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ملخص: 
يعالج  �إذ  �لقانون؛  فل�سفة  �إىل  ينتمي  �لبحث  �إن مو�سوع هذ� 
نظر  وجهة  من  وهذ�،  حديثة.  فل�سفية  ز�وية  من  �جلرمية  م�ساألة 
فال�سفة ع�رص �لتنوير: رو�سو، ديدرو ومونت�سكيو، وكذلك من وجهة 
نظر �ملدر�سة �لتجريبية �لنفعية �لإجنليزية �حلديثة،  بزعامة بنتام 
مع  مثالية  مقاربة  �حلديث  �لجتاه  هذ�  عرف  كما  مل.  و��ستيو�رت 
وهيجل  �لنقدي  �ملذهب  �ساحب  كانط  �لأملانية:  �لفل�سفة  ر�ئدي 

�ساحب �ملنهج �جلديل.
وقد جاءت هذه �لفل�سفة �حلديثة ملقاومة �لفكر �جلنائي �لبائد 
و�ل�سائد طيلة �لع�سور �لقدمية و�لو�سطى يف �أوروبا. وهو فكر يوؤمن 
باأن �جلرمية �رّص يلحق باملجتمع، فيجب �أن ي�سلط على �ساحبه �رّص 

�آخر وهو �لعقوبة، بق�سد �إيالمه كما ت�سّبب يف �إيالم غريه.
وعليه، ماهي اجلرمية وَمن هو املجرم يف نظر هذا االجتاه 
الفل�سفي احلديث؟ ومتى يكون ال�سخ�ص م�سوؤوال عن ارتكاب اجُلرم 
- يف  امل�رشّع  به  يقوم  اأن  يجب  الذي  الدور  هو  وما  دعاته؟  عند 
ت�سّورهم – ملكافحة اجلرمية ؟ وما قيمة هذا الفكر اجلنائي نظرياً 

وعملياً؟
ذلك هو �مل�سكل �لذي �سنحاول معاجلته يف هذ� �لبحث باتباع 
�لفل�سفي  �لطابع  مع  يتالءم  مبا  �لنظري،  �لنقدي  �لتحليلي  �ملنهج 
�لدر��سة؛  هذه  عن  تنبثق  نتيجة  �أبرز  �أما  �ملقاربة.  لهذه  �لتاأملي 
فهي �أن �لقو�نني �جلز�ئية �ملعا�رصة يف �لعديد من �لبلد�ن �لغربية 

و�لعربية ذ�ت خلفية فل�سفية حديثة �إىل حد بعيد. 
�حلديثة،  �لفل�سفة  �لت�رصيع،  �جلرمية،  املفتاحية:  الكلمات 

�مل�سوؤولية، �لعقاب.

“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 

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:
�سني يف  �ملتخ�سّ �أن جميع  �إىل  ن�سري  �أن  نوّد  بدء،  ذي  بادئ 
�أهمية  يقّل  ل  فرع  على  ينطوي  �لعلم  هذ�  �أن  يعرفون  �لقانون  علم 
عن غريه من �لفروع، وهو فل�سفة �لقانون. و هو - كما يدّل ��سمه – 

ميد�ن م�سرتك بني �لفل�سفة و �لدر��سات �لقانونية.
جو�نب  خمتلف  �إىل  �لتطّرق  معر�ض  يف  ل�سنا  �أننا  و�حلق، 
لبحث  ميكن  ل  بحيث  و�لت�ساع،  �لعمق  من  فهو  �ض.  �لتخ�سّ هذ� 
�أن  �أغو�ره ويحيط بحدوده. هذ�، ف�سال عن  ي�سرب  �أن  متو��سع كهذ� 
مركز �هتمامنا هو مو�سوع جزئي ندعو �هلل عز وجل �أن يوّفـقنا يف 
معاجلته على �لوجه �ملطلوب، �أل وهو مو�سوع �جلرمية من وجهة 
18 مع  �لـ  �لقرن  ن�ساأ يف  �إنه مذهب  �لفل�سفي �حلديث.  نظر �لجتاه 
فال�سفة �لتنوير : )رو�سو(،  )ديدرو( و )مونت�سكيو(، و مع ُدعاة �لنزعة 
�لنفعية بزعامة )بكاريا(،  )بنتام ( ثم ) ��ستيو�رت مل(.  وقد �سهد 
هذ� �لجتاه مقاربة ثانية بلغ معها �لذروة، مع �لفيل�سوفني )كانط( 

ر�ئد �لنقدية و)هيجل( ر�ئد �جلدلية. 
�أّما �لفكر �جلنائي �لذي كان �سائد�ً طيلة �لع�رص �لقدمي و�لع�رص 
�لو�سيط، ول �سيما يف عهد �سيادة �لإمرب�طورية �لرومانية؛ فهذ� لي�ض 
مو�سوع بحثنا. �إنه فكر يّتـ�سف بالطابع �لنتقامي يف �لعقاب؛ �إذ 
ُي�سّلط  �أن  َيلحق باملجتمع. و بالتايل، يجب  يوؤمن باأن �جلرمية �رّص 
�إيالمه مثلما ت�سّبب يف  �آخر وهو �لعقوبة،  بق�سد  على مرتكبه �سـّر 
و�إر�دته.  وعيه  وعن  �أهليته  عن  �لنظر  ب�رصف  وهذ�،  غريه.   �إيالم 
فقط؛  �لإيالم  ركن  على  �جلنائية  �مل�سوؤولية  ين�سئ  فكر  �أنه  وطاملا 
�لعقـاب - يف نظر ُدعاته - كل من يت�سّبب  َي�سَلم من  �أن  فال يجب 
�أو قا�رص�ً،   �أو جمنـونًا،  ر��سـد�ً  �لغيـر،  �سو�ء كـان عاقـاًل  �إيـالم  يف 
�إن�سانًا �أو حيو�نًا. وكان للقا�سي �سلطة جترمي ما �ساء من �أفعال ) �أي 
كانت له �سلطة �لت�رصيع(، و �سلطة حتديد �لعقوبة ؛ مّمـا ف�سح �ملجال 

ل�سدور �أحكام ق�سائية تع�ّسـفية،  همجية ول �إن�سانية. 
قلـنـا، �أن هذ� �لفكر �جلنائي �لقدمي ل �ساأن لبحثنا به، لأنه فكر 
جتاوزه �لت�رصيع ول �أثر له يف قو�نني �لعامل �ملعا�رصة �جلنائية و 
�جلز�ئية. �إنها قو�نني يتنازعها �ليوم تّيار�ن وهما: �لتيار �لفل�سفي 
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�حلديث-مو�سوع هذ� �ملقال-و�لتيار �لو�سعي �ملعا�رص �لذي مّهـد 
لن�ساأة علم �لإجر�م. 

وفيما يلي، �سنتناول طرح االإ�سكال املركزي وما ينطوي عليه 
من م�ساكل جزئية: ما هي �جلرمية؟ وَمن هو �ملجرم يف نظر �لجتاه 
�لفل�سفي �حلديث؟ ومتى يكون �ل�سخ�ض م�سوؤول عن �رتكاب �جلرمية 
ح�سب هذ� �لجتاه ؟ وبالتايل، هل ي�ستحق �جلز�ء )�لعقوبة( ؟ وهل 
�جلز�ء كفيل بتقومي �سلوكه؟ وبعبارة �أخرى، ما هي �أركان �جلرمية؟ 
ملكافحتها  �جلز�ئي  �لقانون  به  يقوم  �أن  يجب  �لذي  �لدور  هو  وما 
ح�سب دعاة هذ� �لجتاه؟ ثم ما هو �لعمق �لتاريخي و�لفل�سفي �لذي 

ي�ستند �إليه موقفهم وباجلملة مذهبهم؟ 
�ملقال.  هذ�  يف  معاجلتها  ننوي  �لتي  �مل�ساكل  هي  تلك 
و�سنـّتــبع �ملنهج �لتحليلي �لنقدي، �لذي نر�ه منا�سبا لهذه �ملقاربة 

�لفل�سفية �لتاأملية. 

التحليـل
ح�سب  �جلرمية  �أركان  حتليل  �إىل  �ملقال  هذ�  يف  �سنتطّرق 
�إىل حتليل  نتعر�ض  ثم  �لأول.  �ملبحث  �حلديث يف  �لفل�سفي  �لجتاه 
�أي�سا،  ُدعاته  ح�سب  ملكافحتها،  �جلنائي  �لقانون  ودور  �أ�سلوب 
�لثاين. ثم نقوم مبناق�سة ونقد هذ� �لجتاه يف �ملبحث  يف �ملبحث 

�لثالث. وهذ�، تطبيقًا للمنهج �لتحليلي �لنقدي �ملالئم لهذ� �لبحث. 

املبحث األول: 
ما هي �أركان �جلرمية ح�سب �ملدر�سة �لفل�سفية �لأوىل �لنا�سئة 
يف �لقرن �لـ 18، مع فال�سفة �لتنوير ودعاة �لنزعة �لنفعية، و�ملدر�سة 
�لفل�سفية �لثانية بني �لقرنني �لـ 18 و �لـ 19، مع )كانط( و )هيجل( ؟ 

املطلب األول : ركن املسؤولية اجلنائية )اخلطأ يف اإلرادة أي يف حرية 
االختيار( 

نق�سد بهذ� �لركن، �لركيزة �ملعنوية �لتي تقوم عليها �جلرمية. 
فاجلرمية �سو�ء كانت جناية �أو ُجـنحة يجب �أن ت�سدر عن قدرة على 
عن�رص  على  تقوم  �أن  يجب  مبعنى،  �ساحبها.  من  و�لإدر�ك  �لتمييز 
�لوعي.  فال وجود جلرمية �سادرة عن كائن غري عاقل �أو فاقد لأهلية 
�أو  طبيعيًا  نومًا  �لنائم  �أو  �ملجنون  �أو  �ملعتوه  �أو  كال�سبي  �لتمييز 

مغناطي�سيًا.
قيام  �أي  �مل�سوؤولية  قيام  يف  يكفي  ل  وحده  �لوعي  �أن  غري 
وحرية  �إر�دة  عن  ي�سدر  �أن  من  بّد  فال  للجرمية.  �ملعنوي  �لركن 
�ختيار من �ساحبه. فال�سخ�ض �ملكــَره �لو�قع حتث �سغوط خمتلفة 
مبا�رصة، من �أية جهة من �جلهات عند �رتكابه �جُلرم و�قرت�فه �ل�رص؛ 
لي�ض م�سوؤول. وهو ما دعا �إىل ت�سمية هذه �لنظرية بـ )نظرية حرية 

�لختيار(.
من  املفكرين  بع�ص  يذكره  ما  نورد  التو�سيح،  من  وللمزيد 

�رشوط ال ت�ستقيم امل�سوؤولية اجلنائية اإال بها. وهي كما ياأتي: 
�أن يكون �لفاعل �إن�سانًا.  فالكائنات �جلامدة �أو �حليو�نات . 1

�لعجماو�ت �أو �لنباتات، غري م�سوؤولة عما تقوم به من �أفعال �أو ما 
تت�سّبب فيه من �أحد�ث. 

�أو . 2 �ملّتهم  مبوت  ت�سقط  فالّتـبـعة  حّيـًا.   �لفاعل  يكون  �أن 

– �أمٌر  �لعقوبة عليه - وقد مات  �ملجرم. فالنظر يف ق�سية توقيع 
ل معنى له.

جنائيًا . 3 م�سوؤول  غري  فاملجنون  عاقاًل.   �لفاعل  يكون  �أن 
عّما يرتكبه من ُجــرم. وملـّا كان �جلنون يتمثل يف �أمر��ض عديدة، 
بع�سها ُع�سابي وبع�سها �لآخر ُذهاين، مّلا كان �لأمر كذلك؛ �ختلفت 

بع�ض �ل�رص�ئع �حلديثة يف حتديد �لنوع �لذي ت�سقط به �لّتبعة.
�ل�رص�ئع . 4 فجميع  معّينة.   �سّنـًا  بالغًا  �لفاعل  يكون  �أن 

�حلديثة يف �سوء تاأثري هذ� �ملذهب �لفل�سفي؛ ُتـعـفي �لكائن �لإن�ساين 
�أنها  غري  �جلنائية.  �مل�سوؤولية  من  حياته  من  �لأوىل  �ملرحلة  يف 
تختلف يف حتديد �ملرحلة �لتي يبد�أ معها حتّمـل �مل�سوؤولية �جلنائية. 

�أن يكون �لفاعل فرد�ً بعينه.  فالقو�نني �حلديثة يف �سوء . 5
مثل  �عتباريًا،   �سخ�سًا  �جلنائية  �مل�سوؤولية  حتّمل  ل  �ملذهب  هذ� 
�رصكة �أو جمعية �أو حزب،  عن جرمية �رتكبها ع�سو من �أع�ساء هذه 
هو  �جُلـرم؛  �قرتف  �لذي  فالع�سو  تلك.   �أو  �ملوؤ�س�سة  هذه  �أو  �لهيئة 
وحده َمن يتحّمل نتائج فعله، �للهم �إل �إذ� كان هناك تعاون و��سرت�ك 

يف �لقيام باجلرمية.)1(
�لقيام . 6 �ختار  �أنه  �أي  لإر�دته  مالكًا  �لفاعل  يكون  �أن 

باجلرمية ومل ُيجربه على �رتكابها �أحد.  وبتعبري فل�سفي، �أن يكون 
�لفاعل خُمرّي�ً ل ُم�سرّي�ً. 

ونظر�ً لأهمية هذ� �ل�رصط �لأخري؛ �ساعت هذه �لنظرية يف �لفكر 
��سم )نظرية حرية �لختيار(. ومن هنا، فامل�سوؤولية  �لفل�سفي حتت 

�جلنائية تقوم على ركنني �أ�سا�سيني هما: �لوعي وحرية �لختيار.
�أن  �ل�ساوي  توفيق  �لأ�ستاذ  يرى  د�ئمًا،  �ل�رصط  هذ�  وحول 
ل  و�لـقدر؛  �لق�ساء  بفكرة  يعتـقـد  �لذي  �جلربي  باملذهب  �لّتـ�سـليم 
�لقول بامل�سوؤولية �جلنائية. وهذ�، لأن �ملذهب �جلربي  ي�ستقيم مع 
يدفع �إىل �لعتقاد باإر�دة �لقـدر وحده. وبالتايل، فالت�سليم به يجـّر 
�إىل رفع �لإر�دة عن �لفاعل،  مما يوؤدي �إىل �سعوبة تربير ��ستحقاق 
�جلاين للعقاب. يقول �لأ�ستاذ �ل�ساوي : )ومّلا كانت �لعقوبة �جلنائية 
نوعًا من �جلز�ء ؛ فاإن مذهب �جلربية �ملتطّرف ل ي�ستطيع �أن يف�رّص 
لنا من �لوجهة �لأخالقية م�رصوعية �لعقوبة �جلنائية �لتي تقع على 
عليه  فر�سها  �لتي  �جلرمية  �رتكاب  عن  ميتنع  �أن  ي�ستطيع  ل  فرد 

�لـقـَدر.() 2( 
ببطالن  �أي  �جلربي،  باملذهب  �لقول  �أن  �لبيان،  عن  وغنّي 
بطالن  وهي؛  خطرية  نتيجة  �إىل  يوؤدي  �لختيار؛  وحرية  �لإر�دة 
�لت�رصيع و كذ� بطالن �لأخالق و �لأديان. وذلك، لأن وجود �لت�رصيع 
؛  و�لأديان  �لأخالق  وجود  وكذ�  ذ�تها  �لدولة  وجود  بالتايل-  و- 
يقت�سي وجود كائن قادر على تطبيق جملة من �لتكاليف �ل�رصعية،  
و�سعية كانت �أو �سماوية.  وهذه �لنتيجة �خلطرية �لتي ُيحيل �إليها 
�ملذهب �جلربي، هي �لتي جعلت فال�سفة �لأخالق، �لأديان و�لت�رصيع 
وحرية  �لإر�دة  ركن  على  ويوؤّكدون  �جلربي  �ملذهب  هذ�  يرف�سون 
�لتي بدونها ل  �إقامة �مل�سوؤولية �جلنائية  �أجل  �لختيار. وهذ�، من 

تقوم للجرمية قائمة.  
مبيَّت  ُيثبـتان وجود ق�سد  �لختيار  فالوعي وحرية  وعليه،  

�إىل �رتكاب �خلطاأ يف خمالفة �لقانون.  
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املطلب الثاني: ركن الضرر 

�إن ركن �مل�سوؤولية �جلنائية �أي ركن �خلطاأ �ملذكور �أعاله، ل 
لرتكاب  �ل�سخ�ض  نّية  �نعقدت  فمهما  �جلرمية.  لقيام  وحده  يكفي 

�ل�رص؛ فال �أهمية لهذه �لنية �إذ� مل تتحقق على �أر�ض �لو�قع. 
و�ملدنية.  �جلنائية  �مل�سوؤوليتني  يف  �أ�سا�سي  �ل�رصر  ركن  �إن 
فبدون �رصر مادي �أو معنوي قابل للتقدير؛ ل وجه لتحميل �ل�سخ�ض 
نتائج �أفعاله من طرف �لقانون. وعلى اأ�سا�ص نوع ال�رشر، مّت تق�سيم 

اجلرائم اإىل ثالثة اأنواع : اجلنايات،  اجُلنح واملخالفات. 
اجلنايات: ُتعّرف �جلناية يف �أحد �ملعاجم كما يلي: )هي . 1

خمالفة خطرية للقانون �خُلـلقي �أو للقانون �ملدين )ُيق�سد به �لقانون 
�إننا منّيز �جلرمية عن �لقتل. فتدمري �سخ�ض ما  �لو�سعي �جلنائي(. 
هو  ؛  �خليانة  بفعل   - بب�ساطة  �أو-  �لدعارة،   �أو  �لغت�ساب  بفعل 
ياأخذ  كاأن  �جُلرم،  غري  �أخرى  �سفة  ياأخذ  قد  �لقتل  بينما  جرمية. 
بني  �ل�رصيفة  �ملبارزة  طابع  �أو  �لإيديولوجي  �أو  �ل�سيا�سي  �لطابع 

�ثنني.()3(
�لتي  �خلطرية  �ملخالفات  نوع  من  هي  فاجلناية  وهكذ�، 
�لأ�سخا�ض  �سالمة  �لعتد�ء على  �إ�رص�ر، مثل  و�سبق  تتــّم عن ق�سد 
�لبدنية �أو �سالمة �لدولة و�ملجتمع مثل: �لقتل �لعمدي، تزوير �لنقود، 

�ختال�ض �أمو�ل �لدولة �أو �مل�سا�ض باأمنها. .. �إلخ.
اجُلـَُنح : تعّرف �جُلنحة يف �أحد �ملعاجم كما يلي : )�جُلـنـحة . 2

تهّم عامل �لجتماع  �أقل خطورة من �جلناية وهي  �لقانون هي  يف 
لطابعها �جلماعي يف مرحلة معّينة من �لُعمر )ُجـَنـح �ل�سباب( ويف 
�أنـها نتيجة و عالمـة  �أو�ساط معّينة )�ملدينة و�لقرية(،  ومن حيـث 
: �لأ�رصة،   �ل�سّيء جلـملـة من عنا�سـر �حليـاة �لجتماعية  للتوظيـف 

�ل�ّسكن،  �لبطالة. .. �إلخ. ( )4(
�جلناية.  من  خطورة  �أقـّل  لكنها  جرمية  فاجُلـنحة  وهكذ�، 
�سالمة  على  �لعتد�ء  مثل:  �إ�رص�ر  و�سبق  ق�سد  عن  تتّم  �أي�سًا  وهي 
ممتلكات  �سالمة  على  �أو  �لقتل،  حّد  �إىل  �لو�سول  بدون  �لأ�سخا�ض 
�أو كالنتقا�ض من �لقيمة �ملعنوية لو�حد من  �لأ�سخا�ض كال�رّصقة 
�لت�سّبب  �لفر�ر عند  �لقذف،  �ل�ستم،  �ل�سب،  �أمام �جلمهور مثل:  �لنا�ض 

يف حادث مرور. 
من . 3 يكون  ت�رّصف  كل  فهي  �ملخالفات،  �أّمـا  املخالفات: 

�ساأنه جُمانـبة تطبيق �لقانون،  مهما بد� هذ� �لت�رصف قليل �لأهمية 
ولكن  فعلي.   �رصر  عنه  ينجم  مل  لأنه  نظر�ً  �خلطورة،   و�سعيف 
�مل�رّصع يعتـبـر �ملخالفة درجة �أو نوعًا من �أنو�ع �جلر�ئم خلطورتها 
�إىل  يوؤدي  قد  �ل�سغائر؛  �رتكاب  يف  فالت�ساهل  �ملمكنة.  �ملحتَمـلة 
�لتهاون  نذكر  �ملثال،  �سبيل  فعلى  �جلر�ئم.  من  �لكبائر  �رتكاب 
�لتز�م  �أو  �للزوم  عند  �ل�رصعة  من  كاحلّد  �ل�سياقة  قانون  تطبيق  يف 
�ل�سياقة على �ليمني �أو �لوقوف عند �لإ�سارة �مُلَعــّدة لذلك �أو تهاون 

�ض لهم عند قطع �لطريق. .. �إلخ.  �مل�ساة يف ��ستعمال �ملمّر �ملخ�سّ
وقوُعه  �ملحتَمـل  )�أو  �ملعنوي  �أو  �ملادي  فال�رصر  هنا،  ومن 
�أ�سا�سي لقيام �جلرمية، بل هو �جلرمية  �إثر �رتكاب �ملخالفة(؛ ركن 
ذ�تها. فال جرمية بدون �رصر ول جمرم بدون �رصر فعلي وم�سوؤولية 

جنائية.
�أحد رو�د هذ� �لجتاه وهو )بيكاريا  و�إذ� كان �ل�رصر، ح�سب 

و�لفل�سفة  �لنفعية  �لفل�سفة  تاأثري  حتت  �لو�قع   )18 �لـ  �لقرن  يف 
يعني  فاإنه  �ملادية؛  و�خل�سارة  �ملادي  �لأمل  معنى  ياأخذ  �حل�ّســية، 
لدى م�رّصعني �آخرين �سيئًا �آخر �أي�سًا وهو �لأمل �ملعنوي. مثاًل: �لأمل 
من جّر�ء �لإطاحة ب�ُسمعة و�رصف �سخ�ض ما، كما ر�أينا يف �جلنحة 
)5(. فبالن�سبة للفيل�سوف )ج.  بنتام يف �لقرن �لـ 18( �أن �خلري هو ما 

يجلب منفعة ولذة، و�أن �ل�رص هو ما يجلب م�رّصة و�أملًا. فاملجرم كل 
من ُيحِدث �لأمل حتى و�إن ق�سد �إحد�ث �للذة، نتيجة خطاأ يف �حل�ساب. 
�لذي يقول  �للذ�ت(  �أنه و��سع )ح�ساب  فمن �ملعروف عن )بنتام(،  
وتفادينا  �جلر�ئم  يف  �لوقوع  لًتجنـّـبنا  بدقة؛  ��ستعملناه  لو  �أننا 
�قرت�ف �ل�رصور و�لآثام.  ومذهبه يحمل عنو�ن )مذهب �ملنفعة( يف 

فل�سفة �لأخالق. 

انبة العدالة.  املطلب الثالث: مجُ

�إن �ملدر�سة �لفل�سفية �لأوىل ترى �أن �أركان �جلرمية �أو �لإجر�م 
تاأثري  �ل�رصر. وهذ�، حتت  ركن  �جلنائية ويف  �مل�سوؤولية  تتمثل يف 
تاأثري  وحتت  و)مونت�سيكو(،  )ديدرو(  )رو�سو(،  �لأنو�ر  فال�سفة 
�ملدر�سة �حل�سية بزعامة )بكاريا( و)بنتام(.  �أما �ملدر�سة �لفل�سفية 
�لأملاين )كانط( -وهو  �لفيل�سوف  )�لنيوكال�سيكية( بزعامة  �لثانية 
18 -فاإنها ت�سيف ركن �لنحر�ف عن  �لـ  �لقرن  �أي�سًا من مفكري 

�لعد�لة. 
�ملعرو�ض  �خللقي  مذهبه  �سوء  يف  )كانط(  �لفيل�سوف  �إن 
�لإ�سافة  بهذه  �أتى  �لعملي(،  �لعقل  )نقد  و�ل�سهري:  �لقـّيم  كتابه  يف 
�ملدر�سة  ريادة  مبوجبها  ��ستحّق  �لتي  �لقانون  فل�سفة  جمال  يف 
�لفل�سفية �لثانية. فريى )كانط( �أن �جُلـرم ل يكون جـرما �إل عندما 
يكون فعال جُمانبًا، منحرفا عن �لتفكري �لعقلي �لقومي و– بالتايل-
�لفعل  �إجناز  �رصورة  هو  )�لو�جب  �أن  يرى  لأنه  وهذ�،  �لعد�لة.  عن 
�حرت�مًا للقانون(. و ُيـقـ�سد بالقانون هنا؛ �لقانون �خللقي و– من 
ثمة – �لقانون �لو�سعي.  وفيما يلي، �سنحاول اخت�سار هذا املذهب 
اخللقي يف نقاط موجزة )وقد ُعرف با�سم مذهب الواجب يف فل�سفة 

االأخالق()6(:
للقانون)�أي . 1 و�حرت�مًا  طبقًا  ُخـلقي  ت�رّصف  هو  �لو�جب 

�لقانون �خللقي(.  
�لعقلي . 2 �لتفكري  عن  �أي  �لعقل  عن  �سادر  �خللقي  �لقانون 

�ملجّرد. 
�لقانون.  . 3 لهذ�  �لوحيد  �مل�سدر  هو  يكون  �أن  يجب  �لعقل 

يتمّيز  �لو�قع  لأن  للقانون،  م�سدر�ً  يكون  �أن  َيـ�سلح  ل  فالو�قع 
بالتحّول و�لتغرّي، بينما �لقانون يتمّيـز بالثبات، �لتجريد و�ل�سمولية. 
و�لقانون ل ميكنه �أن ينبع من �مل�ساعر �أي�سًا، لأنها ذ�تية ومرتبطة 
بالغر�ئـز �أي مرتبطة مبا هو كائن. بينما �لقانون، هو معياري ُيحيل 

�إىل ما يجب �أن يكون. 
�إذن، فالقانون �خللقي جمّرد من كل هدف،  من كل غـر�ض . 4

و �سـرط. و كل �أمر مرتبط بغـر�ض؛ هو �أمٌر �رصطي لي�ض من �لأخالق يف 
�سيء؛ �إذ �أن �لأمر �خللقي �حلقيقي مطلق. مثال: عندما تقول لأحد: )ل 
ت�رصق حتى ل ُت�سَجن!(؛ فاأنـت هنا ل ُتـ�سدر �أمر�ً خلقيًا عند )كانط(،  
و�أمرك هذ� لي�ض قانونا جدير�ً بالتطبيق لأنه م�رصوط مبنفعة.  بينما 
عندما تــقول: )ل ت�رصق!( فاأنت هنا ت�سدر �أمر�ً خلقـيـًا؛ لأنك تخّل�ض 

�لو�جب من كل �رصط، فاأمرك مطلق.
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�لو�جب )�أي �لأمر �خللقي( ياأمر �لإر�دة بتحريك �ل�سخ�ض . 5
للقيام بالفعل �ملطابق للقانون �لعقلي �خللقي. و�لإر�دة هي �ل�سيء 
تاأثري  يبدو  �لنقطة،  هذه  ويف  �لإن�سان.  يف  �لوحيد  �لطّيب  �خلرّي 

)رو�سو( جلّيًا يف تفكري )كانط(. 
لأن  فهذ�  �ل�رص؛  يقرتفون  �أ�سخا�ض  هناك  كان  �إذ�  هنا،  ومن 
�لعقل. فامل�سوؤولية هنا ل  �ل�سهو�ت و�لغر�ئـز ولي�ض  ُتـمليه  �سلوكهم 

تقع على �لإر�دة، و�إمنا تقع عليهم هم. فلو فّكرو� جّيد�ً قبل �لإقد�م 
ولي�ض  �سحيحة  قو�نني  مبقت�سى  لت�رّصفو�  �ل�رص؛  فعل  على 
�لإن�سان  �نقاد  لو  نعم!  �ملنفعة.  ود�عي  �حل�سية  �مليول  من  باإيعاز 
لعقله، ولو جتاوز �أهو�ءه و ميوله؛ لكان كائنًا خلقيًا مثاليًا ل يخطئ 

�أبد�ً يف نظر )كانط(. 
 – �لو�جب  م�سدر  وهو   – �خللقي  �لقانون  فماد�م  وعليه، 
كل  من  يخلو  قانون  فاإنه  بالحرت�م؛  وجدير�ً  �سافيًا  معـقـوًل، 
هو  )كانط(  عند  �لعد�لة  عن  فالنحر�ف  ولذ�،  منطقي.  تناق�ض 

�نحر�ف عن �لعقل. 
وي�سع الفيل�سوف ثالث قواعد لتفادي االنحراف عن القانون 

العام العقلي و-بالتايل – عن العدالة وهي:
�أن . 1 �لعدل  من  فلي�ض  لل�سمولية.   قاباًل  �لت�رّصف  يكون  �أن 

�أر�سى لنف�سي بخيانة �لأمانة جّتاه �لآخرين، ول �أر�سى �أن يت�سـّرف 
�لآخرون معي هذ� �لت�رصف.

�أن تكون �لإن�سانية يف �أّي ت�رصف غاية ل و�سيلة.  فلي�ض . 2
من �لعدل �أن �أرف�ض ��ستخد�مي كو�سيلة يف �أيدي �لغري لتحقيق غاية، 
بينما �أر�سى لنف�سي ��ستخد�م �لغري كو�سيلة لتحقيق م�سلحة خا�سة. 

�أن �أعترب نف�سي �أو عقلي م�رّصعا للقو�نني �خللقية �لعامة.  . 3
�لت�رّصع  و�أحتا�سى  �ملعقولية  �أحتّرى  يجعلني  �أنه  �ساأنه  من  وهذ�، 
و�أجتـّنب �لنحر�ف عن �لعقل و�لعدل يف بناء و�سياغة هذه �لقو�نني. 

املبحث الثاني : 
– �لدور  – مبدر�ستيه  �لفل�سفي �حلديث  كيف يت�سّور �لجتاه 
�لذي يجب �أن يقوم به �لقانون �جلنائي ملكافحة �جلرمية ؟ وبعبارة 

�أخرى، ما هي �أبرز مالمح �ل�سيا�سة �جلنائية لدى هذ� �لجتاه ؟ 
�أركان �جلرمية  �ن�سجامًا بني ت�سّور  لوجدنا  تاأّملنا جّيد�ً،  لو 
�لجتاه.  هذ�  نظر  يف  ملكافحتها  �جلنائي  �لقانون  دور  وت�سّور 

و�سيظهر ذلك جلّيًا يف ثنايا �لبحث. 

املطلب األول : إقرار الشرعية يف التجريم والعقاب.  

و�لتاريخ  �لقدمي  �لتاريخ  طيلة  �أوروبا  يف  �لت�رصيع  كان 
َيــق�سد  �أنها �رّص و�أن �ملجرم �رّصير،  �إىل �جلرمية على  �لو�سيط ينظر 
يعاقبه  �أن  �لقا�سي  حق  من  لذ�،  بالآخرين.  �لأذى  �إحلاق  بجرميته 
مبا ير�ه منا�سبًا. �أي �أن ُيلحق به مقد�ر�ً من �لأذى و�لأمل ير�ه منا�سبًا 
له. وكثري�ً ما كانت �لعقوبة تفوق يف �ل�سدة و�لإيالم مقد�ر �جُلـرم. 
فالقا�سي كان يحكم – مثال – بـبتـر ع�سو من �أع�ساء �ملحكوم عليه 
بالإد�نة، �أو يحكم ب�سمل عينيه، �أو ربط �أطر�فه �إىل جمموعة �أح�سنة 
 .. �أو بحرقه حّيًا.  �أو�ساله  لتتــقّطع  و�إطالقها يف �جتاهات خمتلفة 

�إلخ.)7( 
�لـ  �لقرن  فال�سفة  يد  على  �لتـنـويري  �لفكر  ظهور  مع  لكن، 

18: )رو�سو(،  )ديدرو(،  )مونـتـ�سكيو( و )بيكاريا( ؛ �جته �لت�رصيع 
على  �حلكم  قبل  �لقانوين  �لن�ض  �إىل  �لقا�سي  خ�سوع  وجوب  �إىل 
�إذ )ل جرمية و ل عقوبة  ؛  �لعقوبة  �ل�سخ�ض باجلرمية وقبل حتديد 
�إل بن�ض قانوين(. فيقول )رو�سو( باأن �لنا�ض قد تعاقـدو� قـدميًا على 
�أجل توحيدها يف  �أن يـتـنـازلو� عن حرياتهم �لفردية �لطبيعية من 
�إر�دة عامة تنّظــم حياة �لأفر�د وتكفل لهم �لأمن و�ل�ستـقـر�ر. وهذه 
�لإر�دة �لعامة جم�ّسدة يف �سلطة �لدولة. وهذ� يعني �أن جميع �لأفر�د 
�سو��سية �أمام �لقانون. و�أنه يجب معاملتهم ح�سب ما ُيـمليه �لقانون 
�لعادل �حلقيقي؛ لأن �لقانون �حلقيقي هو ثمرة لعقـد تــّم �إبر�مه بيـن 

�أفر�د �ملجتمع يف وقت كانو� فيه �سو��سية و�أحر�ر�ً. 
وملزيد من �ل�رصح نقول، �إن ما متلكه �ل�سلطة من حق �لعقاب 
ناجت عن تــنازل �أفر�د �ملجتمع لهذه �ل�سلطة عن حرياتهم �لطبيعية، 
حتـقـيـقًا  �أمو�لهم  وعن  عنهم  بالدفاع  عنهم  بالنيابة  هذه  لتقوم 
للم�سلحة �لعامة. �أّما هم من جهـتهم، فعليهم بقبول توقـيع �لعقاب 
عليهم يف حال �إخاللهم باللتـز�م ب�رصوط وبنود �لعقد �لجتماعي. 
من  فكٌلّ  �إذن،  �لطبيعية.  �حلالة  عهد  يف  �لعقد  هذ�  �إبر�م  تـّم  وقد 
�جلرمية و �لعقوبة حمّددة يف �لت�رصيع ول حّق للقا�سي �أن يتع�ّسف 

فيهما.  
باإقر�ر  )رو�سو(،  ر�أ�سهم  وعلى  �لأنو�ر،  فال�سفة  نادى  وهكذ�، 
و�لعقوبات.  �لتجرمي  تــقــنني  بوجوب  يق�سي  �لذي  �ل�رصعية  مبد�أ 
ومن هنا، فالقا�سي لي�ض من حّقه �أن يحكم على �لت�رّصف باأنه ُجـرم 
ولي�ض من حّقـه �أي�سًا �أن يحكم باأية عقوبة، ما مل ين�ّض �مل�رّصع بذلك. 
�إن �لقا�سي لي�ض م�رّصعًا، �إمنا هو حار�ض �أمني على تطبيق �لقانون. 
و�نطالقا من هذ� �ملوقف �لفل�سفي؛ نفهم �حتجاج )مونت�سكيو( �لآتي 
�إبر�هيم من�سور يف كتابه )موجز يف  و�لذي �أورده �لدكتور �إ�سحاق 
�لأفر�د  َفـقـَد  )لقد  )مونت�سكيو(:  يقول  �لعقاب(.  علم  و  �لإجر�م  علم 
فال  �جلائر(.   �حُلكمي  �لق�ساء  نظام  عهد  )�أي يف  �أمنهم  و  حريتهم 
و�سائل  للمتهم  تـتو�فر  ول  لالإـقناع،  �ُسـُبـل  �حلق  ل�ساحب  تـتـو�فر 
للدفاع، �إز�ء ما تـنطوي عليه هذه �لقـو�نـيـن من �َسـذ�جة ُمـذهلة ومن 

�رص�مة بالغة �لق�سوة(. 

املطلب الثاني: اعتبار مبدأ املنـفـعة و اللذة ) الردع اخلاص والردع 
العام (.  

من �لو��سح �أن ما يتو�فـق مع �ملطلب �لثاين �لو�رد يف �ملبحث 
لها  �ض  �لتي نخ�سّ �ملنفعة  )�ل�رصر(؛ هو فكرة  �ل�سابق حتت عنو�ن 
هذ� �ملطلب من هذ� �ملبحث. فال�سيا�سة �جلنائية يجب �أن تاأخذ بعني 
�سو�ء  �لقانون �جلنائي،  �للذة عند و�سع  �أو  �لعتبار عن�رص �ملنفعة 
تلك  �أو  ودرجاتها،  �أنو�عها  مبختلف  �جلر�ئم  مو�َده  حتّدد  �لتي  تلك 

�لتي حتدد �لعقوبات �ملنا�سبة لها. 
يقول  �لنـفعية  �لنـزعة  تـاأثري  حتت  )بكاريا(،   �ملفكر  �إن 
؛  �للذة  و  �ملنفعة  ور�ء  �لنـقياد  على  ُجـبل  قد  �لإن�سان  ماد�م  باأنه 
�مليول  م�ساعر  �حُلـ�سبان  يف  ي�سع  �لذي  هو  �لناجح  فالت�رصيع 
و�لرغبات �حل�ّسية و �لنف�سية. وهذ�، لكي ُيكتب له �لتطبيق و �لنجاح.  
�أف�سل توجيه للم�ساعر  : )�إن �ل�سيا�سة �ملثمرة هي فّن حتقيق  يقول 
ُيــن�ّسق  من  هو  و�لفطن  �لكّي�ض  �حلاذق،  �مل�رّصع  �إن  �لإن�سانية()8( 
بني �لأفر�د لكي يحّقــق لهم �ل�سعادة �ل�ساملة. و)بكاريا( هنا، كاأنه 
ي�ستعري مبد�أ )بنتام( ر�ئد �ملذهب �لنفعي يف �إجنلرت� )بني �لقرنني �لـ 
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و�لـ 19(.  و هذ� �ملبد�أ هو: )حتقيق �أكرب قدر من �ل�سعادة لأكرب   18
عدد من �لنا�ض(. وكل تـ�رصيع ل يهتم بعن�رص �ملنفعة و�لفائدة؛ هو 

ت�رصيع ماآله �لف�سل ل حمالة؛ لأنه يتجاهل �لطبيعة �لب�رصية. 
�لإعد�م؛  عقوبة  �إلغاء  �إىل  )بكاريا(  دعا  �لأ�سا�ض،  هذ�  وعلى 
منها.  فائدة  �لقتل، فال  �رتكاب جرمية  �لنا�ض عن  تردع  لكونها مل 
كما دعا �إىل منع �لتعذيب ل�ستخر�ج �لعتـر�ف باجلرمية و قال: )�إنه 
و�سيلة لتـربئة ُعتاة �ملجرمني �لأقوياء و لإد�نة �ل�سعفاء �لأبرياء!(

)9(. و�نتهى �إىل �رصورة تـقلي�ض حجم �لعقوبة �إىل �أق�سى حّد ممكن، 

وعدم �لربط بينها وبني فكرة �لتكفري �لنابعة من �مل�سيحية. 
يف  نظريته  من  ُم�ستوحى  �لقانون  يف  فر�أيه  بنتام،   �أّمـا 
فل�سفة �لأخالق �ل�سهرية حتت ��سم )�ملذهب �لنفعي(، و�لتي يجب �أن 
نتطرق �إليها باإيجاز ؛ حيث �أنها ت�سّكل �خللفية �لفل�سفية لنظريته يف 

�ل�سيا�سة �جلنائية.  
�إن )بنتام( يوؤكد �أن جميع �ملذ�هب �خللقية لو تاأّملـناها جّيـد�ً؛ 
لوجدناها ُم�ستَمدة من �أ�سل و�حد، وهو �لإقر�ر �ل�سمني بقوة �مليل 
ُدعاة  من  �لكثري  كان  و�إذ�  �للذة.  و�إىل  �ملادي  �حل�سي  �لنتفاع  �إىل 
هذه �ملذ�هب ل ي�رّصحون بذلك؛ فهذ� لــن يغرّي من �حلـــق �سيئًا. �إن 

�لإن�ســـان ُفــِطر على �لأنــانيــة. 
�إىل  تـدعو  ما  هي  للتطبيق  �لقابلة  �لناجحة  فالأخالق  لذ�، 
�أو جَملبة  نافعًا  �ملنـفعة. فاخلري هو ما كان  �للذة وحتقيق  متجيـد 

للنفع، و�ل�رّص هو ما كان �ساّر� �أو جَملبة لل�رصر.
بالقيام  يلتـزم  من  هو  �لنا�ض،  من  و�خلرّي  فالفا�سل  وعليه، 
مبا ينفعه ويتـفادى ما ي�رّصه. وي�ساعد هذ� �لفيل�سوف �ملرء �لفا�سل 
�للذ�ت بطريقة  �ملعايري حل�سـاب  – بجملــة من  – من وجهة نظره 
يقينها،  ُقـربها،  �سدتها،  �للذة، دو�مها،  ريا�سيــة وهي: مدى �سفاء 
�لأ�سفر،  ل  ُيف�سّ �لنا�ض؛ هو من  �نـتــ�سارها. فالفا�سل من  خ�سبها، 

�لأدوم و �لأ�سّد وهلّم جـّر�ً من �للذ�ت.  
�أن  و�أر�د  لتــ�رصيعه  �لنجاح  �ساء  �إن  فامل�رّصع،  هنا،  ومن 
ميتـثــل �سعُبــه لهذ� �لت�رصيع؛ فعليه مبر�عاة عن�رص �ملنفعة.  مبعنى، 
و�إىل  �حلاجة  تلبية  �إىل  �لب�رص  عند  �لطبيعي  �مليل  َي�ستثمر  �أن  عليه 
�لرغبة يف �لتمّتع مبالذ �حلياة �لدنيا،  ي�ستثمره يف و�سع �لقو�نني 
يجتهد  �أن  �مل�رصع  على  كما  �لب�رصية.   �لطبيعة  مع  تتجاوب  حتى 
للتن�سيق بني �لأفر�د حتى ل تتعار�ض م�ساحلهم. وبذلك يتـّم حتقيق 
من  قدر  �أكرب  )حتقيق  )بنتام(:  مبد�أ  حتقيق  ويتم  �ل�ساملة  �ل�سعادة 

�ل�سعادة لأكرب قدر من �لنا�ض(.
�إن )بنتام( يدعو �مل�رصع �إىل متجيد وخدمة �ملنـفعة �خلا�سة 
�إن  �لعامة �لجتماعية  �عتبار �ملنفعة  �لأوىل، مع  �لفردية بالدرجة 
�أمكن، عند و�سع قانون �لعقوبات.  فقد دعا هذ� �ملفكر �إىل �إ�سالح 
بامل�سجونني.  �أرحم  �سجونها  جعل  و�إىل  �إجنلرت�  يف  �لقانون  هذ� 
وهذ�، )لأنه �ساهد �أن قانون �لعقوبات بق�سوته �ملتـناهية، و�ل�سجون 
�ملجرمني  ردع  وهو  منهما؛  �لغر�ض  يحقـقان  ل  �ملرّوع  بنظامها 
عن �رتكاب جر�ئمهم، وتخويف �مل�ستعّدين لالإجر�م كي ميتنعو� عن 
�لإجر�م. وهو هنا، �إمنا يطّبـق مبد�أ �ملنفعة ل مبد�أ �لرحمة �أو �لعطف 
�ملنفعة  و�ل�سجن ل يحققان  �جلنائي  �لقانون  �أن  �إذ وجد  �لإن�ساين؛ 

�ملرجّوة منهما()10(. 
ومن هنا، يف ظل �عتبار �ملنـفعة، دعت �ملدر�سة �لنـفعية �إىل 

د�م  �لت�رصيع �جلنائي. فما  �لعام يف  و�لردع  �لردع �خلا�ض  تطبيق 
�سئـنا �حرت�م  �إن  �لأمل؛ فعلينا-  �للذة وينـُفـر من  �إىل  �لإن�سان مييل 
�لقانون من طرف �أفر�د �ملجتمع - و�سع مو�د قانونية يتّم مبوجبها 
�جلرم  تكر�ر  من  �ملجرم  فتمنع  �ل�رصر،   و  �لأذى  من  مقد�ر  �إحلاق 
ومتنع غريه،  ممن قد ُت�سّول له نف�سه �رتكاب جرم مماثل،  من �لإقد�م 
على ذلك.  �أي �أن دعاة �ملذهب �لنفعي يدعون �إىل حتذير وتخويف 
بالفعل.  جمرم  فيه  يعاَقب  �لذي  �لوقت  يف  بالإمكان،  �ملجرم 
�أجـل  من  �جلرمية  ملكـافحة  �لوحيـد  �ل�سـالح  �جلز�ء  هي  فالعقوبـة 
خـدمة �ل�سـالح �لعـام. وذلك، ملا تنطوي عليه من �أمل يحقـق �لردع 
ملجموع �لأفـر�د. �إن �لعقوبة ت�سّكل عن�رص�ً هاّمًا لبّد للفرد �أن ي�سعه 

ُن�سب عينيه عند حماولته �لقيام بفعل ما. 
فلعّل �لعقوبة �ملتــرّتـبة على �جلرم كفيلة باإبعاده عن �لفعل 
�ملنَكر. و�مل�رصع من جهته، يجب عليه �أن يقّدر �لعقوبة مبا يت�ساوى 
مع حجم �جلناية �ملرتَكــبة، �أي مع حجم �ل�رصر �لذي �أحدثه �جلرم 
هذه  ويف  �ملرتَكــب.  �خلطاأ  جل�سامة  �أو  �جلاين  لق�سد  �عتبار  دون 
�لفكرة، يبدو تاأثــري)رو�سو( و )مونت�سكيو( جلّيـًا يف هذ� �ملذهب، �إذ 

يتعلق �لأمر بالت�ساوي بني حجم �جلرمية و�سّدة �لعقوبة. 

املطلب الثالث: حتّري العدالة املطلقة.  

نالحظ هنا �أي�سًا تو�فق هذ� �ملطلب يف هذ� �ملبحث مع نظريه 
قد  و  �لعد�لة.  حتّري  يقابلها  �لعد�لة  فـُمجانبة  �ل�سابق.  �ملبحث  يف 
)كانط(.   �لو�جب  فيل�سوف  و�سع  من  هي  �لأوىل  �أن  كيف  معنا  مّر 
ر�ئد  و�سع  ومن  �لفيل�سوف،  هذ�  و�سع  من  هو  �لتحّري  مبد�أ  كذلك 
�لديالكـتـيك يف �لفكر �حلديث وهو )هيجل(،  �ملفكر �لأملاين �ل�سهري 
�لذي عا�ض بني �لقرنني �لـ 18 و �لـ 19.  و قد تاأثر بفل�سفة )كانط( 
وبالعقالنية �لديكارتية و بفل�سفة )�أفالطون (.  كما �أّثــر بدوره عميقًا 

يف تاريخ �لفل�سفة �ملعا�رصة.  
يرى )كانط( �أن توقيع �لعقوبة على �ملجرم يجب �أن تـتـم،  ل 
�أو ردع �لآخرين و تخويفهم،  فهذ� �لهدف ياأتي يف  �أجل ردعه  من 
�لعقوبة على  يقـتـ�سي توقيع  �لعد�لة  و�إمنا ميز�ن  �لثانية.   �لدرجة 
كل جرمية مرتـَكبة.  فال ُيعقـل �أن تكون هنالك جرمية بدون عـقوبة.  
فكل خطاأ ينـتـظر �لت�سويب و كل خطيئة تـنـتـظر �لتـكفري. و�حرت�م 
�لعدل هو من �حرت�م �لعقل وجتاهل �لأول من جتاهل �لثاين.  و�لعقل 

هو �أغلى و�أ�سمى ما عند �لإن�سان. 
حرية  على  �عتدى  قد  �ملجرم  �أن  ماد�م  �أنه  يوؤكد  )كانط(  �إن 
�لآخرين �أو على �أمو�لهم و�أعر��سهم؛ فيجب �أن يلحق به �أذًى و�رصر 
لي�ض  وهذ�،  للغري.  �سّبـبـه  �لذي  �ل�رصر  حجم  مع  حجمه  يـتـنا�سب 
ملنعه من �لَعود �إىل �جلرمية �أو لتخويف �لغري من �لقــتـد�ء به؛ و�إمنا 
لإحقاق �حلق و�إقامة �لعدل. �إنه يدعو �إىل �عتبار �لعدل قبل �عتـبار 
حناه �سابقًا  �ملنفعة يف �لتـ�رصيع، بناء على مذهبه �خللقي �لذي و�سّ
مبا فيه �لكفاية. فوفـقًا لنظريته �خللقية؛ يرى )كانط( �أن ��ستعمال 
غاية  لتحقـيـق  و�سيلة  �تخاذه  يعني  �لعام؛  للردع  �ملجرم  عقوبة 
وهي حتقيق �مل�سلحة �لعامة �لجتماعية، مّما يتـنافى مع مبادئه 
�ملثالية. �إن �لو�جب عند )كانط( و�جب مثايل، مطلق وخال�ض من كل 

منفعة ومن كل فائدة ورغبة. 
�أن جماعة من  لو  للتو�سيح. مفاده؛  ي�رصب فيل�سوفنا مثـاًل 
�لنا�ض تـقيم يف جزيرة نائية و�أر�دت مغادرة هذه �جلزيرة،  بحيث 
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تفرتق �جلماعة ويذهب كل و�حد يف �سبيله،  وكان من بيـن �لأفر�د 
�أن  �جلماعة  فعلى  �قرتفها؛  جلرمية  بالإعد�م  عليه  حمكوم  �سخ�ض 
ُتـــنـّفــذ فيه �حلكم قبل �لفــتـر�ق.  وهذ�، رغم �أن �لغر�ض �لنفعي من 
�إذ �أن �جلماعة �سَتــنحّل. ولكن، يجب �أن  ور�ء هذ� �لتنفيذ غري و�رد، 

يتّم ذلك لإقامة �لعدل و �حرت�م �لعد�لة �ملطلقة. 
يف  �أخطاأ  لكنه  لإر�دته  مالكًا  خُميـّر�ً،  كان  �أنه  مبا  فاملجرم 
��ستعمال هذه �لإر�دة؛ فعلى �لقا�سي �أن يطّبق عليه �لعقوبة �ل�رصعية،  

بغ�ض �لنظر عن �لفائدة �ملرجـّوة من ور�ء هذه �لعـقـوبة.  
ثم ياأتي )هيجل( ليذهب مذهب )كانط(،  حني يرى �أنه من حّق 
و�لمتناع عن  يعاِقب.   �أن  �مل�رّصع  و�جب  ُيعاَقـب ومن  �أن  �ملجـرم 
معاقبة �ملجرم هو �إهانة للعقل �لإن�ساين يف هذ� �ملجرم من خالل 
جتاهل عقوبته. �إن �لعنف �لعقابي �مل�سلط عليه؛ ت�رُصّف عادل لي�ض 
�إر�دة �ملجرم ويعك�ض حريته  و�إمنا لأنه عنف يج�ّسد  ذ�ته فقط،  يف 
و�ع  عاقل،  كائن  عن  �سادر  لفعل  ي�ستجيب  عنف  �إنه  تفكريه.  و 
ومالك لإر�دته. وفيما ياأتي، فقرة هامة للمفكر )هيجل(،  �سنوردها 

تو�سيحًا ملوقفه يف فل�سفة �لقانون : 
�إعطاء قيمة لت�سّور �جلرمية،  �لدولة ل يجب عليها فقط،  )�إن 
ملعقوليتها يف ذ�تها و لذ�تها،  �سو�ء بقبول �لفرد �أو برف�سه.  و�إمنا 
�لفرد  �إر�دة  �إن  �ل�سورية.  معقوليـتها  �إبر�ز  �أي�سًا  �لدولة  على  يجب 
حّقـه  من  جزء�ً  �لعقوبة  �عتبار  ومبجرد  �ملجرم.   فعل  يف  حمتو�ه 
و�أنـنا ل مننحه هذ�  نـ�سـّرف �ملجرم كـكائن عاقل.  فاإننا  �خلال�ض؛ 
عندما  ول  ردعه  يجب  خطري�ً  حيو�نًا  نعـتـربه  عندما   ]...[ �ل�رصف 

نكـتـفي بـتخويفه وتــقوميه()11(. 
ولو �سئـنا �لعودة �إىل جدلية )هيجل( �ل�سهرية؛ قـلنا �إن �جلرمية 
تــنطوي على نـفي للعد�لة �لتي يقوم عليها �لنظام �لقانوين. و�أن يف 
تطبيق �لعقوبة نـفـيًا لهذ� �لنفي. فاإذ� كانت عـنـفـًا؛ فهي عنـف قائم 
على حق، لي�ض فـقط يف ظل �رصوط معيـّنة ؛ و�إمنا لأنه قـ�رص لحق 
ه ملكافحة  ُيـلغي ق�رص�ً �سابقًا) 12(. ويوؤّكـد )هيجل( �أن �لعـنـف �ملوجَّ
�لإجر�مي  للعـنـف  ومعقول  م�رصوع  فعل  رّد  هو  �لتوح�ض  همجية 
ه �سد معنى �حلرية  �ل�سادر عن �لإر�دة �لطبيعية ل�سخ�ض ما و�ملوجَّ
�ملوجودة يف ذ�تها، هذه �حلرية �لتي ُتـعتــرب و�سية على هذه �لإر�دة 
�إبطال �جلرمية ت�سديد لَدْين،   : )�إن  �لعمياء �لهمجية. يقول ) هيجل( 
ه �سد �لعنف ووفـقًا للوجود،  حينما  وفقًا للمفهوم ؛ لأنه عنـف موجَّ
يكون للجرمية حجم كيفي وكّمي ُمعنّي،  باإمكانه �أن يجد نف�سه من 

جديد يف نفيها مبا هو وجود()13(. 
وهكذ�، يلتقي )هيجل( مع )كانط( يف �عتبار �لعقوبة ت�رصيعًا 
عادًل يف ذ�ته ومثاليًا ولي�ض و�سيلة لردع �ملجرم وردع �جلماعة. 
فهي مبثابة ت�سفية ح�ساب �سابق ولي�ست �إجر�ًء مّتجهًا نحو حت�سني 

�لأحو�ل يف �مل�ستقبل. 
�إن دفاع )هيجل( عن �لعقوبة يف �لتـ�رصيع �جلنائي لي�ض غريبًا 
من طرفه.  فهو م�ستَمــّد من متجيده للدولة ونظرته �ل�سهرية لها، على 
�لروح يف  تـــتجلى فيها  �أن  �لتي ميكن  �أنها متّثــل �سقف �ملعقولية 
�سريورتها نحو �ملطلق. ومبا �أن �لتــ�رصيع عالمة على وجود �لدولة؛ 
فكل ما ين�ض عليه جديـر بالحرت�م و�لتبجيل. �أما ما قـد ُيحَتـج به 
من �رصر وق�سوة تـلحق �لفرد من هذ� �لتـ�رصيع؛ فهذ� ل �أهمية له يف 
نظر هذ� �لفيل�سوف. فـالفرد عنده، ُوجد مـن �أجل خدمة �جلماعة، بل 

ل معنى له خارجها. �إننا �أمام فكر جديل ل ُيعـيـر للجزء كبري �هتمام 
مبعـزل عن �لكل.  فما ي�ستحق �لتبجيل و�لتقدير هو �لكل ولي�ض �جلزء، 

�جلماعة ولي�ض �لفرد. وهي ��ستعادة لفكر �أفالطون يف ثوب جديد.  
م�ستوحاة  �جلنائية  �ل�سيا�سة  يف  )هيجل(  فنظرية  وعليه، 
�لفل�سفي  �ل�سيا�سية.  وهذه �لأخرية م�ستوحاة من ن�سقه  من فل�سفته 

�جلديل �لعام. 

املبحث الثـالث: مناقشة االجتاه الفلسفي احلديث.  
�لجتاه  وتـقيـيم هذ�  مناقـ�سة  �إىل  �ملبحث  �سنـتـطرق يف هذ� 
لأمثـل  ت�سّورهم  وحول  �جلرمية  م�ساألة  من  ُدعاتـه  موقـف  حول 
�سيا�سة جنائية كفـيلة مبكافحتها. ور�أينا �أن نعر�ض هذه �ملحاولة 
و�لآخر  �لأوىل  للمدر�سة  �ض  خم�سّ �أحدهما  مطلبني  يف  �لنقدية 

للمدر�سة �لثانية.

املطلب األول : مناقشة املدرسة الفلسفية األوىل. 

�لتـنوير يف  �إىل مناق�سة فال�سفة  �سنـتـعر�ض  يف هذ� �ملطلب، 
�لفرع �لأول ثم مناق�سة �لنزعة �لنـفعية يف �لفرع �لثاين.  

الفرع االأول: مناق�سة فال�سفة التنوير.  
ر�أينا �أن فل�سفة �لتنوير )وُتعَرف بفل�سفة �لأنو�ر �أي�سا ( عرفت 
كتاب  �ساحب  )مون�سكيو(  مثل   ،18 �لـ  �لقرن  يف  بارزة  �أ�سماء 
 ) �لفل�سفية(،  ) رو�سو  �لقو�نني(، )ديدرو( �ساحب )�ملو�سوعة  )روح 
�ساحب )�لعقد �لجتماعي( و) فولتري( �لفيل�سوف �لثـائر و �ل�ساخر. 
وهوؤلء �ملفكرون هم �لذين كانو� ور�ء �لثورة �لفرن�سية على �لإقطاع 
جميع  يف  �سامل  تغيري  من  ذلك  عن  جنم  وما  �لكني�سة  وحليفته 

�مليادين، لزلنا ن�سهد ونعي�ض �آثاره �إىل يومنا هذ�.  
ويف جمال �لقانون و�ل�سيا�سة �جلنائية، ر�أينا �أنه بف�سل هوؤلء 
�لفال�سفة؛ �ّتـجه �لت�رصيع �حلديث �إىل �إقامة �مل�سوؤولية �جلنائية و– 
�أجل  من  و�لعقاب  �لتجرمي  يف  �ل�رصعية  مبد�أ  �إقر�ر  �إىل   – بالتايل 
تـّم  تـعاُقــد  نـتـيجة  هو  �لقانون  �أن  �أ�سا�ض  على  وهذ�،  مكافحتها. 

�إبر�مه يف عهد �حلالة �لطبيعية.  
فمن �ملز�يا �لتي جّرتها هذه �لفكرة )فكرة �لتعاقد( من �لتب�سري 
بالدميقر�طية و�لدعوة �إىل �مَلَلكية �لد�ستورية من طرف )رو�سو( و ) 
�سلطة  من  �لتـ�رصيع  �سلطة  �نـتــز�ع  �إىل  �أدت  �أنها  ؛  بالرتتيب   ) لوك 
�لق�ساء.  لكن، ل يوجد دليل تاريخي و�حد يثـبت وقوع هذ� �لتعاقد 
�أ�سحابها.  خيال  ن�سج  من  �أ�سطورة  جمّرد  فهو  �ملا�سي.   يف  فعاًل 

لكنها مثلما قيل : )�أ�سهر �أكـذوبة ناجحة(. 
على  �جلرمية  �إقامة  �إىل  دعت  �أنها  �لفل�سفة؛  هذه  مز�يا  ومن 
�أفعاله.  ركن �مل�سوؤولية �جلنائية. فاملجرم هو �مل�سوؤول عن نـتائج 
�ساحة  تربئة  مّتت  بهذ�،  و  لإر�دته.  و�ملالك  �لو�عي  هو  و�مل�سوؤول 
وهذ�،  �لأهلية.   ناق�ض  عن  �لعقوبة  تـخـفـيـف  وتــّم  لأهليته  �لفاقد 
بعد �أن كانت �جلرمية تقوم على �أ�سا�ض ركـن �ل�رصر فقط،  وقبل ذلك 
على ركن �لأمل فقط ؛ �لأمر �لذي جعل �لعقاب – قدميًا- يتخذ طابع 
�أعجم،  بل حتى ولو  �لفاعل،  حتى ولو كان حيو�نًا  �لنـتــقام من 

كان �سيئًا جامد�ً.  )14(
�أ�سا�ض  �أقام �جلرمية على  �لذي  �لفكر �جلديد  وعليه، فمع هذ� 
�مل�سوؤولية؛ �تخذ رّد �لفعل على �لإجر�م �سورة �لعقاب بدًل من �سورة 
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و�لعقاب.  �لتجرمي  �رصعية  مبد�أ  �إقر�ر  بذلك  ومّت  و�لنتــقام.  �لإيالم 
فتخل�ست �لب�رصية من تع�ّسف �لق�ساء �حُلـكمي �لذي جعل �لنا�ض، ول 
�سيما �لب�سطاء منهم يعانون من ممار�سة �لق�ساة و�حلكام �لهمجية 

�لال�إن�سانية. 
غري �أن �إقامة �مل�سوؤولية و�جلز�ء على مبد�أ �لإر�دة �حلرة؛ هو 
�إىل   – �لب�رصي  �لعقل  يتو�سل  مل  ميتافيزيقية  فكرة  على  تاأ�سي�ض 
يومنا هذ� – �إىل حّل قطعي يقـيـني ب�ساأنها. فم�ساألة �جلرب و�لخـتـيار 
هي م�ساألة فل�سفية جّد معّقــدة لز�لت على ب�ساط �لبحث. وتاأ�سي�ض 
غري  م�سادرة  على  تاأ�سي�ض  هو  فيه،  م�سكوك  ركن  على  �مل�سوؤولية 
موثوق بها. ومن ثّم، فركن �مل�سوؤولية ذ�ته قابل لل�سك و�لت�سكيك من 

�لناحية �ملنطقية. 
�لتجرمي  �رصعية  مبد�أ  من  �لفل�سفة  هذه  عن  ينتج  ما  �أّمــا 
و�لعقاب؛ فف�ساًل عن كون هذ� �ملبد�أ نتيجة من مقــّدمات غري يقينية؛ 
فهو مبثابة َقـــيـد ُيكـّبـل �لقا�سي ويجعل منه �سخ�سًا �آليـًا،  خا�سعًا 
�إىل حرفية �لن�سو�ض �لت�رصيعية،  مطاَلبا بتطبيق �لقانون فقط على 
ح�ساب �لنظر يف روح �لقانون.  ومن ثّم،  نكون �أمام و�سع ل ميكن 
�أن َيــر�سى به �ساحب )روح �لقو�نني( نف�سه �لّد�عي �إىل هذ� �ملبد�أ.  

�لختيار  هو  �مل�سوؤولية  �أ�سا�ض  كان  لو  �أخرى،  جهة  ومـن 
فقط – �إىل جانب �لوعي طبعًا – لكان من �لو�جب �أن يتباين �جلز�ء 
ويتـــفاوت ح�سب تــفـاوت حرية �لخـتـيار لدى كل جمرم. فكلما كان 
�ملجرم حّر�ً؛ كلما كان من �لو�جب ت�سديد �لعقوبة عليه. وكلما كان 
منقاد�ً؛ كلما كان من �لو�جب تخفيف �لعقوبة عليه. ومن ثّم،  يجب 
�لختيار  بحرية  يتمتعون  �لذين  �لأ�سوياء  �لأ�سخا�ض  نحا�سب  �أن 
�لإر�دة  �سعـيفي  �لأ�سويـاء،   غيـر  نحا�سـب  مما  �أكرث  وبالإر�دة،  
�لنحر�ف  �أو  كـاملر�ض  خمتلفة  �سـغوط  تـاأثري  حتت  �لو�قعني  و 
�ل�سجن بالأ�سوياء �ل�ساحلني  �إلخ.  وهكذ�، �سنزّج يف   .. �لجتماعي. 
�لذين �رتكبو� َعـَر�سا جر�ئم و�سنرّبئ �ساحة �ل�سو�ذ و�ملنحرفني ذوي 

�ل�سو�بق �لق�سائية.  
بل  بها.  تـاأخذ  ول  �حلديثة  �لقو�نني  ترف�سها  �لنتيجة  وهذه 
عادة ما تــق�سو على ذوي �ل�سو�بق �لق�سائية من �ملجرمني وتخـّفــف 
من حما�سبتها ّتـجاه �ل�ساحلني وذوي �ل�سفات �ل�سوية �أي جّتاه �أكرث 
�لنا�ض �ختيار�ً يف ما يرتكبون من جر�ئم)15(. �إذن،  فما د�مت هذه 
�لنتيجة مرفو�سة ؛ فاملقدمة وهي �لقول بحرية �لختيار مرفو�سة 
�لّرفع  �لأقل - م�سكوك فيها.  و هذ�، طبقًا لقانون  �أو على  �أي�سًا - 

�ملنطقي.  
الفرع الثاين: مناق�سة النزعة النفعية.  

�لع�رص  يف   – معنا  مّر  كما   – �لنـفعية  �لنزعة  هذه  يتـزعم 
)ج.  و  �لأب  مل(  )جيم�ض  بنتام(،   و)  �إيطاليا  يف  )بكاريا(  �حلديث 

��ستو�رت مل( �لبن يف �إجنلرت�. 
من  م�ستوحى  مبد�أ  من  تنطلق  �ملدر�سة  هذه  �أن  ر�أينا  وقد 
�لطبيعة �لب�رصية وهو �مليل �ل�سديد �إىل �للذة و�ملنفعة. وعلى ُهــدى 
هذ� �ملبد�أ؛ ينبغي �أن يتــّم �لت�رصيع. وقد �رصحنا هذه �لفل�سفة �سابقًا. 
�إىل �لو�قع �حل�سي و�لنف�سي �لب�رصي  �إخ�ساع �لقانون  �أن  غري 
�أن يكون  �إخ�ساع ما يجب  �ل�سهو�ت و�لغر�ئز؛ هو  �لرغبات،  �إىل  �أي 
�إىل ما هو كائن. مبعنى، �إخ�ساع ما هو معياري مثايل �إىل ما هو 
�أن رجل  �إذ  �لأَْوىل؛  و�سعي قائم،  وهو �جتاه خاطئ.  فالعك�ض هو 

�لأخالق– يبنّي  �أو  �لدين  رجال  �لو�عظ من  مثل  – متامًا  �لت�رصيع 
و�إل وقع حتت طائلة  تركه،  وما يجب  فعله  �لإن�سان  ما يجب على 
مع  يتو�فق  �سلوكه مبا  يكـيـّـف  �أن  عليه  �لنا�ض  من  و�لفرد  �لعقاب. 
�ملجتمع  يف  �ساحلًا  �سخ�سًا  يكون  حتى  �ملثالية،  �ملعايري  هذه 
وحتى ينجو من �لعقوبة. و�إل،  مَلا كان هناك ُم�سّوغ لو�سع قو�نني 

ولوجود �رص�ئع و�سعية كانت �أو �سماوية.  
كائن  هو  ما  يتجاوز  لكونه  �لإلز�م  �سفة  َيحمل  فـالقانون 
وما هو طبيعي. فما �لد�عي �إىل قانون يعك�ض �لطبيعة �لب�رصية وما 
تتمّيز به من �أنانية وميل �سديد �إىل تلبية �لغر�ئز؟! �ألي�ست هذه دعوة 
على  �لقوي  ي�سيطر  �لغاب(؛ حيث  )قانون  �إىل  �لعودة من جديد  �إىل 
على  �لكّل  حرب  تن�سب  و  �ملحتال  فّخ  يف  �ل�ساذج  يقع  و  �ل�سعيف 
:)�لإن�سان ذئب لأخيه  ��ستهر بعبارة  �لذي   ) �لكّل كما يقول ) هوبز 

�لإن�سان.(؟ 
فل�سفة  معها  و  �لقانونية،   و  �خللقية  )بنتام(  فل�سفة  فعاًل! 
�لنظام  �إر�ساء  �إىل  للدعوة  جاء  �إيديولوجي  �َسـنـد  هي  )بكاريا( 
�لليرب�يل يف بلد�ن �أوروبية على �أنقا�ض �لنظام �لإقطاعي �ملتحالف 
مع �لكني�سة وتعاليمها �لبالية يف �لأخالق و�لقانون.  فالإر�ساد�ت 
�للذ�ت(،  �لفرد و�ملتمثــلـة فـي )ح�ساب  �إىل   ) ) بنتام  يقــّدمها  �لتي 
�لر�أ�سمايل  لكي ي�سري �سخ�سًا فا�ساًل ؛ هي �سورة حّية لرّب �لعمل 
�أو �لتاجر �ملدعّو �إىل �إقامة م�ساريع.  فامل�رصوع �جلّيـد، �لأقرب �إىل 
�لتحقيق، ذو �لفائدة �لأكرث و�لأ�سمن ؛ هو �جلدير بالإن�ساء و�لتج�سيد. 
�أنه يجب �لعرت�ف مبا للردع �خلا�ض وللردع �لعام من  غري 
�لكاّفة من  �إىل �جلرمية ومن منع  �لَعــود  تاأثري يف منع �ملجرم من 
�أن تكون هناك جرمية بدون جز�ء.  ُيعَقـل  �لنا�ض من حماكاته. فال 
و�إذ� كان �جلز�ء �لديني و�خللقي من طبيعة روحية وغــيبـية؛ فاجلز�ء 
�لقانوين هو من طبيعة مادية يتّم توقيعه على �ملجرم وهو حّي بني 

�لأحياء. 
َبــيـد �أن �جلز�ء لي�ض �رصطًا كافيًا يف تقومي �سلوك �لنا�ض و– 
هو  دليلنا  و  �لجتماعية.  و�لآفات  �جلر�ئم  على  – �لق�ساء  بالتايل 
للق�سا�ض. بل قد  �لبلد�ن �ملطّبقة  ��ستمر�ر وجود �جلرمية حتى يف 
جند �أن م�ستوى منحنى �لإجر�م يف بع�ض هذه �لبلد�ن يكون �أكرث منه 
يف بلد�ن �أخرى. ويكفي كمثال لهذ�؛ �أن نقابل بني �لوليات �ملتحدة 
�لإمريكية �ل�سهرية بقانونها �جلنائي �لقا�سي وبلد معتدل كال�ّسويد. 

املطلب الثاني : مناقشة املدرسة الفلسفية الثانية.  

)كانط(  مذهبي  مناق�سة  �إىل  �سنتعر�ض  �ملطلب،  هذ�  يف 
و)هيجل( يف فل�سفة �لقانون.  

لقد مّر معنا �أن �إ�سافة هذه �ملدر�سة �لثانية �إىل هذ� �لجتاه 
ركن  جانب  �إىل  �آخر  ركن  على  تقوم  �جلرمية  �أن  بيان  يف  تــتمثـل 
�مل�سوؤولية �جلنائية، وهو ركن �لنحر�ف عن �لعد�لة. ومن ثمة، يجب 
حتّري �لعد�لة �إن �ساء �مل�رّصع مكافحة �جلرمية ح�سب هذه �ملدر�سة. 
قبل كل �سيء، نالحظ �لتناق�ض �ملنطقي �لو��سح بني �لنزعة 
�لـنـفعية لدى �ملدر�سة �لأوىل و�لنزعة �ملثـالية لدى �ملدر�سة �لثانية. 
فلي�ض من �ل�ّسهل منطقـيًا ول قانونـيًا �لتوفيق بني هاتني �لنزعتني 
بالردع  �سيهتم  �لنفعية،  بالنزعة  تاأثر  �إذ�  فامل�رّصع  �ملتعار�ستني. 
�ملثالية؛  بالنزعة  تاأثر  و�إذ�  معًا.  بهما  �أو  �لعام  بالردع  �أو  �خلا�ض 
�سيكون هاج�سه هو �إقامة �لعد�لة جلرم مّت �رتكابه، بقطع �لنظر عّما 
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ميكن �حل�سول عليه من فائدة وم�سلحة من ور�ء �لت�رصيع �لعادل. 
بينما  �مل�ستقبل،   �إىل  باهتمامه  يّتـجـه  �لنفعي  �مل�رّصع  �أن  مبعنى، 
�مل�رّصع �لكانطي يّتـجـه باهتمامه �إىل �ملا�سي.  ول َيـخفى ما يف 

�لأمر من تعار�ض وتناق�ض. 
ومن جهة �أخرى، يت�سح �أن فيل�سوف �لو�جب )كانط ( يرف�ض 
وخمتلف  �لغر�ئز  �لعو�طف،  �لأهو�ء،  على  �لت�رصيع  �إقامة  ب�سدة 
�لت�رصيع  �أن  �لأغر��ض و�لدو�فع �ملادية و�ملعنوية. وهذ�، لأنه يرى 
�لأهو�ء،  وليد  ولي�ض  �لعقل  وليد  متعاليًا،  مثاليًا،  يكون  �أن  يجب 
�لإن�سان  يف  �لقادرة  �لوحيدة  �لقوة  هو  فالعقل  و�لعو�طف.  �لغر�ئز 
على �إن�ساء ت�رصيع ثابت، نزيه، مو�سوعي، �سالح لكل زمان ومكان 
وعادل ل مكان فيه للتناق�ض و�ل�سطر�ب و�لذ�تية. فــ )كانط( يرى 
�أنه ماد�م �أن �لعقل قد برهن على �سالحيته وَقـدر على �إن�ساء قو�نني 
قطعية  جنائية  قو�نني  �إجناز  على  قادر  فهو  وفيزيائية؛  ريا�سية 

جتعل من �لدولة، دولًة فا�سلة وعادلة. 
دعوة  )كانط(  دعوة  �أن  يثبت  �لو�سعية  �ل�رص�ئع  و�قع  لكن، 
مثـالية مل تـتحقق على �أر�ض �لو�قع. فرغم �أن ما ينادي به هو عني 
�لعقل؛ لأن كلمة )قانون( تعني �لثبات، �لقطعية و�ملو�سوعية، ورغم 
�أن �لعد�لة �حلقيقية هي عد�لة للجميع، رغم كل ذلك؛ فاإن �لقو�نني 
�لو�سعية �لت�رصيعية ظلت وما تز�ل رهن �لتغيري، �لتبديل و�لتعديل. 

وهذ�، نتيجة تغرّي �لظروف،  �مل�سالح و�لأهو�ء.  
مبثـابة  تـبقى  �أن  فهي  ؛  قيمة  من  )كانط(  لدعوة  كان  و�إذ� 
�ملثـل �لأعلى �لذي يطمح رجل �لقانون �إىل �لو�سول �إليه �أو �لقرت�ب 
منه على �لأقل.  فما �أروع �أن يعكف �مل�رّصع على �عتبار �لإن�سانية 
�لق�سا�ض  يف  �ملطلق  �لعدل  �إقامة  وعلى  و�سيلة  ل  ذ�تها  يف  غاية 
بني �لنا�ض! فاإذ� عّز عليه بلوغ �مل�ستوى �ملطلق؛ فال �أقّل من بلوغه 

�مل�ستوى �لن�سبي. 
حتقيق  على  �لب�رصية  �لو�سعية  �لقو�نني  عجزت  �إن  �أنه  َبــيد 
ذلك.   من  متّكنت  �لغـّر�ء  �لإ�سالمية  �رصيعتنا  فاإن  )كانط(؛  َمطَمح 
ظل  يف  �لق�ساء  وحالة  �ل�رصيفة  �لنبوية  و�ل�سّنــة  �لكرمي  فالقر�آن 
�خلالفة �لر��سدية، ويف فـرت�ت خمـتـلفة من تاريخ �لإ�سالم،  كل ذلك 
يوؤكد �إقامة �لعدل �ملن�سود بني �لنا�ض نظريًا وعمليًا. وهذ�، �إىل درجة 
�لإ�سالم،  د�ر  يف  �لإقامة  لون  يف�سّ �مل�سلمني  غري  من  �لكثري  جعلت 
�أبناء مللهم ونحلهم. وكان من  ليفـلـتـو� من ظلم و قهر �حلكام من 
نتيجة دعوة �لإ�سالم �إىل �لعدل، وممار�سة �لق�ساة و�حلكام �لعادلة؛ 

�أن �ختار �لكثري من �لنا�ض �عتناق �لإ�سالم بكل حما�سة. 
�سخ�سًا  �مل�رّصع  يكون  �أن  بني  ف�سـّتـان  ذلك،  يف  عجب  ول 
وزمانه،  بيـئـتـه  جتاوز  عن  وعاجز�ً  و�مل�سالح  �لأهو�ء  تـتـنازعه 
�أن يكون �مل�رّصع هو �هلل جّل �ساأنه، �ملتعايل على كل �سيء،  و بني 

�لعليم بكل �سيء و�لكامل �ملنـّزه عن كل نـق�ض.  
ويف هذ� �ملجال، يرى �لأ�ستاذ )عاّلل �لفا�سي(؛ �أننا لو ُعــدنا 
م�ستـقـلة  ظهرت  �لعد�لة  فكرة  �أن  لوجدنا  �لأوروبي؛  �لتاريخ  �إىل 
�أما  و�لُعـــرف.  �لقانون  �أي جاءت من خارج  �ل�رص�ئع،   عن جمموع 
�لقر�آن و�ل�سنة  �لإ�سالمية؛ فكان م�سدرها  �ل�رصيعة  �لعد�لة يف  مبد�أ 
�لكتاب  من  �لأحكام  ��ستـنـباط  يف  يتمثـــل  �لذي  �لأئمة  و�جتهاد 
و�ل�سنة. )فالعد�لة يف �لإ�سالم من �سميم �لتطبيق لالأحكام �ل�رصعية 
ولي�ست نظرية م�ستقلة عنها.( )16( �إن �لعد�لة يف �ل�رصيعة �لإ�سالمية 

تنطوي  �لتي  �ل�رصيعة  مقا�سد  من  �أي�سا  وُتــوؤخذ  عليها  من�سو�ض 
على كل �حلو�دث و�لأحكام �ملمكنة.

وعليه، فاحلكم �لذي ُيـوؤخـذ بطريقة �مل�سلحة �أو بالقيا�ض �أو 
بال�ستح�سان �أو غري ذلك من �رصوب �لجتهاد؛ هو حكم �رصعي نابع 
ها فيما ياأتي: حفظ �لدين،  من مقا�سد �ل�رصيعة �لعادلة �لتي نلخ�سّ
حفظ �لعقل، حفظ �لنف�ض، حفظ �لن�سل وحفظ �ملال. )وهذه �مل�سالح 
جميع  يف  عليها  �ملتـفـق  �لأمور  من  �حلقيقة  يف  ُتــعـَــّد  �خلم�ض 
�لعقول  جميع  عليها  تتفق  �لتي  �ل�سماوية  وغري  �ل�سماوية  �ل�رص�ئع 

�لنرّية؛ حيث �أنها ُتعـتـبـر م�سالح ُمعـتـبـرة.()17( 
وما ُدمنا ب�سدد �حلديث عن �لعد�لة يف �لإ�سالم؛ فـيـُ�ستح�سن 
�أن  �لنا�ض  بني  حكمتم  )و�إذ�  وجل:  عز  بقوله  �ملبحث  هذ�  نختم  �أن 
حتكمو� بالعدل()18(. وقوله تعاىل: {اإن اهلل يحب املق�سطني})19(. 
وقوله جل �سـاأنه: {اأالّ تطَغوا يف امليزان. و اأقيموا الوزن بالق�سط وال 
�لّد�لة على  �إىل غري ذلك من �لآيات �لكرمية  امليزان})20(  ُتـخ�رشوا 
ذلك. ومن �لأحاديث �لنبوية �ل�رصيفة يف هذ� �ل�ساأن؛ قوله �سلى �هلل 
عليه و �سلم: )واهلل لو اأن فاطمة بنت حممد �رشقت ؛ لقطعُت يدها(

)21(. وقد جاء يف �حلديث �لذي يرويه �لبخاري، �أن �أّول �ل�سبعة �لذين 

ُيــظلهم �هلل يوم �لقيامة، يوَم ل ظّل �إل ظله، �إمام عادل)22(. 

خامتة : 
�ل�سيا�سة  يف  �حلديث  �لفل�سفي  �لجتاه  هذ�  فاإن  يكن،  ومهما 
�إيديولوجية ل�سطر كبري من �لقو�نني  �جلنائية ي�سّكل خلفية فل�سفية 
�جلز�ئية �ملعا�رصة. واإذا كان هناك من تو�سيات ُي�سمح لنا بتوجيهها 
للمعنــيـّيـن بالفقه والت�رشيع يف دولنا العربية واالإ�سالمية؛ فهي 

كالتايل: 
�سوء . 1 يف  دولنا،  يف  �جلز�ئي  �لت�رصيع  مر�جعة  �رصورة 

�أحكام  �إ�سد�ر  �أمام  �لطريق  قطع  �أجل  من  �حلديث،  �لتنويري  �لفكر 
ق�سائية تع�ّسـفـية جائرة؛ �إذ يقوم هذ� �لفكر على مبد�أ �أن ل جرمية 

ول عقوبة �إل بن�ض قانوين. 
�لت�رصيع . 2 �إيجاد �سيغة توفيقية بني روح  �أجل  �ل�ّسعي من 

�حلديث و�ملعا�رص وروح �لت�رصيع �لإ�سالمي يف �لدول �لإ�سالمية.
جت�سيد�ً لهذ� �لفكر �جلنائي �حلديث ب�سّتى مذ�هبه،  ولن�ض . 3

وروح �لت�رصيع �لإ�سالمي؛ يجب تطبيق �لردع �خلا�ض و�لردع �لعام 
ويجب تطبيق �لق�سا�ض، مبا يكفل مكافحة �جلرمية وتكــري�ض �لعدل 
�لبائد  �حُلـكمي  �لق�ساء  مغـّبـة  يف  �لوقوع  بدون  لكن،  �لنا�ض.  بني 

�لهمجي من جديد. 
�ملعا�رص . 4 �لو�سعي  �لجتاه  على  �لنـفـتـاح  �رصورة 

وي�ستحق  بحثــنا  مو�سوع  لي�ض  �جتاه  �إنه  �لإجر�م.  لعلم  �ملوؤ�ّس�ض 
باأن �جلرمية ظاهرة  �إن دعاته يرون  �آخر.  �أن يكون مو�سوع مقال 
مادية حتدث كلما تكررت �أ�سبابها. ومن ثّم،  فاإن مكافحتها - من 
�لإجر�ء�ت  باّتـخاذ  تـتــّم  �إمنا  بالعقاب،   تـتــّم  ل   – نظرهم  وجهة 
�لو�سعي  �لتّيــار  هذ�  على  فالنفتاح  وعليه،  �لوقائية.  �لحرت�زية 
– بدون �سك- ت�رصيعنا �جلز�ئي من جهة،  وينفع  �لعلمي �سُيـثـري 

يف �لوقاية من �لإجر�م من جهة �أخرى. 
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