
 ء االمسؤولية و الجز

إنزال العقاا  الصاا م ى ال المجارم يقلا  ى ال الجريماة  ا  هل  *                تربية و إصالح له؟هل يجب أن يكون الجزاء قصاص من مجرم أم  *   الســـؤال :

 ة :ـــــــــالمقدم                                  المجتمع؟ 

, أو ير ض أ عال يكون قد قاام بهاا  غان أنهاا  قف الت  يقوم بها بإحساسات مخت فة من خاللها يقدم ى ل الس وكات غير مشروطةنسان    الكثير من الموايشعر اإل

مساؤولية ,  غان أنهاا وليادف أ كاا ه وبهاذا يكاون أماام ال ىوامل تكون قد اقتحمته ل تذكير بهاذه المواقافر ى ل اختيا ه بتنفيذها بهذا الر ض إال أّنها تحت تأثي مبنية

وهذا األخير شكل محو  اختالف بين الفالسفة و المفكارين وى مااء التربياة ,  الت  يقتل  تحمل اإلنسان لتبعية أ عاله المخالفة ل قانون ىن طريق الجزاء و العقا 

م وإصاالحه ىان طرياق إىاالف التربياة و العاال  ، حيث اىتقد البعض بأن الهدف من الجزاء يتوا ق مع تقوين س وك المجر و االجتماع من حيث أساسه والغاية منه

المجارم ل معانااف بمقابال ماا اقتر اه مان وناب ، وبهاذا ي ارح النفس  ، وحيث اىتقاد خخارون أن غاياة الجازاء تتمثال  ا  تحقياق العدالاة بالقصااص ىان طرياق ىمال 

ىقا  المجرم أم تربية و إصالح له؟ وبعبا ف أخرى هل القلااء ى ال اإلشكال حول طبيعة الجزاء. هل أن الجزاء    المسؤولية يجب أن يكون    صو ف قصاص و

 الجريمة يست زم إنزال العقا  الصا م ى ل المجرم بإصالحه و تذهيب س وكه؟

المجارم، وتعاد امثال  العق ية المثالية بالنظرف الم  قة ل عدالة إلل القول بلرو ف إنزال العقا  الصا م بصو ف قصااص ى ال يذهب أنصا  النظرية : 01القلية  قن 

لموقاف كاان  وسي ة ل قلاء ى ل الجريمة و لع س وك المجرم،حيث يكون ىبرف لغياره ماالام الفاىال مك اف ومساؤول أماام إ التاه ووىياه، ونجاد مان أنصاا  هاذا ا

اإل الف،  بإمكاناه أن يفعال أو أن  ك الاوى  ولام يمت الطون و غيرهن من الع ماء و المفكرين و الفالسفة الذين اىتبروا أن لإلنسان مسؤولية م  قة ماوالمعتزلة وأ

 {أنظر الكتا  المد س  تشكيل هذه القلية} ←ال يفعل و بهذا يستوجب إنزال العقا  الصا م بالقصاص ى يه . 

مساؤولية الفاىال ى ال حريتاه  إن النظرية العق ية  غن تشريعها لمبدأ القصاص مان أجال القلااء ى ال الجريماة هاو مشاروع ولايت و ماا، تكاون قاد أسسات  قد :ن

األشاخاص  و جع ت الجزاء غاية  وحية    واته بينما    األصل أن حرية اإلنسان نسبية ال م  قة، و تخلع لجم ة من الحتميات و األحوال كماا أن نفاتالم  قة، 

جاه بالفعل و نتائجه مهم اين  باذلك الفاىال وورو اه، ألن واروف ال يتميزون بنفت المستوى الذهب  هذا من ناحية، أما من ناحية، أخرى  قد اهتن أصحا  هذا االت

 والس وكية لها جزء خاص من المسؤولية مالام الفاىل يولد صفحة بيلاء لذا  القصاص منه قد يرتق  إلل ل جة الظ ن .المجتمع ونشأته التربوية 

وزو و يار  و  روياد أن اإلنساان يخلاع لعادف حتمياات إو أن تصار اته ال تنشاأ ىان يذهب أنصا  النظرية الوضاعية التا  تمث هاا كال مان االمبار   : 02القلية  قن 

لائما إلل أسبا  العمل اإلجرام , ولهاذا يجاب مراىااف ورو اه  وأحوالاه االجتماىياة مسؤول ىنها وال يجوز ىقابه بل ينبغ  النظر  ر هو غيإ الته الخاصة,  بذالك 

المبروزو أن بعض الناس يحم ون استعدالات   رياة و اثياة ل قياام بالجريماة لون أن يكاون لهان اختياا   ا   , حيث يرىالت  ألت إلل ا تكا  هذا الفعل }الجريمة{

أن ياد ع اإلنساان إلاال ولاك،  السا وك اإلجراما  يخلاع لعامال الو اثااة، و معنال هاذا أن سابب المساؤولية هااو االساتعدال ال بيعا  لإلجارام، إو مان شااأن هاذا األخيار 

صا ت مد ساة االي اال  المباروزو مان خاالل ل اساتها ء و االنقيال له,  المجرم يساير سا وكه بمقتلال حتمياة   رياة ال يمكناه االنفاالت منهاا، ولقاد توا تكا  السو

، و بهاذا مجرماون بالعاالف ومجرماون بالمصاال ةل س وك اإلجرام  لادى اإلنساان إلال تقساين المجارمين إلال ىادف أصاناف مجرماون بالو اثاة و مجرماون مجاانين و

إهمااال خ او ف الجريماة ى اال المجتماع  االستالصااال ماثال ل مجاارمين  تكاون العقوباة ل مجاارم تابعاة  اا  شادتها وقسااوتها اىتباا ا مان الوضااع العاام ل مجاارم هاذا لون

 بالو اثة والمجرمين المجانين تكون العقوبة ىامال وألاف إصالح ل مجرم ال انتقاما منه. 

العالن اإلي ال   ير  الذ  يرى أن الظاروف االجتماىياة ها  السابب الوحياد  ا  صانع السا وك اإلجراما ، المتمث ة أساسا  يما لىا إليه أما ىن الدوا ع االجتماىية 

 فعال .  «حتمياة واروف اجتماىياة و تربوياة خاصاة  االفقر الشاديد و الثاروف المفرطاة ك يهماا يبعاث ى ال ا تكاا  الجارائنإن الجريمة ثمرف »ويقول    هذا الصدل 

ى ل هذا يارى  يار  باأن العقاا  و ،خ يرف السرقة ينبع ىن الفقر االجتماى  كما أن شراهة األغنياء تفتح جو ها  تذو  أمامها كل القين  تفرز تجاوزات لها أبعال 

ل لإلنساان إنساانيته، إو الباد مان إصاالح األوضااع البد أن يكون بتحر  الدوا ع الباىثة إلل الس وك اإلجرام ، وبذلك يلع  ير  وسائل العقا  الناجعاة والتا  تكفا

، وهذا ال ياأت  إال مان خاالل  هان السا وك اإلجراما  لادى المجارم، ومماا زال  ا  المحي ة بالمجرم وتهيالة الظروف الت  تقل  إلل لىن تكرا  الجريمة    المجتمع

ر و   نفت السياق بلارو ف األخاذ بعاين االىتباا  حااالت المجارم ويحصار  روياد نساب وازلها ها التح يل النفس  لدى  رويد الذ  حذا هو اآلختدىين هذه اآل اء 

ف ات مان صااحبه  ا  شاكل  ية  هو ينظر إلل اإلجرام بأنه وليد العقد النفساية واالضا رابات السا وكية كالكبات واإلحبااط والقهار،  ينالمسؤولية    الدوا ع الالشعو

اء ى ل ولك ال يعد اإلنسان مسؤوال ىن أ عال تغيب  يها سا  ة الاوى ، لهاذا لايت مان حقناا إنازال العقاا  الصاا م ى ال ىدائية ل مجتمع، وبنانحرا ات أو س وكات 

ىان طرياق إيداىاه المصاحات النفساية وىالجاه حتال نعياد إلماجاه  ا  المجتماع،  كال هاذه المواقاف المجرم بل يجب ى ينا التخفيف من حدف هذه األمراض النفسية 

 قصاص والعقا  يكون مبدأ التربية واإلصالح ل مجرم والجريمة حتل ال يصبح المجرم ضحية    المجتمع.تجمع ى ل أن ال

غير أن هذا يجع نا نسا ن باذلك تسا يما م  قاا ألنناا  ل عوامل االجتماىية من أثر    تحديد وتوجيه الس وك اإلنسان  ىامة واإلجرام  خاصة، امنحن ال نذكر   النقد :

رام  قاد نسان كإ الته الحرف ككائن ىاقل، الفاىل يبقل  غن كل الدوا ع خاضع إل الف اإلنسان بالد جة األولال، و يماا يخاال االساتعدال الف ار  لإلجانتجاهل لو  اإل

جااع السا وك اإلجراما  النظرية كما أن هذا الت و  يلر  صفحا هاماا ىان المساؤولية األخالقياة، أماا المد ساة االجتماىياة التا  بالغات  ا  إ أثبت الع ن خ أ هذه 

تازام بالمباالا األخالقياة الساامية،  ابعض المجتمعاات تعاان  الفقار ولكنهاا ل مجتمع ال يفسر محدولية اإلجرام ى ل بعض أ رال المجتمع بل قد يكاون الفقار لا عاا لالل

ولاك أنهاا قاد تكاون ماالوا نبارز باه المجرماون إجارامهن، و هاذا ماا تتمثل بأسمل معان  الفلي ة، وأما أسبا  إ جاع الجريمة إلل ىوامل نفسية أمر ال يؤكده الواقع 

 يلاىف ىدل المجرمين ويهدل المجتمع.

 يبدو أن ال يمكننا أن نفصل بين المسؤولية و العقا  وولك أنهما مفهومان متالزمان.

راىااف واروف المجارم،  اإن أنصاا  المد ساة الوضاعية قاد غاالوا  ا   اإوا كاان لىااف النزىاة العق ياة التق يدياة قاد أصار وا  ا  االهتماام بالجريماة لون م  التركيب :

 التق يل من قيمة المسؤولية األخالقية ولو  اإللا ف    تحديد الس وك.

لظروف واألسابا  لا ف و العقل واألسبا  الغائبة واالتجاه الع ما  الوضاع  الاذ  يقاول بااإن هذا الجدال يوح  بصعوبة التو يق بين االتجاه الف سف  الذ  يقول باإل

الف حارف ولكان ل بيالاة الفاى ة، ولإلنصاف البد من االىتراف بأن لكل هذه العوامل حلو ها    توجيه الس وك،  المسؤولية ترجع بالد جاة األولال إلال اإلنساان كاإ 

  ومقادا  إ الف اإلنساان حتال ال يكاون العقاا  و ماا الظاروف واألسابا و التربية مفعولهما    تحديد الس وك،  اال بادا إو أن يراىال  ا  ت بياق العقاا  مقادا  ضاغ 

 وانتقاما وال تكون المسؤولية الميتا يزيقية ىمياء كما كانت    الماض .

 

 

 ــة :الخامـ

لقاد أل ك الع ان الياوم و لهذا يمكننا القول بأنه ال يخ و إنسان ى ل وجه المعمو ف من العيو  والمسااوا، كماا ال تخ اوا المجتمعاات مان مظااهر االنحرا اات المخت فاة

غير أنه أصبحت تحذو    ت بيقها ل جازاء سابيل إصاالح المجارم ىان طرياق ل اساة تقدما محسوسا    ل اسة الجريمة وأسبابها وأمكن إلل حد كبير التحكن  يها، 

ف ورو اه  ا  نفات الوقات و ا  جمياع الحااالت أن س وكه، ومن ثن يتأتل لها إلل حد كبير كنح الجريماة والحاد منهاا، وهاذا بت بياق القصااص ى ال المجارم ومراىاا

 مع ق بت بيق مشروىية القصاص حتل ال يكون المجرم ضحية معذبه لكل  رل صالح    المجتمع.يكون الجزاء 

 

 

 




