اجلرمية مبقاربة فلسفية حديثة
(حبث يف فلسفة القانون)
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ملخص:
�إن مو�ضوع هذا البحث ينتمي �إىل فل�سفة القانون؛ �إذ يعالج
م�س�ألة اجلرمية من زاوية فل�سفية حديثة .وهذا ،من وجهة نظر
فال�سفة ع�رص التنوير :رو�سو ،ديدرو ومونت�سكيو ،وكذلك من وجهة
نظر املدر�سة التجريبية النفعية الإجنليزية احلديثة ،بزعامة بنتام
وا�ستيوارت مل .كما عرف هذا االجتاه احلديث مقاربة مثالية مع
رائدي الفل�سفة الأملانية :كانط �صاحب املذهب النقدي وهيجل
�صاحب املنهج اجلديل.
وقد جاءت هذه الفل�سفة احلديثة ملقاومة الفكر اجلنائي البائد
وال�سائد طيلة الع�صور القدمية والو�سطى يف �أوروبا .وهو فكر ي�ؤمن
�رش
�رش يلحق باملجتمع ،فيجب �أن ي�سلط على �صاحبه ّ
ب�أن اجلرمية ّ
ت�سبب يف �إيالم غريه.
�آخر وهو العقوبة ،بق�صد �إيالمه كما ّ
وعليه ،ماهي اجلرمية و َمن هو املجرم يف نظر هذا االجتاه
الفل�سفي احلديث؟ ومتى يكون ال�شخ�ص م�س�ؤوال عن ارتكاب اجلُرم
عند دعاته؟ وما هو الدور الذي يجب �أن يقوم به امل�رشّع  -يف
ت�ص ّورهم – ملكافحة اجلرمية ؟ وما قيمة هذا الفكر اجلنائي نظرياً
وعملياً؟
ذلك هو امل�شكل الذي �سنحاول معاجلته يف هذا البحث باتباع
املنهج التحليلي النقدي النظري ،مبا يتالءم مع الطابع الفل�سفي
الت�أملي لهذه املقاربة� .أما �أبرز نتيجة تنبثق عن هذه الدرا�سة؛
فهي �أن القوانني اجلزائية املعا�رصة يف العديد من البلدان الغربية
والعربية ذات خلفية فل�سفية حديثة �إىل حد بعيد.
الكلمات املفتاحية :اجلرمية ،الت�رشيع ،الفل�سفة احلديثة،
امل�س�ؤولية ،العقاب.
”“Crime through a Modern Philosophical Approach

Abstract:
The subject of this research belongs to the
philosophy of law; it addresses the issue of crime from
a modern philosophical angle. Thus, it addresses the
topic from the point of view of the philosophers of
the Enlightenment age ,namely, Rousseau, Diderot,
Montesquieu, as well as from the point of view of the
English empirical Utilitarianism at 18th and 19th
century, such as Bentham and Stuart Mill.
This modern approach experienced a second
phase with Kant, the pioneer of the German Philosophy,
and his successor Hegel, the idealist and founder of
the dialectical logic.
This modern philosophy came to counteract
the old and prevalent criminal thought throughout
ancient and medieval times in Europe which was
based on absolute authority of the judge or the jury.
They believed that crime is an evil that afflicts the
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society. Then the criminal should be subjected to the
punishment to hurt him/her as he/she hurt others.
In short, what does the word ‘crime’ mean, and
when is the person responsible for the crime according
to the legislation and according to the philosophers
mentioned above? and is the punishment according
?to them enough to fight the crime and social illnesses
?What are the points to criticize in this trend
This is the problem that we will attempt to address
in this research by following the theoretical critical
analytical method, in line with the philosophical and
contemplative nature of this approach. The most
striking result of this study is that contemporary
penalization codes in many Western and Arab countries
have been influenced by modern philosophies.
Keywords: crime, legislation, modern philosophy,
responsibility, punishment.

متهـيـد:
املتخ�ص�صني يف
بادئ ذي بدء ،نو ّد �أن ن�شري �إىل �أن جميع
ّ
علم القانون يعرفون �أن هذا العلم ينطوي على فرع ال يق ّل �أهمية
عن غريه من الفروع ،وهو فل�سفة القانون .و هو  -كما يدلّ ا�سمه –
ميدان م�شرتك بني الفل�سفة و الدرا�سات القانونية.
التطرق �إىل خمتلف جوانب
واحلق� ،أننا ل�سنا يف معر�ض
ّ
التخ�ص�ص .فهو من العمق واالت�ساع ،بحيث ال ميكن لبحث
هذا
ّ
متوا�ضع كهذا �أن ي�سرب �أغواره ويحيط بحدوده .هذا ،ف�ضال عن �أن
مركز اهتمامنا هو مو�ضوع جزئي ندعو اهلل عز وجل �أن يو ّفـقنا يف
معاجلته على الوجه املطلوب� ،أال وهو مو�ضوع اجلرمية من وجهة
نظر االجتاه الفل�سفي احلديث� .إنه مذهب ن�ش�أ يف القرن الـ  18مع
فال�سفة التنوير ( :رو�سو)( ،ديدرو) و (مونت�سكيو) ،و مع ُدعاة النزعة
النفعية بزعامة (بكاريا)( ،بنتام ) ثم ( ا�ستيوارت مل) .وقد �شهد
هذا االجتاه مقاربة ثانية بلغ معها الذروة ،مع الفيل�سوفني (كانط)
رائد النقدية و(هيجل) رائد اجلدلية.
� ّأما الفكر اجلنائي الذي كان �سائداً طيلة الع�رص القدمي والع�رص
الو�سيط ،وال �سيما يف عهد �سيادة الإمرباطورية الرومانية؛ فهذا لي�س
مو�ضوع بحثنا� .إنه فكر ي ّتـ�صف بالطابع االنتقامي يف العقاب؛ �إذ
�رش َيلحق باملجتمع .و بالتايل ،يجب �أن ُي�سلّط
ي�ؤمن ب�أن اجلرمية ّ
ت�سبب يف
�شـر �آخر وهو العقوبة ،بق�صد �إيالمه مثلما ّ
على مرتكبه ّ
�إيالم غريه .وهذا ،ب�رصف النظر عن �أهليته وعن وعيه و�إرادته.
وطاملا �أنه فكر ين�شئ امل�س�ؤولية اجلنائية على ركن الإيالم فقط؛
يت�سبب
فال يجب �أن َي�سلَم من العقـاب  -يف نظر ُدعاته  -كل من
ّ
يف �إيـالم الغيـر� ،سواء كـان عاقـ ًال �أو جمنـوناً ،را�شـداً �أو قا�رصاً،
�إن�سان ًا �أو حيواناً .وكان للقا�ضي �سلطة جترمي ما �شاء من �أفعال ( �أي
ممـا ف�سح املجال
كانت له �سلطة الت�رشيع) ،و �سلطة حتديد العقوبة ؛ ّ
تع�سـفية ،همجية وال �إن�سانية.
ل�صدور �أحكام ق�ضائية ّ
قلـنـا� ،أن هذا الفكر اجلنائي القدمي ال �ش�أن لبحثنا به ،لأنه فكر
جتاوزه الت�رشيع وال �أثر له يف قوانني العامل املعا�رصة اجلنائية و
تياران وهما :التيار الفل�سفي
اجلزائية� .إنها قوانني يتنازعها اليوم ّ

اجلرمية مبقاربة فلسفية حديثة )بحث في فلسفة القانون(

احلديث-مو�ضوع هذا املقال-والتيار الو�ضعي املعا�رص الذي م ّهـد
لن�ش�أة علم الإجرام.
وفيما يلي� ،سنتناول طرح الإ�شكال املركزي وما ينطوي عليه
ومن هو املجرم يف نظر االجتاه
من م�شاكل جزئية :ما هي اجلرمية؟ َ
الفل�سفي احلديث؟ ومتى يكون ال�شخ�ص م�س�ؤوال عن ارتكاب اجلرمية
ح�سب هذا االجتاه ؟ وبالتايل ،هل ي�ستحق اجلزاء (العقوبة) ؟ وهل
اجلزاء كفيل بتقومي �سلوكه؟ وبعبارة �أخرى ،ما هي �أركان اجلرمية؟
وما هو الدور الذي يجب �أن يقوم به القانون اجلزائي ملكافحتها
ح�سب دعاة هذا االجتاه؟ ثم ما هو العمق التاريخي والفل�سفي الذي
ي�ستند �إليه موقفهم وباجلملة مذهبهم؟
تلك هي امل�شاكل التي ننوي معاجلتها يف هذا املقال.
و�سنـ ّتــبع املنهج التحليلي النقدي ،الذي نراه منا�سبا لهذه املقاربة
الفل�سفية الت�أملية.

التحليـل
�سنتطرق يف هذا املقال �إىل حتليل �أركان اجلرمية ح�سب
ّ
االجتاه الفل�سفي احلديث يف املبحث الأول .ثم نتعر�ض �إىل حتليل
�أ�سلوب ودور القانون اجلنائي ملكافحتها ،ح�سب ُدعاته �أي�ضا،
يف املبحث الثاين .ثم نقوم مبناق�شة ونقد هذا االجتاه يف املبحث
الثالث .وهذا ،تطبيق ًا للمنهج التحليلي النقدي املالئم لهذا البحث.

املبحث األول:
ما هي �أركان اجلرمية ح�سب املدر�سة الفل�سفية الأوىل النا�شئة
يف القرن الـ  ،18مع فال�سفة التنوير ودعاة النزعة النفعية ،واملدر�سة
الفل�سفية الثانية بني القرنني الـ  18و الـ  ،19مع (كانط) و (هيجل) ؟
املطلب األول  :ركن املسؤولية اجلنائية (اخلطأ يف اإلرادة أي يف حرية
االختيار)
نق�صد بهذا الركن ،الركيزة املعنوية التي تقوم عليها اجلرمية.
فاجلرمية �سواء كانت جناية �أو ُجـنحة يجب �أن ت�صدر عن قدرة على
التمييز والإدراك من �صاحبها .مبعنى ،يجب �أن تقوم على عن�رص
الوعي .فال وجود جلرمية �صادرة عن كائن غري عاقل �أو فاقد لأهلية
التمييز كال�صبي �أو املعتوه �أو املجنون �أو النائم نوم ًا طبيعي ًا �أو
مغناطي�سياً.
غري �أن الوعي وحده ال يكفي يف قيام امل�س�ؤولية �أي قيام
الركن املعنوي للجرمية .فال ب ّد من �أن ي�صدر عن �إرادة وحرية
املكــره الواقع حتث �ضغوط خمتلفة
اختيار من �صاحبه .فال�شخ�ص
َ
مبا�رشة ،من �أية جهة من اجلهات عند ارتكابه اجلُرم واقرتافه ال�رش؛
لي�س م�س�ؤوال .وهو ما دعا �إىل ت�سمية هذه النظرية بـ (نظرية حرية
االختيار).
وللمزيد من التو�ضيح ،نورد ما يذكره بع�ض املفكرين من
�رشوط ال ت�ستقيم امل�س�ؤولية اجلنائية �إال بها .وهي كما ي�أتي:
�1.1أن يكون الفاعل �إن�ساناً .فالكائنات اجلامدة �أو احليوانات
العجماوات �أو النباتات ،غري م�س�ؤولة عما تقوم به من �أفعال �أو ما
تت�سبب فيه من �أحداث.
ّ
حيـاً .فال ّتـبـعة ت�سقط مبوت امل ّتهم �أو
�2.2أن يكون الفاعل ّ
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أمر
املجرم .فالنظر يف ق�ضية توقيع العقوبة عليه  -وقد مات – � ٌ
ال معنى له.
�3.3أن يكون الفاعل عاقالً .فاملجنون غري م�س�ؤول جنائي ًا
عما يرتكبه من ُجــرم .وملـّا كان اجلنون يتمثل يف �أمرا�ض عديدة،
ّ
بع�ضها ُع�صابي وبع�ضها الآخر ذُهاين ،ملّا كان الأمر كذلك؛ اختلفت
بع�ض ال�رشائع احلديثة يف حتديد النوع الذي ت�سقط به ال ّتبعة.
معينة .فجميع ال�رشائع
�4.4أن يكون الفاعل بالغ ًا �س ّنـ ًا ّ
احلديثة يف �ضوء ت�أثري هذا املذهب الفل�سفي؛ ُتـعـفي الكائن الإن�ساين
يف املرحلة الأوىل من حياته من امل�س�ؤولية اجلنائية .غري �أنها
حتمـل امل�س�ؤولية اجلنائية.
تختلف يف حتديد املرحلة التي يبد�أ معها ّ
�5.5أن يكون الفاعل فرداً بعينه .فالقوانني احلديثة يف �ضوء
حتمل امل�س�ؤولية اجلنائية �شخ�ص ًا اعتبارياً ،مثل
هذا املذهب ال ّ
�رشكة �أو جمعية �أو حزب ،عن جرمية ارتكبها ع�ضو من �أع�ضاء هذه
الهيئة �أو هذه امل�ؤ�س�سة �أو تلك .فالع�ضو الذي اقرتف اجلُـرم؛ هو
يتحمل نتائج فعله ،اللهم �إال �إذا كان هناك تعاون وا�شرتاك
وحده َمن
ّ
يف القيام باجلرمية)1(.
�6.6أن يكون الفاعل مالك ًا لإرادته �أي �أنه اختار القيام
باجلرمية ومل ُيجربه على ارتكابها �أحد .وبتعبري فل�سفي� ،أن يكون
الفاعل مخُيرّاً ال ُم�سيرّاً.
ونظراً لأهمية هذا ال�رشط الأخري؛ �شاعت هذه النظرية يف الفكر
الفل�سفي حتت ا�سم (نظرية حرية االختيار) .ومن هنا ،فامل�س�ؤولية
اجلنائية تقوم على ركنني �أ�سا�سيني هما :الوعي وحرية االختيار.
وحول هذا ال�رشط دائماً ،يرى الأ�ستاذ توفيق ال�شاوي �أن
ال ّتـ�سـليم باملذهب اجلربي الذي يعتـقـد بفكرة الق�ضاء والـقدر؛ ال
ي�ستقيم مع القول بامل�س�ؤولية اجلنائية .وهذا ،لأن املذهب اجلربي
يجـر
يدفع �إىل االعتقاد ب�إرادة القـدر وحده .وبالتايل ،فالت�سليم به ّ
�إىل رفع الإرادة عن الفاعل ،مما ي�ؤدي �إىل �صعوبة تربير ا�ستحقاق
اجلاين للعقاب .يقول الأ�ستاذ ال�شاوي ( :وملّا كانت العقوبة اجلنائية
نوع ًا من اجلزاء ؛ ف�إن مذهب اجلربية
املتطرف ال ي�ستطيع �أن يف�سرّ
ّ
لنا من الوجهة الأخالقية م�رشوعية العقوبة اجلنائية التي تقع على
فرد ال ي�ستطيع �أن ميتنع عن ارتكاب اجلرمية التي فر�ضها عليه
الـقـدر)2 ().
َ
وغني عن البيان� ،أن القول باملذهب اجلربي� ،أي ببطالن
ّ
الإرادة وحرية االختيار؛ ي�ؤدي �إىل نتيجة خطرية وهي؛ بطالن
الت�رشيع و كذا بطالن الأخالق و الأديان .وذلك ،لأن وجود الت�رشيع
و -بالتايل -وجود الدولة ذاتها وكذا وجود الأخالق والأديان ؛
يقت�ضي وجود كائن قادر على تطبيق جملة من التكاليف ال�رشعية،
و�ضعية كانت �أو �سماوية .وهذه النتيجة اخلطرية التي ُيحيل �إليها
املذهب اجلربي ،هي التي جعلت فال�سفة الأخالق ،الأديان والت�رشيع
يرف�ضون هذا املذهب اجلربي وي�ؤكّ دون على ركن الإرادة وحرية
االختيار .وهذا ،من �أجل �إقامة امل�س�ؤولية اجلنائية التي بدونها ال
تقوم للجرمية قائمة.
مبيت
وعليه ،فالوعي وحرية االختيار ُيثبـتان وجود ق�صد َّ
�إىل ارتكاب اخلط�أ يف خمالفة القانون.
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املطلب الثاني :ركن الضرر
�إن ركن امل�س�ؤولية اجلنائية �أي ركن اخلط�أ املذكور �أعاله ،ال
نية ال�شخ�ص الرتكاب
يكفي وحده لقيام اجلرمية .فمهما انعقدت ّ
ال�رش؛ فال �أهمية لهذه النية �إذا مل تتحقق على �أر�ض الواقع.
�إن ركن ال�رضر �أ�سا�سي يف امل�س�ؤوليتني اجلنائية واملدنية.
فبدون �رضر مادي �أو معنوي قابل للتقدير؛ ال وجه لتحميل ال�شخ�ص
مت تق�سيم
نتائج �أفعاله من طرف القانون .وعلى �أ�سا�س نوع ال�رضرّ ،
اجلرائم �إىل ثالثة �أنواع  :اجلنايات ،اجلُنح واملخالفات.
عرف اجلناية يف �أحد املعاجم كما يلي( :هي
1.1اجلناياتُ :ت ّ
خمالفة خطرية للقانون اخلُـلقي �أو للقانون املدين ( ُيق�صد به القانون
منيز اجلرمية عن القتل .فتدمري �شخ�ص ما
الو�ضعي اجلنائي)� .إننا ّ
بفعل االغت�صاب �أو الدعارة� ،أو -بب�ساطة  -بفعل اخليانة ؛ هو
جرمية .بينما القتل قد ي�أخذ �صفة �أخرى غري اجلُرم ،ك�أن ي�أخذ
الطابع ال�سيا�سي �أو الإيديولوجي �أو طابع املبارزة ال�رشيفة بني
اثنني)3().
وهكذا ،فاجلناية هي من نوع املخالفات اخلطرية التي
تتــم عن ق�صد و�سبق �إ�رصار ،مثل االعتداء على �سالمة الأ�شخا�ص
ّ
البدنية �أو �سالمة الدولة واملجتمع مثل :القتل العمدي ،تزوير النقود،
اختال�س �أموال الدولة �أو امل�سا�س ب�أمنها� .. .إلخ.
تعرف اجلُنحة يف �أحد املعاجم كما يلي ( :اجلُـنـحة
2.2اجلُـُنَح ّ :
تهم عامل االجتماع
يف القانون هي �أقل خطورة من اجلناية وهي ّ
(جـ َنـح ال�شباب) ويف
معينة من ال ُعمر ُ
لطابعها اجلماعي يف مرحلة ّ
معينة (املدينة والقرية) ،ومن حيـث �أنـها نتيجة و عالمـة
�أو�ساط ّ
ال�سيء جلـملـة من عنا�صـر احليـاة االجتماعية  :الأ�رسة،
للتوظيـف ّ
ال�سكن ،البطالة� .. .إلخ)4( ) .
ّ
وهكذا ،فاجلُـنحة جرمية لكنها �أقـ ّل خطورة من اجلناية.
تتم عن ق�صد و�سبق �إ�رصار مثل :االعتداء على �سالمة
وهي �أي�ض ًا ّ
الأ�شخا�ص بدون الو�صول �إىل ح ّد القتل� ،أو على �سالمة ممتلكات
الأ�شخا�ص كال�سرّ قة �أو كاالنتقا�ص من القيمة املعنوية لواحد من
الت�سبب
النا�س �أمام اجلمهور مثل :ال�سب ،ال�شتم ،القذف ،الفرار عند
ّ
يف حادث مرور.
ت�رصف يكون من
3.3املخالفاتّ � :أمـا املخالفات ،فهي كل
ّ
�ش�أنه مجُ انـبة تطبيق القانون ،مهما بدا هذا الت�رصف قليل الأهمية
و�ضعيف اخلطورة ،نظراً لأنه مل ينجم عنه �رضر فعلي .ولكن
امل�رشع يعتـبـر املخالفة درجة �أو نوع ًا من �أنواع اجلرائم خلطورتها
ّ
املحتمـلة املمكنة .فالت�ساهل يف ارتكاب ال�صغائر؛ قد ي�ؤدي �إىل
َ
ارتكاب الكبائر من اجلرائم .فعلى �سبيل املثال ،نذكر التهاون
يف تطبيق قانون ال�سياقة كاحل ّد من ال�رسعة عند اللزوم �أو التزام
ال�سياقة على اليمني �أو الوقوف عند الإ�شارة ا ُ
مل َعــ ّدة لذلك �أو تهاون
املخ�ص�ص لهم عند قطع الطريق� .. .إلخ.
املمر
امل�شاة يف ا�ستعمال
ّ
ّ
وقوعه
املحتمـل
ومن هنا ،فال�رضر املادي �أو املعنوي (�أو
ُ
َ
�إثر ارتكاب املخالفة)؛ ركن �أ�سا�سي لقيام اجلرمية ،بل هو اجلرمية
ذاتها .فال جرمية بدون �رضر وال جمرم بدون �رضر فعلي وم�س�ؤولية
جنائية.
و�إذا كان ال�رضر ،ح�سب �أحد رواد هذا االجتاه وهو (بيكاريا
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يف القرن الـ  )18الواقع حتت ت�أثري الفل�سفة النفعية والفل�سفة
احل�ســية ،ي�أخذ معنى الأمل املادي واخل�سارة املادية؛ ف�إنه يعني
ّ
م�رشعني �آخرين �شيئ ًا �آخر �أي�ض ًا وهو الأمل املعنوي .مثالً :الأمل
لدى ّ
ب�سمعة و�رشف �شخ�ص ما ،كما ر�أينا يف اجلنحة
جراء الإطاحة ُ
من ّ
( .)5فبالن�سبة للفيل�سوف (ج .بنتام يف القرن الـ � )18أن اخلري هو ما
م�رضة و�أملاً .فاملجرم كل
يجلب منفعة ولذة ،و�أن ال�رش هو ما يجلب
ّ
من ُيحدِث الأمل حتى و�إن ق�صد �إحداث اللذة ،نتيجة خط�أ يف احل�ساب.
فمن املعروف عن (بنتام)� ،أنه وا�ضع (ح�ساب اللذات) الذي يقول
�أننا لو ا�ستعملناه بدقة؛ ل ًتجنـّـبنا الوقوع يف اجلرائم وتفادينا
اقرتاف ال�رشور والآثام .ومذهبه يحمل عنوان (مذهب املنفعة) يف
فل�سفة الأخالق.
املطلب الثالث :جُمانبة العدالة.
�إن املدر�سة الفل�سفية الأوىل ترى �أن �أركان اجلرمية �أو الإجرام
تتمثل يف امل�س�ؤولية اجلنائية ويف ركن ال�رضر .وهذا ،حتت ت�أثري
فال�سفة الأنوار (رو�سو)( ،ديدرو) و(مونت�سيكو) ،وحتت ت�أثري
املدر�سة احل�سية بزعامة (بكاريا) و(بنتام)� .أما املدر�سة الفل�سفية
الثانية (النيوكال�سيكية) بزعامة الفيل�سوف الأملاين (كانط) -وهو
�أي�ض ًا من مفكري القرن الـ - 18ف�إنها ت�ضيف ركن االنحراف عن
العدالة.
�إن الفيل�سوف (كانط) يف �ضوء مذهبه اخللقي املعرو�ض
القـيم وال�شهري( :نقد العقل العملي)� ،أتى بهذه الإ�ضافة
يف كتابه ّ
ا�ستحق مبوجبها ريادة املدر�سة
التي
القانون
فل�سفة
يف جمال
ّ
الفل�سفية الثانية .فريى (كانط) �أن اجلُـرم ال يكون جـرما �إال عندما
يكون فعال مجُ انباً ،منحرفا عن التفكري العقلي القومي و– بالتايل-
عن العدالة .وهذا ،لأنه يرى �أن (الواجب هو �رضورة �إجناز الفعل
احرتام ًا للقانون) .و ُيـقـ�صد بالقانون هنا؛ القانون اخللقي و– من
ثمة – القانون الو�ضعي .وفيما يلي� ،سنحاول اخت�صار هذا املذهب
اخللقي يف نقاط موجزة (وقد ُعرف با�سم مذهب الواجب يف فل�سفة
الأخالق)(:)6
ت�رصف ُخـلقي طبق ًا واحرتام ًا للقانون(�أي
1.1الواجب هو
ّ
القانون اخللقي).
2.2القانون اخللقي �صادر عن العقل �أي عن التفكري العقلي
املجرد.
ّ
3.3العقل يجب �أن يكون هو امل�صدر الوحيد لهذا القانون.
يتميز
فالواقع ال َيـ�صلح �أن يكون م�صدراً للقانون ،لأن الواقع
ّ
يتميـز بالثبات ،التجريد وال�شمولية.
بالتحول والتغيرّ  ،بينما القانون ّ
ّ
والقانون ال ميكنه �أن ينبع من امل�شاعر �أي�ضاً ،لأنها ذاتية ومرتبطة
بالغرائـز �أي مرتبطة مبا هو كائن .بينما القانون ،هو معياري ُيحيل
�إىل ما يجب �أن يكون.
جمرد من كل هدف ،من كل غـر�ض
�4.4إذن ،فالقانون اخللقي ّ
أمر �رشطي لي�س من الأخالق يف
و �شـرط .و كل �أمر مرتبط بغـر�ض؛ هو � ٌ
�شيء؛ �إذ �أن الأمر اخللقي احلقيقي مطلق .مثال :عندما تقول لأحد( :ال
�سجن!)؛ ف�أنـت هنا ال ُتـ�صدر �أمراً خلقي ًا عند (كانط)،
ت�رسق حتى ال ُت َ
و�أمرك هذا لي�س قانونا جديراً بالتطبيق لأنه م�رشوط مبنفعة .بينما
عندما تــقول( :ال ت�رسق!) ف�أنت هنا ت�صدر �أمراً خلقـيـاً؛ لأنك تخلّ�ص
الواجب من كل �رشط ،ف�أمرك مطلق.

اجلرمية مبقاربة فلسفية حديثة )بحث في فلسفة القانون(

5.5الواجب (�أي الأمر اخللقي) ي�أمر الإرادة بتحريك ال�شخ�ص
للقيام بالفعل املطابق للقانون العقلي اخللقي .والإرادة هي ال�شيء
الطيب الوحيد يف الإن�سان .ويف هذه النقطة ،يبدو ت�أثري
ّ
اخليرّ
جلي ًا يف تفكري (كانط).
(رو�سو) ّ
ومن هنا� ،إذا كان هناك �أ�شخا�ص يقرتفون ال�رش؛ فهذا لأن
�سلوكهم ُتـمليه ال�شهوات والغرائـز ولي�س العقل .فامل�س�ؤولية هنا ال
جيداً قبل الإقدام
تقع على الإرادة ،و�إمنا تقع عليهم هم .فلو فكّروا ّ
لت�رصفوا مبقت�ضى قوانني �صحيحة ولي�س
على فعل ال�رش؛
ّ
ب�إيعاز من امليول احل�سية وداعي املنفعة .نعم! لو انقاد الإن�سان
لعقله ،ولو جتاوز �أهواءه و ميوله؛ لكان كائن ًا خلقي ًا مثالي ًا ال يخطئ
�أبداً يف نظر (كانط).
وعليه ،فمادام القانون اخللقي – وهو م�صدر الواجب –
معـقـوالً� ،صافي ًا وجديراً باالحرتام؛ ف�إنه قانون يخلو من كل
تناق�ض منطقي .ولذا ،فاالنحراف عن العدالة عند (كانط) هو
انحراف عن العقل.
وي�ضع الفيل�سوف ثالث قواعد لتفادي االنحراف عن القانون
العام العقلي و-بالتايل – عن العدالة وهي:
الت�رصف قاب ًال لل�شمولية .فلي�س من العدل �أن
�1.1أن يكون
ّ
يت�صـرف
أن
�
أر�ضى
�
وال
آخرين،
ل
ا
اه
أمانة
ل
ا
بخيانة
�أر�ضى لنف�سي
تجّ
ّ
الآخرون معي هذا الت�رصف.
�2.2أن تكون الإن�سانية يف � ّأي ت�رصف غاية ال و�سيلة .فلي�س
من العدل �أن �أرف�ض ا�ستخدامي كو�سيلة يف �أيدي الغري لتحقيق غاية،
بينما �أر�ضى لنف�سي ا�ستخدام الغري كو�سيلة لتحقيق م�صلحة خا�صة.
م�رشعا للقوانني اخللقية العامة.
�3.3أن �أعترب نف�سي �أو عقلي ّ
الت�رسع
أحترى املعقولية و�أحتا�شى
ّ
وهذا ،من �ش�أنه �أنه يجعلني � ّ
و�أجتـ ّنب االنحراف عن العقل والعدل يف بناء و�صياغة هذه القوانني.

املبحث الثاني :
يت�صور االجتاه الفل�سفي احلديث – مبدر�ستيه – الدور
كيف
ّ
الذي يجب �أن يقوم به القانون اجلنائي ملكافحة اجلرمية ؟ وبعبارة
�أخرى ،ما هي �أبرز مالمح ال�سيا�سة اجلنائية لدى هذا االجتاه ؟
ت�صور �أركان اجلرمية
جيداً ،لوجدنا ان�سجام ًا بني
لو ت� ّأملنا ّ
ّ
وت�صور دور القانون اجلنائي ملكافحتها يف نظر هذا االجتاه.
ّ
جلي ًا يف ثنايا البحث.
ذلك
و�سيظهر
ّ
املطلب األول  :إقرار الشرعية يف التجريم والعقاب.
كان الت�رشيع يف �أوروبا طيلة التاريخ القدمي والتاريخ
�رشيرَ ،يــق�صد
�رش و�أن املجرم ّ
الو�سيط ينظر �إىل اجلرمية على �أنها ّ
بجرميته �إحلاق الأذى بالآخرين .لذا ،من حق القا�ضي �أن يعاقبه
مبا يراه منا�سباً� .أي �أن ُيلحق به مقداراً من الأذى والأمل يراه منا�سب ًا
له .وكثرياً ما كانت العقوبة تفوق يف ال�شدة والإيالم مقدار اجلُـرم.
فالقا�ضي كان يحكم – مثال – بـبتـر ع�ضو من �أع�ضاء املحكوم عليه
بالإدانة� ،أو يحكم ب�سمل عينيه� ،أو ربط �أطرافه �إىل جمموعة �أح�صنة
حياً.. .
و�إطالقها يف اجتاهات خمتلفة لتتــقطّ ع �أو�صاله �أو بحرقه ّ
�إلخ)7(.
لكن ،مع ظهور الفكر التـنـويري على يد فال�سفة القرن الـ
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( :18رو�سو)( ،ديدرو)( ،مونـتـ�سكيو) و (بيكاريا) ؛ اجته الت�رشيع
�إىل وجوب خ�ضوع القا�ضي �إىل الن�ص القانوين قبل احلكم على
ال�شخ�ص باجلرمية وقبل حتديد العقوبة ؛ �إذ (ال جرمية و ال عقوبة
�إال بن�ص قانوين) .فيقول (رو�سو) ب�أن النا�س قد تعاقـدوا قـدمي ًا على
�أن يـتـنـازلوا عن حرياتهم الفردية الطبيعية من �أجل توحيدها يف
�إرادة عامة تنظّ ــم حياة الأفراد وتكفل لهم الأمن واال�ستـقـرار .وهذه
جم�سدة يف �سلطة الدولة .وهذا يعني �أن جميع الأفراد
الإرادة العامة ّ
�سوا�سية �أمام القانون .و�أنه يجب معاملتهم ح�سب ما ُيـمليه القانون
تــم �إبرامه بيـن
العادل احلقيقي؛ لأن القانون احلقيقي هو ثمرة لعقـد ّ
�أفراد املجتمع يف وقت كانوا فيه �سوا�سية و�أحراراً.
وملزيد من ال�رشح نقول� ،إن ما متلكه ال�سلطة من حق العقاب
ناجت عن تــنازل �أفراد املجتمع لهذه ال�سلطة عن حرياتهم الطبيعية،
لتقوم هذه بالنيابة عنهم بالدفاع عنهم وعن �أموالهم حتـقـيـق ًا
للم�صلحة العامةّ � .أما هم من جهـتهم ،فعليهم بقبول توقـيع العقاب
عليهم يف حال �إخاللهم بااللتـزام ب�رشوط وبنود العقد االجتماعي.
تـم �إبرام هذا العقد يف عهد احلالة الطبيعية� .إذن ،فك ٌّل من
وقد ّ
يتع�سف
اجلرمية و العقوبة حم ّددة يف الت�رشيع وال ّ
حق للقا�ضي �أن ّ
فيهما.
وهكذا ،نادى فال�سفة الأنوار ،وعلى ر�أ�سهم (رو�سو) ،ب�إقرار
مبد�أ ال�رشعية الذي يق�ضي بوجوب تــقــنني التجرمي والعقوبات.
الت�رصف ب�أنه ُجـرم
ومن هنا ،فالقا�ضي لي�س من ح ّقه �أن يحكم على
ّ
امل�رشع بذلك.
ين�ص
مل
ولي�س من ح ّقـه �أي�ض ًا �أن يحكم ب�أية عقوبة ،ما
ّ
ّ
م�رشعاً� ،إمنا هو حار�س �أمني على تطبيق القانون.
�إن القا�ضي لي�س ّ
وانطالقا من هذا املوقف الفل�سفي؛ نفهم احتجاج (مونت�سكيو) الآتي
والذي �أورده الدكتور �إ�سحاق �إبراهيم من�صور يف كتابه (موجز يف
علم الإجرام و علم العقاب) .يقول (مونت�سكيو)( :لقد فَـقـ َد الأفراد
حريتهم و �أمنهم (�أي يف عهد نظام الق�ضاء احلُكمي اجلائر) .فال
تـتـوافر ل�صاحب احلق ُ�سـ ُبـل للإـقناع ،وال تـتوافر للمتهم و�سائل
للدفاع� ،إزاء ما تـنطوي عليه هذه القـوانـيـن من َ�سـذاجة ُمـذهلة ومن
�رصامة بالغة الق�سوة).
املطلب الثاني :اعتبار مبدأ املنـفـعة و اللذة ( الردع اخلاص والردع
العام ).
من الوا�ضح �أن ما يتوافـق مع املطلب الثاين الوارد يف املبحث
نخ�ص�ص لها
ال�سابق حتت عنوان (ال�رضر)؛ هو فكرة املنفعة التي
ّ
هذا املطلب من هذا املبحث .فال�سيا�سة اجلنائية يجب �أن ت�أخذ بعني
االعتبار عن�رص املنفعة �أو اللذة عند و�ضع القانون اجلنائي� ،سواء
تلك التي حت ّدد موا َده اجلرائم مبختلف �أنواعها ودرجاتها� ،أو تلك
التي حتدد العقوبات املنا�سبة لها.
�إن املفكر (بكاريا) ،حتت تـ�أثري النـزعة النـفعية يقول
ب�أنه مادام الإن�سان قد ُجـبل على االنـقياد وراء املنفعة و اللذة ؛
فالت�رشيع الناجح هو الذي ي�ضع يف احلُـ�سبان م�شاعر امليول
احل�سية و النف�سية .وهذا ،لكي ُيكتب له التطبيق و النجاح.
والرغبات ّ
فن حتقيق �أف�ضل توجيه للم�شاعر
هي
املثمرة
ال�سيا�سة
يقول �( :إن
ّ
()8
ــن�سق
الإن�سانية) �إن
امل�رشع احلاذقّ ،
ّ
الكي�س والفطن هو من ُي ّ
بني الأفراد لكي يح ّقــق لهم ال�سعادة ال�شاملة .و(بكاريا) هنا ،ك�أنه
ي�ستعري مبد�أ (بنتام) رائد املذهب النفعي يف �إجنلرتا (بني القرنني الـ
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 18والـ  .)19و هذا املبد�أ هو( :حتقيق �أكرب قدر من ال�سعادة لأكرب
عدد من النا�س) .وكل تـ�رشيع ال يهتم بعن�رص املنفعة والفائدة؛ هو
ت�رشيع م�آله الف�شل ال حمالة؛ لأنه يتجاهل الطبيعة الب�رشية.
وعلى هذا الأ�سا�س ،دعا (بكاريا) �إىل �إلغاء عقوبة الإعدام؛
لكونها مل تردع النا�س عن ارتكاب جرمية القتل ،فال فائدة منها.
كما دعا �إىل منع التعذيب ال�ستخراج االعتـراف باجلرمية و قال�( :إنه
و�سيلة لتـربئة ُعتاة املجرمني الأقوياء و لإدانة ال�ضعفاء الأبرياء!)
( .)9وانتهى �إىل �رضورة تـقلي�ص حجم العقوبة �إىل �أق�صى ح ّد ممكن،
وعدم الربط بينها وبني فكرة التكفري النابعة من امل�سيحية.
� ّأمـا بنتام ،فر�أيه يف القانون ُم�ستوحى من نظريته يف
فل�سفة الأخالق ال�شهرية حتت ا�سم (املذهب النفعي) ،والتي يجب �أن
نتطرق �إليها ب�إيجاز ؛ حيث �أنها ت�شكّل اخللفية الفل�سفية لنظريته يف
ال�سيا�سة اجلنائية.
جيـداً؛
�إن (بنتام) ي�ؤكد �أن جميع املذاهب اخللقية لو ت� ّأملـناها ّ
�ستمدة من �أ�صل واحد ،وهو الإقرار ال�ضمني بقوة امليل
لوجدناها ُم َ
�إىل االنتفاع احل�سي املادي و�إىل اللذة .و�إذا كان الكثري من ُدعاة
ي�رصحون بذلك؛ فهذا لــن يغيرّ من احلـــق �شيئاً� .إن
هذه املذاهب ال
ّ
الإن�ســـان فُــطِ ر على الأنــانيــة.
لذا ،فالأخالق الناجحة القابلة للتطبيق هي ما تـدعو �إىل
متجيـد اللذة وحتقيق املنـفعة .فاخلري هو ما كان نافع ًا �أو مجَ لبة
�ضارا �أو مجَ لبة لل�رضر.
للنفع،
ّ
وال�رش هو ما كان ّ
وعليه ،فالفا�ضل واخليرّ من النا�س ،هو من يلتـزم بالقيام
ي�رضه .وي�ساعد هذا الفيل�سوف املرء الفا�ضل
مبا ينفعه ويتـفادى ما ّ
– من وجهة نظره – بجملــة من املعايري حل�سـاب اللذات بطريقة
ريا�ضيــة وهي :مدى �صفاء اللذة ،دوامها� ،شدتهاُ ،قـربها ،يقينها،
ف�ضل الأ�صفر،
خ�صبها ،انـتــ�شارها .فالفا�ضل من النا�س؛ هو من ُي ّ
جـراً من اللذات.
الأدوم و الأ�ش ّد
ّ
وهلم ّ
فامل�رشع� ،إن �شاء النجاح لتــ�رشيعه و�أراد �أن
ومن هنا،
ّ
ميتـثــل �شع ُبــه لهذا الت�رشيع؛ فعليه مبراعاة عن�رص املنفعة .مبعنى،
عليه �أن َي�ستثمر امليل الطبيعي عند الب�رش �إىل تلبية احلاجة و�إىل
الرغبة يف التم ّتع مبالذ احلياة الدنيا ،ي�ستثمره يف و�ضع القوانني
حتى تتجاوب مع الطبيعة الب�رشية .كما على امل�رشع �أن يجتهد
يتـم حتقيق
للتن�سيق بني الأفراد حتى ال تتعار�ض م�صاحلهم .وبذلك ّ
ال�سعادة ال�شاملة ويتم حتقيق مبد�أ (بنتام)( :حتقيق �أكرب قدر من
ال�سعادة لأكرب قدر من النا�س).
�إن (بنتام) يدعو امل�رشع �إىل متجيد وخدمة املنـفعة اخلا�صة
الفردية بالدرجة الأوىل ،مع اعتبار املنفعة العامة االجتماعية �إن
�أمكن ،عند و�ضع قانون العقوبات .فقد دعا هذا املفكر �إىل �إ�صالح
هذا القانون يف �إجنلرتا و�إىل جعل �سجونها �أرحم بامل�سجونني.
وهذا( ،لأنه �شاهد �أن قانون العقوبات بق�سوته املتـناهية ،وال�سجون
املروع ال يحقـقان الغر�ض منهما؛ وهو ردع املجرمني
بنظامها
ّ
عن ارتكاب جرائمهم ،وتخويف امل�ستع ّدين للإجرام كي ميتنعوا عن
يطبـق مبد�أ املنفعة ال مبد�أ الرحمة �أو العطف
الإجرام .وهو هنا� ،إمنا ّ
الإن�ساين؛ �إذ وجد �أن القانون اجلنائي وال�سجن ال يحققان املنفعة
املرجوة منهما)(.)10
ّ
ومن هنا ،يف ظل اعتبار املنـفعة ،دعت املدر�سة النـفعية �إىل
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تطبيق الردع اخلا�ص والردع العام يف الت�رشيع اجلنائي .فما دام
الإن�سان مييل �إىل اللذة وينـفُـر من الأمل؛ فعلينا� -إن �شئـنا احرتام
يتم مبوجبها
القانون من طرف �أفراد املجتمع  -و�ضع مواد قانونية ّ
�إحلاق مقدار من الأذى و ال�رضر ،فتمنع املجرم من تكرار اجلرم
�سول له نف�سه ارتكاب جرم مماثل ،من الإقدام
ومتنع غريه ،ممن قد ُت ّ
على ذلك� .أي �أن دعاة املذهب النفعي يدعون �إىل حتذير وتخويف
املجرم بالإمكان ،يف الوقت الذي يعا َقب فيه جمرم بالفعل.
فالعقوبـة هي اجلزاء ال�صـالح الوحيـد ملكـافحة اجلرمية من �أجـل
خـدمة ال�صـالح العـام .وذلك ،ملا تنطوي عليه من �أمل يحقـق الردع
هام ًا الب ّد للفرد �أن ي�ضعه
ملجموع الأفـراد� .إن العقوبة ت�شكّل عن�رصاً ّ
ُن�صب عينيه عند حماولته القيام بفعل ما.
فلع ّل العقوبة املتــر ّتـبة على اجلرم كفيلة ب�إبعاده عن الفعل
املنكَر .وامل�رشع من جهته ،يجب عليه �أن يق ّدر العقوبة مبا يت�ساوى
مع حجم اجلناية املرتكَــبة� ،أي مع حجم ال�رضر الذي �أحدثه اجلرم
دون اعتبار لق�صد اجلاين �أو جل�سامة اخلط�أ املرتكَــب .ويف هذه
جليـ ًا يف هذا املذهب� ،إذ
الفكرة ،يبدو ت�أثــري(رو�سو) و (مونت�سكيو) ّ
يتعلق الأمر بالت�ساوي بني حجم اجلرمية و�ش ّدة العقوبة.
املطلب الثالث :حت ّري العدالة املطلقة.
نالحظ هنا �أي�ض ًا توافق هذا املطلب يف هذا املبحث مع نظريه
حتري العدالة .و قد
يف املبحث ال�سابقُ .
فـمجانبة العدالة يقابلها ّ
مر معنا كيف �أن الأوىل هي من و�ضع فيل�سوف الواجب (كانط).
ّ
التحري هو من و�ضع هذا الفيل�سوف ،ومن و�ضع رائد
كذلك مبد�أ
ّ
الديالكـتـيك يف الفكر احلديث وهو (هيجل) ،املفكر الأملاين ال�شهري
الذي عا�ش بني القرنني الـ  18و الـ  .19و قد ت�أثر بفل�سفة (كانط)
وبالعقالنية الديكارتية و بفل�سفة (�أفالطون ) .كما �أ ّثــر بدوره عميق ًا
يف تاريخ الفل�سفة املعا�رصة.
يرى (كانط) �أن توقيع العقوبة على املجرم يجب �أن تـتـم ،ال
من �أجل ردعه �أو ردع الآخرين و تخويفهم ،فهذا الهدف ي�أتي يف
الدرجة الثانية .و�إمنا ميزان العدالة يقـتـ�ضي توقيع العقوبة على
كل جرمية مرتـكَبة .فال ُيعقـل �أن تكون هنالك جرمية بدون عـقوبة.
فكل خط�أ ينـتـظر الت�صويب و كل خطيئة تـنـتـظر التـكفري .واحرتام
العدل هو من احرتام العقل وجتاهل الأول من جتاهل الثاين .والعقل
هو �أغلى و�أ�سمى ما عند الإن�سان.
�إن (كانط) ي�ؤكد �أنه مادام �أن املجرم قد اعتدى على حرية
أذى و�رضر
الآخرين �أو على �أموالهم و�أعرا�ضهم؛ فيجب �أن يلحق به � ً
�سبـبـه للغري .وهذا ،لي�س
يـتـنا�سب حجمه مع حجم ال�رضر الذي ّ
ملنعه من ال َعود �إىل اجلرمية �أو لتخويف الغري من االقــتـداء به؛ و�إمنا
لإحقاق احلق و�إقامة العدل� .إنه يدعو �إىل اعتبار العدل قبل اعتـبار
و�ضحناه �سابق ًا
املنفعة يف التـ�رشيع ،بناء على مذهبه اخللقي الذي ّ
مبا فيه الكفاية .فوفـق ًا لنظريته اخللقية؛ يرى (كانط) �أن ا�ستعمال
عقوبة املجرم للردع العام؛ يعني اتخاذه و�سيلة لتحقـيـق غاية
مما يتـنافى مع مبادئه
وهي حتقيق امل�صلحة العامة االجتماعيةّ ،
املثالية� .إن الواجب عند (كانط) واجب مثايل ،مطلق وخال�ص من كل
منفعة ومن كل فائدة ورغبة.
ي�رضب فيل�سوفنا مثـا ًال للتو�ضيح .مفاده؛ لو �أن جماعة من
النا�س تـقيم يف جزيرة نائية و�أرادت مغادرة هذه اجلزيرة ،بحيث

اجلرمية مبقاربة فلسفية حديثة )بحث في فلسفة القانون(

تفرتق اجلماعة ويذهب كل واحد يف �سبيله ،وكان من بيـن الأفراد
�شخ�ص حمكوم عليه بالإعدام جلرمية اقرتفها؛ فعلى اجلماعة �أن
ُتـــنـ ّفــذ فيه احلكم قبل االفــتـراق .وهذا ،رغم �أن الغر�ض النفعي من
وراء هذا التنفيذ غري وارد� ،إذ �أن اجلماعة �س َتــنحلّ .ولكن ،يجب �أن
يتم ذلك لإقامة العدل و احرتام العدالة املطلقة.
ّ
فاملجرم مبا �أنه كان مخُ يـّراً ،مالك ًا لإرادته لكنه �أخط�أ يف
يطبق عليه العقوبة ال�رشعية،
ا�ستعمال هذه الإرادة؛ فعلى القا�ضي �أن ّ
املرجـوة من وراء هذه العـقـوبة.
بغ�ض النظر عن الفائدة
ّ
حق
ثم ي�أتي (هيجل) ليذهب مذهب (كانط) ،حني يرى �أنه من ّ
امل�رشع �أن يعاقِب .واالمتناع عن
املجـرم �أن ُيعا َقـب ومن واجب
ّ
معاقبة املجرم هو �إهانة للعقل الإن�ساين يف هذا املجرم من خالل
رصف عادل لي�س
جتاهل عقوبته� .إن العنف العقابي امل�سلط عليه؛ ت� ُّ
يج�سد �إرادة املجرم ويعك�س حريته
يف ذاته فقط ،و�إمنا لأنه عنف ّ
و تفكريه� .إنه عنف ي�ستجيب لفعل �صادر عن كائن عاقل ،واع
ومالك لإرادته .وفيما ي�أتي ،فقرة هامة للمفكر (هيجل)� ،سنوردها
تو�ضيح ًا ملوقفه يف فل�سفة القانون :
لت�صور اجلرمية،
(�إن الدولة ال يجب عليها فقط� ،إعطاء قيمة
ّ
ملعقوليتها يف ذاتها و لذاتها� ،سواء بقبول الفرد �أو برف�ضه .و�إمنا
يجب على الدولة �أي�ض ًا �إبراز معقوليـتها ال�صورية� .إن �إرادة الفرد
حمتواه يف فعل املجرم .ومبجرد اعتبار العقوبة جزءاً من ح ّقـه
نـ�شـرف املجرم كـكائن عاقل .و�أنـنا ال مننحه هذا
اخلال�ص؛ ف�إننا
ّ
ال�رشف [ ]...عندما نعـتـربه حيوان ًا خطرياً يجب ردعه وال عندما
نكـتـفي بـتخويفه وتــقوميه)(.)11
ولو �شئـنا العودة �إىل جدلية (هيجل) ال�شهرية؛ قـلنا �إن اجلرمية
تــنطوي على نـفي للعدالة التي يقوم عليها النظام القانوين .و�أن يف
تطبيق العقوبة نـفـي ًا لهذا النفي .ف�إذا كانت عـنـفـاً؛ فهي عنـف قائم
على حق ،لي�س فـقط يف ظل �رشوط معيـّنة ؛ و�إمنا لأنه قـ�رس الحق
املوجه ملكافحة
ُيـلغي ق�رساً �سابق ًا(  .)12وي�ؤكّ ـد (هيجل) �أن العـنـف
َّ
همجية التوح�ش هو ر ّد فعل م�رشوع ومعقول للعـنـف الإجرامي
واملوجه �ضد معنى احلرية
ال�صادر عن الإرادة الطبيعية ل�شخ�ص ما
َّ
املوجودة يف ذاتها ،هذه احلرية التي ُتـعتــرب و�صية على هذه الإرادة
العمياء الهمجية .يقول ( هيجل) �( :إن �إبطال اجلرمية ت�سديد ل َد ْين،
موجه �ضد العنف ووفـق ًا للوجود ،حينما
وفق ًا للمفهوم ؛ لأنه عنـف َّ
وكمي ُمعينّ  ،ب�إمكانه �أن يجد نف�سه من
يكون للجرمية حجم كيفي ّ
()13
جديد يف نفيها مبا هو وجود) .
وهكذا ،يلتقي (هيجل) مع (كانط) يف اعتبار العقوبة ت�رشيع ًا
عاد ًال يف ذاته ومثالي ًا ولي�س و�سيلة لردع املجرم وردع اجلماعة.
إجراء م ّتجه ًا نحو حت�سني
فهي مبثابة ت�صفية ح�ساب �سابق ولي�ست � ً
الأحوال يف امل�ستقبل.
�إن دفاع (هيجل) عن العقوبة يف التـ�رشيع اجلنائي لي�س غريب ًا
م�ستمــ ّد من متجيده للدولة ونظرته ال�شهرية لها ،على
من طرفه .فهو
َ
�أنها مت ّثــل �سقف املعقولية التي ميكن �أن تـــتجلى فيها الروح يف
�صريورتها نحو املطلق .ومبا �أن التــ�رشيع عالمة على وجود الدولة؛
فكل ما ين�ص عليه جديـر باالحرتام والتبجيل� .أما ما قـد ُيح َتـج به
من �رضر وق�سوة تـلحق الفرد من هذا التـ�رشيع؛ فهذا ال �أهمية له يف
نظر هذا الفيل�سوف .فـالفرد عندهُ ،وجد مـن �أجل خدمة اجلماعة ،بل

د .عبد القادر عدالة

ال معنى له خارجها� .إننا �أمام فكر جديل ال ُيعـيـر للجزء كبري اهتمام
مبعـزل عن الكل .فما ي�ستحق التبجيل والتقدير هو الكل ولي�س اجلزء،
اجلماعة ولي�س الفرد .وهي ا�ستعادة لفكر �أفالطون يف ثوب جديد.
وعليه ،فنظرية (هيجل) يف ال�سيا�سة اجلنائية م�ستوحاة
من فل�سفته ال�سيا�سية .وهذه الأخرية م�ستوحاة من ن�سقه الفل�سفي
اجلديل العام.

املبحث الثـالث :مناقشة االجتاه الفلسفي احلديث.
�سنـتـطرق يف هذا املبحث �إىل مناقـ�شة وتـقيـيم هذا االجتاه
ت�صورهم لأمثـل
حول موقـف ُدعاتـه من م�س�ألة اجلرمية وحول
ّ
�سيا�سة جنائية كفـيلة مبكافحتها .ور�أينا �أن نعر�ض هذه املحاولة
خم�ص�ص للمدر�سة الأوىل والآخر
النقدية يف مطلبني �أحدهما
ّ
للمدر�سة الثانية.
املطلب األول  :مناقشة املدرسة الفلسفية األوىل.
يف هذا املطلب� ،سنـتـعر�ض �إىل مناق�شة فال�سفة التـنوير يف
الفرع الأول ثم مناق�شة النزعة النـفعية يف الفرع الثاين.

الفرع الأول :مناق�شة فال�سفة التنوير.
عرف بفل�سفة الأنوار �أي�ضا ) عرفت
ر�أينا �أن فل�سفة التنوير (و ُت َ
�أ�سماء بارزة يف القرن الـ  ،18مثل (مون�سكيو) �صاحب كتاب
(روح القوانني)( ،ديدرو) �صاحب (املو�سوعة الفل�سفية) ( ،رو�سو )
�صاحب (العقد االجتماعي) و( فولتري) الفيل�سوف الثـائر و ال�ساخر.
وه�ؤالء املفكرون هم الذين كانوا وراء الثورة الفرن�سية على الإقطاع
وحليفته الكني�سة وما جنم عن ذلك من تغيري �شامل يف جميع
امليادين ،الزلنا ن�شهد ونعي�ش �آثاره �إىل يومنا هذا.
ويف جمال القانون وال�سيا�سة اجلنائية ،ر�أينا �أنه بف�ضل ه�ؤالء
الفال�سفة؛ ا ّتـجه الت�رشيع احلديث �إىل �إقامة امل�س�ؤولية اجلنائية و–
بالتايل – �إىل �إقرار مبد�أ ال�رشعية يف التجرمي والعقاب من �أجل
تـم
مكافحتها .وهذا ،على �أ�سا�س �أن القانون هو نـتـيجة تـعا ُقــد ّ
�إبرامه يف عهد احلالة الطبيعية.
جرتها هذه الفكرة (فكرة التعاقد) من التب�شري
فمن املزايا التي ّ
بالدميقراطية والدعوة �إىل ا َ
مللَكية الد�ستورية من طرف (رو�سو) و (
لوك ) بالرتتيب ؛ �أنها �أدت �إىل انـتــزاع �سلطة التـ�رشيع من �سلطة
الق�ضاء .لكن ،ال يوجد دليل تاريخي واحد يثـبت وقوع هذا التعاقد
جمرد �أ�سطورة من ن�سج خيال �أ�صحابها.
فع ًال يف املا�ضي .فهو ّ
لكنها مثلما قيل �( :أ�شهر �أكـذوبة ناجحة).
ومن مزايا هذه الفل�سفة؛ �أنها دعت �إىل �إقامة اجلرمية على
ركن امل�س�ؤولية اجلنائية .فاملجرم هو امل�س�ؤول عن نـتائج �أفعاله.
متت تربئة �ساحة
وامل�س�ؤول هو الواعي واملالك لإرادته .و بهذاّ ،
وتــم تـخـفـيـف العقوبة عن ناق�ص الأهلية .وهذا،
الفاقد لأهليته ّ
بعد �أن كانت اجلرمية تقوم على �أ�سا�س ركـن ال�رضر فقط ،وقبل ذلك
على ركن الأمل فقط ؛ الأمر الذي جعل العقاب – قدمياً -يتخذ طابع
االنـتــقام من الفاعل ،حتى ولو كان حيوان ًا �أعجم ،بل حتى ولو
كان �شيئ ًا جامداً)14( .
وعليه ،فمع هذا الفكر اجلديد الذي �أقام اجلرمية على �أ�سا�س
امل�س�ؤولية؛ اتخذ ر ّد الفعل على الإجرام �صورة العقاب بد ًال من �صورة
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مت بذلك �إقرار مبد�أ �رشعية التجرمي والعقاب.
الإيالم واالنتــقام .و ّ
تع�سف الق�ضاء احلُـكمي الذي جعل النا�س ،وال
فتخل�صت الب�رشية من ّ
�سيما الب�سطاء منهم يعانون من ممار�سة الق�ضاة واحلكام الهمجية
الال�إن�سانية.
غري �أن �إقامة امل�س�ؤولية واجلزاء على مبد�أ الإرادة احلرة؛ هو
ت�أ�سي�س على فكرة ميتافيزيقية مل يتو�صل العقل الب�رشي – �إىل
يومنا هذا – �إىل ح ّل قطعي يقـيـني ب�ش�أنها .فم�س�ألة اجلرب واالخـتـيار
هي م�س�ألة فل�سفية ج ّد مع ّقــدة الزالت على ب�ساط البحث .وت�أ�سي�س
امل�س�ؤولية على ركن م�شكوك فيه ،هو ت�أ�سي�س على م�صادرة غري
ثم ،فركن امل�س�ؤولية ذاته قابل لل�شك والت�شكيك من
موثوق بها .ومن ّ
الناحية املنطقية.
� ّأمــا ما ينتج عن هذه الفل�سفة من مبد�أ �رشعية التجرمي
والعقاب؛ فف�ض ًال عن كون هذا املبد�أ نتيجة من مقــ ّدمات غري يقينية؛
كـبـل القا�ضي ويجعل منه �شخ�ص ًا �آليـاً ،خا�ضع ًا
فهو مبثابة َقـــيـد ُي ّ
�إىل حرفية الن�صو�ص الت�رشيعية ،مطالَبا بتطبيق القانون فقط على
ثم ،نكون �أمام و�ضع ال ميكن
ح�ساب النظر يف روح القانون .ومن ّ
�أن َيــر�ضى به �صاحب (روح القوانني) نف�سه ال ّداعي �إىل هذا املبد�أ.
ومـن جهة �أخرى ،لو كان �أ�سا�س امل�س�ؤولية هو االختيار
فقط – �إىل جانب الوعي طبع ًا – لكان من الواجب �أن يتباين اجلزاء
ويتـــفاوت ح�سب تــفـاوت حرية االخـتـيار لدى كل جمرم .فكلما كان
حراً؛ كلما كان من الواجب ت�شديد العقوبة عليه .وكلما كان
املجرم ّ
ثم ،يجب
ومن
عليه.
العقوبة
تخفيف
الواجب
من
كان
كلما
منقاداً؛
ّ
�أن نحا�سب الأ�شخا�ص الأ�سوياء الذين يتمتعون بحرية االختيار
وبالإرادة� ،أكرث مما نحا�سـب غيـر الأ�سويـاء� ،ضعـيفي الإرادة
و الواقعني حتت تـ�أثري �ضـغوط خمتلفة كـاملر�ض �أو االنحراف
�سنزج يف ال�سجن بالأ�سوياء ال�صاحلني
االجتماعي� .. .إلخ .وهكذا،
ّ
و�سنربئ �ساحة ال�شواذ واملنحرفني ذوي
الذين ارتكبوا َع َـر�ضا جرائم
ّ
ال�سوابق الق�ضائية.
وهذه النتيجة ترف�ضها القوانني احلديثة وال تـ�أخذ بها .بل
عادة ما تــق�سو على ذوي ال�سوابق الق�ضائية من املجرمني وتخـ ّفــف
من حما�سبتها ّتـجاه ال�صاحلني وذوي ال�صفات ال�سوية �أي تجّ اه �أكرث
النا�س اختياراً يف ما يرتكبون من جرائم(� .)15إذن ،فما دامت هذه
النتيجة مرفو�ضة ؛ فاملقدمة وهي القول بحرية االختيار مرفو�ضة
الرفع
�أي�ض ًا � -أو على الأقل  -م�شكوك فيها .و هذا ،طبق ًا لقانون ّ
املنطقي.

الفرع الثاين :مناق�شة النزعة النفعية.
مر معنا – يف الع�رص
يتـزعم هذه النزعة النـفعية – كما ّ
احلديث (بكاريا) يف �إيطاليا و( بنتام)( ،جيم�س مل) الأب و (ج.
ا�ستوارت مل) االبن يف �إجنلرتا.
وقد ر�أينا �أن هذه املدر�سة تنطلق من مبد�أ م�ستوحى من
الطبيعة الب�رشية وهو امليل ال�شديد �إىل اللذة واملنفعة .وعلى ُهــدى
يتــم الت�رشيع .وقد �رشحنا هذه الفل�سفة �سابقاً.
هذا املبد�أ؛ ينبغي �أن ّ
غري �أن �إخ�ضاع القانون �إىل الواقع احل�سي والنف�سي الب�رشي
�أي �إىل الرغبات ،ال�شهوات والغرائز؛ هو �إخ�ضاع ما يجب �أن يكون
�إىل ما هو كائن .مبعنى� ،إخ�ضاع ما هو معياري مثايل �إىل ما هو
و�ضعي قائم ،وهو اجتاه خاطئ .فالعك�س هو الأَ ْوىل؛ �إذ �أن رجل
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الت�رشيع – متام ًا مثل الواعظ من رجال الدين �أو الأخالق– يبينّ
ما يجب على الإن�سان فعله وما يجب تركه ،و�إال وقع حتت طائلة
العقاب .والفرد من النا�س عليه �أن يكـيـّـف �سلوكه مبا يتوافق مع
هذه املعايري املثالية ،حتى يكون �شخ�ص ًا �صاحل ًا يف املجتمع
�سوغ لو�ضع قوانني
وحتى ينجو من العقوبة .و�إال ،ملَا كان هناك ُم ّ
ولوجود �رشائع و�ضعية كانت �أو �سماوية.
فـالقانون َيحمل �صفة الإلزام لكونه يتجاوز ما هو كائن
وما هو طبيعي .فما الداعي �إىل قانون يعك�س الطبيعة الب�رشية وما
تتميز به من �أنانية وميل �شديد �إىل تلبية الغرائز؟! �ألي�ست هذه دعوة
ّ
�إىل العودة من جديد �إىل (قانون الغاب)؛ حيث ي�سيطر القوي على
فخ املحتال و تن�شب حرب الك ّل على
ال�ضعيف و يقع ال�ساذج يف ّ
الك ّل كما يقول ( هوبز ) الذي ا�شتهر بعبارة (:الإن�سان ذئب لأخيه
الإن�سان).؟
فعالً! فل�سفة (بنتام) اخللقية و القانونية ،و معها فل�سفة
(بكاريا) هي َ�سـنـد �إيديولوجي جاء للدعوة �إىل �إر�ساء النظام
الليربايل يف بلدان �أوروبية على �أنقا�ض النظام الإقطاعي املتحالف
مع الكني�سة وتعاليمها البالية يف الأخالق والقانون .فالإر�شادات
التي يقــ ّدمها ( بنتام ) �إىل الفرد واملتمثــلـة فـي (ح�ساب اللذات)،
لرب العمل الر�أ�سمايل
لكي ي�صري �شخ�ص ًا فا�ض ًال ؛ هي �صورة ّ
حية ّ
اجليـد ،الأقرب �إىل
�أو التاجر
املدعو �إىل �إقامة م�شاريع .فامل�رشوع ّ
ّ
التحقيق ،ذو الفائدة الأكرث والأ�ضمن ؛ هو اجلدير بالإن�شاء والتج�سيد.
غري �أنه يجب االعرتاف مبا للردع اخلا�ص وللردع العام من
ت�أثري يف منع املجرم من ال َعــود �إىل اجلرمية ومن منع الكا ّفة من
النا�س من حماكاته .فال ُيع َقـل �أن تكون هناك جرمية بدون جزاء.
و�إذا كان اجلزاء الديني واخللقي من طبيعة روحية وغــيبـية؛ فاجلزاء
حي بني
القانوين هو من طبيعة مادية ّ
يتم توقيعه على املجرم وهو ّ
الأحياء.
َبــيـد �أن اجلزاء لي�س �رشط ًا كافي ًا يف تقومي �سلوك النا�س و–
بالتايل – الق�ضاء على اجلرائم والآفات االجتماعية .و دليلنا هو
املطبقة للق�صا�ص .بل قد
ا�ستمرار وجود اجلرمية حتى يف البلدان
ّ
جند �أن م�ستوى منحنى الإجرام يف بع�ض هذه البلدان يكون �أكرث منه
يف بلدان �أخرى .ويكفي كمثال لهذا؛ �أن نقابل بني الواليات املتحدة
كال�سويد.
الإمريكية ال�شهرية بقانونها اجلنائي القا�سي وبلد معتدل ّ
املطلب الثاني  :مناقشة املدرسة الفلسفية الثانية.
يف هذا املطلب� ،سنتعر�ض �إىل مناق�شة مذهبي (كانط)
و(هيجل) يف فل�سفة القانون.
مر معنا �أن �إ�ضافة هذه املدر�سة الثانية �إىل هذا االجتاه
لقد ّ
تــتمثـل يف بيان �أن اجلرمية تقوم على ركن �آخر �إىل جانب ركن
امل�س�ؤولية اجلنائية ،وهو ركن االنحراف عن العدالة .ومن ثمة ،يجب
امل�رشع مكافحة اجلرمية ح�سب هذه املدر�سة.
حتري العدالة �إن �شاء
ّ
ّ
قبل كل �شيء ،نالحظ التناق�ض املنطقي الوا�ضح بني النزعة
الـنـفعية لدى املدر�سة الأوىل والنزعة املثـالية لدى املدر�سة الثانية.
ال�سهل منطقـي ًا وال قانونـي ًا التوفيق بني هاتني النزعتني
فلي�س من ّ
فامل�رشع �إذا ت�أثر بالنزعة النفعية� ،سيهتم بالردع
املتعار�ضتني.
ّ
اخلا�ص �أو بالردع العام �أو بهما معاً .و�إذا ت�أثر بالنزعة املثالية؛
عما
�سيكون هاج�سه هو �إقامة العدالة جلرم ّ
مت ارتكابه ،بقطع النظر ّ

اجلرمية مبقاربة فلسفية حديثة )بحث في فلسفة القانون(

ميكن احل�صول عليه من فائدة وم�صلحة من وراء الت�رشيع العادل.
امل�رشع النفعي ي ّتـجـه باهتمامه �إىل امل�ستقبل ،بينما
مبعنى� ،أن
ّ
امل�رشع الكانطي ي ّتـجـه باهتمامه �إىل املا�ضي .وال َيـخفى ما يف
ّ
الأمر من تعار�ض وتناق�ض.
ومن جهة �أخرى ،يت�ضح �أن فيل�سوف الواجب (كانط ) يرف�ض
ب�شدة �إقامة الت�رشيع على الأهواء ،العواطف ،الغرائز وخمتلف
الأغرا�ض والدوافع املادية واملعنوية .وهذا ،لأنه يرى �أن الت�رشيع
يجب �أن يكون مثالياً ،متعالياً ،وليد العقل ولي�س وليد الأهواء،
الغرائز والعواطف .فالعقل هو القوة الوحيدة القادرة يف الإن�سان
على �إن�شاء ت�رشيع ثابت ،نزيه ،مو�ضوعي� ،صالح لكل زمان ومكان
وعادل ال مكان فيه للتناق�ض واال�ضطراب والذاتية .فــ (كانط) يرى
�أنه مادام �أن العقل قد برهن على �صالحيته و َقـدر على �إن�شاء قوانني
ريا�ضية وفيزيائية؛ فهو قادر على �إجناز قوانني جنائية قطعية
جتعل من الدولة ،دول ًة فا�ضلة وعادلة.
لكن ،واقع ال�رشائع الو�ضعية يثبت �أن دعوة (كانط) دعوة
مثـالية مل تـتحقق على �أر�ض الواقع .فرغم �أن ما ينادي به هو عني
العقل؛ لأن كلمة (قانون) تعني الثبات ،القطعية واملو�ضوعية ،ورغم
�أن العدالة احلقيقية هي عدالة للجميع ،رغم كل ذلك؛ ف�إن القوانني
الو�ضعية الت�رشيعية ظلت وما تزال رهن التغيري ،التبديل والتعديل.
وهذا ،نتيجة تغيرّ الظروف ،امل�صالح والأهواء.
و�إذا كان لدعوة (كانط) من قيمة ؛ فهي �أن تـبقى مبثـابة
املثـل الأعلى الذي يطمح رجل القانون �إىل الو�صول �إليه �أو االقرتاب
امل�رشع على اعتبار الإن�سانية
منه على الأقل .فما �أروع �أن يعكف
ّ
غاية يف ذاتها ال و�سيلة وعلى �إقامة العدل املطلق يف الق�صا�ص
بني النا�س! ف�إذا ع ّز عليه بلوغ امل�ستوى املطلق؛ فال �أق ّل من بلوغه
امل�ستوى الن�سبي.
َبــيد �أنه �إن عجزت القوانني الو�ضعية الب�رشية على حتقيق
الغـراء متكّنت من ذلك.
طمح (كانط)؛ ف�إن �رشيعتنا الإ�سالمية
َم َ
ّ
فالقر�آن الكرمي وال�س ّنــة النبوية ال�رشيفة وحالة الق�ضاء يف ظل
اخلالفة الرا�شدية ،ويف فـرتات خمـتـلفة من تاريخ الإ�سالم ،كل ذلك
ي�ؤكد �إقامة العدل املن�شود بني النا�س نظري ًا وعملياً .وهذا� ،إىل درجة
يف�ضلون الإقامة يف دار الإ�سالم،
جعلت الكثري من غري امل�سلمني ّ
ليفـلـتـوا من ظلم و قهر احلكام من �أبناء مللهم ونحلهم .وكان من
نتيجة دعوة الإ�سالم �إىل العدل ،وممار�سة الق�ضاة واحلكام العادلة؛
�أن اختار الكثري من النا�س اعتناق الإ�سالم بكل حما�سة.
امل�رشع �شخ�ص ًا
وال عجب يف ذلك ،ف�شـ ّتـان بني �أن يكون
ّ
تـتـنازعه الأهواء وامل�صالح وعاجزاً عن جتاوز بيـئـتـه وزمانه،
امل�رشع هو اهلل ج ّل �ش�أنه ،املتعايل على كل �شيء،
و بني �أن يكون
ّ
العليم بكل �شيء والكامل املنـ ّزه عن كل نـق�ص.
ويف هذا املجال ،يرى الأ�ستاذ (عالّل الفا�سي)؛ �أننا لو ُعــدنا
�إىل التاريخ الأوروبي؛ لوجدنا �أن فكرة العدالة ظهرت م�ستـقـلة
عن جمموع ال�رشائع� ،أي جاءت من خارج القانون وال ُعـــرف� .أما
مبد�أ العدالة يف ال�رشيعة الإ�سالمية؛ فكان م�صدرها القر�آن وال�سنة
واجتهاد الأئمة الذي يتمثـــل يف ا�ستـنـباط الأحكام من الكتاب
وال�سنة( .فالعدالة يف الإ�سالم من �صميم التطبيق للأحكام ال�رشعية
ولي�ست نظرية م�ستقلة عنها� )16( ).إن العدالة يف ال�رشيعة الإ�سالمية

د .عبد القادر عدالة

من�صو�ص عليها و ُتــ�ؤخذ �أي�ضا من مقا�صد ال�رشيعة التي تنطوي
على كل احلوادث والأحكام املمكنة.
وعليه ،فاحلكم الذي ُيـ�ؤخـذ بطريقة امل�صلحة �أو بالقيا�س �أو
باال�ستح�سان �أو غري ذلك من �رضوب االجتهاد؛ هو حكم �رشعي نابع
نلخ�صها فيما ي�أتي :حفظ الدين،
من مقا�صد ال�رشيعة العادلة التي
ّ
حفظ العقل ،حفظ النف�س ،حفظ الن�سل وحفظ املال( .وهذه امل�صالح
اخلم�س ُتــعـَــ ّد يف احلقيقة من الأمور املتـفـق عليها يف جميع
ال�رشائع ال�سماوية وغري ال�سماوية التي تتفق عليها جميع العقول
الن ة؛ حيث �أنها تعـتـبـر م�صالح معـتـبـرة)17().
ُ
ُ
يرّ
وما ُدمنا ب�صدد احلديث عن العدالة يف الإ�سالم؛ فـيـُ�ستح�سن
�أن نختم هذا املبحث بقوله عز وجل( :و�إذا حكمتم بني النا�س �أن
حتكموا بالعدل)( .)18وقوله تعاىل�} :إن اهلل يحب املق�سطني{(.)19
وقوله جل �شـ�أنه�} :أالّ تطغَوا يف امليزان .و �أقيموا الوزن بالق�سط وال
تُـخ�رسوا امليزان{(� )20إىل غري ذلك من الآيات الكرمية ال ّدالة على
ذلك .ومن الأحاديث النبوية ال�رشيفة يف هذا ال�ش�أن؛ قوله �صلى اهلل
لقطعت يدها)
عليه و �سلم( :واهلل لو �أن فاطمة بنت حممد �رسقت ؛
ُ
( .)21وقد جاء يف احلديث الذي يرويه البخاري� ،أن � ّأول ال�سبعة الذين
يوم ال ظ ّل �إال ظله� ،إمام عادل(.)22
ُيــظلهم اهلل يوم القيامةَ ،

خامتة :
ومهما يكن ،ف�إن هذا االجتاه الفل�سفي احلديث يف ال�سيا�سة
اجلنائية ي�شكّل خلفية فل�سفية �إيديولوجية ل�شطر كبري من القوانني
اجلزائية املعا�رصة .و�إذا كان هناك من تو�صيات ُي�سمح لنا بتوجيهها
للمعنــيـّيـن بالفقه والت�رشيع يف دولنا العربية والإ�سالمية؛ فهي
كالتايل:
�1.1رضورة مراجعة الت�رشيع اجلزائي يف دولنا ،يف �ضوء
الفكر التنويري احلديث ،من �أجل قطع الطريق �أمام �إ�صدار �أحكام
تع�سـفـية جائرة؛ �إذ يقوم هذا الفكر على مبد�أ �أن ال جرمية
ق�ضائية ّ
وال عقوبة �إال بن�ص قانوين.
ال�سعي من �أجل �إيجاد �صيغة توفيقية بني روح الت�رشيع
ّ 2.2
احلديث واملعا�رص وروح الت�رشيع الإ�سالمي يف الدول الإ�سالمية.
3.3جت�سيداً لهذا الفكر اجلنائي احلديث ب�ش ّتى مذاهبه ،ولن�ص
وروح الت�رشيع الإ�سالمي؛ يجب تطبيق الردع اخلا�ص والردع العام
ويجب تطبيق الق�صا�ص ،مبا يكفل مكافحة اجلرمية وتكــري�س العدل
مغـبـة الق�ضاء احلُـكمي البائد
بني النا�س .لكن ،بدون الوقوع يف ّ
الهمجي من جديد.
�4.4رضورة االنـفـتـاح على االجتاه الو�ضعي املعا�رص
امل� ّؤ�س�س لعلم الإجرام� .إنه اجتاه لي�س مو�ضوع بحثــنا وي�ستحق
�أن يكون مو�ضوع مقال �آخر� .إن دعاته يرون ب�أن اجلرمية ظاهرة
ثم ،ف�إن مكافحتها  -من
مادية حتدث كلما تكررت �أ�سبابها .ومن ّ
تـتــم با ّتـخاذ الإجراءات
تـتــم بالعقاب� ،إمنا
وجهة نظرهم – ال
ّ
ّ
التيــار الو�ضعي
االحرتازية الوقائية .وعليه ،فاالنفتاح على هذا ّ
العلمي �س ُيـثـري – بدون �شك -ت�رشيعنا اجلزائي من جهة ،وينفع
يف الوقاية من الإجرام من جهة �أخرى.
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