمان من كل أو بعض 
االمتيازات املقررة لدرجة املسجون أو فئته ملدة ال تزيد على ثالثني يوماً«. راجع د. غنام 

محمد غنام ، املرجع السابق ، ص 111 وما بعدها.
)2(  د. أحمد شوقي أبو خطوة ، املرجع السابق ، ص594.
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يوما  أن يزروهم مرة واحدة كل أسبوع في أي  التراسل في أي وقت ولذويهم 
أو  النيابة  متنع  لم  ما  الرسمية  والعطالت  اجلمع  أيام  عدا  األسبوع  أيام  من 
من   141 للمادة  طبقا  احتياطيا  احملبوسني  إلي  بالنسبة  ذلك  التحقيق  قاضي 
قانون اإلجراءات اجلنائية. كما نصت املادة 64  على أن:»يكون للمحكوم عليه 
التراسل  في  احلق  الشغل  مع  واحلبس  السجن  أو  املشدد  أو  املؤبد  بالسجن 
ولذويهم أن يزروهم بعد مضي شهر من تاريخ تنفيذ العقوبة ثم تكون زيارتهم 

وتراسلهم ما دام سلوكهم حسنا علي الوجه األتي :

أو  املؤبد  بالسجن  عليه  للمحكوم  شهريا  واح��دة  م��رة  ال��زي��ارة  تكون   -
باليمانات. عليهم  املنفذ  املشدد 

- تكون الزيارة مرة كل ثالثة أسابيع للمحكوم عليهم بالسجن أو احلبس 
الليمانات  املنقولني من  املشدد  أو  املؤبد  بالسجن  أو احملكوم عليهم  الشغل  مع 

العمومية«)1(. للسجون 

بلد  في  سجن  إلى  نقله  عند  أن:»للمسجون  66 على  املادة   نصت  كما 
أخر احلق في التراسل ولذويه أن يزوروه مرة واحدة قبل أو بعد نقله ولو لم 
الزيارة  هذه  حتسب  وال  له  املستحق  العادية  الزيارة  أو  املراسلة  ميعاد  يحل 
ذلك  من  ويستثني  للمسجون.  املقررة  امل��راس��الت  أو  ال��زي��ارات  من  واملراسلة 
بالنقل  املجازي  املسجون  أو  الضبط  لصالح  أخر  سجن  إلى  املنقول  املسجون 

اليمان«. إلى 

أما عن مدة الزيارة العامة فقد أوضحتها املادة 71 من الالئحة التنفيذية 
ويجوز   ، ساعة  ربع  العادية  الزيارة  مدة  بقولها:»تكون  السجون  تنظيم  لقانون 
ملدير السجن أو املأمور إطالة املدة إذا دعت لذلك ضرورة. وأجازت املادة 40 
يأذنوا  أن  ينيبه  أو من  السجون  ملدير عام  أو  العام  للنائب  السجون  قانون  من 
الضرورة  دعت  إذا  العادية  الزيارة  مواعيد  غير  في  بزيارته  املسجون  ل��ذوي 
 - التنفيذية  الالئحة  من   71 للمادة  وفقاً   – اخلاصة  الزيارة  تلك  ومدة  ذلك. 

يجوز أن تزيد على هذه الربع ساعة على أال جتاوز نصف ساعة«. 

)1(  وهي تفرقه في رأينا غير منطقية رغم وحدة العقوبة وإن اختلف مكان التنفيذ.
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: عليه   للمحكوم  األسرية  الصلة 

ال شك أن إبعاد احملكوم عليه عن أسرته يؤثر كثيراً على حالته النفسية 
مما يؤدي إلى عرقلة البرامج التي تهدف إلى تأهيله. ألجل ذلك يجب احملافظة 
أسرته.  وأفراد  النزيل  بني   Les relations familiales األسرية  الصالت  على 
اإلعانات  بتلقي  للنزيل  بالسماح   - تقدم  عما  فضاًل   - االتصال  هذا  ويتحقق 
املالية ذات الطابع الغذائي ومتكني النزيل من اإلطالع على ما يهمه من أخبار 

بأحواله)1(. دراية مستمرة  عائلته على  عائلته وجعل  نطاق  في 

ق��واع��د احل��د األدن��ى على ه��ذا األسلوب  م��ن   79 رق��م  البند  ن��ص  وق��د 
نحو  خ��اص  اهتمام  يوجه  أن  بقوله:»يجب  االجتماعية  الرعاية  أساليب  من 
احمل��اف��ظ��ة على ص��الت امل��س��ج��ون ب��أس��رت��ه ، وحت��س��ني ه��ذه ال��ص��الت وف��ق ما 

الطرفني«. مصلحة  تقتضيه 

: املؤقت  تصاريح اخلروج 

السماح   Permissions de sortir امل��ؤق��ت  اخل���روج  ب��ت��ص��اري��ح  يقصد 
ظروف  تستدعيها  قصيرة  ملدة  العقابية  املؤسسة  من  باخلروج  عليه  للمحكوم 
طارئة. ومتنح هذه التصاريح في الغالب العتبارات إنسانية كالسماح للمحكوم 
عليه برؤية عزيز لديه مريض أو مشرف على املوت أو االشتراك في جنازته)2(. 
وال شك أن هذا النظام يساعد على تأهيل احملكوم عليه وحفظ صالته بالعالم 

اخلارجي. 

85 من الالئحة الداخلية للسجون على:»جواز السماح  وقد نصت املادة 
 – عنه  اإلف���راج  تسبق  التي  الفترة  أي   – االن��ت��ق��ال  فترة  ف��ي  عليه  للمحكوم 
إلى  دعت  إذا  املسافة  مواعيد  خالف  ساعة  وأربعني  ثمانية  جتاوز  ال  بأجازة 
ذلك ضرورة قصوى أو ظروف قهرية. ويبني من تلك املادة أن النظام املصري 

)1(  د. محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص220.
)2(  أجازت املادة 3-723 إجراءات جنائية فرنسي التصريح للمحكوم عليه باخلروج املؤقت 
من املؤسسة العقابية ملدة ال تزيد على ثالثة أيام إذا استدعت ظرف عائلية خطيرة ذلك 
Sortir pour des circonstances familiales graves شريطة أال تزيد العقوبة على خمس 

سنوات وأن يكون احملكوم عليه قد قضى نصف مدتها.
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فترة  غير  في  العقابية  املؤسسة  من  للخروج  املؤقتة  التصاريح  نظام  يعرف  ال 
التي  احلديثة  العقابية  بالنظم  تأسياً  مراجعته  من  بد  ال  أمر  وهو   ، االنتقال 
عن  البحث  حاالت  في  فأجازتها  التصاريح  هذه  منح  حاالت  من  توسع  بدأت 

عمل أو حلضور اختبار معني«)1(.

اخلامس املطلب 
عليه احملكوم  تعــليم 

 

: : مضمون تعليم احملكوم عليه  أواًل 

النظام  La pédagogie du détenu في  لتعليم احملكوم عليه  لقد أصبح 
العقابي احلديث دوراً أساسياً ال يقل بحال من األحوال عن دوره في املجتمع 
دون شك.  إج��رام��ي��ان  ع��ام��الن  وهما  واجل��ه��ل  األم��ي��ة  وسيلة حمل��و  فهو  احل��ر. 
إلى  ال��ع��ودة  أسباب  وإزال��ة  اجلرمية  عوامل  الستئصال  وسيلة  فهو  وبالتالي 
اإلجرام في املستقبل. كما أن التعليم يساهم في تأهيل احملكوم عليه. فاملفرج 
عنه املتعلم يستطيع أن يحصل على فرصة للكسب الشريف. وهو وسيلة لتنمية 
إلى  ب��دوره  ي��ودي  مما  عليه  للمحكوم  الفكرية  وامللكات  الذهنية  اإلمكانيات 
التصرف.  في  ومنهجه  األشياء  على  حكمه  وطريقة  تفكيره  أسلوب  في  تغيير 
التفكير  إلى  تفتقر  فئة  من  االنتقال  من  عليه  احملكوم  التعليم  ميكن  وبالتالي 
املستنكر  التفكير  ذوي  من  أخرى  فئة  إلى  اجلرمية  حافة  على  وتقف  السليم 

املنحرف)2(. والسلوك  لإلجرام 

)1(  د. محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص222. تسمح املادة 3-723 إجراءات جنائية 
فرنسي مبنح احملكوم عليه بعقوبة ال تزيد على خمس سنوات أو تزيد على ذلك إذا ما 
نفذ نصف تصريحاً ملدة يوماً واحد ألجل التقدم لوظيفة أو استكمال إجراءات التقدم 

للخدمة العسكرية أو اخلضوع الختبارات معينة.   
)2(  د. محمود جنيب حسني ، املرجع السابق ، ص312 وما بعدها.
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وقد اعترفت غالبية التشريعات بأهمية تعليم املسجونني)1( وجعلته جزًء 
رقم  البند  ذل��ك  على  أك��د  وق��د  التأهيل)2(.  إل��ى  الهادفة  العقابية  خطتها  من 
2 من قواعد احلد األدنى بقوله تتخذ إجراءات ملواصلة تعليم جميع   ، 1/77
البلدان  الديني في  التعليم  القادرين علي االستفادة منه مبا في ذلك  السجناء 
، وأن  إلزاميا  ، ويجب أن يكون تعليم األميني واألحداث  التي ميكن فيها ذلك 
املستطاع  حدود  في  السجناء  تعليم  ويجعل   . خاصة  عناية  اإلدارة  إليه  توجه 
مقدورهم  في  يكون  بحيث   ، البلد  في  العام  التعليم  نظام  مع  متناسقا  عمليا 

بعد إطالق سراحهم أن يواصلوا الدراسة دون عناء.  

يكن  ل��م   1956 لسنه   396 رق��م  ال��س��ج��ون  تنظيم  ق��ان��ون  ص��دور  وق��ب��ل 
للتعليم دور في عملية اإلصالح والتأهيل إال في حاالت قليلة جداً. وكان تقرير 
الذي   1946 لسنة   128 رق��م  ال��ص��ادر  بالقانون  األم��ر  أول  للسجون  التعليم 
أدخل بعض التعديالت على القانون رقم 110 لسنة 1944 واخلاص مبكافحة 
احلادية عشر  مادته  في  والذي نص  الدولة  في  الشعبية  الثقافة  ونشر  األمية 
على وجوب تعليم املسجونني. وتبع ذلك صدور املرسوم بقانون رقم 180 لسنة 
نظرا  عليهم  احملكوم  تعليم  ض��رورة  على  نصت  التي  السجون  بالئحة   1949
مواصلة  تيسير  ضرورة  على  نص  كما  والتأهيل.  اإلصالح  في  التعليم  ألهمية 

االمتحانات. وأداء  لتعليمهم  السجناء 

كأداة  السجن  تتخذ  مصر  في  العقابية  اإلدارة  ظلت  ذلك  من  وبالرغم 
بعض  في  أميتهم  محو  علي  السجناء  تعليم  واقتصر  احلرية  وسلب  للعقاب 

احلاالت.

وبصدور املرسوم بقانون رقم 396 لسنة 1956 اخلاص بتنظيم السجون 
أصبح للتعليم في السجون بعض اجلدية. وقد أبرزت املذكرة اإليضاحية لهذا 

تقارير  ، راجع  العقابية املصرية  التعليم في املؤسسات  التفصيل حول واقع  )1(  ملزيد من 
منظمة حقوق اإلنسان املصرية على االنترنت

 http://www.eohr.org.
)2(  راجع ملزيد من التفصيل د. غنام محمد غنام ، املرجع السابق ، ص 164 وما بعدها ، 
فادية أبو شهبه ، تطور التنفيذ العقابي في مصر ، التعليم باملؤسسات العقابية ، املجلة 

اجلنائية القومية ، ع2 ، 3 ، يوليو- نوفمبر 1992 ، ص 7 وما بعدها.
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لو  املسجون  أن  لوحظ   « بقولها   والتأهيل  اإلص��الح  في  التعليم  دور  القانون 
ترك وشأنه داخل السجن دون إشراف أو توجيه ألجته بكليته إلى التفكير في 
السجن  إدارة  تقوم  أن  رؤى  لذلك  ومنعاً   ; املجرمني  وتقليد غيره من  اجلرمية 
الثقافة لهم حتى يشغلوا وقت فراغهم مبا يعود  بتعليم املسجونني وتهيئة سبل 

اإلجرام«  عوامل  استيعاب  وبني  بينهم  ويباعد  الذهنية  بالفائدة  عليهم 

وعلى هذا تنص املادة 28 من قانون تنظيم السجون على أن »تقوم إدارة 
العقوبة«.  ومدة  االستعداد  ومدى  السن  مراعاة  مع  املسجونني  بتعليم  السجن 
التربية  وزير  مع  باالتفاق  الداخلية  بوزير  القانون  ذات  من   29 املادة  وأناطت 
بعد أخذ رأي مدير عام  والنساء وذلك  للرجال  الدراسة  والتعليم بوضع منهج 

السجون)1(.   

: عليهم  احملكوم  تعليم   تنظيم   : ثانيًا 

عليهم.  احملكوم  إلى  بها  تقدم  التي  الكيفية  حتديد  التعليم  تنظيم  يثير 
وال شك أن هذه الكيفية تتمثل في الدروس واحملاضرات وهي املستخدمة في 
التعليم األولي. بيد أنه ال يجب أن يقتصر أسلوب التعليم على هذه الطريقة ، 
املدرسني  يجتمع  بحيث  اجلماعية  املناقشات  طريقة  ليشمل  ميتد  أن  يجب  بل 
و  املوضوع  هذا  في  ألرائهم  ويستمعون  معني  موضوع  ملناقشة  عليهم  باحملكوم 
الطريقة من شأنها  أن هذه  والصواب بشأنه. وال شك  إلى اخلطأ  يرشدونهم 

واحترام شخصياتهم. بكيانهم  عليهم  احملكوم  تشعر  أن 

تتولى  تدريس  هيئة  إعداد  السجون  في  للتعليم  اجليد  التنظيم  ويوجب 
 1131 املادتان  وتقرر  العقابية)2(.  املؤسسة  داخل  التعليمية  بالعملية  القيام 

وذلك  الدولة  وتكفله  لكل مواطن  التعليم حقا  يكون  أن  املصري على  الدستور  )1(  حرص 
طبقا لنص املادة 18 من الدستور الدائم لسنة 1971م. بل ولقد توسع املشرع الدستوري 
املصري بأن جعله باملجان في املراحل التعليمية املختلفة )م21 من الدستور(. راجع في 
ذات املعنى املادة 26 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادتني 13 و14 من العهد 
الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية التي صدقت عليها األمم املتحدة في 

ديسمبر 1966م.
)2(  وفقاً للمادة 1120 من دليل العمل في السجون تشكل جلنة عليا تشرف على رسم وتنفيذ 
برامج التعليم بالسجون برئاسة مدير مصلحة السجون وعضوية وكيل املصلحة ومدير 
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التدريس   بأعمال  القيام  في  يستعان  أن  بالسجون  العمل  دليل  من   1132 و 
من  لذلك  يندبون  املدرسني  من  عدد  العقابية  باملؤسسات  األمية  محو  بأقسام 
والعسكريني  املدنيني  العاملني  من  أو  والتعليم  التربية  مديريات  مدرسي  بني 
مبصلحة السجون الذين تتوافر فيهم شروط القيام بهذا العمل الفني من حيث 
احملكوم  من  باملتطوعني  االستعانة  ويجوز  الفنية.  والكفاءة  الدراسي  املؤهل 
ال  العقابية  اإلدارة  إمكانيات  كانت  إذا  التعليم  من  درجة  على  كانوا  إذا  عليهم 
بالقسم  التدريس  على  القائمني  أما  املدرسني.  من  كافية  أعداد  بتعيني  تسمح 
يعاونهم  لذلك  معينون  فنيون  مدرسون  يكونوا  أن  فالبد  العام  للتعليم  الثاني 

العقابية. املؤسسة  داخل  يحملون مؤهالت  الذين  عدد من احملكوم عليهم 

: تعليم  احملكوم عليهم  : مستوى  ثالثًا 

عليه.  احملكوم  يتلقاه  أن  يجب  الذي  التعليم  مستوى  حول  التساؤل  يثور 
يرتفع  أن  ي��ج��وز  ال  معني  مبستوى  السجون  ف��ي  التعليم  يتقيد  أن  يجب  ه��ل 
تعليم  مستوى  أن  إل��ى  البعض  ذه��ب  ال��ص��دد  ه��ذا  ف��ي  ؟  فوقه  عليه  احمل��ك��وم 
الطبيعية  بيئته  ف��ي  عليه  ه��و  ال��ذي  احل��د  عند  يقف  أن  يجب  عليه  احمل��ك��وم 
أعلى  أصبح  أن��ه  عليه  احملكوم  يشعر  ال  كي   ; العقابية  املؤسسة  دخوله  قبل 
حني  فيهم  اندماجه  العسير  من  فيصبح  بيئته  أبناء  مستوى  من  وثقافًة  تعليماً 
إذا  عليه  احملكوم  ألن  ذلك  الدقة  تعوزه  ال��رأي  هذا  أن  والواقع  عنه.  اإلف��راج 
ارتفع مستوى تعليمه فإن ذلك يعزز من مكانته في البيئة التي كان يعيش فيها 
ويحظى باحترام لم يكن يحظى به من قبل. وحتى لو لم يستطع االندماج في 
بيئته فإنه يستطيع االندماج في بيئة أرفع مستوى وأكثر استقامة. وعلى ذلك 
وذلك   ، العقابية  املؤسسة  في  التعليم  من  معني  حد  عند  الوقوف  يجوز  فال 
املؤسسة  العقابية. فقد تسمح قدرات  للمؤسسة  املتاحة  اإلمكانيات  في حدود 

العاملني  اللجنة أحد  التعليم والوعظ. ويتولى سكرتارية  =إدارة اإلصالح ورئيس قسم 
ومفتشون  عامون  مشرفون  األمية  محو  أقسام  على  ويشرف  وال��وع��ظ.  التعليم  بقسم 
إداريون وفنيون لإلشراف والتفتيش. ويحدد عددهم بعدد املناطق التعليمية باملصلحة 
املشرفون  ويقوم  العامة.  اإلدارة  رأي  أخذ  بعد  الداخلية  وزارة  اعتمادها مبوافقة  ويتم 
بزيارة األقسام التعليمية بالسجون بحد أدني أربع زيارات في السنة بالنسبة للمشرفني 

وخمس زيارات للمفتشني للتأكد من حسن سير العمل بها.
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املراسلة  للمحكوم عليهم عن طريق  العليا  والدراسات  التعليم اجلامعي  بتيسير 
31 من  أو االنتساب)1(. وإلى هذا أملح املشرع املصري حينما أوجب في املادة 
اإلطالع  على  املسجونني  تشجع  أن  السجن  إدارة  على  السجون  تنظيم  قانون 
والتعليم وأن تيسر االستذكار للمسجونني الذين على درجة من الثقافة ولديهم 
بهم  اخلاصة  االمتحانات  بتأدية  لهم  تسمح  وأن  الدراسة  مواصلة  في  الرغبة 
السجون عن  التعليم في  يقل مستوى  أن  أنه ال يجب  اللجان)2(. على  في مقار 
األولي.  بالتعليم  يسمى  ما  أو   ، عليه  احملكوم  أمية  محو  يستلزمه  الذي  احلد 
األدن��ى(.  احل��د  ق��واع��د  م��ن   77 )البند  إل��زام��ي��اً  التعليم  ه��ذا  يكون  أن  ويجب 
منهج  بشأن  1972م  لسنة   1026 رق��م  ال���وزاري  ال��ق��رار  ص��در  لهذا  وتنفيذا 
التربية  وزارة  مبناهج  ج��اء  مل��ا  وف��ق��اً  ج��اء  وال���ذي  املسجونني  وتثقيف  تعليم 
ومحو  الكبار  تعليم  شأن  في  1970م  لسنة   67 رقم  للقانون  تنفيذاً  والتعليم 
املصرية  السجون  في  العام  التعليم  املصري  املشرع  قسم  لهذا  ووفقاً  األمية. 
ويجري  االختياري.  واملستوى  اإلجباري  األساسي  املستوى  هما  مستويني  إلى 
االمتحان ملنهج املستوي مبعرفة إدارة التعليم والوعظ مبصلحة السجون وتقوم 
58 من  التعليم مبستوييه. وتشترط املادة  إدارة املؤسسة العقابية بتنفيذ منهج 
يلحق  فيمن  بالسجون  العمل  دليل  من   1137 وامل��ادة  السجون  تنظيم  قانون 

وهي: السجن  مبدرسة 

)1(  د. فوزية عبد الستار ، املرجع السابق ، ص131 ، د. محمود جنيب حسني ، املرجع 
السابق ،  ص313 ، د. محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص209. وراجع في ذات 

املعنى art. D. 454 من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي.
)2(  وكانت املادة 31 من قانون السجون قبل تعديلها بالقانون رقم 187 لسنة 1973 تخطر 
خروج احملكوم عليهم من املؤسسة العقابية لتأدية االمتحانات. وقد استجاب املشرع لتلك 
األصوات التي انتقدت منع االنتقال إلى مقار اللجان خارج املؤسسة العقابية وعلى ذلك 
فأصبح من حق السجناء االنتساب إلى اجلامعات واملعاهد واالنتقال إلى مقار اجلامعات 
فيتم عقد  وغيرها  اإلعدادية  أو  العامة  الثانوية  أما صفوف  االمتحان.  ألداء  واملعاهد 
جلان االمتحان داخل املؤسسة العقابية مبعرفة وزارة التربية والتعليم. وفي عام 1986 
جميع  في  الدراسية  الرسوم  السجون  مصلحة  تتحمل  بان  الداخلية  وزي��ر  ق��رار  صدر 
مراحل التعليم لنزالء السجون الذين يواصلون دراستهم حتقيقا لتخفيف األعباء املالية 

عليهم وتشجيعا لهم علي مواصلة الدراسة.
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45 سنه. - أال يزيد سن احملكوم عليه على 

- أال تقل املدة الباقية من حكمه عن ستة أشهر.

التعليم. أو جسمية متنعه من  بعاهة عقلية  يكون مصاباً  أال   -

 Formation كما يجب على اإلدارة العقابية أن تيسر سبل التعليم الفني 
على  امل��ع��اون��ة  أج��ل  م��ن  عليهم  للمحكوم   technique ou professionnelle
مدة  انقضاء  بعد  احل��الل  الكسب  على  مساعدتهم  أجل  ومن  مهنياً  تأهيلهم 
»يوفر  بقولها  األدنى  قواعد احلد  5/71 من  املادة  أكدت  وعلى هذا  العقوبة. 

به«. االنتفاع  على  القادرين  للسجناء  نافع  مهني  تدريب 

وينظم التعليم الفني باملؤسسات العقابية املصرية القانون رقم 75 لسنة 
صناعي  فني  تعليم  إلى  التعليم  هذا  وينقسم  الفني.  التعليم  شأن  في   1970
عدة  التعليم  من  النوع  بهذا  عليه  احملكوم  اللتحاق  ويشترط  وجتاري.  وزراعي 

منها:  شروط 

- أن يكون الطالب حاصل على اإلعدادية أو ما يعادلها.

- أال يزيد سن الطالب على ثماني عشر سنه)1(.   

: تعليم احملكوم عليهم  : وسائل  رابعًا 

أ: املكتبة  :

تعد املكتبة La librairie من أهم وسائل التعليم داخل املؤسسة العقابية 
املصاحب  امللل  ورف��ع  ثقافته  الستكمال  السبيل  عليه  احملكوم  يجد  ففيها   ;

)1(  وكان قد صدر القرار رقم 183 لسنة 1973 الذي نص على إنشاء املدرسة الثانوية 
الصناعية بسجن القناطر للرجال والذي أستثنى احملكوم عليهم املودعون بهذا السجن 
الثانوية  عباس  يوسف  الشهيد  مدرسة  باسم  املدرسة  هذه  وتسمى  السن.  شرط  من 
الصناعية. ويجوز للخريجني استكمال دراستهم بالكليات أو املعاهد العليا. وفي نهاية 
السنة الدراسية تعقد وزارة التربية والتعليم امتحاناً عاماً حتريرياً وعملياً على مستوى 
اجلمهورية من دور واحد مينح الناجحون فيه شهادات دبلوم الثالث سنوات أو اخلمس 

سنوات.
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لسلب احلرية. ويجب أن تعد املكتبة وتنتقي كتبها حتى يكون لها التأثير الذي 
املكتبة  في  للقراء  أوق��ات  تخصيص  املالئم  ومن  التأهيل.  اعتبارات  تقتضيه 
الكتب  باستعارة  للنزالء  الفرصة  إتاحة  مع   ، العقابية  اإلدارة  إش��راف  حتت 

محبسهم)1(.  في  لقراءتها 

فأوجب   ، السجن  مكتبه  بأهمية  املصري  العقابي  النظام  اعترف  وقد 
30 من قانون تنظيم السجون أن تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونني  باملادة 
في  بها  االنتفاع  على  املسجونني  تشجع  وأخالقية  وعلمية  دينية  كتباً  حت��وي 
بقولها  األدن��ى  قواعد احلد  40 من  امل��ادة  األم��ر  ذات  وت��ردد  فراغهم.  أوق��ات 
وافياً من  السجناء تضم قدراً  »يزود كل سجن مبكتبة مخصصة ملختلف فئات 
منها  اإلفادة  على  السجناء  ويشجع   ، السواء  على  والتثقيفية  الترفيهية  الكتب 

إلى أبعد حد ممكن«.

ب : الصحف :

ويتجه  املباشر.  غير  التعليم  وسائل  من   Les journaux الصحف  تعد 
ال���رأي ال��غ��ال��ب ف��ي ال��ف��ق��ه إل��ى إج���ازة دخ���ول ال��ص��ح��ف ال��ع��ام��ة إل��ى املؤسسة 
العقابية. واحلجة في ذلك هي اإلبقاء على الصلة بني احملكوم عليه واملجتمع 
باعتباره  لكل شخص  حق  هو  العلم  في  احلق  فإن  ذلك  عن  فضاًل  اخلارجي. 
العقوبة  جترده  ال  احلق  هذا  عليه  للمحكوم  يظل  أن  ينبغي  ثم  ومن   ، إنساناً 
يجوز   « بقولها  السجون  تنظيم  قانون  من   30 امل��ادة  أش��ارت  ه��ذا  وإل��ى  منه. 
والصحف من جرائد ومجالت  الكتب  نفقتهم  على  يستحضروا  أن  للمسجونني 

الداخلية«)2(.  الالئحة  تقرره  وذلك وفق ما 

خاصة  صحيفة  إص��دار  حتبيذ  إلى  الفقه  في  الراجح  ال��رأي  يتجه  كما 

)1(  د. محمود جنيب حسني ، املرجع السابق ، ص315 وما بعدها  ، د. مأمون سالمة ، 
أصول علم اإلجرام والعقاب ، دار الفكر العربي ، 1979م ، ص349.

للمواد 98  )2(  إال أن املادة 30 متنع من االستفادة من هذه امليزة احملكوم عليهم تطبيقاً 
»أ« و98 »ب« مكرراً و98 »ج« و98 »د« و98 »ه�« و174 من قانون العقوبات. وهي من 
اجلنايات  يعالج  الذي  العقوبات  قانون  من  الثاني  الباب  في  عليها  املنصوص  اجلرائم 

واجلنح املضرة باحلومة من جهة الداخل. 
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اإلدارة  إشراف  حتت  بأنفسهم  السجناء  حتريرها  يتولى   ، العقابية  باملؤسسة 
العقابية ، باعتبار أن ذلك ميثل نافذة لهذه األخيرة على مشاكل وميول احملكوم 

.)1 عليهم)

السادس املطلب 
عليه احملكوم  تهذيب 

  : تقسيم 

ال يكتمل للتعليم - كأحد أساليب املعاملة العقابية الداخلية - دوره في 
 .L’éducation des détenus عليهم   احملكوم  بتهذيب  باالهتمام  إال  التأهيل 
األخ��ر.  ب���دون  أح��ده��م��ا  ي��ق��وم  وال  واح���دة  لعملة  وج��ه��ان  وال��ت��ه��ذي��ب  فالتعليم 

إما تهذيب ديني وإما تهذيب خلقي.  : والتهذيب نوعان 

أواًل : التهذيب الديني  :

عرف  م��ا  أول   L’éducation religieuse الديني  التهذيب  ع��رف  لقد 
بزيارة  يقومون  املسيحي  الدين  رج��ال  ك��ان  فقد  للسجون.  األول��ى  النشأة  مع 
على  فالقائمني  الله.  إلى  والتقرب  والتوبة  الندم  على  النزالء  حلض  السجون 
مهمة  إسناد  ورغم  الدين)2(.  رجال  من  كانوا  الوقت  ذاك  في  العقابية  اإلدارة 
رغم  يظل  أنه  إال  املدنيني  إلى  التشريعات  غالبية  في  حالياً  العقابية  اإلدارة 
ذلك لرجال الدين دور كبير في تهذيب وتأهيل احملكوم عليهم. إذ تستعني بهم 
أكثر  يكون  الذين   ، املذنبني  لدى  الديني  الوازع  تنمية  في  العقابية  املؤسسات 
تضرعاً إلى الله وهم في مرحلة سلب احلرية أكثر مما كانوا عليه قبلها ; مما 
وقد  النفس.  في  املتأصلة  اجلرمية  عوامل  جماح  وكبح  التأهيل  عملية  يسهل 
أن  »يجب  بقولها  األدنى  احلد  قواعد  من   42 املادة  األهمية  هذه  على  أكدت 

)1(  د. محمود جنيب حسني ، املرجع السابق ، ص316 وما بعدها.
)2(  د. محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص211.
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عملياً  املستطاع  قدر  على  الدينية  حياته  متطلبات  بإشباع  مسجون  لكل  يسمح 
وحيازته  املؤسسة  في  تنظم  التي  الدنية  اخلدمات  حضور  طريق  عن  وذل��ك 

اخلاصة مبذهبه«.  الديني  واإلرشاد  التعليم  لكتب 

فائقة.  بعناية  الدين  رجل  اختيار  يتعني  التهذيبية  الوظيفة  أداء  وحلسن 
مؤهل  على  حصوله  ذلك  ويقتضي   ، دينه  بقواعد  علم  على  يكون  أن  فيجب 
دراسي يثبت ذلك. ويفضل أن يلحق رجل الدين قبل أداءه ملهامه داخل املؤسسة 
التي  املشاكل  وطبيعة  السجن  مجتمع  على  للتعرف  تدريبية  بدورات  العقابية 
تواجه املسجون داخلة وعلى الدوافع املختلفة للجرمية. يضاف إلى ذلك ضرورة 
لالهتمام مبشاكل  ونزوعه  السلوك  عنه صالح  يعرف  الدين ممن  رجل  اختيار 

الداخلية()1(.  الالئحة  املساعدة على حلها )م21 من  والرغبة في  اآلخرين 

ويناط برجال الدين العاملني باملؤسسات العقابية إدارة الشعائر الدينية 
وإلقاء احملاضرات والوعظ واإلفتاء. وميكن لرجل الدين – بعد موافقة اإلدارة 
احملكوم  أمام  الفرصة  إلتاحة  جماعية  مناقشات  بتنظيم  يقوم  أن   - العقابية 
الدين فيها. وعليه أن يجتمع باحملكوم  عليهم لعرض استفساراتهم وبيان حكم 
عليه الذي يطلب ذلك أو يقدر رجل الدين أنه في حاجة إلى هذا االجتماع)2(. 
عمومي  سجن  أو  ليمان  لكل  يكون  أن  السجون  قانون  من   32 امل��ادة  وتوجب 
الفرائض  أداء  على  وحثهم  الفضيلة  في  املسجونني  لترغيب  أكثر  أو  واع��ظ 
»يزور  بأن  الواعظ  للسجون  الداخلية  الالئحة  من   21 املادة  وتلزم  الدينية)3(. 

باذالً جهده في إصالحه«. كل مسجون يغلب عليه الشذوذ وعدم االستقامة 

: اخللقي  التهذيب   : ثانيًا 

الفضيلة  بث    L’éducation moralisatrice اخللقي  بالتهذيب  يقصد 

)1(  د. محمود جنيب حسني ، املرجع السابق ، ص319 ، د. محمد عيد الغريب ، املرجع 
السابق ، ص210.

)2(  راجع في ذات املعنى املادة 41/2 من قواعد احلد األدنى ملعاملة املذنبني.
)3(  تنص املادة 41/1 من قواعد احلد األدنى على أنه »إذا كان السجن يضم عدداً كافياً 
لهذه  الدين ومؤهل  لهذا  يندب ممثل  أو  الدين يعني  يعتنقون نفس  الذين  السجناء  من 

املهمة...«.
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التهذيب  أهمية  وت��ب��رز  عليه.  احمل��ك��وم  نفس  ف��ي  السامية  والقيم  األخالقية 
اخللقي في محاولة التغلب على القيم الفاسدة التي دفعت النزيل إلى السلوك 
التهذيب اخللقي  يؤدي  ولكي  ومثل أخالقية قومية.  بقيم  وإبدالها   ، اإلجرامي 
خاصة  معرفة  لديهم  تتوافر  عليه ممن  القائمون  يكون  أن  يجب  املنشود  دوره 
بصفة  االجتماعية  والعلوم  والقانون  واألخالق  واالجتماع  النفس  علم  بقواعد 
في  وتوجيهه  ثقته  واكتساب  عليه  احملكوم  شخصية  فهم  ميكنهم  حتى   ، عامة 
أيسر  أن  املجتمع)1(.   وال شك  العام في  السلوك  ومعايير  يتفق  تصرفاته مبا 
األخصائي  بني  الفردي  اللقاء  هي  اخللقي  التهذيب  أغ��راض  لتحقيق  السبل 
شخصية  على  التعرف  لألخصائي  يتاح  حيث   ; عليه  واحمل��ك��وم  االجتماعي 
أفكاره  بعدم سالمة  وإقناعه  مناقشته  عليه  ويسهل   ، معه  يتقابل  الذي  النزيل 
بلوغ  إلى سلوك اجلرمية. وميكن من أجل  التي دفعته  ومسار معتقداته وقيمه 
التهذيب أن تعقد مناقشات جماعية يحضرها األخصائي ويقوم مبناقشة  هذا 

النزالء وسماع وجهة نظرهم فيه)2(. موضوع معني مع 

السابع املطلب 
واملكافأت التأديبية  اجلزاءات 

: متهيد 

 Sanctions disciplinaires يستمد نظام اجلزاءات التأديبية واملكافآت
العقابية  املؤسسة  ف��ي  النظام  س��ي��ادة  وج��وب  م��ن  أهميته   et récompenses
الذين  األش��خ��اص  طبيعة  إل��ى  بالنظر  التمرد  احتماالت  فيه  تتعاظم  كوسط 
األصلية  الوسيلة  هي  التأديبية  اجل���زاءات  ع��دت  وإذا  امل��ك��ان.  ه��ذا  يجمعهم 
أثبتت فعاليتها  ، فإن ثمة وسيلة أخرى  العقابية  النظام في املؤسسات  لتدعيم 
من  وك��اًل  سلوكه.  حسن  ع��ن  عليه  للمحكوم  متنح  ال��ت��ي  امل��ك��اف��أة  وسيلة  ه��ي 

)1(  د. محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص213.
)2(  د. محمود جنيب حسني ، املرجع السابق ، ص321.
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واألم��ل.  اخل��وف  هما  إنسانيني  شعورين  على  تعتمدان  السابقتني  الوسيلتني 
املكافآت  أما   ، املزايا  وفقد  اإلي��الم  من  اخلوف  تستغل  التأديبية  فاجلزاءات 
أفضل  أسلوب  إلى  والتطلع  املزايا  على  احلصول  في  واألمل  الطموح  فتستغل 

العقابية)1(. املؤسسة  داخل  للمعيشة 

التأديبية: : اجلزاءات  أواًل 

عدد  فرض  العقابية  للمؤسسة  الداخلي  النظام  على  اخلروج  يستوجب 
من اجلزارات التأديبية Sanctions disciplinaires   متثل في جوهرها إيالم 
اإليالم يستهدف بصفة  الناشئ عن سلب احلرية. وهذا  اإليالم  إضافي يكمل 
تتجرد  ب��دأت  فقد  لذا  عليه.  احملكوم  وتأهيل  تهذيب  في  املساهمة  أساسية 
هذا  ويعلل  باالعتدال)2(.  وتتصف  االنتقام  طابع  من  حديثاً  اجل���زاءات  ه��ذه 
وصيانة  والنفسية  البدنية  عليه  احملكوم  قدرات  صيانة  على  باحلرص  التطور 
يتركه  مبا  التأهيل  جهود  يعرقل  قد  التأديبي  اجلزاء  في  املغاالة  وكون  كرامته 
العقابي املصري  النظام  العقابية. ويتجه  من عداوة بني احملكوم عليه واإلدارة 
إلى  الطاعة  عدم  من  تبدأ  وهذه  السجن.  في  التأديبية  املخالفات  حصر  إلى 
مخل  أو  السجن  لنظام  مخالف  أم��راً  إثبات  أو  بالسجن  عمداً  حريق  إح��داث 
وجرمية  تأديبية  جرمية  النزيل  يرتكبه  الذي  الواحد  الفعل  شكل  وإذا  بأمنه. 
أو سرقة  الزمالء  أحد  أو  أ حد حراس  كالتعدي على  الوقت  ذات  في  جنائية 
مدير  ألزمت  السجون  تنظيم  قانون  من   78 امل��ادة  ف��إن  للغير   مملوك  كمال 
أو  املسجونني  من  تقع  جناية  كل  عن  العامة  النيابة  بإبالغ  مأموره  أو  السجن 
كانت ظروف  أو  كانت خطيرة  إذا  أو عليهم  منهم  تقع  التي  عليهم وعن اجلنح 

لتأديبي غير كاف.  املهنة من شأنها أن جتعل اجلزاء 

التأديبية  اجل��زاءات  السجون  تنظيم  قانون  من   43 امل��ادة  ح��ددت  وق��د 
التي ميكن أن توقع على النزيل عند ارتكابه ملخالفة تأديبية في : اإلنذار ، أو 

)1(  د. محمود جنيب حسني ، املرجع السابق ، ص343.
)2(  ألجل هذا ألغيت عقوبة اجللد التي كانت مقررة باملادة 7/43 من قانون تنظيم السجون 
رقم 396 لسنة 1956. راجع القانون رقم 152 لسنة 2001 ، اجلريدة الرسمية ، ع2 ، 

10 يناير 2002.
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ال  ملدة  فئته  أو  املسجون  لدرجة  املقررة  االمتيازات  بعض  أو  كل  من  احلرمان 
تقل عن ثالثني يوماً ، أو تأخير نقل املسجون إلى درجة أعلى من درجته ، أو 
، أو احلبس االنفرادي ملدة ال تزيد  إلى درجة أقل من درجته  تنزيل املسجون 
عن خمسة عشر يوماً ، أو وضع احملكوم عليه بغرفة التأديب املخصوصة التي 
شأنه   – الداخلية ملدة ال تزيد عن ستة أشهر. وللمحكوم عليه  تعنيها الالئحة 
وفق  تأديبياً  مسائلته  عند  عادلة  محاكمة  في  احلق   – العادي  اإلنسان  شأن 
)م4/44  بالتهمة  العلم  في  احلق  فله  اجلنائية.  احملاكمات  في  عليه  املتعارف 
من قانون السجون( واحلق في الدفاع )م2/30 من قواعد احلد األدنى( وما 
استكماالً  ونرى  الشهود)1(.  ومناقشة  مبحام  االستعانة  في  كحقه  عنه  يتفرع 
التأديب  أن يجري  السجون  التأديبي داخل  املجال  العادلة في  ألوجه احملاكمة 
من  مشكلة  خاصة  تأديب  مجالس  قبل  من  وليس  متخصصني  قضاة  مبعرفة 
مواطن  لكل  »بأن  تقضي  التي  الدستور  من   68 للمادة  إعماالً  السجن  ضباط 
ذلك بني مسجون  تفرق في  أن  دون   ; الطبيعي«  قاضيه  إلى  اللجوء  في  احلق 

أو بني محاكمة جنائية وغيرها من احملاكمات.   وشخص عادي 

ثانيًا : املكافآت   :

الهامة في احملافظة على  الوسائل  أحد    Récompenses املكافآت  تعد 
لتشجيع احملكوم  كونها وسيلة  ; فضاًل عن  العقابية  للمؤسسة  الداخلي  النظام 
نظاماً  ذاتها  في  اعتبارها  ميكن  ثم  وم��ن  القومي.  السلوك  انتهاج  على  عليه 
وتتخذ  الصدد)2(.  ه��ذا  في  لتأديبية  ب��اجل��زاءات  النوط  ال��دور  يفوق  تهذيبياً 
املكافآت صور متعددة من أهمها السماح بزيادة املراسالت والزيارات العائلية 
بني  فواصل  توجد  ال  بحيث  الزيارة  نظام  وتغيير   ، الغذائية  الوجبات  وزي��ادة 
األنشطة  في  باالشتراك  عليه  للمحكوم  السماح  أيضاً  ومنها  وزواره.  النزيل 
في  التخفيف  أو   ، اليومية  النزهة  مدة  إطالة  أو  مكثف  نحو  على  الترفيهية 
قيمة  لها  يكون  التي  املالية  املنح  ص��ورة  املكافأة  تأخذ  وق��د  وتغييره.  العمل 
باملؤسسة  أق��ران��ه  وت��دف��ع  عليه  احمل��ك��وم  نفس  ف��ي  الثقة  وتبث  كبيرة  معنوية 

)1(  ملزيد من التفصيل راجع د. غنام محمد غنام ، املرجع السابق ، ص93 وما بعدها.
)2(  د. محمود جنيب حسني ، املرجع السابق ، ص 346 ، د. محمد عيد الغريب ، املرجع 

السابق ، ص226.



336

بنقل  السماح  املصري  العقابي  النظام  في  املكافآت  أمثلة  ومن  به.  لإلقتداء 
احملكوم عليه من درجة إلى أخرى داخل السجن أو منحه – وفق شروط معينة 

العقوبة. انتهاء مدة  إفراجاً شرطياً قبل   -
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الثاني املبحث 
اخلارجية العقابية  املعاملة  أساليب   

 : وتقسيم  متهيد 

أساليب  من  العقابية  اإلدارة  تطبقه  ما  على  العقابية  املعاملة  تقتصر  ال 
داخل السجون ، وإمنا متتد هذه املعاملة إلى ما تأخذ به التشريعات املعاصرة 
ولقد  العقابية.  املؤسسة  احلرMilieu libre خارج  الوسط  في  تطبق  نظم  من 
بدائل  عن  احلديث  معرض  في  النظم  هذه  بعض  استعراض  قبل  من  لنا  سبق 
العقوبة السالبة للحرية قصيرة املدة)1( ، كنظام الوضع حتت االختبار وإيقاف 
بها  النطق  وتأجيل  العقوبة  من  واإلع��ف��اء  االختبار  حتت  الوضع  مع  التنفيذ 
على  املبحث  ه��ذا  في  حديثنا  يقتصر  س��وف  ه��ذا  ألج��ل  احلرية.  شبه  ونظام 
بعض أساليب املعاملة العقابية اخلارجية األخرى ، كنظام اإلفراج حتت شرط 
)اإلفراج الشرطي( ، الذي ال يتطلب سلب احلرية وإمنا مجرد تقيدها ، ونظام 

عنهم. للمفرج  الالحقة  الرعاية 

األول املطلب 
اإلفراج حتت شرط

 

 : أواًل : مضمون اإلفراج حتت شرط وحكمته 

 La libération ال���ش���رط���ي  اإلف�������راج  أو   - ش�����رط  حت����ت  اإلف�������راج 
العقابية مبقتضاه يفرج عن احملكوم  املعاملة  conditionnelle - أحد أساليب 
من  للتأكد  معينة  لفترة  وذلك  مدتها  انقضاء  قبل  للحرية  سالبة  بعقوبة  عليه 
عنه  امل��ف��رج  يخل  أن  دون  امل��دة  تلك  انقضت  ف��إذا  واستقامته.  سلوكه  حسن 

)1(  راجع ما سبق بند 182 وما بعده.
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تلك  على  خروجه  ثبت  إذا  أم��ا   ، نهائياً  اإلف��راج  ه��ذا  ص��ار  اإلف��راج  بشروط 
مدة  الستكمال  العقابية  للمؤسسة  أخ��ري  مرة  عنه  أف��رج  من  أعيد  الشروط 

للحرية)1(. السالبة  العقوبة 

 De مارساني  دي  القاضي  يد  على  النظام  لهذا  ال��دع��وة  ظهرت  وق��د 
الفرنسي ألول  املشرع  به  وأخذ  التاسع عشر،  القرن  منتصف  Marsangy في 
دول  إلى  النظام  انتقل  ومنه  1885م،  أغسطس   4 في  الصادر  بالقانون  مرة 
أخرى في أوروبا وخارجها. وال شك أن األخذ بهذا الطريق من طرق املعاملة 
في  دوره��ا  وغلبة  العقوبة  شهدته  ال��ذي  التطور  أث��ر  على  ج��اء  ق��د  العقابية 
اعتبارات  كانت  فإذا  العام.  والردع  العدالة  حتقيق  في  وظيفتها  على  التأهيل 
بحيث  للحرية  السالبة  العقوبة  م��دة  حت��دد  أن  توجب  ال��ع��ام  وال���ردع  العدالة 
تتناسب مع اجلسامة املوضوعية والشخصية للجرمية ، فإن اعتبارات التأهيل 
التأهيل.  توجب أال تطول هذه املدة إلى ما يجاوز املدى املتطلب لتحقيق هذا 
املؤقت  اإلف��راج  طريق  عن  اختصارها  وج��ب  امل��دة  تلك  العقوبة  ج��اوزت  ف��إن 
عدد  إلى  اإلف��راج  فترة  خالل  األخير  هذا  يخضع  أن  على  عليه،  احملكوم  عن 
عنه)2(.  النهائي  لإلفراج   – بها  التزم  إن   – متهد  واالل��ت��زام��ات  الشروط  من 
 – للعقوبة  التأهيلية  الوظيفة  من  تعلي  التي   – احلديثة  العقابية  فالسياسة 
من  التأكد  ميكن  حتى  مؤقت  إف��راج  نهائي  إف��راج  كل  يسبق  أن  بوجوب  تسلم 
اندماج احملكوم عليه من جديد في مجتمعة وأنه صار يسلك طريقاً سوياً في 

احلياة.

)1(  د. عبد ال��رءوف مهدي ، السجن كجزاء في ضوء السياسة اجلنائية احلديثة ، مجلة 
القانون واالقتصاد ، ع1 ، 2 ، س48 ، رقم 16 ، ص246 وما بعدها ، د. محمد عيد 
الغريب ، اإلفراج الشرطي في ضوء السياسة العقابية احلديثة ، مكتبة اجلالء اجلديدة 

، املنصورة ، 1995.
Ph. Conte et P. Maistre Du Chambon، Droit pénal général، 5ème éd. Armand 
Colin، 2000، n°620 et s.
)2(  د. يسر أنور علي ود. آمال عثمان ، املرجع السابق ، ص494 وما بعدها ، د. محمد عيد 
الغريب ، أصول علم العقاب ، املرجع السابق ، ص230 وما بعدها ، د. محمود جنيب 
حسني ، القسم العام ، املرجع السابق ، ص785 وما بعدها ، د. أحمد شوقي أبو خطوة 

، املرجع السابق ، ص641 وما بعدها.
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تشجيع  في  تتمثل  والتي  واضحة  جلية  النظام  هذا  من  احلكمة  وتبدو 
له  يتسنى  العقوبة كي  تنفيذ  احملكوم عليه على سلوك مسكاً قومياً خالل مدة 
التدرج  إلى  النظام  هذا  يهدف  كما  شرط.  اإلفراج حتت  نظام  من  االستفادة 
مبعاملة احملكوم عليه من مرحلة سلب احلرية الكاملة إلى مرحلة تقيد احلرية 
مساوئ  بذلك  فيتجنب  عنه  النهائي  ل��إلف��راج  متهيداً  عنه  امل��ؤق��ت  ب��اإلف��راج 

عنه. املفاجئ  اإلفراج 

ثانيًا : شروط اإلفراج حتت شرط : 

يبني من مطالعة املواد من 52 إلى 64 التي يضمها الفصل احلادي عشر 
لتقرير  ش��روط  عدة  وضع  قد  املصري  املشرع  أن  السجون  تنظيم  قانون  من 
اإلفراج الشرطي عن احملكوم عليه)1(. وبعض تلك الشروط يتعلق إما باحملكوم 
 ، عليه  احملكوم  ذمة  في  املالية  بااللتزامات  وإما   ، العقوبة  مبدة  وإما   ، عليه 
أو  باجلرمية  متعلقة  شروطاً  املشرع  يتطلب  وال  العام.  األمن  مبقتضيات  وإما 
 ،  - أو جنحة  جناية   – كانت  أياً  أجل جرمية  من  عليه  فكل محكوم  بالعقوبة. 
أو حبس  أو سجن  أو سجن مشدد  مؤبد  سجن   – للحرية  وبأية عقوبة سالبة 

- ميكن أن مينح اإلفراج الشرطي.

فتوجب املادة 52 من قانون السجون أن يكون سلوك احملكوم عليه خالل 
اإلفراج  يكون  وهكذا  نفسه.  لتقومي  الثقة  إلى  يدعو  السجن  في  وج��ودة  مدة 
العقوبة  تنفيذ  مدة  أثناء  القومي  سلوكه  على  علية  للمحكوم  مكافأة  الشرطي 
في  عليه  احملكوم  وضع  ينبئ  أن  هنا  السلوك  بحسن  ويقصد  للحرية.  السالبة 
فتقدير  عنه.  املؤقت  اإلف��راج  أثناء  هكذا  استمراره  احتمالية  عن  املؤسسة 

املستقبل)2(. نحو  يكون متجهاً  أن  سلوك احملكوم عليه يجب 

)1(  راجع في شروط اإلفراج الشرطي في التشريع الفرنسي املواد من 729 إلى 733 من 
قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي.

B. Bouloc، op. cit.، p. 244 et s.
املشرع  ومينح  ص788.   ، السابق  املرجع   ، العام  القسم   ، حسني  جنيب  محمود  د.    )2(
Gages sérieux على  تعهدات جادة  عليه  إذا قدم احملكوم  الشرطي  اإلف��راج  الفرنسي 

اندماجه االجتماعي )م729 إجراءات جنائية(.
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ومن حيث مدة العقوبة توجب املادة سالفة الذكر أن ميضي احملكوم عليه 
ثالثة أرباع مدة العقوبة احملكوم بها مبا ال يقل عن تسعة أشهر. كما يجب أن 
عشرين  عن  املؤبد  السجن  عقوبة  عن  الشرطي  لإلفراج  الالزمة  املدة  تقل  ال 
لتقرير  أشهر  تسعة  م��ق��داره  للعقوبة  أدن��ى  حد  اش��ت��راط  من  واحلكمة  سنة. 
اإلفراج الشرطي هو استبعاد هذا النظام في حالة احلكم بعقوبة قصيرة املدة 
أقل من ذلك يصعب معه حتقيق أغراضها ويصعب معه  العقوبة  ابتسار  ; ألن 
بدء  من  سنة  عشرين  مرور  اشتراط  علة  أما  باإلفراج.  اجلدارة  تقدير  كذلك 
إلى  فيعود  الشرطي  اإلفراج  االستفادة من  لتقرير  املؤبد  السجن  تنفيذ عقوبة 
أن  فوجب  عليه  احملكوم  حياة  وتستغرق  امل��دة  محددة  غير  األص��ل  في  كونها 
يحدد لها املشرع قدراً جزافياً يرتبط غالباً باملدة التي ينتظر أن متتد خاللها 

العمر)1(. متوسط  الشخص  حياة 

تعددت  إذا  أما  واح��دة.  العقوبة  كانت  إذا  املدة  حساب  في  مشكلة  وال 
54 من قانون تنظيم السجون تنص على أنه إذا تعددت  العقوبات ، فإن املادة 
يكون  السجن  عليه  احملكوم  دخ��ول  قبل  وقعت  جلرائم  بها  احملكوم  العقوبات 
من  العقوبات  كانت  ف��إذا  العقوبات.  ه��ذه  م��دد  مجموع  أس��اس  على  اإلف��راج 
امل��دد  أرب���اع  ث��الث��ة  وت��ع��ني أن ميضي احمل��ك��وم عليه  م��دده��ا  ن��وع واح��د ضمت 
البدء  وتعني  أنواع مختلفة ضمت مددها  العقوبات من  كانت  إذا  أما  مجتمعة. 
التي  العقوبة  من  ثم  بها  العقوبات احملكوم  أشد  من  أرباعها  ثالثة  استفاء  في 
تليها شدة. ويترتب على هذا الضم أنه إذا كانت مدة إحدى العقوبات أقل من 
مدة  بضم  فإنه   ، بشأنها  الشرطي  اإلفراج  تقرير  يجوز  ال  بحيث  أشهر  تسعة 
تزيد مدتها على تسعة أشهر ويكون  إلى مدد عقوبات أخرى قد  العقوبة  هذه 
بها  العقوبات قد حكم  تلك  تكون  أن  ، شريطة  الشرطي حينئذ ممكناً  اإلفراج 

العقابيًة)2(. املؤسسة  دخول  قبل 

)1(  د. محمود جنيب حسني ، املرجع السابق ، ص790. واملدة التي يجوز تقرير اإلفراج 
Les récid - للعائدين العقوبة  ثلثي مدة  الفرنسي هي  التشريع  بعدها في   الشرطي 
vistes ونصفها لغير العائدين. أما إذا كانت العقوبة مؤبدة وجب قضاء خمس عشر 

سنة من بدء تنفيذ العقوبة )م2-729 إجراءات جنائية(.  
)2(  د. محمود جنيب حسني ، املرجع السابق ، ص790 ، د. محمد عيد الغريب ، أصول علم 

العقاب ، املرجع السابق ، ص234.
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على  الثانية  فقرتها  ف��ي  السجون  تنظيم  ق��ان��ون  م��ن   54 امل��ادة  وتنص 
اإلفراج  فيكون  جرمية  السجن  في  وجوده  أثناء  عليه  احملكوم  ارتكب  أن��ه:»إذا 
مدة  إليها  مضافاً  اجلرمية  هذه  ارتكاب  وقت  عليه  الباقية  املدة  أساس  على 

ارتكابها«. أجل  عليه من  بها  العقوبة احملكوم 

على  األول��ى  فقرتها  في  السجون  تنظيم  قانون  من   55 امل��ادة  وتقضي 
ل��ل��ح��ري��ة ق��د ق��ض��ى ف��ي احلبس  ب��ع��ق��وب��ة م��ق��ي��دة  أن�����ه:»إذا ك��ان احمل��ك��وم عليه 
حتت  عنه  اإلف���راج  فيكون  العقوبة  م��دة  م��ن  خصمها  واج��ب��اً  م��دة  االحتياطي 

شرط على أساس كل املدة احملكوم بها«.        

52 أيضاً أال يكون في اإلفراج عن احملكوم عليه خطورة  وتتطلب املادة 
الشخص  سلوك  بني حسن  ارت��ب��اط  هناك  ليس  أن��ه  ون��رى  ال��ع��ام.  األم��ن  على 
احملكوم  سلوك  يكون  فقد  العام.  األمن  على  تأثيره  وبني  عنه  اإلف��راج  املزمع 
على  معينة  خطورة  يشكل  خروجه  أن  إال  العقابية  املؤسسة  داخل  حسناً  عليه 
أسرته  بني  النزاع  جتديد  النزيل  خ��روج  على  يترتب  كأن   ، اخلارجي  الوسط 
بال  اخل��ط��ورة  تلك  تقدير  أم��ر  العامة  للسلطة  وي��ت��رك  عليه.  املجني  وأس���رة 
معقب عليها ، األمر الذي قد يكشف عن بعض صور التعسف في منح اإلفراج 

باألمن. املساس  بحجة  الشرطي 

اإلف��راج  ملنح  السجون  تنظيم  ق��ان��ون  م��ن   56 امل���ادة  تستوجب  وأخ��ي��راً 
الشرطي أن يكون احملكوم عليه قد أوفى بااللتزامات املالية احملكوم بها عليه 
بها.  الوفاء  املستحيل  من  يكن  لم  ما  وذلك  اجلرمية  في  اجلنائية  من احملكمة 
وعلة تطلب ذلك أن عدم وفاء احملكوم عليه بتلك االلتزامات – رغم استطاعته 
- يكشف عن عدم ندمه على جرميته وعدم جدارته باإلفراج ، والعكس إن هو 
أوفى. كما أن عدم الوفاء قد يعزز من املخاطر التي تهدد األمن العام إذا ما 
اإلفراج. لتقرير  املتطلبة  الشروط  بذلك أحد  أفرج عن احملكوم عليه فيسقط 

الغرامة والتعويضات واملصاريف  الوفاء بها هي  التي يتعني  وااللتزامات 
املقضي بها فقط من احملكمة اجلنائية دون احملكمة اجلنائية. ونرى أن الوفاء 
بسببها  دخل  التي  غير  جرمية  عن  ناشئة  كانت  ولو  حتى  واجب  املبالغ  بتلك 

العقابية.  املؤسسة 
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 : ثالثًا : طبيعة اإلفراج حتت شرط 

تتعدد طبيعة اإلفراج لشرطي وفقاً للغرض املرجو منه : فيمكن اعتباره 
، كما  العقابية  منحة ومكافأة للمحكوم عليه على حسن سلوكه داخل املؤسسة 
يكون  حني  للحرية  السالبة  العقوبة  تنفيذ  مراحل  من  مرحلة  اعتباره  ميكن 
للتحقق  احلر  الوسط  في  االلتزامات  من  لعدد  عنه  املفرج  إخضاع  املالئم  من 
اعتبار  ميكن  وأخيراً  العقابية.  املؤسسة  داخل  بوادره  بدت  الذي  التأهيل  من 

االجتماعي)1(. للتأهيل  مستقاًل  تدبيراً  الشرطي  اإلفراج 

أ : اإلفراج حتت شرط كمنحة :  

لقد نظر إلى اإلفراج الشرطي في بداية تطبيقه على أنه منحة تهذيبية 
العقوبة.  تنفيذ  أث��ن��اء  مسلكه  حسن  على  عليه  احمل��ك��وم  مكافأة  منه  ال��ه��دف 
كافياً  العقابية  املؤسسة  داخل  معينة  فترة  عليه  احملكوم  قضاء  كان  وبالتالي 
من  التحقق  ع��ن  النظر  بصرف  العقوبة  م��دة  ك��ل  انقضاء  قبل  عنه  ل��إلف��راج 

االجتماعي)2(. التأهيل  إمكانية  توافر  ومدى   ، بالفعل  إصالحه 

 : النظرة عدة نتائج منها)3)  وقد ترتب على هذه 

شرطاً  يعد  العقابية  املؤسسة  داخ��ل  عليه  احملكوم  سلوك  حسن  أن   -
التي حددها احلكم. فلم  العقوبة  انتهاء مدة  جوهرياً إلمكان اإلفراج عنه قبل 
التي  احلجة  وكانت  التزامات.  أو  يخضع ألي شروط  عنه  اإلفراج  املزمع  يكن 
عنه  املفرج  خالف  إذا  الشرطي  اإلف��راج  بإلغاء  التهديد  أن  ذلك  لتبرير  تقال 

إلى تقومي نفسه. بارتكابه جرمية الحقة كافي ألن يدفعه  القانون 

- أنه ال محل لتطلب رضاء احملكوم عليه ملنح اإلفراج الشرطي ، واحلجة 
في ذلك أن اإلفراج الشرطي نظام عقابي تطبقه السلطة التي يخولها القانون 
أن  عن  ، فضاًل  النظام  هذا  تطبيق  في  عليه  احملكوم  لتدخل  محل  وال   ، ذلك 

)1(  د. عبد العظيم مرسي وزير ، دور القضاء في تنفيذ اجلزاءات اجلنائية ، املرجع السابق 
، ص 568 وما بعدها.

)2(  د. محمد عيد الغريب ، اإلفراج الشرطي ، املرجع السابق ، ص48.
)3(  راجع د. عبد العظيم مرسي وزير ، املرجع السابق ، ص292 وما بعدها.
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تأهيله. إلى  الصحيح  الطريق  يجهل  قد  عليه  احملكوم 

- أنه ال تأثير لإلفراج الشرطي على احلكم القضائي الصادر بالعقوبة 
، فاملفرج عنه يعد قي الواقع في مرحلة من مراحل التنفيذ العقابي. ويستتبع 
املتبقية  املدة  تنقضي  أن  بعد  إال  السريان  في  يبدأ  ال  اإلقامة  حظر  أن  ذلك 
من العقوبة احملكوم بها. كما أن الفترة التي يجوز اعتبار املتهم خاللها عائداً 
الشرطي  اإلفراج  تاريخ  تبدأ من  ال  )م2/49عقوبات(  تالية  ارتكب جرمية  إذا 
الشهادة  أداء  من  احلرمان  فإن  وكذلك  العقوبة.  تنفيذ  انتهاء  تاريخ  من  ولكن 
عنه  باملفرج  تلحق  )م3/25عقوبات(  االستدالل  سبيل  على  إال  احملاكم  أم��ام 
املدة  فإن  وأخيراً  العقوبة.  املتبقية من  املدة  انتهت  إذا  إال  تنقضي  وال  شرطياُ 
املطلوب سريانها من أجل رد االعتبار القضائي أو القانوني ال تبدأ إال من يوم 

للعقوبة. التام  االنقضاء 

مكافأة  مبثابة  ش��رط  حتت  اإلف��راج  اعتبار  أن  في  الشك  يداخلنا  وال 
العقابية يعد انعكاس لألفكار  للمحكوم عليه على حسن سلوكه داخل املؤسسة 
اجلسامة  بقدر  العقوبة  تقدر  كانت  التي   ، العقابية  السياسة  في  الكالسيكية 
تكن  ولم   ; وظروفه  مرتكبها  لشخصيته  وفقاً  ال  اإلجرامية  للواقعة  املوضوعية 
للتأهيل  وسيلة  ال  العدالة  وإرض��اء  العام  للردع  وسيلة  إال  العقوبة  في  ت��رى 
أخالقي  لدين  أنها سداد  على  العقوبة  إلى  النظرة  كانت  وباجلملة  واإلصالح. 
نأسف  ال��ت��ي  ال��ن��ظ��رة  تلك  ج��رمي��ت��ه.  ب��ارت��ك��اب  املجتمع  نحو  امل��ج��رم  ب��ه  ي��دي��ن 

إلى اآلن. التشريع املصري  الستمرارها في 

: العقابي  : اإلفراج حتت شرط  كمرحلة للتنفيذ  ب 

أن  إلى  احلديثة  العقابية  السياسة  في ظل  الشرطي  اإلفراج  تطور  لقد 
املشرع  ك��ان  ولقد  عليهم.  للمحكوم  التهذيبية  للمعاملة  تفريد  وسيلة  أصبح 
الفرنسي سباقاً في ذلك بإصداره مرسوماً في أول إبريل من عام 1952 حدد 
فيه الشروط اخلاصة التي ميكن أن يخضع لها املفرج عنه شرطياًُ ونص ألول 
الدور  املرسوم  أقر هذا  وبذلك  املفرج عنه شرطياًُ.   مرة على جلان مساعدة 

الشرطي. اإلفراج  لنظام  التهذيبي 
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 : النظرة عدة نتائج منها)1)  وقد ترتب على هذه 

أن  ذلك  الشرطي برضاء احملكوم عليه. وعلة  اإلفراج  ارتباط  - وجوب 
إال  يتحقق  ال  ال��ذي  األم��ر   ، والتقومي  التأهيل  إلى  يهدف  أصبح  النظام  هذا 
املعاملة  من  لالستفادة  الكاملة  اإلرادة  عليه  احملكوم  لدى  بالفعل  توافرت  إذا 

النظام. هذا  عليها  ينطوي  التي  العقابية 

التي  ومساعدة  وإش���راف  رق��اب��ة  لتدابير  عنه  امل��ف��رج  خضوع  وج��وب   -
اإلفراج  مدة  تكون  أن  وينبغي  عنه.  للمفرج  االجتماعي  التأهيل  حتقيق  تكفل 
عن  واإلص��الح  التأهيل  إع��ادة  جهود  مبتابعة  تسمح  بحيث  مناسبة  الشرطي 

التدابير. تلك  طريق 

إال  وتهذيبي  تربوي  ذا مضمون  أصبح  لشرطي  اإلفراج  أن  من  وبالرغم 
أنه لم يقم مبا كان مرجواً منه في تأهيل وإصالح احملكوم عليهم ، وذلك يعود 
بها.  احملكوم  بالعقوبة  الشرطي  اإلفراج  ارتباط  استمرار  إلى  أساسية  بصفة 
ميكن  التي  اخلاصة  وااللتزامات  الشرطي  اإلفراج  مدة  أن  ذلك  على  والدليل 
وكذلك   ، اإلدان��ة  حكم  من  حتديدها  تستمد  كانت  عنه  املفرج  لها  يخضع  أن 
فإن تدابير الرقابة واإلشراف كانت تنتهي بانقضاء مدة العقوبة احملكوم بها ، 
حتى ولم يكن قد حتقق تأهيل وإصالح املفرج عنه ، وهو ما يحدث في الغالب 
عندما تكون مدة اإلفراج الشرطي قصيرة جداً. وكذلك فإن اجلزاء الذي كان 
التي تفرض عليه كان  والقيود  املفرج عنه عند مخالفته لاللتزامات  يوقع على 
مستمد أيضاً من حكم اإلدانة. فهذا اجلزاء لم يكن إال إلغاء اإلفراج الشرطي 

العقوبة. من  املتبقية  املدة  ليستوفي  العقابية  املؤسسة  إلى  عنه  املفرج  وعودة 

 : للتأهيل االجتماعي  : اإلفراج حتت شرط كتدبير مستقل  ج 

إلى ضرورة  التنبيه  في  الفضل  االجتماعي  الدفاع  كانت ألفكار مدرسة 
اإلفراج  إلى  ينظر  ، بحيث  بالعقوبة  الشرطي  اإلفراج  تربط  التي  الصلة  فصم 
إليه  ينظر  يعد  ولم   ، االجتماعي  واإلص��الح  لتأهيل  مستقل  كتدبير  الشرطي 

العقوبة. لتنفيذ  كأسلوب 

)1(  د. محمد عيد الغريب ، اإلفراج الشرطي ، املرجع السابق ، ص52 وما بعدها.
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ولقد قطع املشرع الفرنسي في هذا السبيل شوطاً كبيراً بعد التعديالت 
اإلفراج  نظام  على  1958م  سنة  اجلنائية  اإلج��راءات  قانون  في  أدخلها  التي 
مدة  الشرطي  اإلفراج  مدة  تتجاوز  بأن  الفرنسي  املشرع  فقد سمح  الشرطي. 
اإلجراءات  قانون  من   732 املادة  أجازت  ، حيث  احلكم  في  العقوبة احملددة  
انقضاء  بعد  ما  إلى  والرقابة  املساعدة  تدابير  إطالة  املختص  للوزير  الفرنسي 
عندما  النص  هذا  فائدة  وتظهر  تزيد عن سنة.  ال  ملدة   ، بها  العقوبة احملكوم 
ال تكون مدة اإلفراج الشرطي كافية الستفادة املفرج عنهم من برامج التأهيل 

واإلصالح)1(.

كما جعل املشرع الفرنسي تدبير حظر اإلقامة يسري من تاريخ اإلفراج 
التي  املدة  تبدأ  كما  بها.  امللحق  العقوبة  تنفيذ  انقضاء  عقب  وليس  الشرطي 
يتعني انقضائها لرد االعتبار من تاريخ اإلفراج الشرطي إال إذا كان املفرج عنه 

عائد فإن املدة تسري من تاريخ متام تنفيذ)2(.

لعدد  شرطياً  إفراجاً  عنهم  املفرج  خضوع  الفرنسي  املشرع  أوجب  وقد 
على  ويشرف  العقوبات  تطبيق  قاضي  يحددها  واملساعدة  الرقابة  تدابير  من 
للمفرج  يعد  استقبال  أو  إيواء  باإلقامة في مركز  اإللزام  ذلك  ومثال  تنفيذها. 
عن  االمتناع  أو   ، أواألم��اك��ن  األش��خ��اص  بعض  على  ال��ت��ردد  حظر  أو   ، عنهم 
اإلل��زام  أو   ، اجل��رمي��ة  ارت��ك��اب  عنه  للمفرج  تسهل  التي  املهن  بعض  مم��ارس��ة 

لعالج طبي معني. باخلضوع 

 : السلطة املختصة باإلفراج حتت شرط   : رابعًا 

بتقرير  املختصة  السلطة  حتديد  في  واح��داً  نهجاً  التشريعات  تنهج  ال 
السلطة  إل��ى  األم��ر  ه��ذا  أوك��ل  من  التشريعات  من  فهناك  الشرطي.  اإلف��راج 
التنفيذية ممثلة في القائمني على التنفيذ العقابي. وبهذا أخذ املشرع املصري 
الذي أناط االختصاص باإلفراج الشرطي ملدير عام السجون )م53 من قانون 
3/63 من القانون األخير للنائب العام سلطة  تنظيم السجون(. وأعطت املادة 
النظر في الشكاوى التي تقدم بشأن اإلفراج حتت شرط واتخاذ ما يراه كفياًل 

)1(  د. محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص56 وما بعدها.
)2(  د. عبد العظيم مرسي وزير ، املرجع السابق ، ص573.
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إداري. القانون املصري طابع  الشرطي في  برفع أسبابها. فلإلفراج 

بينما ذهبت تشريعات أخرى إلى تخويل جهة قضائية االختصاص مبنح 
أو  تنفيذ  قضاء  القضائية  اجلهة  تلك  كانت  سواء   ، الشرطي  اإلف��راج  وإلغاء 

كانت قضاء حكم.

فبعض الدول ذهبت إلى تخويل قاضي متخصص بالتنفيذ سلطة إصدار 
الذي  البرازيلي  اجلنائية  اإلجراءات  قانون  ذلك  مثال  الشرطي.  اإلفراج  قرار 
املجلس  اقتراح  على  بناء  العقوبات  تنفيذ  قاضي  إلى  االختصاص  هذا  أعطى 
أملانيا  وفي  العامة)1(.  النيابة  رأي  أخذ  وبعد   ، عليه  احملكوم  طلب  أو  العقابي 
عبء  عليه  يقع  ال��ذي  القاضي  اختصاص  على  األح��داث  محاكم  قانون  نص 
بالنسبة  الشرطي  اإلف��راج  منح  قرار  بإصدار  العقوبات  تنفيذ  على  اإلش��راف 

89 من قانون محاكم األحداث()2(.   ، 88 للمحكوم عليهم األحداث )املادتان 

إبداء  سلطة  سوى  التنفيذ  قاضي  يخول  لم  من  التشريعات  من  وهناك 
اإلدارة  يد  في  القرار  إص��دار  سلطة  جعل  مع  الشرطي  اإلف��راج  مبنح  ال��رأي 
اإلش��راف  لقاضي  بالنسبة  اإلي��ط��ال��ي  امل��ش��رع  إليه  ذه��ب  م��ا  وه��ذا  العقابية. 
املشرع  أيضاً  به  وأخذ  جنائية.  إجراءات  م.144   – إيطالي  عقوبات  )م.176 

اجلزائري )م180 وما بعدها من قانون تنظيم السجون()3(.

حق  العقوبات  تنفيذ  قاضي  السابق  في  يخول  الفرنسي  التشريع  وكان 
احملكوم  للحرية  السالبة  العقوبة  مدة  تتجاوز  لم  إذا  الشرطي  اإلفراج  تقرير 
 1226-72 بالقانون رقم  730 إجراءات جنائية املعدلة  بها ثالث سنوات )م. 
الصادر في 29 ديسمبر 1972م( ، فإذا ذادت املدة احملكوم بها عن ذلك فكان 
الذي له سلطة إصدار األمر باإلفراج الشرطي   ، العدل  إلى وزير  يرفع األمر 

)1(  د. عبد العظيم مرسي وزير ، املرجع السابق ، ص577 ، د . محمد عيد الغريب املرجع 
اجلنائية  اإلج��راءات  قانون  إليه مشروع  ذهب  الذي  النهج  ذات  وهو  السابق ص185. 

املصري لسنة 1968م.
)2(  د. محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص173.

)3(  د. عبد العظيم مرسي وزير ، املرجع السابق ، ص578. 
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العدل)1(. اللجنة االستشارية لإلفراج الشرطي في وزارة  بعد أخذ رأي 

2000م،  يونيو   15 ف��ي  ال��ص��ادر   2000-516 رق��م  ال��ق��ان��ون  وب��ص��دور 
 La loi renforçant la présomption البراءة  قرينة  تدعيم  قانون  واملسمى 
اإلج���راءات  ق��ان��ون  ف��ي  ال���واردة  ال��ن��ص��وص  م��ن  للكثير  امل��ع��دل   d’innocence
لإلفراج  القضائية  الطبيعة  تأكيد  على  الفرنسي  املشرع  ح��رص   ، اجلنائية 
قاضي  اختصاص  من  إلغاءه  أو  الشرطي  اإلفراج  تقرير  جعل  فقد  الشرطي. 
عشر  من  أقل  بها  املنطوق  للحرية  السالبة  العقوبة  كانت  إذا  العقوبات  تطبيق 
-722 )م.  سنوات  ث��الث  من  أق��ل  منها  املتبقية  امل��دة  كانت  إذا  أو   ، سنوات 
تختص  احلالتني  هاتني  غير  وف��ي   ; اجلنائية(  اإلج���راءات  بقانون  مضافة   1
احملكمة اإلقليمية لإلفراج الشرطي Juridiction régionale  - كجهة قضائية 
أو  منح  بطلبات   - العدل  لوزير  سلطة  من  السابق  في  مخوالً  كان  عما  بديلة 

الشرطي.    اإلفراج  إلغاء 

برئاسة   ، استئناف  محكمة  كل  دائرة  في  تنشأ  اإلقليمية  احملكمة  وتلك 
وتختص  العقوبة.  تطبيق  قضاة  م��ن  اثنني  وعضوية  االستئناف  قضاة  أح��د 
العام  املدعي  املقدمة سواء من  الشرطي  اإلفراج  إلغاء  أو  منح  بفحص طلبات 
)م.  بعد مرافعة في جلسة حضورية  ، وتصدر حكمها مسبباً  أو احملكوم عليه 
2 معدلة إجراءات جنائية(. وتقبل أحكام تلك احملكمة الطعن   ، 1 730 فقرة 
احملكمة  أمام  باحلكم  اإلعالن  تاريخ  من  أيام  عشرة  خالل  باالستئناف  عليها 
رئيس  برئاسة  املشكلة   ،  Juridiction nationale الشرطي  لإلفراج  الوطنية 
 ، النقض  اثنني من قضاة  النقض وعضوية  أحد مستشاري  أو  النقض  محكمة 
اجلمعيات  عن  وممثل  عليهم  احملكوم  الندماج  الوطنية  اجلمعيات  عن  وممثل 
حقيقة  في  الفرنسي  املشرع  يكون  وهكذا  عليهم.  املجني  ملساعدة  الوطنية 
متخصصاً  درجتني  من  قضاًء  الذكر  سالف  اجلديد  بالقانون  أنشأ  قد  األمر 
 Juridiction spécialisée en matière de  libération الشرطي  اإلفراج  في 

 . conditionnelle

اإلف��راج  وإل��غ��اء  االخ��ت��ص��اص مبنح  جعلت  وإن  ال���دول  بعض  أن  واحل��ق 

)1(  د. أحمد شوقي أبو خطوة ، املرجع السابق ، ص645.
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جعلت  بل   ; متخصصاً  قضاًء  لذلك  تفرد  لم  أنها  إال  قضائية  جلهة  الشرطي 
األمر منوط بقضاء احلكم فيها. هذا االجتاه جند له صدى في قانون العقوبات 
اليوناني حيث تختص مبنح اإلفراج الشرطي محكمة اجلنح التي تقع في دائرة 
2/10عقوبات(.  )م.  املشورة  غرفة  في  منعقدة  العقابية  املؤسسة  اختصاصها 
1975 محكمة الدرجة األولى  29 مايو  وفي بولونيا خول القانون الصادر في 
منعقدة في غرفة املشورة االختصاص مبنح اإلفراج الشرطي)1(. وتنفرد املجر 
 1961 سنة  ال��ص��ادر  عقوباتها  لقانون  فوفقاً  ال��ش��أن.  ه��ذا  في  خ��اص  بحكم 
واملعمول به في أول يونيو 1962 فإن احملكمة املختصة بنظر الدعوى هي التي 
تقرر – بحكم نهائي غير قابل للطعن عليه إال للخطأ في تطبيق القانون - مدى 

)م.39 عقوبات()2(. املستقبل من عدمه  الشرطي في  إمكانية منح اإلفراج 

خامسًا : آثار اإلفراج حتت شرط :

العقوبة  تنفيذ  من  املؤقت  اإلعفاء  تقرير  الشرطي  اإلفراج  على  يترتب 
التشريعات  وتتفاوت  التجربة  أو  االختبار  مدة  تسمى  املدة  وتلك  معينة.  مدة 
في حتديدها. ففي التشريع املصري فإن تلك املدة هي خمس سنوات في حالة 
السجن املؤبد محسوبة من تاريخ اإلفراج املؤقت أو بقية مدة العقوبة في حالة 
العقوبات السالبة للحرية األخرى. أما في التشريع الفرنسي فإنه وفقاً للمادة 
كانت  إذا  العقوبة  من  املتبقية  امل��دة  هى  تكون  التجربة  فترة  فإن   3  ،  2/732
كانت  إن  أما  سنة.  أقصى  بحد  املدة  تلك  زيادة  وميكن   ، مؤقتة  األخيرة  هذه 

إلى عشر سنوات.  تتراوح بني خمس  التجربة  العقوبة مؤبدة فإن فترة 

ولعل أهم اآلثار التي ميكن أن تترتب على منح اإلفراج الشرطي إمكانية 
االلتزامات  من  ولعدد  والرقابة  املساعدة  تدابير  من  لعدد  عنه  املفرج  إخضاع 

املفرج عنه. تأهيل  تعني على  التي 

في  منها  كل  اختالف  نتيجة  ه��ذا  في  تباينت  قد  التشريعات  أن  غير 
ال��ن��ظ��رة إل��ى اإلف���راج ال��ش��رط��ي. فالبعض م��ن ال��ت��ش��ري��ع��ات ي��رى ع��دم ف��رض 
داخل  عليه  احملكوم  سلوك  حسن  أن  اعتبار  على  عنه  املفرج  على  التزامات 

)1(  د. محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص174.
)2(  د. عبد العظيم مرسي وزير ، املرجع السابق ، ص582.
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بعد  القانون  احترام  في  عليه  احملكوم  استمرار  لتوقع  كافي  العقابية  املؤسسة 
من  وقعت  إذا  الشرطي  اإلفراج  بإلغاء  التهديد  أن  على  فضاًل   ، عنه  اإلفراج 
املفرج عنه جرمية في املستقبل كافي ألن سلوك الطريق القومي. وهذا االجتاه 
الهدف  تهذيبية  منحة  باعتباره  الشرطي  لإلفراج  التقليدية  النظرة  مع  يتفق 
بها.  احملكوم  العقوبة  تنفيذ  أثناء  سلوكه  على حسن  عليه  احملكوم  مكافأة  منه 
عنه  املفرج  على  التزامات  أي  يفرض  لم  الذي  الروماني  القانون  أخذ  وبهذا 
شرطياً ، سوى عدم ارتكاب جرمية جديدة قبل انتهاء املدة املتبقية من العقوبة 

بها)1(. احملكوم 

للمعاملة  أسلوباً  باعتباره   ، الشرطي  لإلفراج  احلديث  املفهوم  أن  بيد 
، يوجب  اجتماعياً  تأهيل احملكوم عليه  إلى  الوسط احلر يهدف  التهذيبية في 
إخضاع املفرج عنه ملجموعة من االلتزامات يتعني عليه احترامها حتى ال يتعرض 
لإللغاء اإلفراج الشرطي. وفي ظل هذا املفهوم فإن كثير من التشريعات تذهب 
التقومي والتأهيل.  التزامات على املفرج عنه شرطياً ملساعدته على  إلى فرض 
والسويسري  األملاني  كالقانون   - التشريعات  بعض  تذهب  االجتاه  هذا  وداخل 
التي يجوز فرضها على من يحكم  - إلى إخضاع املفرج عنه لذات االلتزامات 
البعض  يفرق  بينما  االختبار.  حتت  والوضع  التنفيذ  إيقاف  مع  بالعقوبة  عليه 
لها كل مفرج عنهم  التزامات عامة يخضع  الفرنسي - بني  كالتشريع  اآلخر - 
على  تفرض  التي  العامة  االلتزامات  كبير  حد  إلى  وتشبه  تعديلها  يجوز  ال   ،
القرار  يحددها  خاصة  أخ��رى  التزامات  وبني   ، القضائي  لالختبار  اخلاضع 
من  ويكون  عنه  املفرج  شخصية  إلى  بالنظر  الشرطي  اإلف��راج  مبنح  الصادر 

731 من قانون اإلجراءات الفرنسي()2(. التعديل فيها )م  اجلائز 

تنظيم  قانون  من   57 املادة  نصت  فقد   ، املصري  للتشريع  بالنسبة  أما 
شرط  عنهم حتت  املفرج  إلزام  يرى  التي  بالشروط  أنه:»يصدر  على  السجون 
مبراعاتها قرار من وزير العدل...«. وتنفيذاً لذلك صدر قرار وزير العدل في 
التي  االلتزامات  املفرج عنه عدد من  والذي فرض على   1958 يناير عام   11

)1(  د. عبد العظيم مرسي وزير ، املرجع السابق ، ص585 ، د. محمد عيد الغريب ، املرجع 
السابق ، ص227.

)2(  د. محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص229 وما بعدها.
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ارتكاب  وبني  بينه  يباعد  سلوكاً  والتزامه  الدولة  لرقابة  إخضاعه  إلى  تهدف 
بصفة  عنه  املفرج  يسعى  أن  وج��وب  في  االلتزامات  تلك  وتتحصل  اجل��رائ��م. 
يتصل  وأال  والسلوك  السير  يكون حسن  وأن   ، للتعيش من عمل مشروع  جدية 
تعترض جهة  لم  ما  يختارها  التي  يقيم في اجلهة  وأن   ، السيئة  السيرة  بذوي 
اإلدارة وأال يغير محل إقامته بغير إخطار جهة اإلدارة ، وأن يقدم نفسه مرة 

التابع لها محل إقامته)1(. واحدة كل شهر جلهة اإلدارة 

الشرطي  اإلف����راج  الل��ت��زام��ات  تنظيمه  ف��ي  امل��ش��رع  خ��ط��ة  ع��ل��ى  وي��ع��اب 
إمكانيات  عليه  للمحكوم  تضمن  مساعدة  تدابير  بتنظيم  ذلك  تقرن  لم  أنها 
اإلفراج  تفريد  وأنها وضعت بصورة مجردة بحيث ال ميكن  التأهيل واإلصالح 
من  االلتزامات  كل  جعلت  أنها  مبعنى  عنه.  املفرج  شخصية  بحسب  الشرطي 
اإلفراج  املزمع  عليهم  احملكوم  كافة  على  تفرض  التي  العامة  االلتزامات  قبيل 
االلتزامات  هذه  بتعديل  يسمح  لم  املصري  املشرع  أن  ذلك  إلى  يضاف  عنهم. 
ومقتضيات  عنه  املفرج  على شخصية  يطرأ  الذي  التطور  مع  تتفق  يجعلها  مبا 

تأهيله.

سادسًا : إلغاء اإلفراج حتت شرط :

تنتهج التشريعات فيما يتعلق بإلغاء اإلفراج الشرطي أحد مذهبني ، إما 
املفروضة  لاللتزامات  شرطياً  عنه  املفرج  مخالفة  على  كجزاء  اإللغاء  تقرير 
ينطوي عليها  التي  التأهيلية  املعاملة  اإللغاء في حالة فشل  تقرير  وإما   ، عليه 

اإلفراج الشرطي في تأهيل وإصالح املفرج عنه. 

كمنحة  الشرطي  لإلفراج  الكالسيكي  املفهوم  مع  يتطابق  األول  واالجتاه 
عليه  املفروضة  بااللتزامات  عنه  امل��ف��رج  إخ��الل  ع��دم  ه��و  ش��رط  على  معلقة 
)اإلف��راج  املنحة  هذه  ألغيت  الشرط  ما حتقق  إذا  بحيث   ، اإلف��راج  ق��رار  في 

)1(  د. محمود جنيب حسني ، القسم العام ، املرجع السابق ، ص794 ، د. عبد العظيم 
مرسي وزير ، املرجع السابق ، ص585 ، د. أحمد شوقي أبو خطوة ، املرجع السابق ، 
ص649-648. وكانت املادة 498 من قانون اإلجراءات اجلنائية تنص على خضوع املفرج 
عنه شرطياً ملراقبة البوليس املدة املتبقية من عقوبته على أال تزيد على خمس سنوات. 

وقد ألغى هذا النص بالقانون رقم 150 لسنة 1954.
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الشرطي(. وبهذا أخذ التشريع املصري إذ صرحت املادة 59 من قانون تنظيم 
يقم  ولم  لإلفراج  وضعت  التي  الشروط  عنه  املفرج  خالف  بأنه:»إذا  السجون 
املدة  ليستوفي  السجن  إلى  وأعيد  اإلف��راج  ألغي  عليه  املفروضة  بالواجبات 
احلالة  هذه  في  اإلف��راج  إلغاء  ويكون  عليه.  بها  احملكوم  العقوبة  من  املتبقية 
بها  التي  اجلهة  في  النيابة  رئيس  طلب  على  بناء  السجون  ع��ام  مدير  بأمر 

املفرج عنه ويجب أن يبني في الطلب األسباب املبررة له«.

60 من قانون تنظيم السجون على أنه:»لرئيس النيابة  وقد نصت املادة 
إلغاء  رؤي  إذا  احملافظ  أو  املدير  طلب  على  بناء  أو  نفسه  تلقاء  من  العامة 
عام  مدير  يصدر  أن  إلى  وحبسه  عنه  املفرج  على  بالقبض  يأمر  أن  اإلف��راج 
السجون قراره بشأنه ، وال يجوز أن تزيد مدة احلبس على خمسة عشر يوماً 

إال بإذن من النائب العام«.

املفروضة  لاللتزامات  عنه  املفرج  إخالل  إلى  فينظر  اآلخر  االجتاه  أما 
اإلف��راج  عليها  أنطوى  التي  التأهيلية  املعاملة  أن  عن  يكشف  باعتباره  عليه 
الشرطي لم تنجح في تأهيل وإصالح املفرج عنه ، مما يقتضي أن حتدد أسباب 
صالحيته  مدى  وتبني  عنه،  املفرج  شخصية  بتقدير  يسمح  نحو  على  اإللغاء 
إلغاء  الفرنسي فأجاز  املشرع  بهذا االجتاه  الشرطي. وقد أخذ  لنظام اإلفراج 
اإلفراج الشرطي في حالتي سوء السلوك أو عدم اخلضوع إلجراءات املساعدة 
والرقابة أو عدم مراعاة االلتزامات اخلاصة ، أو صدور حكم جديدة باإلدانة 

)م733 إجراءات فرنسي()1(. 

الشرطي قد  إذا كان قرار اإلفراج  اإللغاء بحسب ما  وتختلف إجراءات 
صدر من وزير العدل أم من قاضي تطبيق العقوبات. ففي احلالة األولى يتقرر 
وبعد   ، العقوبات  تطبيق  قاضي  اقتراح  على  بناء  العدل  وزير  مبعرفة  اإللغاء 
الثانية فيمكن  أما في احلالة  الشرطي.  اللجنة االستشارية لإلفراج  رأي  أخذ 
االختبار  رأي جلنة  أخذ  بعد  الشرطي  اإلفراج  إلغاء  العقوبات  تطبيق  لقاضي 

)1(  د. أحمد شوقي أبو خطوة ، املرجع السابق ، ص650 ، د. محمد عيد الغريب ، املرجع 
السابق ، ص261.
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حرية  الشرطي سلب  اإلفراج  إلغاء  على  ويترتب  جنائية()1(.  إجراءات  )م733 
املفرح عنه ، وخضوعه لذات املعاملة العقابية التي كان يخضع لها قبل اإلفراج 
الفترة  في  سلوكه  على  طرأ  ما  ملدى  وفقاً  أخرى  عقابية  معاملة  أو  الشرطي 

العقابية. املؤسسة  خارج  أمضاها  التي 

اإلفراج  إلغاء  على  يترتب  السجون  تنظيم  قانون  من   59 للمادة  ووفقاً 
املتبقية من  الفترة  كل  العقابية  املؤسسة  أن ميضي احملكوم عليه في  الشرطي 
باعتباره  الشرطي  لإلفراج  التقليدي  املفهوم  مع  احلكم  هذا  ويتطابق  العقوبة. 
املفرج  على  املفروضة  بااللتزامات  اإلخالل  فاسخ هو  معلقة على شرط  منحة 
االختصاص  صاحبة  السلطة  منح  فقد  الفرنسي  للتشريع  بالنسبة  أما  عنه. 
تقدير  حق  العقوبة(  تنفيذ  قاضي  أو  العدل  )وزي��ر  الشرطي  اإلف��راج  بإلغاء 
التنفيذ الكلي أو جزء من املدة الباقية من عقوبة احملكوم عليه )م3/733 من 

اجلنائية(.  اإلجراءات  قانون 

 سابعًا : حتول اإلفراج حتت شرط إلى إفراج نهائي :

اإلف��راج  يلغى  أن  دون  العقوبة  م��ن  املتبقية  امل��دة  انقضاء  على  يترتب 
العقوبة  ك��ان��ت  م��ا  ف��إذا  نهائي.  إف���راج  إل��ى  األخ��ي��ر  ه��ذا  يتحول  أن  الشرطي 
تاريخ  من  سنوات  خمس  مبرور  نهائياً  يصبح  اإلف��راج  فإن  املؤبد  السجن  هي 
التحول  هذا  على  ويترتب  السجون(.  تنظيم  قانون  من  )م61  املؤقت  اإلف��راج 
على  مفروضة  كانت  التي  االلتزامات  تنقضي  وأن  اإلف��راج  إلغاء  يجوز  ال  أنه 
املفرج عنه. واستثناء من ذلك أجازت املادة 61 من قانون السجون في فقرتها 
املتبقية من  املدة  انقضت  ولو  أي   ، نهائياً  اإلفراج رغم صيرورته  إلغاء  الثانية 
العقوبة أو مدة اخلمس سنوات في حالة احملكوم عليه بعقوبة السجن املؤبد ، 
»إذا حكم في أي وقت على املفرج عنه في جناية ، أو جنحة من نوع اجلرمية 
من  املتبقية  املدة  خالل  في  ارتكبها  قد  يكون  أجلها  من  عليه  احلكم  السابق 
وعلة  امل��ؤب��د...«.  بالسجن  العقوبة  كانت  إذا  سنوات  خمس  خالل  أو  العقوبة 
هذا االستثناء أن ارتكاب املفرج عنه جلناية أو جنحة خالل مدة اإلفراج يدل 

)1(  د. أحمد شوقي أبو خطوة ، املرجع السابق ، ص651 ، د.محمد عيد الغريب ، املرجع 
السابق ، ص254. 
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على عدو جدارته به. فإذا كان أمر تلك اجلناية أو اجلنحة ظل خفياً حلني أن 
الغش  املفرج عنه قد حتصل على اإلفراج بطريق  نهائياً فيكون  أصبح اإلفراج 

إلغاءه. يجيز  مما 

جناية  عنه  املفرج  يرتكب  أن  يتطلب  املشرع  أن   61 املادة  من  والواضح 
كان ما  فإذا  األولى.  نوع اجلرمية  تكن هذه اجلناية من  لم  ولو  نوعها  كان  أياً 
اجلرمية  مع  حقيقياً  متاثاًل  تتماثل  أن  وجب  جنحة  مجرد  عنه  املفرج  ارتكبه 
عنه جنحة سرقة  املفرج  يرتكب  أن  ذلك  ومثال  أم جنحة.  كانت  جناية  األولى 
جنحة  أو  جناية  أجل  من  عليه  احلكم  سبق  قد  وكان  نهائياً  اإلف��راج  صيرورة 
اإلفراج  مدة  وقعت خالل  قد  تكون هذه اجلرمية  أن  يشترط  أنه  سرقة. على 
نهائياً. فإذا وقعت اجلرمية  إال بعد صيرورة اإلفراج  لم يصدر فيها حكم  ولو 

بعد تلك املدة فال يجوز إلغاء اإلفراج.

ويشترط في جميع األحوال أن يصدر األمر باإللغاء خالل خمس سنوات 
من تاريخ احلكم الصادر في اجلرمية الثانية ولو كان ذلك بعد صيرورة اإلفراج 

. ئياً نها

ومن اجلدير بالذكر أن إلغاء اإلفراج الشرطي ال مينع من إمكان تقريره 
إلى  سلوكه  قد حتسن  عنه  احملكوم  سلوك  أن  تبني  إذا  أخ��رى  م��رات  أو  م��رة 
املؤسسة  داخل  في  تطبق  التي  العقابية  املعاملة  إلى  محتاجاً  معه  يعد  لم  حد 
الشرطي.  لإلفراج  العامة  الشروط  توافر  التالي  اإلف��راج  ويقتضي  العقابية. 

62 من قانون تنظيم السجون)1(. وبهذا أخذ املشرع املصري في املادة 

)1(  د. محمود جنيب حسني ، القسم العام ، املرجع السابق ، ص797-798.
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الثاني املطلب 
الالحقــــة الرعــــاية 

: الرعاية الالحقة  أواًل : مضمون 

ما  العقابية  املؤسسة  من  خروجهم  عند  عنهم  املفرج  يواجه  ما  ع��ادة 
يسمى »بأزمة اإلفراج« التي تنشأ عن االختالف بني ظروف احلياة التي اعتاد 
قد  يصادف حرية  ، حيث  احلياة خارجها  وبني  العقابية  املؤسسة  داخل  عليها 
قد  مادية  ومطالب  حتملها  عن  يعجز  قد  ومسئولية  استعمالها  في  ينحرف 
يفشل في توفيرها. وقد يلقى صدوداً من أفراد املجتمع احمليط نظراً ملاضيه 
جرعة  داخله  يقتل  قد  مما   ، عمل  أو  م��أوى  دون  م��ع��زوالً  فيعيش  اإلج��رام��ي 
سلوك  إل��ى  مسرعاً  فيعود  العقوبة  قضاء  فترة  خ��الل  تشربها  التي  التأهيل 

سبيل اجلرمية مرة أخرى. 

ألجل هذا اجتهت السياسة العقابية احلديثة إلى االعتراف للمفرج عنه 
L’assistance poste pénitentiaire ou  post- الالحقة   الرعاية  في  بحقه 
بعد  املجتمع  في  مكانته  استعادة  على  ومعنوياً  مادياً  بقصد مساعدته   pénale
للتنفيذ  تكميلياً  أسلوباً  تعتبر  الالحقة  فالرعاية  احلرية.  سلب  فترة  انقضاء 
تأهيل  وبرامج  أساليب معاملة  تطبيقه من  استكمال ما مت  إلى  تهدف  العقابي 
داخل املؤسسة العقابية ، وحتى ال تذهب املشاكل التي تعترض املفرج عنه بكل 

ما حققته له هذه األخيرة من إصالح وتهذيب)1(.

)1(  د. محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص267. وقد أوصى املؤمتر الثاني للجمعية 
العقابي  التنفيذ  على  الالحقة  للرعاية  نظام  تقرير  بضرورة  اجلنائي  للقانون  املصرية 
ودعمه بحيث يتضمن من أساليب الرقابة واإلشراف واملساعدة ما يكفل عدم عودة املفرج 
عنه إلى اإلجرام )توصية رقم 12(. راجع »حماية حقوق اإلنسان في اإلجراءات اجلنائية 
في مصر وفرنسا والواليات املتحدة ، املؤمتر الثاني للجمعية املصرية للقانون اجلنائي ، 
اإلسكندرية 12-9 أبريل 1988 ، مجلة الدراسات اجلنائية احلديثة ، منشورات املعهد 

الدولي العالي للعلوم اجلنائية ، 1989 ، ص470. 
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رعاية  احلديثة  العقابية  السياسة  ظل  في  الالحقة  الرعاية  تعد  ول��م 
بل هي  إنساني.  أو  ديني  وبدافع  والعطف  الشفقة  اعتبارات  على  تقوم  فردية 
السياسة  رس��م   في  وظيفتها  تفرضه  عليه  احملكوم  قبل  ال��دول��ة  على  ال��ت��زام 
املعاملة  سبل  تطبيق  في  وظيفتها  وكذلك  اجلرمية  مبكافحة  املتعلقة  اجلنائية 
العقابية. فالرعاية الالحقة جزء من املعاملة العقابية التي تطبقها الدولة على 
كافية  العقوبة  مدة  تكن  لم  إذا   - التأهيل  إمتام  بها  وتستهدف  عليه  احملكوم 
التأهيل الذي حققته  لتحقيق هذا الغرض - أو ملساندة املفرج عنه حتى يظل 
بداخله. فهي على هذا  قائماً ومؤثراً  العقابية  املؤسسة  املعاملة داخل  أساليب 

العقابية)1(. املعاملة  من  األخير  اجلزء  النحو 

للمفرج  الالحقة  بالرعاية  الدولة  التزام  بأي حال من األحوال  يعني  وال 
الرعاية  جهود  في  املساهمة  عن  اخلاصة  والهيئات  األف��راد  يد  تغل  أن  عنهم 
أش��ارت  ه��ذا  وإل��ى  واح��دة.  عضوية  وح��دة  ميثل  ذل��ك  في  فاملجتمع  الالحقة. 
64 من قواعد احلد األدنى ملعاملة املذنبني بقولها:»أن واجب املجتمع ال  املادة 
ينتهي باإلفراج عن املسجون ، لذلك يجب أن توجد هيئات حكومية أو خاصة 
تقليل  إل��ى  تهدف  فعالة  الحقة  برعاية  عنه  املفرج  املسجون  مد  على  ق��ادرة 
ذات  من   80 املادة  توصى  كما  االجتماعي.  تأهيله  إعادة  وإلى  عليه  التحامل 
القواعد بأن توجه العناية اعتباراً من بدء تنفيذ العقوبة إلى مستقبل املسجون 
صالته  على  احملافظة  على  ومساعدته  العناية  يجب  كما  عنه.  اإلف��راج  عقب 
وإعادة  أسرته  مصالح  رعاية  ميكنها  التي  اخلارجية  الهيئات  أو  باألشخاص 

القبيل«. ، أو إنشاء صالت من هذا  تأهيله االجتماعي 

وإذا كان األصل أن متتد الرعاية الالحقة أن إلى جميع املفرج عنهم ، إال 
االختيارية)2(.  والرعاية  اإلجبارية  الرعاية  بني  ميزت  قد  التشريعات  بعض  أن 
املفرج  اإلجبارية  للرعاية  يخضع  أن  قرر  الذي  الفرنسي  التشريع  ذلك  مثال 
نهائياً.  عنه  للمفرج  إرادية  اختيارية  بصورة  املساعدة  تقدم  وأن  عنهم شرطياً 

)1(  د. محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص268.
تقل  ومن  املؤبد  باحلبس  عليهم  للمحكوم  اإلجبارية  الرعاية  اإلجنليزي  التشريع  يقرر    )2(
أعمارهم عن احلادية والعشرين إذا زادت مدة عقوباتهم على ثالث شهور ، ويقرر الرعاية 

االختيارية لسائر املفرج عنهم. د. محمد عيد الغريب ، املرجع السابق ، ص269.
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باملساعدة  نهائياً -  أو  شرطياً   – املفرج عنه  العقابية املسجون  وتخطر اإلدارة 
التي ستقدم له محل إقامة من جلنة رعاية املفرج عنهم.

ي��ق��وم امل��س��اع��د  ال��ن��ه��ائ��ي  وف��ي��م��ا يتعلق ع��ل��ى األخ���ص ب��ح��االت اإلف����راج 
االجتماعي L’assistant social بإجراء مقابالت من املسجون لبحث املساعدات 
رعاية  جلنة  مع  الشأن  هذا  في  اتصاالت  من  يلزم  ما  واتخاذ  يحتاجها  التي 
وإذا   .)1(Le comité de probation et d’assistance aux libresعنهم املفرج 
تقوم  عنهم  املفرج  رعاية  جلنة  إش��راف  حتت  يكون  أن  نهائياً  عنه  املفرج  قبل 

له. املساعدة  بتقدمي  يختص  مندوب  بتعيني  اللجنة 

العائلية  عنه  املفرج  مشاكل  حل  على  العمل  املساعدة  ص��ور  بني  وم��ن 
ل��ه. ومي��ك��ن أن تقدم  ت��دب��ي��ر س��ك��ن م��ؤق��ت أو ع��م��ل م��الئ��م  أوال��ش��خ��ص��ي��ة ، أو 
واملعاونة  النقدية  واملبالغ  السفر  وتذاكر  كاملالبس  مادية  مساعدات  اللجنة 
في استخراج أوراق الهوية الشخصية)2(. وميكن أن متتد الرعاية الالحقة إلى 
ومثال  نفسياً.  أو  عقلياً  أو  بدنياً  املرضى  عنهم  للمفرج  وسائل عالجية  تقدمي 
الشواذ ومدمني اخلمور واملخدرات بحسبان أن ذلك يساهم  ذلك أيضاً عالج 
مرة  اجلرمية  سبيل  سلوك  إلى  تدفع  قد  التي  اإلج��رام  عوامل  استئصال  في 

أخرى.

)1(  تنص على هذه اللجنة املواد من 538 إلى 544 إجراءات جنائية فرنسي. وتشكل اللجنة 
االجتماعيني  املساعدين  العدل من بني  وزير  قبل  يعني من  أكثر  أو  للرعاية  من مأمور 
التابعني للخدمات اخلارجية لوزارة العدل والتربويني التابعني للخدمات اخلارجية لإلدارة 
العقابية. فضاًل عن مندوبني يعينون – إذا لزم األمر - مبعرفة املدير اإلقليمي بناء على 

اقتراح قاضي تنفيذ العقوبات بعد أخذ رأي مدير الرعاية.
)2(  ويعد هذا تطبيقاً للمادة 81 من قواعد احلد األدنى التي توجب على اإلدارات والهيئات 
احلكومية أو اخلاصة التي تساعد اخلارجني من السجن على العودة إلى احتالل مكانهم 
الهوية  وأوراق  الوثائق  على  يحصلون  جلعلهم  اإلم��ك��ان  بقدر  تسعى  أن   ، املجتمع  في 
الضرورية ، وعلى املسكن والعمل املناسبني ، وعلى ثياب الئقة تناسب املناخ والفصل وأن 
توفر لهم من املوارد ما يكفي لوصولهم إلى وجهتهم ولتأمني أسباب العيش لهم خالل 

الفترة التي تلي مباشرة إطالق سراحهم .
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: املصري  التشريع  الالحقة في  الرعاية   : ثانيًا 

املادة  في  أوجب  الالحقة حينما  الرعاية  نظام  املصري  املشرع  أقر  لقد 
64 من قانون تنظيم السجون أن تخطر إدارة السجن وزارة الشئون االجتماعية 
والعمل بأسماء احملكوم عليهم قبل اإلفراج عنهم مبدة كافية ال تقل عن شهرين 
مع  للبيئة اخلارجية  وإعدادهم   ، اجتماعياً  تأهيلهم  املدة  يتسنى في هذه  لكي 
بذل كل أسباب الرعاية والتوجيه لهم. وتقضي املادة 46 من الالئحة الداخلية 
مالية  مكافأة  عنه  اإلف��راج  عند  املسجون  يعطى  بأن  السجون  تنظيم  لقانون 
مناسبة عن عمله حتددها الالئحة الداخلية. ويراعى في حتديدها والتصرف 
في  املسجون  تصرف  ج��واز  عدم  مع   ، ملثله  العادي  األج��ر  دون  تكون  أن  فيها 

السجن.  مادام في  املكافأة 

عليه  تنص  ما  املصري  العقابي  النظام  في  الالحقة  الرعاية  صور  ومن 
الالئقة  املالبس  تقدمي  وج��وب  من  للسجون  الداخلية  الالئحة  من   88 امل��ادة 
 14 املادة  ما تنص عليه  أيضاً  املجتمع. ومن ذلك  بها في  للظهور  للمفرج عنه 
عنه  للمفرج  املستحق  األج��ر  نصف  ص��رف  أوجبت  حينما  الالئحة  نفس  من 

والذي يعتبر رصيداً له مينح عند اإلفراج.

الرعاية  وقسم  االجتماعية  الشئون  وزارة  في  ممثلة   – ال��دول��ة  وتقوم 
واج��ب  م��ن  األك��ب��ر  بالشق   - الداخلية  ب���وزارة  ال��ع��ام  األم��ن  مبصلحة  الالحقة 
تقدمي  ف��ي  ج��ه��داً  األج��ه��زة  ه��ذه  ت��أل��وا  ف��ال  للمفرج عنهم.  ال��الح��ق��ة  ال��رع��اي��ة 
تيسير  أو  شريف  بعمل  إحلاقهم  ص��ور  ف��ي  س��واء  عنهم  للمفرج  امل��س��اع��دات 

النقدية. املساعدات  أو تقدمي بعض  حصولهم على مأوى 

الالحقة يظل قاصراً  الرعاية  الدولة في  بأن دور  وال بد من االعتراف 
إال  النقص  تعويض هذا  يتسنى  املادية ألجهزتها. وال  اإلمكانيات  نظراً لضعف 
بتدخل اجلمعيات اخلاصة واملجتمع املدني ، ممثاًل في رجال األعمال وأصحاب 
رسالة  اإلجرامية  الظاهرة  مكافحة  فتصبح   ، والتجارية  الصناعية  املشروعات 

كافة.  املجتمع 

وراء  والله من  الكرمي)  العمل خالصا لوجهك  )اللهم اجعل هذا 
السبيل يهدى  وهو  القصد 
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املالحق

: قواعد احلد األدنى ملعاملة املذنبني أواًل 

اجلرمية  ملنع  األول  املتحدة  األمم  مؤمتر  قبل  من  باعتمادها  املوصى 
1955م وأق��ره��ا املجلس  ف��ي ج��ن��ي��ف ع���ام  ان��ع��ق��د  ال���ذي  امل��ج��رم��ني  وم��ع��ام��ل��ة 
يوليو1957م   31 ف��ي   )24 )د-  ج   663 ب��ق��راري��ه  واالج��ت��م��اع��ي  االق��ت��ص��ادي 

و2076 )د- 62(  في 13مايو1977م.

متهيدية: مالحظات 

ت��ق��دمي وص��ف تفصيلي لنظام  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ق��واع��د  م��ن  ال��غ��رض  ل��ي��س   .1
منوذجي للسجون ، بل إن كل ما حتاوله هو أن حتدد ، على أساس التصورات 
األنظمة  في  األساسية  والعناصر  هذه  أيامنا  في  عموما  قبولها  على  املتواضع 
في  العملية  والقواعد  املبادئ  خير  عموما  يعتبر  ما   ، األكثر صالحا  املعاصرة 

السجون. وإدارة  املسجونني  معاملة 

واالجتماعية  القانونية  ال��ظ��روف  ب��ه  تتصف  مل��ا  ن��ظ��راً  اجل��ل��ي،  وم��ن   .2
واجلغرافية في مختلف أنحاء العالم من تنوع بالغ ، أن من غير املمكن تطبيق 
ما  فيها  يكون  أن  يرجى  ذلك  ومع  أي حني.  وفى  كل مكان  القواعد في  جميع 
تعترض  التي  العملية  املصاعب  على  للتغلب  باستمرار  اجلهد  بذل  على  يحفز 
تطبيقها ، انطالقا من كونها متثل ، في جملتها ، الشروط الدنيا التي تعترف 

املتحدة. األمم  بصالحها 
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الرأي فيه  تتناول ميدانا يظل  القواعد، من جهة أخرى،  ثم أن هذه   .3
في تطور مستمر. وهى بالتالي ال تستبعد إمكانية التجربة واملمارسة ما دامت 
متفقتني مع املبادئ التي تستشف من مجموعة القواعد في جملتها ومع السعي 
للسجون  املركزية  اإلدارة  من حق  دائما  يظل  الروح  وبهذه  مقاصدها.  لتحقيق 

القواعد. االستثنائي على هذه  باخلروج  أن تسمح 

4. )1( واجلزء األول من هذه املجموعة يتناول القواعد املتعلقة باإلدارة 
العامة للمؤسسات اجلزائية ، وهو ينطبق على جميع فئات املسجونني ، سواء 
كان سبب حبسهم جنائيا أو مدنيا ، وسواء كانوا متهمني أو مدانني ، ومبا في 
بها  أمر  إصالحية  تدابير  أو  أمنية«  »تدابير  بحقهم  تطبق  الذين  أولئك  ذلك 

القاضي.

)2( أما اجلزء الثاني فيتضمن قواعد ال تنطبق إال على فئات املسجونني 
)ألف(  الفرع  في  الواردة  القواعد  فإن  ذلك  ومع  فيه.  فرع  كل  يتناولهم  الذين 
تتناولهم  الذين  السجناء  فئات  على  أيضا  تنطبق  املدانني  السجناء  بشأن  منه 
القواعد اخلاصة  الفروع )باء( و )جيم( و )دال( في حدود عدم تعارضها مع 

السجناء. وكونها في صالح هؤالء  الفئات  بهذه 

5. )1( وال حتاول القواعد تنظيم إدارة املؤسسات املخصصة لألحداث 
اجلانحني )مثل اإلصالحيات أو معاهد التهذيب وما إليها( ، ومع ذلك فإن اجلزء 

، للتطبيق في هذه املؤسسات. األول منها يصلح أيضا ، على وجه العموم 

جلميع  األق��ل  على  شاملة  املعتقلني  األح���داث  فئة  اعتبار  وي��ج��ب   )2(
القاصرين الذين يخضعون لصالحية محاكم األحداث. ويجب أن تكون القاعدة 

السجن.  بعقوبة  الصغار  يحكم على هؤالء اجلانحني  أال  العامة 
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التطبيق عامة  قواعد  األول:  اجلزء 

األساسي: املبدأ 

6. )1( تطبق القواعد التالية بصورة حيادية. وال يجوز أن يكون هنالك 
ال��رأي  أو   ، الدين  أو  اجلنس  أو  اللون  أو  العنصر  بسبب  املعاملة  في  متييز 
أو املولد  الثروة  أو  القومي أو االجتماعي  أو املنشأ   ، سياسيا أو غير سياسي 

أو أي وضع آخر.

)2( وفى الوقت نفسه ، من الضروري احترام املعتقدات الدينية واملبادئ 
السجني. إليها  ينتسب  التي  للفئة  األخالقية 

السجل:

يتوجب مسك سجل مجلد   ، يوجد فيه مسجونني  أي مكان  )1( في   .7
كل معتقل: التالية بشأن  املعلومات  فيه  تورد   ، الصفحات  ومرقم 

)أ( تفاصيل هويته ،

، التي قررته  املختصة  والسلطة  )ب( أسباب سجنه 

)ج( يوم وساعة دخوله وإطالق سراحه.

)2( ال يقبل أي شخص في أية مؤسسة جزائية دون أمر حبس مشروع 
السجل. دونت سلفا في  تفاصيله قد  تكون 

الفئات بني  الفصل 

8. توضع فئات السجناء املختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة 
مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم مع  املؤسسات  من 

ذلك: وعلى  معاملتهم.  ومتطلبات  احتجازهم  وأسباب 

مختلفة.  مؤسسات  في   ، اإلمكان  بقدر   ، والنساء  الرجال  يسجن  )أ( 
يكون  أن  يتحتم  ال��س��واء  على  اجلنسني  تستقبل  مؤسسة  هناك  تكون  وح��ني 
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، كليا  منفصال  للنساء  املخصصة  األماكن  مجموع 

، املسجونني احملكوم عليهم  احتياطيا عن  يفصل احملبوسون  )ب( 

، عن  ال��دي��ون  ذل��ك  ف��ي  مب��ا   ، مدنية  ألس��ب��اب  احمل��ب��وس��ون  يفصل  )ج( 
، بسبب جرمية جزائية  املسجونني 

البالغني. )د( يفصل األحداث عن 

االحتجاز: أماكن 

للنوم ال يجوز أن يوضع  9. )1( حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية 
 ، استثنائية  فإذا حدث ألسباب  ليال.  واحد  أكثر من سجني  منها  الواحدة  في 
كاالكتظاظ املؤقت ، أن اضطرت اإلدارة املركزية للسجون إلى اخلروج عن هذه 

القاعدة ، يتفادى وضع مسجونني اثنني في زنزانة أو غرفة فردية.

يعتني  م��س��ج��ون��ون  يشغلها  أن  ي��ج��ب   ، امل��ه��اج��ع  تستخدم  وحيثما   )2(
يظل  أن  ويجب  الظروف.  هذه  في  التعاشر  على  قدرتهم  حيث  من  باختيارهم 

املؤسسة. لطبيعة  ، موائمة  رقابة مستمرة  ليال حتت  هؤالء 

10. توفر جلميع الغرف املعدة الستخدام املسجونني ، وال سيما حجرات 
الظروف  م��راع��اة  على  احل��رص  مع   ، الصحية  املتطلبات  جميع   ، ليال  النوم 
لكل  املخصصة  الدنيا  واملساحة  الهواء  حجم  حيث  من  وخصوصا   ، املناخية 

والتهوية. والتدفئة  واإلضاءة  سجني 

11. في أي مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا:

)أ( يجب أن تكون النوافذ من االتساع بحيث متكن السجناء من استخدام 
دخول  يتيح  نحو  على  مركبة  تكون  وأن   ، والعمل  القراءة  في  الطبيعي  الضوء 

الهواء النقي سواء وجدت أم لم توجد تهوية صناعية ،

)ب( يجب أن تكون اإلضاءة الصناعية كافية لتمكني السجناء من القراءة 
والعمل دون إرهاق نظرهم.

12. يجب أن تكون املراحيض كافية لتمكني كل سجني من تلبية احتياجاته 
والئقة. نظيفة  وبصورة  في حني ضرورتها  الطبيعية 
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يكون  بالدش بحيث  واالغتسال  االستحمام  تتوفر منشآت  أن  13. يجب 
حرارة  بدرجة   ، يغتسل  أو  يستحم  أن  عليه  ومفروضا  سجني  كل  مقدور  في 
واملوقع  للفصل  تبعا  العامة  الصحة  تتطلبه  الذي  بالقدر   ، الطقس  مع  متكيفة 
اجلغرافي للمنطقة ، على أال يقل ذلك عن مرة في األسبوع في مناخ معتدل.

14. يجب أن تكون جميع األماكن التي يتردد عليها السجناء بانتظام في 
كل حني. في  والنظافة  الصيانة  املؤسسة مستوفاة 

الشخصية: النظافة 

ومن   ، الشخصية  بنظافتهم  العناية  السجناء  على  تفرض  أن  يجب   .15
أجل ذلك يجب أن يوفر لهم املاء وما تتطلبه الصحة والنظافة من أدوات.

16. بغية متكني السجناء من احلفاظ على مظهر مناسب يساعدهم على 
والذقن.  بالشعر  للعناية  الالزمة  بالتسهيالت  السجن  يزود   ، ذواتهم   احترام 

بانتظام. الذكور من احلالقة  ويجب متكني 

17. )1( كل سجني ال يسمح له بارتداء مالبسه اخلاصة يجب أن يزود 
أية  للحفاظ على عافيته. وال يجوز في  وكافية  للمناخ  ثياب مناسبة  مبجموعة 

الثياب مهينة أو حاطة بالكرامة. حال أن تكون هذه 

حالة  في  عليها  يحافظ  وأن  نظيفة  الثياب  جميع  تكون  أن  يجب   )2(
بالوتيرة الضرورية للحفاظ على  الثياب الداخلية وغسلها  جيدة. ويجب تبديل 

الصحة.

السجن  باخلروج من   ، للسجني  ، حني يسمح  استثنائية  )3( في حاالت 
لغرض مرخص به ، يسمح له بارتداء ثيابه اخلاصة أو بارتداء مالبس أخرى 

األنظار. تسترعى  ال 

دخولهم  لدى  تتخذ   ، اخلاصة  ثيابهم  بارتداء  للسجناء  يسمح  18. حني 
لالرتداء. وصاحلة  نظيفة  كونها  لضمان  ترتيبات  السجن 

للعادات احمللية أو الوطنية ، بسرير فردى  19. يزود كل سجني ، وفقا 
 ، إياها  تسليمه  لدى  نظيفة  تكون   ، وكافية  له  مخصصة  السرير  لهذا  ولوازم 
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يحفظ  ال��ذي  بالقدر  متقاربة  مواعيد  في  وتستبدل   ، لياقتها  على  ويحافظ 
. فتها نظا

الطعام:

20. )1( توفر اإلدارة لكل سجني ، في الساعات املعتادة ، وجبة طعام 
وحسنة  النوعية  جيدة   ، وقواه  صحته  على  للحفاظ  كافية  غذائية  قيمة  ذات 

والتقدمي. اإلعداد 

كلما  للشرب  صالح  م��اء  على  احلصول  إمكانية  سجني  لكل  توفر   )2(
إليه. احتاج 

الرياضية: التمارين 

في  الطلق حق  الهواء  في  لكل سجني غير مستخدم في عمل   )1(  .21
ساعة على األقل في كل يوم ميارس فيها التمارين الرياضية املناسبة في الهواء 

الطلق ، إذا سمح الطقس بذلك.

 ، للتمارين  املخصصة  الفترة  ، خالل  وترفيهية  رياضية  تربية  توفر   )2(
الصحي.  ووضعهم  عمرهم  بذلك  لهم  يسمح  وغيرهم ممن  األحداث  للسجناء 

ويجب أن توفر لهم ، على هذا القصد ، األرض واملنشآت واملعدات الالزمة.

الطبية: اخلدمات 

توفر في كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد على  أن  )1( يجب   .22
األقل ، يكون على بعض اإلملام بالطب النفسي. وينبغي أن يتم تنظيم اخلدمات 
كما  الوطنية.  أو  احمللية  العامة  الصحة  بإدارة  الصلة  وثيق  نحو  على  الطبية 
يجب أن تشتمل على فرع للطب النفسي تشخيص بغية حاالت الشذوذ العقلي 

الضرورة. عند  وعالجها 

إل��ى  ف��ي��ن��ق��ل��ون  متخصصة  ع��ن��اي��ة  ي��ت��ط��ل��ب��ون  ال��ذي��ن  ال��س��ج��ن��اء  أم���ا   )2(
في  تتوفر  حني   ، الواجب  ومن  مدنية.  مستشفيات  إلى  أو  متخصصة  سجون 
وأدواتها  تكون معداتها  أن   ، املستشفيات  تقدمها  التي  العالج  السجن خدمات 
واملعاجلة  الرعاية  توفير  بغرض  وافية  بها  تزود  التي  الصيدالنية  واملنتجات 
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الطبية الالزمة للسجناء املرضي ، وأن تضم جهازا من املوظفني ذوى التأهيل 
املناسب. املهني 

)3( يجب أن يكون في وسع كل سجني أن يستعني بخدمات طبيب أسنان 
مؤهل.

23. )1( في سجون النساء ، يجب أن تتوفر املنشآت اخلاصة الضرورية 
في  ذل��ك  ك��ان  حيثما   ، ويجب  وبعدها.  ال��والدة  قبل  وال��ع��الج  الرعاية  لتوفير 
اإلمكان ، اتخاذ ترتيبات جلعل األطفال يولدون في مستشفى مدني. وإذا ولد 

الطفل في السجن ، ال ينبغي أن يذكر ذلك في شهادة ميالده.

)2( حني يكون من املسموح به بقاء األطفال الرضع إلى جانب أمهاتهم 
مبوظفني  مجهزة  حضانة  دار  لتوفير  ال��الزم��ة  التدابير  تتخذ   ، السجن  ف��ي 
مؤهلني ، يوضع فيها الرضع خالل الفترات التي ال يكونون أثناءها في رعاية 

أمهاتهم.

بعد دخوله  أقرب وقت ممكن  الطبيب بفحص كل سجني في  يقوم   .24
السجن ، ثم بفحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة ، وخصوصا بغية اكتشاف 
التدابير  جميع  واتخاذ  به  مصابا  يكون  أن  ميكن  عقلي  أو  جسدي  مرض  أي 
بأمراض  مصابني  كونهم  في  يشك  الذين  السجناء  وعزل   ، لعالجه  الضرورية 
ميكن  التي  العقلية  أو  اجلسدية  القصور  جوانب  واستبانه   ، سارية  أو  معدية 
العمل  على  البدنية  الطاقة  في  والبت   ، التأهيل  إع��ادة  دون  عائقا  تشكل  أن 

لدى كل سجني.

 ، للمرضي  والعقلية  البدنية  الصحة  مبراقبة  الطبيب  يكلف   )1(  .25
وعليه أن يقابل يوميا جميع السجناء املرضي. وجميع أولئك الذين يشكون من 

اعتالل ، وأي سجني استرعى انتباهه إليه على وجه خاص.

الصحة  أن  له  بدا  كلما  املدير  إلى  تقريرا  يقدم  أن  الطبيب  على   )2(
استمرار  جراء  من  ستتضرر  أو  تضررت  قد  ما  لسجني  العقلية  أو  اجلسدية 

سجنه أو من جراء أي ظرف من ظروف هذا السجن.

26. )1( على الطبيب أن يقوم بصورة منتظمة مبعاينة اجلوانب التالية 
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املدير بشأنها: إلى  النصح  وأن يقدم 

)أ( كمية الغذاء ونوعيته وإعداده ،

)ب( م���دى إت���ب���اع ال��ق��واع��د ال��ص��ح��ي��ة وال��ن��ظ��اف��ة ف���ي ال��س��ج��ن ول���دى 
السجناء.

، والتهوية في السجن  والتدفئة واإلضاءة  املرافق الصحية  )ج( حالة 

، )د( نوعية ونظافة مالبس السجناء ولوازم أسرتهم 

حني   ، والرياضية  البدنية  بالتربية  املتعلقة  بالقواعد  التقيد  مدى  )ه�( 
متخصصني. غير  األنظمة  هذه  منظمو  يكون 

)3( يضع املدير في اعتباره التقارير والنصائح التي يقدمها له الطبيب 
فورا  ال��رأي عمد  في  معه  التقى  فإذا   ،  26 و   )2(  25 املادتني  بأحكام  عمال 
لم  إذا  أما  التنفيذ.  التوصيات موضع  لوضع هذه  الالزمة  التدابير  اتخاذ  إلى 
يوافقه على رأيه أو كانت التوصيات املقترحة خارج نطاق اختصاصه فعليه أن 
، إلى سلطة أعلى. يقدم فورا تقريرا برأيه الشخصي ، مرفقا بآراء الطبيب 

والعقاب: االنضباط 

27. يؤخذ باحلزم في احملافظة على االنضباط والنظام ، ولكن دون أن 
احلياة  انتظام  وحسن  األمن  لكفالة  ضروري  هو  مما  أكثر  القيود  من  يفرض 

. ملجتمعية ا

28. )1( ال يجوز أن يستخدم أي سجني ، في خدمة املؤسسة ، في عمل 
تأديبية. على صفة  ينطوي 

أنظمة  جناح  يعيق  نحو  على  القاعدة  هذه  تطبيق  يجوز  ال  أنه  إال   )2(
قائمة على احلكم الذاتي ، تتمثل في أن تناط أنشطة أو مسؤوليات اجتماعية 
في  منظمني  بسجناء   ، اإلدارة  إشراف  ، حتت  محددة  رياضية  أو  تثقيفية  أو 

العالج. ألغراض  مجموعات 

تضعه  بنظام  وإم��ا  بالقانون  إم��ا   ، دائ��م��ا   ، التالية  النقاط  حت��دد   .29
املختصة: اإلدارية  السلطة 
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، تأديبية  الذي يشكل مخالفة  السلوك  )أ( 

، التي ميكن فرضها  التأديبية  العقوبات  أنواع ومدة  )ب( 

العقوبات. إنزال هذه  بتقرير  املختصة  السلطة  )ج( 

30. )1( ال يعاقب أي سجني إال وفقا ألحكام القانون أو النظام املذكورين 
، وال يجوز أبدا أن يعاقب مرتني على املخالفة الواحدة.

)2( ال يعاقب أي سجني إال بعد إعالمه باملخالفة وإعطائه فرصة فعلية 
للحالة. بدارسة مستفيضة  تقوم  أن  املختصة  السلطة  وعلى  دفاعه.  لعرض 

دفاعه  بعرض   ، وممكنا  ذلك ضروريا  يكون  ، حني  للسجني  يسمح   )3(
مترجم. عن طريق 

31. العقوبة اجلسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة ، وأية عقوبة 
تأديبية. كليا كعقوبات  ، محظورة  أو مهينة  إنسانية  أو ال  قاسية 

أو  املنفرد  باحلبس  السجني  يعاقب  أن  حني  أي  في  يجوز  ال   )1(  .32
وشهد  فحصه  قد  الطبيب  يكون  أن  بعد  إال  له  يعطى  الذي  الطعام  بتخفيض 

العقوبة. بأنه قادر على حتمل مثل هذه  خطيا 

األذى  تلحق  أن  يحتمل  أخرى  عقوبة  أية  على  نفسه  األمر  ينطبق   )2(
تتعارض هذه  أن  أي حال  في  يجوز  وال  العقلية.  أو  السجني اجلسدية  بصحة 

31 أو أن تخرج عنه. العقوبات مع املبدأ املقرر في القاعدة 

هذه  ملثل  اخلاضعني  السجناء  بزيارة  يوميا  يقوم  أن  الطبيب  على   )3(
ذلك  رأى  إذا  تغييرها  أو  العقوبة  بوقف  امل��دي��ر  على  يشير  وأن   ، العقوبات 

العقلية. أو  اجلسدية  بالصحة  تتعلق  ضروريا ألسباب 

احلرية: تقييد  أدوات 

33. ال يجوز أبدا أن تستخدم أدوات تقييد احلرية ، كاألغالل والسالسل 
واألصفاد وثياب التكبيل كوسائل للعقاب. وباإلضافة إلى ذلك ال يجوز استخدام 
تقييد  أدوات  ذلك من  أما غير  لتقييد احلرية.  كأدوات  أو األصفاد  السالسل 

التالية: الظروف  احلرية فال تستخدم إال في 
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تفك  أن  شريطة   ، نقله  خالل  السجني  هرب  من  لالحتراز  كتدبير  )أ( 
مبجرد مثوله أمام سلطة قضائية أو إدارية ،

)ب( ألسباب طبية ، بناء على توجيه الطبيب ،

جماح  كبح  ف��ي  األخ���رى  ال��وس��ائ��ل  أخفقت  إذا   ، امل��دي��ر  م��ن  ب��أم��ر  )ج( 
مادية.  تسبيب خسائر  من  أو  بغيره  أو  بنفسه  األذى  إحلاق  من  ملنعه  السجني 
األمر  يبلغ  وأن  الطبيب  مع  فورا  يتشاور  أن  احلالة  هذه  مثل  في  املدير  وعلى 

إلى السلطة اإلدارية األعلى ،

أدوات  من��اذج  حت��دد  أن  يجب  التي  ه��ي  للسجون  املركزية  اإلدارة   .34
من  أطول  ملدة  أبدا  استخدامها  يجوز  وال  استخدمها.  وطريقة  احلرية  تقييد 

املدة الضرورية كل الضرورة.

الشكوى: في  وحقهم  باملعلومات  السجناء  تزويد 

35. )1( يزود كل سجني ، لدى دخوله السجن ، مبعلومات مكتوبة حول 
األنظمة املطبقة على فئته من السجناء ، وحول قواعد االنضباط في السجن 
مسائل  أية  وحول   ، الشكاوى  وتقدمي  املعلومات  لطلب  بها  املرخص  والطرق   ،
ومن  السواء  على  وواجباته  حقوقه  معرفة  من  لتمكينه  ضرورية  تكون  أخرى 

السجن. وفقا حلياة  نفسه  تكييف 

بصورة  املعلومات  ه��ذه  ل��ه  ت��ق��دم  أن  وج��ب  أم��ي��ا  السجني  ك��ان  إذا   )2(
شفوية.

36. )1( يجب أن تتاح لكل سجني إمكانية التقدم ، في كل يوم عمل من 
املفوض  املوظف  إلى  أو  السجن  مدير  إلى  شكاوى  أو  بطلبات   ، األسبوع  أيام 

. بتمثيله

مفتش  إلى  شكاوى  أو  بطلبات  التقدم  السجناء  يستطيع  أن  يجب   )2(
فرصة  للسجني  تتاح  أن  ويجب  السجن.  في  التفتيشية  جولته  خالل  السجون 
يحضر  أن  دون  بالتفتيش  مكلف  آخ��ر  موظف  أي  مع  أو  املفتش  مع  للتحدث 

أو غيره من موظفيه. السجن  حديثه مدير 
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اإلدارة  إل��ى  ش��ك��وى  أو  طلب  بتقدمي  سجني  لكل  يسمح  أن  يجب   )3(
املركزية للسجون أو السلطة القضائية أو إلى غيرهما من السلطات ، دون أن 
وفقا  يتم  أن  على  ولكن  اجلوهر  حيث  من  للرقابة  الشكوى  أو  الطلب  يخضع 

املقررة. الطرق  لألصول وعبر 

)4( ما لم يكن الطلب أو الشكوى جلي التفاهة أو بال أساس ، يتوجب 
أن يعالج دون إبطاء ، وأن يجاب عليه في الوقت املناسب.

اخلارجي: بالعالم  االتصال 

بأسرته  ب��االت��ص��ال   ، ال��ض��روري��ة  ال��رق��اب��ة  ظ��ل  ف��ي  للسجني  يسمح   .37
وبذوي السمعة احلسنة من أصدقائه ، على فترات منتظمة ، باملراسلة وبتلقي 

السواء. على  الزيارات 

لالتصال  التسهيالت  من  معقوال  قدرا  األجنبي  السجني  )1( مينح   .38
إليها. ينتمي  التي  للدولة  والقنصليني  الدبلوماسيني  باملمثلني 

أو  دبلوماسيون  ممثلون  لها  ليس  دول  إلى  املنتمون  السجناء  مينح   )2(
لالتصال  مماثلة  تسهيالت   ، اجلنسية  وعدميو  والالجئون  البلد  في  قنصليون 
أو  وطنية  سلطة  بأية  أو  مصاحلهم  برعاية  املكلفة  للدولة  الدبلوماسي  باملمثل 

األشخاص. مثل هؤالء  تكون مهمتها حماية  دولية 

39. يجب أن تتاح للسجناء مواصلة اإلطالع بانتظام على مجرى األحداث 
منشورات خاصة  أية  أو  الدورية  أو  اليومية  الصحف  األهمية عن طريق  ذات 
تصدرها إدارة السجون أو باالستماع إلى محطات اإلذاعة أو إلى احملاضرات 

، أو بأية وسيلة مماثلة تسمح بها اإلدارة أو تكون خاضعة إلشرافها.

الكتب:

40. يزود كل سجن مبكتبة مخصصة ملختلف فئات السجناء تضم قدرا 
على  السجناء  ويشجع  ال��س��واء.  على  والتثقيفية  الترفيهية  الكتب  من  وافيا 

اإلفادة منها إلى أبعد حد ممكن.
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الدين:

يعتنقون  الذين  السجناء  من  كافيا  يضم عدد  السجن  كان  إذا   )1(  .41
وينبغي  املهمة.  لهذه  الدين مؤهل  لهذا  تعيني ممثل  يقر  أو  يعني   ، الدين  نفس 
أن يكون هذا التعيني للعمل كل الوقت إذا كان عدد السجناء يبرر ذلك وكانت 

به. تسمح  الظروف 

أن   1 للفقرة  وفقا  تعيينه  إق��رار  مت  ال��ذي  أو  املعني  للمثل  يسمح   )2(
خاصة  بزيارات   ، مناسبا  ذلك  كان  كلما   ، يقوم  وأن  بانتظام  الصلوات  يقيم 

لهم. رعاية  دينه  أهل  للمسجونني من 

)3( ال يحرم أي سجني من االتصال باملمثل املؤهل ألي دين. وفى مقابل 
ذلك ، يحترم رأى السجني كليا إذا هو اعترض على قيام أي ممثل ديني بزيارة 

له.

42. يسمح لكل سجني ، بقدر ما يكون ذلك في اإلمكان ، بأداء فروض 
الشعائر  كتب  وبحيازة   ، السجن  في  املقامة  الصلوات  بحضور  الدينية  حياته 

طائفته. بها  تأخذ  التي  الدينية  والتربية 

السجناء: متاع  حفظ 

43. )1( حني ال يسمح نظام السجن للسجني باالحتفاظ مبا يحمل من 
نقود أو أشياء ثمينة أو ثياب أو غير ذلك من متاعه ، يوضع ذلك كله في حرز 
وتتخذ   ، السجني  يوقعه  املتاع  بهذا  كشف  ويوضع  السجن.  دخوله  لدى  أمني 

الالزمة لإلبقاء على هذه األشياء في حالة جيدة. التدابير 

)2( لدى إطالق سراح السجني تعاد إليه هذه النقود واحلوائج ، باستثناء 
دعت  ما  أو  متاع  من  اخل��ارج  إل��ى  أرسله  ما  أو  م��ال  من  بإنفاقه  له  سمح  ما 
بالنقود  إيصال  السجني على  ويوقع  ثياب.  إتالفه من  إلى  الصحية  املقتضيات 

إليه. أعيدت  التي  واحلوائج 

)3( تطبق هذه املعاملة ذاتها على أية نقود أو حوائج ترسل إلى السجني 
السجن. من خارج 
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)4( إذا كان السجني ، لدى دخوله السجن ، يحمل أية عقاقير أو أدوية، 
السجن. طبيب  مصيرها  يقرر 

اإلخطار بحاالت الوفاة أو املرض أو النقل ، الخ:

44. )1( إذا توفى السجني أو أصيب مبرض خطير أو بحادث خطير أو 
نقل إلى مؤسسة لعالج األمراض العقلية ، يقوم املدير فورا ، إذا كان السجني 
متزوج�ا ، بإخطار زوجه ، وإال فأقرب أنسبائه إليه ، وفى أية حال أي شخص 

آخر يكون السجني قد طلب إخطاره.

)2( يخطر السجني فورا بأي حادث وفاة أو مرض خطير لنسيب قريب 
كانت  إذا   ، للسجني  يرخص  اخلطورة  بالغ  النسيب  ه��ذا  م��رض  ك��ان  وإذ  ل��ه. 

بالذهاب لعيادته إما برفقة حرس وإما مبفرده.  ، الظروف تسمح بذلك 

إلى  بنقله  أو  باعتقاله  ف��ورا  أسرته  إع��الم  حق  سجني  لكل  يكون   )3(
آخر. سجن 

السجناء: انتقال 

تعريضه  عدم  يجب   ، منه  أو  السجن  إلى  السجني  ينقل  )1( حني   .45
ألنظار اجلمهور إال بأدنى قدر ممكن ، ويجب اتخاذ تدابير حلمايته من شتائم 

أشكالها. بأي شكل من  العلنية  ومن  اجلمهور وفضوله 

التهوية  حيث  من  سيئة  ظ��روف  في  السجناء  نقل  يحظر  أن  يجب   )2(
واإلضاءة ، أو بأية وسيلة تفرض عليهم عناء جسدي�ا ال ضرورة له.

املساواة  تسود  وأن   ، اإلدارة  نفقة  على  السجناء  نقل  يتم  أن  يجب   )3(
جميع�ا. بينهم 

السجن: موظفو 

46. )1( على إدارة السجون أن تنتقى موظفيها على اختالف درجاتهم 
بكل عناية ، إذ على نزاهتهم وإنسانيتهم وكفاءتهم املهنية وقدراتهم الشخصية 

اجلزائية. املؤسسات  إدارة  يتوقف حسن  للعمل 
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)2( على إدارة السجون أن تسهر باستمرار على إيقاظ وترسيخ القناعة 
، لدى موظفيها ولدى الرأي العام ، بأن هذه املهمة هي خدمة اجتماعية بالغة 
املناسبة  الوسائل  جميع  تستخدم  أن   ، الهدف  لهذا  طلبا   ، وعليها   ، األهمية 

اجلمهور. لتنوير 

على  السجون  موظفو  يعني   ، الذكر  السابقة  األهداف  بغية حتقيق   )3(
أساس العمل طوال ساعات العمل املعتادة ، بوصفهم موظفي سجون محترفني 
يكون  أن  دون  العمل  أم��ن  بالتالي  لهم  يضمن  مدنيني  موظفني  ويعتبرون   ،
األجور  تكون  أن  ويجب  البدنية.  واللياقة  والكفاءة  السلوك  بحسن  إال  مرهونا 
حتدد  أن  يجب  كما   ، والنساء  الرجال  من  األكفاء  جتتذب  بحيث  الكفاية  من 

املرهقة. عملهم  يراعى طبيعة  نحو  على  وظروف خدمتهم  احترافهم  مزايا 

47. )1( ي��ج��ب أن ي��ك��ون امل��وظ��ف��ون ع��ل��ى م��س��ت��وى ك���اف م��ن ال��ث��ق��اف��ة 
والذكاء.

على  تدريبية  دورة  امل��وظ��ف��ون  يعطى   ، اخل��دم��ة  ف��ي  ال��دخ��ول  قبل   )2(
وعملية. نظرية  اختبارات  يجتازوا  أن  وعليهم   ، واخلاصة  العامة  مهامهم 

 ، املهنة  احترافهم  وط��وال  العمل  مباشرتهم  بعد   ، املوظفون  على   )3(
أثناء  تدريبية  دورات  بحضور  املهنية  وكفاءتهم  معارفهم  ويحسنوا  يرسخوا  أن 

مناسبة. فترات  على  تنظم  اخلدمة 

48. على جميع املوظفني أن يجعلوا سلوكهم وأن يضطلعوا مبهامهم على 
لهم. احترامهم  ويبتعث  للسجناء  طيبة  قدوة  منهم  يجعل  نحو 

49. )1( يجب أن يضم جهاز املوظفني ، بقدر اإلمكان ، عددا كافيا من 
النفس واملساعدين االجتماعيني  العقلية وعلماء  األخصائيني كأطباء األمراض 

احلرف. ومدرسي  واملعلمني 

ومدرسي  واملعلمني  االجتماعيني  املساعدين  خدمات  جعل  يكفل   )2(
أو  الوقت  لبعض  العاملني  استبعاد  دون  ولكن   ، دائم  أساس  على  احلرة  املهن 

املتطوعني. العاملني 

50. )1( يجب أن يكون مدير السجن على حظ واف من األهلية ملهمته 
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املناسب وخبرته. ، من حيث طباعه وكفاءته اإلدارية وتدريبه 

)2( وعليه أن يكرس كامل وقته ملهامه الرسمية ، فال يعني على أساس 
الوقت فحسب. بعض  العمل 

)3( وعليه أن يجعل إقامته داخل السجن أو على مقربة مباشرة منه.

)4( حني يوضع سجنان أو أكثر حتت سلطة مدير واحد ، يكون عليه أن 
يزور كال منهما أو منها في مواعيد متقاربة ، كما يجب أن يرأس كال من هذه 

مسؤول. مقيم  موظف  بالنيابة  السجون 

51. )1( يجب أن يكون املدير ومعاونه وأكثرية موظفي السجن اآلخرين 
يفهمها معظم هؤالء. لغة  أو   ، السجناء  لغة معظم  تكلم  قادرين على 

، كلما اقتضت الضرورة ذلك ، بخدمات مترجم. )2( يستعان 

خدمات  تقتضي  بحيث  االت��س��اع  م��ن  تبلغ  التي  السجون  ف��ي   )1(  .52
طبيب أو أكثر كامل الوقت ، يجب أن تكون إقامة واحد منهم على األقل داخل 

أو على مقربة مباشرة منه. السجن 

 ، يومية  بزيارات  يقوم  أن  الطبيب  فعلى  األخرى  السجون  في  أما   )2(
دون  احلضور  يستطيع  بحيث  السجن  من  كافية  مقربة  على  إقامته  يجعل  وأن 

إبطاء في حاالت الطوارئ.

53. )1( في السجون املختلطة ، املستخدمة للذكور واإلناث معا ، يوضع 
تكون  مسؤولة  موظفة  رئاسة  السجن حتت  مبنى  من  للنساء  املخصص  القسم 

القسم. أبواب هذا  مفاتيح جميع  في عهدتها 

النساء ما  أن يدخل قسم  الذكور  السجن  )2( ال يجوز ألي من موظفي 
أنثى. يكن مصحوبا مبوظفة  لم 

اختصاص  م��ن  عليهن  واإلش���راف  السجينات  رع��اي��ة  مهمة  ت��ك��ون   )3(
 ، ال��ذك��ور  امل��وظ��ف��ني  ه��ذا ال مينع  أن  ال��ن��س��اء ح��ص��را. على  السجن  م��وظ��ف��ات 
والسيما األطباء واملعلمني ، من ممارسة مهامهم املهنية في السجون أو أقسام 

للنساء. املخصصة  السجون 
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54. )1( ال يجوز ملوظفي السجون أن يلجأوا إلى القوة ، في عالقاتهم 
مع املسجونني ، إال دفاعا عن أنفسهم أو في حاالت الفرار أو املقاومة اجلسدية 
بالقوة أو باالمتناع السلبي ألمر يستند إلى القانون أو األنظمة. وعلى املوظفني 
وأن  الضرورية  احلدود  أدنى  في  إال  يستخدموها  أال  القوة  إلى  يلجأوا  الذين 

يقدموا فورا تقريرا عن احلادث إلى مدير السجن.

كبح  م��ن  لتمكينهم  خ��اص  جسدي  ت��دري��ب  السجون  ملوظفي  يوفر   )2(
العدواني. التصرف  ذوى  السجناء  جماح 

يقومون مبهمة جتعلهم في متاس مباشر  الذين  للموظفني  ينبغي  )3( ال 
استثنائية. إال في ظروف  يكونوا مسلحني،  أن  السجناء  مع 

تسليم س��الح ألي  ال��ظ��روف،  كانت  أي�ا  ي��ج��وز،  ال  ذل��ك  إل��ى  وب��اإلض��اف��ة 
موظف ما لم يكن قد مت تدريبه على استعماله.

: لتفتيش ا

55. يجب أن يكون هناك تفتيش منتظم ملؤسسات السجون وخدماتها ، 
يكلف به مفتشون مؤهلون ذو خبرة تعينهم سلطة مختصة. وعلى هؤالء املفتشني 
للقوانني  طبقا  ت��دار  املؤسسات  ه��ذه  ك��ون  من  االستيقان  واج��ب  خ��اص  بوجه 

واإلصالحية.  التأديبية  أهداف اخلدمات  وعلى قصد حتقيق  واألنظمة 

خاصة فئات  على  تنطبق  قواعد  الثاني:  اجلزء 
املدانون السجناء  )ألف) 

توجيهية مبادئ 

أن  ينبغي  التي  ال��روح  تبيان  إل��ى  التالية  التوجيهية  املبادئ  تهدف   .56
يؤخذ بها في إدارة السجون واألهداف التي يجب أن تسعى إليها ، طبق�ا للبيان 

1 من هذا النص. الوارد في املالحظة التمهيدية رقم 
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العالم  عن  املجرم  عزل  إلى  اآليلة  التدابير  من  وغيره  احلبس  إن   .57
بشخصه  التصرف  حق  الفرد  تسلب  كونها  ب��ذات  مؤسسية  تدابير  اخلارجي 
مبررات  إال في حدود   ، السجون  لنظام  ينبغي  ال  ولذلك  بحرمانه من حريته. 
هذه  ملثل  امل��الزم��ة  اآلالم  م��ن  يفاقم  أن   ، االنضباط  على  احل��ف��اظ  أو  ال��ع��زل 

احلال.

58. والهدف الذي يبرر عقوبة احلبس وغيرها من تدابير احلرمان من 
بلوغ  إلى  املجتمع من اجلرمية. وال سبيل  املطاف حماية  نهاية  احلرية هو في 
، حتى أقصى مدى  للوصول  فترة احلبس  إذا استخدمت  إال  الهدف  مثل هذا 
مستطاع ، إلى جعل املجرم وهو يعود إلى املجتمع ال راغبا في العيش في ظل 
، بل قادرا أيض�ا على ذلك. القانون وتدبر احتياجاته بجهده فحسب  احترام 

59. وطلب�ا لهذه الغاية ، ينبغي لنظام السجون أن يستعني بجميع الوسائل 
وأشكال  طاقات  وبجميع  وغيرها  والروحية  واألخالقية  والتعليمية  اإلصالحية 
املساعدة املناسبة املتاحة له ، ساعيا إلى تطبيقها على هدى مقتضيات العالج 

للسجناء. الفردي 

60. )1( ينبغي إذن لنظام السجون أن يلتمس السبل إلى تقليص الفوارق 
التي ميكن أن تقوم بني حياة السجن واحلياة احلرة ، والتي من شأنها أن تهبط 

البشرية. لكرامتهم  الواجب  باالحترام  أو  السجناء  لدى  املسؤولية  بحس 

اتخاذا  إلى   ، العقوبة  مدة  انتهاء  قبل   ، يعمد  أن  املستحسن  ومن   )2(
التدابير الضرورية لكي تضمن للسجني عودة تدريجية إلى احلياة في املجتمع 
، وهذا هدف ميكن بلوغه ، تبع�ا للحالة ، من خالل مرحلة متهد إلطالق سراح 
أو من خالل   ، أو في مؤسسة أخرى مالئمة  السجن نفسه  تنظم في  السجني 
وال  والرقابة  اإلش��راف  من  لضرب  إخضاعه  مع  التجربة  س��راح حتت  إط��الق 
اجتماعية  مساعدة  على  يشتمل  أن  ينبغي  بل  الشرطة  إلى  به  يعهد  أن  يجوز 

فعالة.

61. وال ينبغي ، في معاجلة السجناء ، أن يكون التركيز على إقصائهم 
عن املجتمع ، بل -على نقيض ذلك- على كونهم يظلون جزءا منه. وعلى هذا 
توفرها  أن  ميكن  التي  امل��ؤازرة  إلى   ، املستطاع  بقدر   ، اللجوء  ينبغي  الهدف 
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التأهيل  إع��ادة  على  السجن  موظفي  جهاز  ملساعدة  احمللى  املجتمع  هيئات 
يتعاونون  اجتماعيون  مساعدون  هناك  يكون  أن  ويجب  للسجناء.  االجتماعي 
السجني  صالت  كل  وحتسني  إدامة  مهمة  بهم  وتناط  احتجاز  مؤسسة  كل  مع 
أن  يجب  كما  الفائدة.  اجلزيلة  االجتماعية  وباملنظمات  بأسرته  املستصوبة 
تدابير   ، العقوبة  طبيعة  ومع  القانون  مع  املتفقة  احل��دود  أقصى  إلى   ، تتخذ 
بالضمان  وبتمتعه  امل��دن��ي��ة  مبصاحله  تتصل  ح��ق��وق  م��ن  للسجني  م��ا  حلماية 

االجتماعية. املزايا  من  ذلك  وغير  االجتماعي 

أي  رص��د  أن حت��اول  السجن  في مؤسسة  الطبية  اخل��دم��ات  وعلى   .62
تكون  ال  حتى  تعاجلها  وأن   ، السجني  لدى  عقلية  أو  أم��راض جسدية  أو  علل 
للسجني جميع  توفر  أن   ، الهدف  هذا  على   ، ويجب  تأهيله.  إعادة  دون  عقبة 

الضرورية. والنفسانية  واجلراحية  الطبية  اخلدمات 

63. )1( إن اإلن��ف��اذ ال��ك��ام��ل ل��ه��ذه امل��ب��ادئ يتطلب إف��رادي��ة امل��ع��اجل��ة ، 
ذلك  وعلى  فئات.  في  السجناء  لتصنيف  مرن  بنظام  األخذ  يقتضي  وبالتالي 
أن  فئة  كل  تستطيع  منفصلة  مؤسسات  على  الفئات  هذه  ت��وزع  أن  يستصوب 

يناسبها. الذي  العالج  فيها  جتد 

من  ال��ق��در  نفس  مؤسسة  ك��ل  ف��ي  يتوفر  أن  ال��ض��روري  م��ن  ول��ي��س   )2(
درجات  تتفاوت  أن  املستصوب  من  إن  بل   ، فئة  لكل  بالنسبة  األمن  متطلبات 
 ، األب��واب  املفتوحة  والسجون  الفئات.  مختلف  الحتياجات  تبعا  األم��ن  ه��ذا 
، بل تعتمد في ذلك  الهرب  بسب كونها ال تقيم حواجز أمن مادية حتول دون 
علي انضباط السجني نفسه ، توفر ، في حالة انتقاء السجناء املرشحني لهذه 

تأهيلهم. مواتاة إلعادة  الظروف  أفضل   ، بعناية  التجربة 

عدد  يكون  أال   ، األب��واب  املغلقة  السجون  حالة  في   ، ويستصوب   )3(
وال��رأي  املعاجلة.  اف��رادي��ة  يعرقل  بحيث  الكثرة  من  منها  كل  في  املسجونني 
يتجاوز  أن  املذكورة  السجون  في  العدد  لهذا  ينبغي  ال  أنه  البلدان  بعض  في 
اخلمسمائة أما في السجون املفتوحة األبواب فيجب أن يكون عدد املسجونني 

املستطاع. بقدر  صغيرا 

ضالة  فرط  من  تكون  سجون  إقامة  املستصوب  من  ليس  أنه  على   )4(
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املناسبة. التسهيالت  فيها  توفر  أن  يستطاع  بحيث ال  احلجم 

ينبغي أن  ينتهي واجب املجتمع بإطالق سراح السجني. ولذلك  64. وال 
تكون هناك هيئات حكومية أو خاصة قادرة على أن توفر للسجني الذي استرد 
العفوية ضده وتسمح  العداء  إلى تخفيف مواقف  ، تهدف  حريته رعاية ناجعة 

املجتمع. من  مكانه  إلى  للعودة  بتأهيله 

املعاجلة

مماثل  بتدبير  أو  بالسجن  عليهم  احملكوم  معاجلة  من  الهدف  إن   .65
 ، العقوبة  م��دة  بذلك  تسمح  م��ا  بقدر   ، يكون  أن  يجب  احل��ري��ة  م��ن  يحرمهم 
احتياجاتهم  يتدبروا  وأن  القانون  ظل  في  يعيشوا  أن  على  العزمية  إكسابهم 
هذا  يخطط  أن  ويجب  العزمية.  هذه  إنفاذ  على  قادرين  وجعلهم   ، بجهدهم 

املسؤولية. لديهم حس  وينمى  لذواتهم  احترامهم  يشجع  بحيث  العالج 

66. )1( وطلبا لهذه املقاصد ، يجب أن تستخدم جميع الوسائل املناسبة 
 ، والتعليم   ، ذلك  فيها  يستطاع  التي  البلدان  في  الدينية  الرعاية  والسيما   ،
االجتماعية  امل��س��اع��دة  وأس��ال��ي��ب   ، املهني  الصعيد  على  والتكوين  والتوجيه 
اإلفرادية ، والنصح في مجال العمالة ، والرياضة البدنية وتنمية الشخصية ، 
تبعا لالحتياجات الفردية لكل سجني ، مع مراعاة تاريخه االجتماعي واجلنائي 
 ، ، ومدة عقوبته  الشخصي  ، ومزاجه  والذهنية  ، وقدراته ومواهبه اجلسدية 

سراحه. إطالق  بعد  ومستقبله 

)2( ويجب أن يتلقى مدير السجن ، بصدد كل وافد على السجن محكوم 
عليه بعقوبة طويلة بعض الطول ، وفى أقرب موعد ممكن بعد وصوله ، تقارير 
دائم�ا  يتوجب   ، السابقة  الفقرة  في  إليها  املشار  اجلوانب  مختلف  حول  كاملة 
أن تشمل تقريرا يضعه طبيب ، متخصص في األمراض النفسانية إذا أمكن ، 

والذهنية. اجلسدية  السجني  حالة  حول 

في  بالسجني  املتعلقة  املناسبة  الوثائق  من  وغيرها  التقارير  توضع   )3(
نحو  وأن يصنف على   ، بكل جديد  امللف  يستكمل هذا  أن  ويجب  ملف فردى. 
إلى  حاجة  ط��رأت  كلما  إليه  الرجوع  علي  قادرين  املسؤولني  املوظفني  يجعل 

ذلك.
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العالج وإفرادية  الفئوي  التصنيف 

الفئوي: 67. تكون مقاصد التصنيف 

بسبب   ، يرجح  ال��ذي��ن  املسجونون  أول��ئ��ك  اآلخ��ري��ن  ع��ن  يفصل  أن   )1(
تأثير سيئ عليهم. ، أن يكونوا ذوى  ماضيهم اجلنائي أو شراسة طباعهم 

على هدف  تيسير عالجهم  بغية   ، فئات  في  املسجونون  يصنف  أن   )2(
االجتماعي. تأهيلهم  إعادة 

، سجون  اإلمكان  بقدر   ، املسجونني  فئات  مختلف  لعالج  تستخدم   .68
الواحد. السجن  في  أقسام مختلفة  أو  مختلفة 

69. يوضع من أجل كل سجني محكوم عليه بعقوبة طويلة بعض الطول 
، في أقرب وقت ممكن بعد وصوله وبعد دراسة شخصيته ، برنامج عالج يتم 
إعداده في ضوء املعلومات املكتسبة حول احتياجاته الفردية وقدراته ومزاجه 

النفسي.

االمتيازات

70. تنشأ في كل سجن أنظمة امتيازات توائم مختلف فئات املسجونني 
وتنمية حس  السلوك  السجناء على حسن  بغية تشجيع  العالج  ومختلف مناهج 

فيه. واملؤازرة  بعالجهم  االهتمام  على  وحفزهم  لديهم  املسؤولية 

لعمل ا

71. )1( ال يجوز أن يكون العمل في السجن ذات طبيعة مؤملة.

للياقتهم  تبعا   ، عليهم  احملكوم  السجناء  جميع  على  العمل  يفرض   )2(
الطبيب. يحددها  كما  والعقلية  البدنية 

العمل  ي���وم  ط���وال  لتشغليهم  ي��ك��ف��ى  م��ن��ت��ج  ع��م��ل  ل��ل��س��ج��ن��اء  ي��وف��ر   )3(
العادي.

، إلى أقصى احلدود املستطاعة ، من نوع يصون  )4( يكون هذا العمل 
أو يزيد قدرة السجني على تأمني عيشه بكسب شريف بعد إطالق سراحه.
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)5( يوفر تدريب مهني نافع للسجناء القادرين على االنتفاع به ، والسيما 
الشباب.

السليم  املهني  االختيار  مع  يتمشى  ما  ح��دود  في   ، للسجناء  تتاح   )6(
الذي  العمل  نوع  اختيار  إمكانية   ، فيه  واالنضباط  السجن  إدارة  ومتطلبات 

به. القيام  يرغبون 

به  يقترب  نحو  على  السجن  ف��ي  وطرائقه  العمل  تنظيم  يتم   )1(  .72
بقدر اإلمكان من األعمال املماثلة خارج السجن ، بغية إعداد السجناء لظروف 

الطبيعية. العملية  احلياة 

)2( إال أن مصلحة السجناء وتدريبهم املهني ال يجوز أن يصيرا خاضعني 
ملقصد حتقيق ربح مالي من وراء العمل في السجن.

73. )1( يفضل أن تقوم إدارة السجن مباشرة ، ال املقاولون اخلاصون 
ومزارعه. مصانعه  بتشغيل   ،

 ، اإلدارة  لسلطان  تخضع  ال  أع��م��ال  ف��ي  السجناء  يستخدم  ح��ني   )2(
العمل  يكن  لم  وم��ا  السجن.  موظفي  إش��راف  حتت  دائما  يكونوا  أن  يتوجب 
أن  لهم  يقدم  الذين  األشخاص  على  يتوجب   ، أخرى  إدارات حكومية  حلساب 
يدفعوا لإلدارة كامل األجر الذي يتقاضى عادة عنه ، ولكن مع مراعاة إنتاجية 

السجناء.

املفروضة  االح��ت��ي��اط��ات  نفس  ال��س��ج��ون  م��ؤس��س��ات  ف��ي  تتخذ   )1(  .74
األحرار. العمال  حلماية سالمة وصحة 

)2( تتخذ تدابير لتعويض السجناء عن إصابات العمل واألمراض املهنية 
، بشروط ال تكون أقل مواتاة من تلك التي مينحها القانون للعمال األحرار.

75. )1( ي��ح��دد ال��ع��دد األق��ص��ى ل��س��اع��ات العمل ال��ي��وم��ي واألس��ب��وع��ي 
في  املتبعة  العادات احمللية  أو  األنظمة  مراعاة  مع   ، إداري  بنظام  أو  بالقانون 

األحرار. العمال  استخدام  مجال 

للراحة  ي��وم��ا  ي��ت��رك  أن  امل��ذك��ورة  ال��س��اع��ات  ف��ي حت��دي��د  ي��ش��ت��رط   )2(
عالج  من  كجزء  املقتضاه  األنشطة  من  وغيره  للتعليم  كافيا  ووقتا  األسبوعية 
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تأهيلهم. وإعادة  السجناء 

76. )1( يكافأ السجناء على عملهم وفقا لنظام أجور منصف.

)2( يجب أن يسمح النظام للسجناء بأن يستخدموا جزءا على األقل من 
يرسلوا جزءا  وأن  الشخصي  بها الستعمالهم  أشياء مرخص  أجرهم في شراء 

إلى أسرتهم. آخر منه 

النظام أيض�ا على احتجاز اإلدارة جلزء من األجر  )3( ويجب أن ينص 
إطالق سراحه. لدى  للسجني  تسليمه  يتم  يشكل كسبا مدخرا  بحيث 

والترفيه التعليم 

على  القادرين  السجناء  جميع  تعليم  ملواصلة  إج��راءات  تتخذ   )1(  .77
االستفادة منه  ، مبا في ذلك التعليم الديني في البلدان التي ميكن فيها ذلك ، 
ويجب أن يكون تعليم األميني واألحداث إلزاميا ، وأن توجه إليه اإلدارة عناية 

خاصة.

مع  متناسقا   ، عمليا  املستطاع  ح��دود  في   ، السجناء  تعليم  يجعل   )2(
نظام التعليم العام في البلد ، بحيث يكون في مقدورهم ، بعد إطالق سراحهم 

، أن يواصلوا الدراسة دون عناء.

البدني  السجناء  رف���اه  على  حرص�ا   ، ال��س��ج��ون  جميع  ف��ي  تنظم   .78
وثقافية. ترويحية  أنشطة   ، والعقلي 

السجن بعد  والرعاية  االجتماعية  العالقات 

 ، بأسرته  السجني  عالقات  وحتسني  لصيانة  خاصة  عناية  تبذل   .79
بقدر ما يكون ذلك في صالح كال الطرفني.

80. يوضع في االعتبار ، منذ بداية تنفيذ احلكم ، مستقبل السجني بعد 
العالقات مع  ، من  يقيم  أو  يواصل  أن  ، ويشجع ويساعد على  إطالق سراحه 
أسرته  شأنه خدمة مصالح  من  ما  كل   ، السجن  خارج  الهيئات  أو  األشخاص 

االجتماعي. تأهيله  إعادة  وتيسير 

تساعد  التي   ، اخلاصة  أو  احلكومية  والهيئات  اإلدارات  على   )1(  .81
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اخلارجني من السجن على العودة إلى احتالل مكانهم في املجتمع ، أن تسعى 
وعلى   ، الضرورية  الهوية  وأوراق  الوثائق  على  يحصلون  اإلمكان جلعلهم  بقدر 
املسكن والعمل املناسبني ، وعلى ثياب الئقة تناسب املناخ والفصل ، وأن توفر 
لهم  العيش  أسباب  ولتأمني  وجهتهم  إلى  لوصولهم  يكفى  ما  امل��وارد  من  لهم 

تلي مباشرة إطالق سراحهم. التي  الفترة  خالل 

إمكانية  املذكورة  األجهزة  تعتمدهم  الذين  للممثلني  تتاح  أن  يجب   )2(
دخول السجن وااللتقاء بالسجناء ، ويجب أن يستشاروا بشأن مستقبل السجني 

. تنفيذ عقوبته  بداية  منذ 

منسقة  أو  ممركزة  امل��ذك��ورة  الهيئات  أنشطة  تكون  أن  يستصوب   )3(
أفضل وجه. بجهودها على  ينتفع  كيما  اإلمكان  بقدر 

العقلي والشذوذ  باجلنون  املصابون  )باء) 

82. )1( ال يجوز احتجاز الشخص في السجن إذا ظهر أنه مختل العقل 
ما  بأسرع  العقلية  لألمراض  مستشفى  إلى  لنقله  ترتيبات  اتخاذ  يجب  بل   ،

ميكن.

أخ��رى حتت  أو ظ��واه��ر ش��ذوذ عقلية  ب��أم��راض  امل��ص��اب��ون  ي��وض��ع   )2(
إدارة طيبة. والعالج في مصحات متخصصة حتت  املراقبة 

)3( يوضع هؤالء األشخاص ، طوال بقائهم في السجن ، حتت إشراف 
طبي خاص.

)4( على اإلدارة الطبية أو النفسانية في السجون أن تكفل عالج جميع 
العالج. إلى مثل هذا  الذين يحتاجون  السجناء اآلخرين 

 ، املختصة  األج��ه��زة  م��ع  ب��االت��ف��اق   ، تتخذ  أن  املستحسن  م��ن   )1(  .83
نفسانية  اجتماعية  ولتقدمي مساعدة  للسجني  النفساني  العالج  تدابير ملواصلة 

له بعد إطالق سراح عند الضرورة.

احملاكمة رهن  واحملتجزون  املوقوفون  )جيم) 

مت  شخص  أي  على  »متهم«  صفة  تطلق  التالية  الفقرات  في   )1(  .84
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توقيفه أو حبسه بسبب مخالفة لقانون العقوبات ووضع في عهدة الشرطة أو 
بعد. يحكم عليه  ولم  يحاكم  لم  ولكنه  السجن 

)2( يفترض في املتهم أنه برئ ويعامل على هذا األساس.

)3( دون املساس بالقواعد القانونية املتعلقة بحماية احلرية الفردية أو 
التي تنص على اإلجراءات الواجبة اإلتباع إزاء املتهمني ، يجب أن يتمتع هؤالء 

أدناه عناصر األساسية. الواردة  القواعد  بنظام معاملة خاص حتدد 

85. )1( يفصل املتهمون عن السجناء احملكوم عليهم.

أن  املبدأ  حيث  من  ويجب  البالغني.  عن  األح��داث  املتهمون  يفصل   )2(
منفصلة. مؤسسات  في  يحتجزوا 

86. يوضع املتهمون في غرف نوم فردية ، ولكن رهنا مبراعاة العادات 
للمناخ. تبع�ا  املختلفة  احمللية 

مع حسن سير  املتفقة  احل��دود  في   ، ذلك  في  رغبوا  إذا  للمتهمني   .87
على  يحصلوا  ب��أن  نفقتهم  على  يريدون  ما  يأكلوا  أن   ، املؤسسة  في  النظام 
أصدقائهم.  أو  أسرتهم  بواسطة  أو  اإلدارة  بواسطة  إما  اخلارج  من  طعامهم 

فإذا لم يطلبوا ذلك كان على اإلدارة أن تتكفل بإطعامهم.

88. )1( يسمح للمتهم بارتداء ثيابه اخلاصة إذا كانت نظيفة والئقة.

عن  مختلفة  ه��ذه  ت��ك��ون  أن  فيجب  السجن  ث��ي��اب  ارت���دى  إذا  أم��ا   )2(
عليهم. يرتديه احملكوم  الذي  املوحد  اللباس 

إجباره  يجوز  ال  ولكن   ، للعمل  فرصة  املتهم  يعطى  أن  دائم�ا  يجب   .89
العمل وجب أن يؤجر عليه. عليه. فإذا اختار 

، وفى  آخرين  نفقة  أو  نفقته  ، على  بأن يحصل  متهم  لكل  90. يرخص 
احلدود املتفقة مع صالح إقامة العدل ومع أمن السجن وانتظام إدارته ، على ما 

الوقت. الكتابة وغيرها من وسائل قضاء  الكتب والصحف وأدوات  يشاء من 

91. يرخص للمتهم بأن يزوره ويعاجله طبيبه أو طبيب أسنانه اخلاص 
النفقات املقتضاه. ، إذا كان لطلبه مبرر معقول وكان قادرا على دفع 
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نبأ احتجازه ، ويعطى  92. يرخص للمتهم بأن يقوم فورا بإبالغ أسرته 
أن  دون   ، وباستقبالهم  وأصدقائه  بأسرته  لالتصال  املعقولة  التسهيالت  كل 
وأمن  العدل  إقامة  لصالح  الضرورية  والرقابة  بالقيود  إال  مرهون�ا  ذلك  يكون 

إدارته. وانتظام  السجن 

تسمية محام  يطلب  بأن   ، نفسه  الدفاع عن  بغية   ، للمتهم  يرخص   .93
يتلقى  وب��أن   ، اإلمكانية  ه��ذه  على  القانون  ينص  حني  مجان�ا  احملكمة  تعينه 
زيارات محامية إعدادا لدفاعه وأن يسلمه تعليمات سرية. وعلى هذا القصد 
بني  املقابالت  تتم  أن  ويجوز  ذلك.  طلب  إذا  للكتابة  أدوات  يعطى  أن  له  يحق 
أن  دون  ولكن   ، السجن  موظف  أو  الشرطي  نظر  مرمى  على  ومحامية  املتهم 

مرمى سمعه. على  تكون 

املدنيون السجناء  )دال) 

94. في البلدان التي يجيز فيها القانون السجن من أجل الديون أو بقرار 
من احملكمة في أية دعوى أخرى غير جزائية ، ال يجوز إخضاع املسجونني على 
عدم  لضمان  ض��روري  ه��و  م��ا  تتجاوز  ص��رام��ة  ألي��ة  أو  قيود  ألي��ة  النحو  ه��ذا 
تلك  من  يسرا  أق��ل  معاملتهم  تكون  أال  ويجب  األم��ن.  على  وللحفاظ  هربهم 

العمل. على  إجبارهم  أنه ميكن  باستثناء  احملاكمني  غير  للسجناء  املمنوحة 

أو احملتجزون دون تهمة املوقوفون  )هاء) األشخاص 

الدولي اخلاص باحلقوق  العهد  9 من  امل��ادة  95. دون اإلخ��الل بأحكام 
توجه  أن  دون  احملتجزون  أو  املوقوفون  األشخاص  يتمتع  والسياسية  املدنية 
التي يضمنها اجلزء األول والفرع »جيم« من اجلزء  إليهم تهمة بذات احلماية 
الثاني كذلك تنطبق عليهم األحكام املناسبة من الفرع »ألف« من اجلزء الثاني 
من  اخلاصة  الفئة  هذه  على  بالفائدة  تطبيقها  يعود  أن  املمكن  من  كان  حينما 
أو  التعليم  إع��ادة  أن  ضمنا  يفترض  تدبير  أي  يتخذ  أال  شريطة   ، احملتجزين 
بأية  لم يدانوا  التأهيل ميكن على أي نحو أن يكونا مناسبني ألشخاص  إعادة 

جزائي. جرمية 
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السجناء  ملعاملة  األساسية  املبادئ  ثانيًا: 

املتحدة العامة لألمم  قرار اجلمعية  ونشرت مبوجب  اعتمدت 

 رقم 111/45 في 14 ديسمبر 1990م 

1. يعامل كل السجناء مبا يلزم من االحترام لكرامتهم املتأصلة وقيمتهم 
. كبشر

2. ال يجوز التمييز بني السجناء على أساس العنصر أو اللون، أو اجلنس 
أو اللغة أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو األصل القومي أو 

االجتماعي، أو الثروة، أو املولد أو أي وضع آخر.

الثقافية  واملبادئ  الدينية  املعتقدات  احترام  هذا،  مع  املستحب،  من   .3
ذلك. احمللية  الظروف  اقتضت  متى  السجناء،  إليها  ينتمي  التي  للفئة 

4. تضطلع السجون مبسؤوليتها عن حبس السجناء وحماية املجتمع من 
ومسؤولياتها  للدولة  األخرى  االجتماعية  األهداف  مع  يتوافق  بشكل  اجلرمية 

األساسية عن تعزيز رفاه ومناء كل أفراد املجتمع.

5. باستثناء القيود التي من الواضح أن عملية السجن تقتضيها، يحتفظ 
العاملي  اإلعالن  في  املبينة  األساسية  واحلريات  اإلنسان  بحقوق  السجناء  كل 
اخلاص  الدولي  العهد  في  املعنية طرفا،  الدولة  تكون  وحيث  اإلنسان،  حلقوق 
باحلقوق  الدولي اخلاص  والعهد  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق 
في  املبينة  احلقوق  من  ذلك  وغير  االختياري،  وبروتوكوله  والسياسية،  املدنية 

املتحدة. عهود أخرى لألمم 

والتربوية  الثقافية  األن��ش��ط��ة  ف��ي  ي��ش��ارك��وا  أن  السجناء  لكل  يحق   .6
البشرية. للشخصية  الكامل  النمو  إلى  الرامية 

7. يضطلع بجهود إللغاء عقوبة احلبس االنفرادي أو للحد من استخدامها 
اجلهود. تلك  وتشجع 



385

8. ينبغي تهيئة الظروف التي متكن السجناء من االضطالع بعمل مفيد 
مأجور ييسر إعادة انخراطهم في سوق العمل في بلدهم ويتيح لهم أن يساهموا 

ماليا. وبأنفسهم  بأسرهم  التكفل  في 

الصحية  اخل��دم��ات  على  احل��ص��ول  سبل  للسجناء  ت��وف��ر  أن  ينبغي   .9
القانوني. البلد دون متييز على أساس وضعهم  املتوفرة في 

10. ي��ن��ب��غ��ي ال��ع��م��ل، مب��ش��ارك��ة وم��ع��اون��ة امل��ج��ت��م��ع احمل��ل��ي وامل��ؤس��س��ات 
الظروف  تهيئة  على  الضحايا،  الواجب ملصالح  االعتبار  إيالء  ومع  االجتماعية 
أحسن  ظل  في  املجتمع  في  سراحهم  املطلق  السجناء  إدم��اج  إلع��ادة  املواتية 

املمكنة. الظروف 

11. تطبق املبادئ املذكورة أعاله بكل جترد.
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املصادر أهم 

العربية: باللغة  أواًل: 

التراث:

املؤلفني: وفاة  أقدمية  التراث بحسب  إلى كتب  نتعرض 
توفي 261ه�+  أبو احلسن مسلم بن حجاج النيسابوري  اجلامع الصحيح.
توفي 454 - 1324+  أبو بكر محمد بن شمس الدين السرخي )حنفي( املبسوط

ت 456 - 1347+  أبو محمد علي بن أحمد بن حزم )ظاهري(  احمللي
ت 458 - 1357+  أبو يعلى بن حسني الفراء )حنبلي( األحكام السلطانية

ت 476 - 760+  أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي )شافعي(  املهذب
ت 506 - 1933+  أبو حامد محمد الغزالي )شافعي( الوجيز في فقه املذهب الشافعي

ت 620 - 1348+  أبو عبد الله بن قدامة )حنبلي( املغني والشرح
+  مجد الدين ابن الفتح االستروشني )حنفي(  الفصول اخلمس عشر 

مخطوطفيما يوجب التعزير وما ال يوجب

+  محيي الدين يحيى بن شرف النووي )شافعي( روضة الطالبني عمدة 
ت 671 - 1412املفتيني 

ت 681 - 1315+  كمال الدين بن عبد الواحد بن الهمام )حنفي( شرح فتح القدير
+  أبو العباس تقي الدين بن تيمية )حنبلي( السياسة الشرعية في 

ت 728 - 1306إصالح الراعي والرعية

+  فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي )حنفي( تبيني احلقائق في شرح 
ت 743 - 1000كنز الدقائق

+  شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
ت 751 - 1317  ابن قيم اجلوزية )حنبلي( الطرق احلكمية في السياسة الشرعية
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+ زكريا بن محمد األنصاري )شافعي( اسنى املطالب في شرح روض 
ت 929 - 1313الطالب

ت 954 - 1329+  احلطاب املغربي )مالكي(  مواهب اجلليل في شرح مختصر خليل 
+  محمد بن عبد الله علي اخلرشي )مالكي( شرح اخلرشي على 

ت 954 - 1329مختصر خليل

ت 1051 - 1320+  منصور بن إدريس املسهوتي )حنبلي( كشاف القناع عن منت اإلقناع
ت 1077 - 1310+  نظام حوالي )حنفي( الفتاوى الهندية

+  زين الدين بن إبراهيم بن جنيم )حنفي(
       البحر الرائق شرح كنز الرقائق

ت 1252
الثانية

احلديث: الفقه 

1968م. بيروت،  السياسية،  املودودي. نظرية اإلسالم  األعلى  أبو   .1

1987م. القاهرة،  بغير مرض،  فهيم. عش سليمان  إبراهيم   .2

1985م. بغداد،  الكحولية،  املشروبات  إدمان  مصحب.  إبراهيم   .3

القاهرة،  السكر،  جلرمية  العامة  النظرية  الــعــطــار.  صبحي  أحــمــد   .4
1982م.

1972م. القاهرة،  اجلنائية،  السياسة  سرور.  فتحي  أحمد   .5

1955م. القاهرة،  خليفة. أصول علم اإلجرام االجتماعي،  أحمد   .6

1990م. النفس، اإلسكندرية،  اخلالق. أسس علم  عبد  أحمد   .7

قــايــد. م��ب��ادئ علم اإلج���رام وال��ع��ق��اب، ال��ق��اه��رة،  الــلــه  عــبــد  أســامــة   .8
1990م.

1991م. القاهرة،  االجتماعي احلضري،  علم  العاطي.  عبد  السيد   .9

ب��غ��داد،  اإلح��ص��ائ��ي،  األس��ل��وب  م��ب��ادئ  الــديــن.  عــالء  محمد  السيد   .10
1989م.
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1981م. بغداد،  اإلنسان،  الكحول وجسم  الستار.  عبد  أميرة   .11

1987م. بغداد،  اخلمر،  اخلليلي.  باقر   .12

1941م. بغداد،  العدلي،  الطب  اخلياط.  حنا   .13

1981م. القاهرة،  املكيفات،  الهالوي.  حسن   .14

1989م. اإلسكندرية،  املدينة،  رشوان.  احلميد  عبد  حسني   .15

1970م. بيروت،  املعاصر،  النفس  علم  املليجي.  حلمي   .16

هــويــجــز. م��ق��دم��ة ف��ي األن��ث��روب��ول��وج��ي��ا ال��ع��ام��ة،  وهـــاري  بــيــلــز  رالـــف   .17
مترجم. بدون  أولى،  القاهرة، طبعة 

1986م. القاهرة،  النصاب،  دراسة في سيكلوجية  ليلة.  سند  رزق   .18

1990م. القاهرة،  النفس اجلنائي،  ليلة. قراءات في علم  سند  رزق   .19

1988م. بهنام. أصول علم اإلجرام، اإلسكندرية،  رمسيس   .20

1985م. عبيد. أصول علم اإلجرام والعقاب، القاهرة،  رؤوف   .21

1990م. بنغازي،  األنثروبولوجيا،  زهري. دراسات في علم  زينب   .22

1987م. زكي. اإلدمان وطرق عالجه، بغداد،  أمني  سانحة   .23

1985م. القاهرة،  النفس،  جالل. املرجع في علم  سعد   .24

1976م. املجتمع املصري،  الرشوة في  القناوي. ظاهرة  شادية   .25

أبو عجيلة عصارة. القضاء اجلنائي بني التخصص والشعبية،  شعبان   .26
1991م. بنغازي، 

1965م. بيروت،  معك،  القباني. طبيبك  صبري   .27

للتعاطي،  الطبنفسية  واآلث���ار  ال��ع��وام��ل  الــغــنــي.  عبد  الــديــن  صــالح   .28
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1972م. بغدادن 

1981م. كمر. اإلدمان على الكحول، بغداد،  الشيخ  صالح   .29

الـــدمـــرداش. اإلدم����ان م��ظ��اه��رة وع��الج��ه، ال��ك��وي��ت،  مــحــمــود  عـــادل   .30
1982م.

1989م. القاهرة،  الفسيولوجي،  النفس  علم  عوض.  محمود  عباس   .31

الــصــيــفــي. ع��ل��م اإلج����رام ف��ات��ي��ت��ه وم��ن��ه��ج��ه، ال��ق��اه��رة،  الــفــتــاح  عــبــد   .32
1973م.

لعلم  املنهجية  ال��دراس��ات  أص��ول  ف��ي  مقدمة  الــعــوضــي.  املنعم  عبد   .33
1980م. اإلجرام، القاهرةن 

األنثروبولوجي،  النفس  إلى علم  املدخل  وآخر.  الغني  عبد  الله  عبد   .34
1989م. اإلسكندرية، 

1986م. العلم والدين، بغداد،  الدوري. اخلمر بني  املجيد  عبد   .35

1991م. القاهرة،  الزنا،  البطراوي. جرمية  عمر  الوهاب  عبد   .36

1995م. - مجموعة بحوث مقارنة، القاهرة،   .37

- في الدفاع االجتماعي اإلسالمي، 1995م.  .38

1985م. القاهرة،  النشال،  سيكلوجية  علي.  السالم  عبد  علي   .39

1985م. بغداد،  األدوية االجتماعي،  رشيد. علم  عليا   .40

1975م. رمضان. دروس في علم اإلجرام، القاهرة،  السعيد  عمر   .41

1980م. القاهرة،  محمد. مبادئ علم اإلجرام،  عوض   .42

1975م. رمضان. دروس في علم اإلجرام، القاهرة،  السعيد  عمر   .43

1980م. القاهرة،  محمد. مبادئ علم اإلجرام،  عوض   .44
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اإلنسان  علم  في  البحث  مناهج  إلى  مدخل  وآخــر.  إبراهيم  فتحية   .45
1988م. الرياض،  األنثروبولوجيا، 

القاهرةن  العقاب،  وعلم  اإلج��رام  علم  مبادئ  الستار.  عبد  فــوزيــة   .46
1985م.

عـــبـــاس. ال��ش��خ��ص��ي��ة ف���ي ض���وء ال��ت��ح��ل��ي��ل ال��ن��ف��س��ي، ب��ي��روت،  فــيــصــل   .47
1982م.

إســمــاعــيــل. األن��ث��روب��وب��وج��ي��ا ال��ع��ام��ة اإلس��ك��ن��دري��ة،  مــحــمــد  مــكــاوي   .48
1988م.

القاهرةن  اإلنساني،  واملنهج  النفسي  التحليل  مليكة.  كامل  لويس   .49
1990م.

1979م. القاهرة،  سالمة. أصول علم اإلجرام والعقاب،  مأمون   .50

1925م. القاهرة،  الدسقولية،  داود.  مرقص   .51

أولى. القاهرة، طبعة  االجتماعي،  النفس  علم  العال.  باو  محمد   .52

1970م. القاهرة،  الفقه اإلسالمي،  العقوبة في  زهرة.  ابو  محمد   .53

1984م. القاهرة،  العلمية،  البحوث  يوسف. اإلحصاء في  أبو  محمد   .54

عـــامـــري. األن��ث��روب��ول��وج��ي��ا احل��ض��ري��ة، اإلس��ك��ن��دري��ة،  حــســن  مــحــمــد   .55
1986م.

عامر. دراسة في علم اإلجرام والعقاب، اإلسكندرية،  أبو  زكي  محمد   .56
1985م.

بغداد،  احلديث،  والعلم  اإلس��الم  في  اخلمر  السماوي.  رضــا  محمد   .57
1962م.

1986م. بنغازي،  مبادئ علم اإلجرام،  خلف.  محمد   .58
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الـــــزراد. األم����راض ال��ع��ص��ب��ي��ة وال��زه��ان��ي��ة، ال��ري��اض،  مــحــمــد خــيــري   .59
1985م.

1965م. القاهرة،  الريف واحلضر واإلجرام،  محمد.  خيري  محمد   .60
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