
١ 
 

 وأهمّیُتها في الس�اسِة الِعقابّ�ة يّ ثقافة الِعلم الجنائ
 (تا�ع)

 )*(مار�ان إیلي مفّرج

 

العقاب  وقد �كونُ  ،ة ال ینفرد بتحق�قها العقاب وحدهوظ�فة اجتماع�ّ  لقانون الجنائيّ فإّن ل .......
ر فكرة العقاب بین تطوّ  ،المقصود بهذا التالزمف .عدم تحق�قها ى إلى�معنى اإلیذاء المقصود لذاته أدّ 

 ،ة وطا�عهار مفهوم الس�اسة الجنائ�ّ وتطوّ  الجزاءالذي قام في األصل على فكرة  ووظ�فة القانون الجنائيّ 
 أحدهما نظريّ  ؛، وجهان لعملة واحدةمتكامالنوهما  واحد أمرٌ ة والس�اسة الجنائ�ّ  نائيّ القانون الج هو أنّ 

  .تطب�قيّ  د، واآلخر عمليّ مجرّ 

 مع الذي ال یبدأ إالّ  ین: فهناك الشقّ ة الشاملة بین شقَّ ومن هنا �جب التمییز في الس�اسة الجنائ�ّ 
القوانین إلى ال�حث والتحقیق  من سنّ  ابتداءً  ا وقضاءً تشر�عً  وقوع الجر�مة، وهذا هو مجال القانون الجنائيّ 

  .ق�المعنى الضیّ  ةالس�اسة الجنائ�ّ عرف ��ُ ما  وهذا .والمتا�عة والمحاكمة

                                                   
 ماستر في العلوم الجنائ�َّة وناشطة حقوق�َّة. )*(



٢ 
 

ب وقوع الجرائم إلى تجنّ  في جوهرها ترمي التي ةة الوقائ�ّ �الس�اسة الجنائ�ّ  عرفاآلخر �ُ  والشقّ  
ومساعدة المجرم الستعادة ح�اته  ة...االقتصاد�ّ أو ة سواء االجتماع�ّ �اّفة ها مصادر  �محاولة القضاء على

ن �العمل على یین والحقوقیّ لس�اق تدخل مساعي وزارة العدل وال�احثین والدراسیّ وتغییر مسارها، وفي هذا ا
ف من وطأة هذه الظاهرة ة تخفّ ، بهدف وضع قوانین متالئمة وعمل�ّ ودوافعها س�اب الجر�مةأدراسة 

 وتساعد على تقو�م الجاني. 

دین األحداث المشرَّ  شكلةم ض لها معظم المجتمعات هية التي تتعرّ مثلة االجتماع�ّ أكثر األومن 
 إ�جاد الحلول السل�مة لهاعدم  نّ �و  ،ةمع تكاثر اآلفات والعلل االجتماع�ّ  تنتشر ال تنفكّ  التي والجانحین

رات، وهي التي من مثل عادة اإلدمان على المخدِّ  خطیر جراميّ إخاذ منحى والد اتّ لألحداث واألد �مهّ 
مة وهو �عتبر خطوة متقدّ  ٦٧٣/٩٨رقم  والسالئف ةت العقل�ّ راثّ المؤ و  راتالمخدِّ  أجلها �الذات صدر قانون 

ن م زهرات على نحو �میّ ن �عامل متعاطي المخدّ أع في هذا القانون فقد حاول المشرّ  ،في هذا المجال
. لذلك تعتبر هذه الخطوة نزل �ه العقابأو  امجرمً أخرى  وتارةً  لى تأهیلإ�حاجة  امر�ًض  تارةً ه اعتبر ف ،سواه 

دخل على هذا القانون �عض مفاه�م الس�اسة أ�ون المشترع  دة من نوعها في القانون اللبنانيّ جر�ئة وفر�
وعدم خلق  ةة تطب�ق�ّ ل�ّ آ أيّ لعدم وضع  د من محتواه �ون القانون ُجرّ  ت�قى ناقصة هاأنّ غیر ة، الجنائ�ّ 
ة للمدمنین ما ز خاّص مراك أيّ نشاء إلى عدم إضافًة إ فةة لمعالجة هذه اآلالمختّص  ةسات العامّ المؤسّ 

 السجن. إدخالهملى إ ي في الوضع الحاليّ یؤدّ 

ة المختلفة فهذه هي المشاكل التي تكون السبب في ازد�اد نس�ة اإلجرام وتدهور األوضاع االقتصاد�ّ  
ة  �التخط�ط للتنم�ة االجتماع�ّ ها إالّ وظهور مشكالت الفقر والبؤس والهجرة وال�طالة التي ال �مكن حلّ 

لف آعادة تأهیل المجرم ومساعدته للتإ �ما والعمل على  ،جاالت العمل واإلنتاج وتحقیق عدالةوفتح م
ل والعمل على ة وغیرها التدخّ ة �وزارة الشؤون االجتماع�ّ المعن�ّ  اتومن هنا على الوزار  ،ثان�ةً المجتمع و 

المجرم الق�ام  عنى بتعل�مة تُ عامّ  ساتعلى استحداث مؤسّ  ة تعتمد في م�ادئهاتطبیق س�اسة جنائ�ّ 
عادة انخراطه  تمهیًدا إلجراميّ النشاط اإل عنجل تحو�ر اهتمامه أ. وذلك من تثق�فه..و ة، عمال الحرف�ّ �األ

 سل�م. في مجتمعٍ 

الجر�مة ظاهرة  التخط�ط لها على أساس أنّ  الحدیث یتمّ  ا للمفهوم العلميّ ة وفقً فالس�اسة الجنائ�ّ  
ا د حتمً ة، ولها �التالي وسائل مكافحتها التي ال تتقیّ �ّ ة أو البیئة واالجتماع�ّ لذات�ّ ا ة لها أس�ابهااجتماع�ّ 

 :الثالثة وهي �فكرة إنزال العقاب، و�تناول هذا التخط�ط �الضرورة قطاعات القانون الجنائيّ 

 ،د أصناف الجرائم وما �قابلها من عقو�ات وغیرها من التدابیرقطاع تشر�ع التجر�م: حیث تحدّ  -
 .ةي التخط�ط هنا الس�اسة التشر�ع�ّ ونسمّ  ى القانون الجنائيّ ذلك ما �سمّ  و�ضمّ 
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ا للكشف ا واجتماع�� من ض�ط المجرم، إذ �جب فحص المجرم ذات��  بتداءً إة: ة الجنائ�ّ قطاع القض�ّ و  -
ا لتقد�مه إلى یدً تمه ،ةة ودوافعه اإلجرام�ّ والنفس�ّ  ةوظروفه اإلجرام�ّ  ته وواقعه االجتماعيّ عن حق�قة شخصیّ 

ة الرام�ة إلى العالج أو التقو�م والتأهیل، وهذا ما حالته من أوجه المعاملة الجنائ�ّ و القضاء لما یتالءم 
 .ةعرف �اسم قانون المسطرة الجنائ�ّ �ُ 

ة بذلك وعلى رأسها مه التشر�عات الخاّص ة وتنظّ سات العقاب�ّ قطاع السجون: وغیره من المؤسّ و  -
 .ةي التخط�ط في هذا المجال الس�اسة السجن�ّ ونسمّ  ،ون قانون تنظ�م السج

 جر�مة و�لّ  ه ما دامت ظروف �لّ ة في أنّ ة أو االجتماع�ّ ة العلم�ّ الس�اسة الجنائ�ّ  ص منطقُ یتلخّ ف
ة �العقاب أو �غیره من الوسائل �جب أن تختلف المواجهة الجنائ�ّ  مجرم تختلف من حالة إلى أخرى، فإنّ 

ح الفرصة لتحقیق أكبر قدر من الغرض المنشود وهو منحالة ما یالئمها �ما � لّ أو تتفاوت، ف�كون لك
ة من أجل إطعام أوالده الصغار الجائعین، ل مرّ : فالشخص الذي �سرق ألوّ اإلصالح و�عادة اإلدماج مثًال 

قد ابتدع ، ول"ة واحدة ل�ست عادةمرّ ": ال یدخل في دائرة المجرمین المحترفین، و�ما �قول المثل الفرنسيّ 
 في هو الذي المنطق هذا عن للتعبیر  ”l’individualisation“ ى التفر�دین ما �سمّ ین الفرنسیّ أحد الجنائیّ 

 .عارهاوش ةالواقع�ّ  ةالجنائ�ّ  الس�اسة عصب الحق�قة

س�ابها �غ�ة أعنى بدراسة وتُ  ة الجر�مةة ت�حث عن خلف�ّ ة هي ثقافة علم�ّ الس�اسة الجنائ�ّ  إنّ ا ذً إ
�كّل معط�ات الظاهرة ة واع�ة مح�طة ة جنائ�ّ ج�ّ �ستراتإعبر وضع  ،الجر�مة والوقا�ة من االنحراف معالجة

الغا�ة  ُتحقِّقة عدّ  یتناول حقوًال هو و  ،ةعلى ثقافات عدّ  ة والسلوك المنحرف. وهذا العلم مبنيّ جرام�ّ اإل
 المنشودة.

 

 


