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  مقدمة
 
 

إن العالقات الناشئة بني األفراد حتتاج إىل قانون ينظمها ويوازن بني املصاحل املتعارضة        
بشكل يكفل االستقرار داخل اتمع فهو عبارة عن نظام أوامر يكلف بوظيفة الرقابة 

سب ثقايف أنتجته اإلنسانية حبيث حيتوي على أهم القيم االجتماعية، والقانون هو أهم مك
األساسية اليت تؤمن ا اجلماعة البشرية يف زمان ومكان معينني وميثل آلية لتفسري الواقع 
وإدراك شكل املعرفة السائدة وأهم أبعادها وهو عنصر أساسي يف الثقافة ولذا ففهمه كنسق 

  . ل للكشف عن مدلوالته ورموزهثقايف ليس هينا ويتطلب البحث بشكل متواص
ولقد برزت يف اآلونة األخرية تساؤالت وإستفهامات حول فعالية القانون داخل        

رغبتهم يف تبين ب ينبأ األفراد بوضوح بروز اجتاه لذااتمع خصوصا وأن هناك مؤشرات تظهر 
لعل أهم و سائدمع النظام القانوين ال ابعدم تناسقها وانسجامهتتميز  وتصرفات مواقف

 سواء تلك  القضايا املعروضة أمام اجلهاز القضائي الكم اهلائل مناملؤشرات الدالة على ذلك 
إىل  ةباإلضافو ،احملاكم وفروعهما املناط هلما النظر فيها وأاالس القضائية املطروحة أمام 

 ية مل يسبقاجلرمية مبختلف أشكاهلا وتسجيلها ألرقام قياسظاهرة استفحال يالحظ ذلك 
الدراسات ، ولقد تعددت واملكلفة مبتابعة اجلرمية أن سجله من قبل ةللهيئات الرمسية املختص

مل جترأ على  ظاهرة اجلرمية وارمني ولكنهال يف تناوهلايف خمتلف التخصصات العلمية و
الثقايف أي مل تعط العامل مبعىن أا  اهرة  يف خميلة األفراد وإدراكهمالتماس متثالت هذه الظ

أمهية يذكر يف فهم عامل اإلجرام، فاألحباث املتعلقة ذه الظاهرة لن تكون هلا أي فائدة علمية 
مباشرة باألطراف اليت هلا  كمل تتوفر لدى الباحث إرادة االتصال بالواقع امليداين واالحتكا ما

   .وانتشارها نصيب يف ارتكاب اجلرمية
من أهم العلوم اليت اهتمت بدراسة كل ما يتعلق بشخصية ويعد علم األنثروبولوجيا        

أهم القوانني العامة اليت حتكم سلوكياته وحتدد طريقة تفكريه ولذا فهي  طاإلنسان واستنبا
مؤهلة للخوض يف موضوع اجلرمية وفك رموزها وحتديد قيمة النصوص القانونية اليت يضعها 
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 تربها البعض العلم الشامل لكل اتمعات البشرية، ولذا يع1املشرع ومدى استجابة األفراد هلا
ال أحد ينكر أن للدراسات األنثروبولوجية هلا أدواا اخلاصة يف تناول عامل اجلرمية كما أن 

وارم بشكل مباشر وملموس حبيث أن الباحث ال يكتفي باجلانب النظري الذي قدمته 
س املوضوع بل يتعني عليه الرتول إىل خمتلف األحباث والدراسات السابقة اليت تناولت نف

الواقع العملي ومشاركته خمتلف العمليات املرتبطة بالظاهرة اإلجرامية عن طريق معايشته 
لألحداث ومالحظتها من وجهة نظر موضوعية وحيادية وعلمية وهذا لن يتأتى إال بإتباع 

ع وهذا ما مييز علم وضواملمنهج دقيق حيدد أهداف الدراسة والطريقة الصحيحة يف تناول 
األنثروبولوجيا عن بقية العلوم االجتماعية األخرى اليت اختذت من اجلرمية وارم موضوعا 

، فاألنثروبولوجيا احلديثة بشكل عام واألنثروبولوجيا التطبيقية بشكل خاص كان 2هلا
عل أهم هذه وجودها مرتبطا مع املشاكل الداخلية اليت تعرفها اتمعات الغربية احلديثة ول

املشاكل تطور عصابات اإلجرام والعنف املستشري بني األقليات والعنصرية اليت أصبحت 
، وتشكل الواليات املتحدة األمريكية الفضاء 3تشكل ديدا خطريا لالستقرار والنظام العام

جديدة للبحث بعد أن كانت يف  وأدوات األمثل واخلصب الذي منح األنثروبولوجية مواد
دراسة احملتل لواليت استعان ا  اإلستعمارية مرادفة للدراسات اإلثنوغرافية التطبيقية السابق

لسيطرة ااتمعات البدائية يف إفريقيا وأستراليا واألمازون وجزر احمليط اهلادئ وذلك دف 
هو علم   )   LEVIS-Strauss( ستراوس ليفي، فاألنثروبولوجيا احلديثة كماه يراها 4عليها
أي أن كل ما هو صادر عن اإلنسان  اعي وثقايف شامل يتناول كل ما يتعلق باإلنسانإجتم

للمالحظة والدراسة العلمية واستخالص أهم  موضوعاميثل إنشاء أو إنتاج قابل ألن يكون 
، فاألنثروبولوجيا هي علم اجتماعي وثقايف عام لإلنسان 5القوانني اليت حتكم السلوك اإلنساين

ومن هذا املنطلق ركية اليت يعرفها جمتمع أو ثقافة معينة يف فترة زمنية حمددة، تم بتحديد احل

                                                 
، تأليف نخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة مدخل إلى األنثروبولوجيا، "ودراسة اإلنسان األنثروبولوجيا " فاروق أحمد مصطفى أنظر -  1

  .16و  15، صفحة 2003اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية،
2 - louis Assier-Andrieu, « anthropologie : science globale des sociétés humaines », le juridique des 
anthropologues, droit et société, librairie générale de droit et jurisprudence, C.R.I.V, N˚5, Paris, 1985, p : 92-98 

لتي تمييزا لها عن األنثروبولوجيا الكالسيكية التي اهتمت بدراسة المجتمعات البدائية أو ما تعرف بالبسيطة في ترآيبتها ووضوح العالقات ا  -  3
 les Argonautes du Pacifique" جزر المحيط الهادئ الغربية اسة التي أجراها مالينوفسكي لبعض مجتمعات تربط بين أفرادها آالدر

occidental "    .  
4 - Roger Bastid, anthropologie appliquée, petite bibliothèque PAYOT, Paris, 1971, page : 28 et 29.   
5 -  Jean Copans, introduction à l’ethnologie et à l’anthropologie, Nathan université, Paris, 1998, page : 09. 
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من ويعد من بني  املوضوعات اليت نالت إهتمام هذا العلمأهم كواحد من لقانون أصبح ينظر ل
ااالت التطبيقية لألنثروبولوجيا، وال يفوتنا أن نذكر أن األنثروبولوجيا كباقي العلوم 

بحت أمهيتها تكمن يف تقدمي احللول لصعوبات عملية وواقعية قد تطرأ على عمل اإلنسانية أص
الة وضرورية تتطلبها ستجابة حلاجات فردية واجتماعية حالنسق االجتماعي مبا ميكن من اال

        .       1احلياة العصرية
يسي ملختلف إن ظاهرة اإلجرام هو املوضوع األكثر إثارة للجدل وأصبح العنوان الرئ        

الصحف واجلرائد يف اجلزائر كما أنه الشغل الشاغل لتفكري أغلب األفراد والعبء الذي يثقل 
بالرغم من الترسانة القانونية الضخمة و ،ا مواجهة اجلرميةكاهل املؤسسات الرمسية املنوط 

مواجهة حتت تصرف كل من خيوله منصبه  يف السنوات األخرية الدولة اجلزائرية أرستهااليت 
اجلرمية إىل أنه ينتابنا شعور ممزوج  باالرتياب وعدم الثقة حول فعالية هذا اإلجراء أو املوقف 

 ومراجعة تتبع اإلجابة على هذا التساؤل جيرنا إىل ،أهدافه بإمكانه إنتاج وحول ما إذ كان
البناء  عميقة أصابت بتغريات وحتوالت واملرتبط السائد حاليا يف اجلزائرو املعاشلواقع ا

 رؤية غري رمسية بشكل واضح بروزولمس االجتماعي والعالقات اليت تربط األفراد، حيث ن
تكمن  خميلة األفراد اأنتجتهتعد إشارة إىل بروز منوذج ثقايف مميز يف طور التكوين ميثل متثالت 

الذي املوقف الرمسي خيالف متاما  فهما وتفسريا مغايرا للسلوك اإلجراميوظيفتها يف إعطاء 
والذي يعرب عن إرادة السلطة احلاكمة يف حتقيق االستقرار  الرمسية واهليئات املؤسساتتتبناه  

 هذه املستجداتلة لتنظيم عالقات األفراد، يتلجأ إىل القانون كوس واليتوالنظام داخل اتمع 
 مأزق يف جتاوب القانون مع تطلعات األفراد وطموحاممسألة من شأا أن تضع  املتسارعة

الذي يضمن له  يعوزه التطور اآليل والتلقائي ه احلايلفهوممبعلى اعتبار أن القانون حرج 
  .ركية االجتماعية والثقافيةجماراة التحوالت املستمرة اليت تعرفها احل

الرغم ظاهرة اإلجرام كموضوع للدراسة له ما يربره من الناحية العملية فبلإختيارنا  إن        
الباحثني من قبل فإا مل ختلوا من االنتقادات  عدد منت اجلادة اليت بذلت من قبل من احملاوال

على اعتبار أن هذه األحباث ركزت يف جوهرها على نتائج هذه الظاهرة كوا متثل خطرا 
 حني أا يف اءات استثنائية وردعية ملواجهتهادامها يهدد النسيج االجتماعي ويوجب اختاذ إجر

                                                 
1  - Geneviève Vinsonneau, culture et comportement, Armand Collin, 2˚ édition, Paris, 2003, page : 6 
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ها عناء فهمها والبحث عن متثالا يف خميلة األفراد وثقافتهم، يضاف إىل ذلك مل تكلف نفس
أن أدراج مكتباتنا تفتقد ألحباث ودراسات ميدانية تعرب بصدق وموضوعية على أبعاد الظاهرة 
وامتداداا يف اتمع وعجزت عن رصد العالقة اليت تربط بني اخلطاب القانوين الذي ينشئه 

حقيقة جيهلها هناك  ، كما أنته على سلوكيات األفراد يف معامالم اليوميةاملشرع وتداعيا
القانون هو نظرة أحادية مفادها أن دراسام للقانون  كرستالكثري من القانونيني الذين 

جة إل معرفة رأي وموقف وليسوا حباموضوع خيضع ويقتصر فقط لتقييم خمتصني يف القانون 
  .تكفل ببنائه يتمتع حبس نافذ غري قابل للنقدأن املاملخاطب به مبا يفيد 

الظاهرة ن تناول واألنثروبولوجيحاول فقد املتصلب نوعا ما  وكرد على هذا املوقف        
 القانوين لألشياء دف إىل نقد الطرح أكثر عقالنية ووفق رؤية تطبيقية بشكلاإلجرامية 
كغريه من املفاهيم قابل للنقد  والذي يشوب اخلطاب القانوين فهالعيوب  وحتديد أهم

فقد نستطيع من جديد فهم بناءا على هذه الرؤية الرباغماتية و ،1والتشكيك وإعادة التقييم
وحبكم مواكبيت ، 2الظاهرة اإلجرامية مبا يتوافق مع الواقع الذي يعيشه األفراد يف اتمع

اقع املعاش الذي له صلة مباشرة بالو يواحتكاكأنين من رجال القانون على اعتبار للحدث 
 ما تنشره بشكل يومي يف خمتلف احملاكم واالس القضائية أو عرضهباجلرمية سواء ما يتم 

دفعا و ارادة خلق يف نفسي من تقارير املكلفة مبواجهة اجلرمية وارمني القانونية املؤسسات
 يكونكل فبحسب رأي طرح علمي ومنهجي دقيقل اقويا لتناول هذا املوضوع وفق

"Kluckhon   "  صياد األزماتهو مبثابة الباحث األنثروبولوجي فإن "le chasseur de 

troubles  "ا التأثري على استقرار العالقات  بوادر كلما الح يف األفقفأزمة من شأ
  .   3فهو مدعو لفك رموزها وحل طالمسها االجتماعية اليت تنشأ بني األفراد

أن أمهية املوضوع تكمن يف نقاط متعددة لعل أمهها هو  إىل ددوأشري يف هذا الص        
قياس حجم املعرفة القانونية اليت يتمتع ا الفرد وطرق اكتسابه هلذه املعرفة وكذا البحث يف 

                                                 
رة زمنية محددة ويحاول إعادة صياغة ذاآرة الشعوب إن علم اإلثنولوجيا يهتم بتحديد الحرآية التي يعرفها المجتمع أو ثقافة معينة في فت -   1

العلمية  وتاريخها، ويرى العديد من األنثروبولوجيين أن هذا المصطلح يؤدي الوظيفة ذاتها المسندة إلى مصطلح األنثروبولوجيا، ففي أغلب المراجع
  :طالع يرجى الرجوع إلىالمتخصصة ال يوجد تفريق ظاهر بين المصطلحين من حيث المعنى والشرح، لمزيد من اإل

 Jean Copans, op.cit, page : 09. 
ويالحظ أن هناك سعي وإصرار من قبل اإلثنولوجيا يهدف إلى تأسيس لمفاهيم مستقلة لألنثروبولوجيا القانونية وخصوصا ما تعلق منها  -   2 

 .بالعلوم الجنائية
3  - Roger Bastid, op.cit, page : 29.  



 9

مصدرها وأثرها على سلوكه، باإلضافة إىل ذلك فإن هذا العمل من شأنه املسامهة يف إيضاح 
للجرمية وإبراز معاملها وخطوطها العريضة، وال  لألفراد يعاجلما الوعي اليت رمسهاالصورة 

 هي حباجةيفوتنا أن نذكر أن التشريعات القانونية وعلى وجه اخلصوص اجلنائية أو اجلزائية 
، حبتة نظريةقانونية على رؤية  فقط اقتصارهابدل لرؤية اجتماعية وثقافية للسلوك اإلجرامي 
نظام قانوين  بناءطيات السوسيوثقافية حىت يستطيع فيكفي أن يكون املشرع مزودا باملع

كلمة  استجابة من قبل عموم األفراد دون احلاجة إىل اختزالو تفهما سياسة جنائية تلقىو
هو  ) ( Montesquieuمونتيسكيو القانون وجعلها مرادفة للعقوبة والردع فالقانون كما يراه 
هو متعدد ويتغري بتغري اتمعات عنصر من نسق سوسيوسياسي مرتبط به بشكل حمكم، ف

  .1والزمان واملكان
ويالحظ على كل دارس أو مهتم بالظاهرة اإلجرامية أن التحول أو التغري الذي         

ات على خمتلف املستويات يقتضي أن يكون ريأصاب النسق االجتماعي وما رافقه من تغي
         يت متكنه من إجراء دراسة ميدانية،وسائل الالقائم بالبحث ملما بالعلوم القانونية وتتوفر لديه ال

تبعا لألسباب السالفة الذكر ورغبة منا يف اإلملام باملوضوع واملسامهة فيه حناول من خالل و
هذه األطروحة توضيح مفهوم اجلرمية ومدلوالا يف خميلة األفراد وثقافتهم، حيث ترمي هذه 

  :زها يف النقاط التاليةالدراسة إىل بلوغ جمموعة من األهداف نرب
يف الثقافة الشعبية ومقارنتها باملفهوم أوال حتديد مفهوم اجلرمية وأمناطها املختلفة         

  .املسيطر على فكر رجال القانون بشكل علم واملشرع بشكل خاص
م بالقيم ثانيا إشعار اهليئة أو السلطة العامة املكلفة بإنشاء وإصدار القوانني بأمهية اإلملا       

الثقافية واالجتماعية اليت متيز النظام السائد يف اتمع وقيمتها مبا يوفر ذلك من إمكانية 
القيم واألشكال  للمشرع الوطين يف صياغة صحيحة للقاعدة القانونية تأخذ بعني االعتبار

أو  باإلجيابسواء  مع القاعدة القانونيةالثقافية اليت متيز الفرد اجلزائري وقياس درجة جتاوبه 
  .بالسلب
 ريات اليت يعرفها النظام االجتماعي والثقايف يف اجلزائريثالثا حماولة تشخيص وضبط التغ       

  .وأثر ذلك على سلوكات األفراد وطريقة تفكريهم
                                                 
1  - Norbert Rouland, anthropologie juridique, presse universitaire de France, Paris, 1988, page 49.  



 10

ولتحقيق هذا املسعى  مكافحة اجلرمية إقتراح جمموعة من احللول والبدائل يف رابعا       
اسة جنائية فعالة ال تتوقف فقط على التجرمي والوقاية من اجلزاء بل يستلزم تبين سيفذلك 

تقوم أيضا على اختيار سياسة إجرائية مالئمة ومناسبة لتوقيع اجلزاء وتنفيذه، واملسلم به يف 
الوقت احلاضر أن السياسة اجلنائية املتبعة يف أي دولة جيب أن تنطوي على تقدمي حلول 

ال خترج عن نطاق املبادئ األساسية املتفق عليها يف خمتلف املواثيق ملموسة للظاهرة اإلجرامية 
وكنتيجة لذلك  ،والعهود الدولية وتلتزم مبا توصلت إليه الدراسات واألحباث العلمية من نتائج

وكذا  فإن إعادة النظر يف طريقة صياغة النصوص القانونية اليت تعىن بتجرمي السلوك اإلنساين
على حنو يأخذ بعني االعتبار الواقع املعاش والقدرة على متكن مجيع  تطبيقها على األفراد

  . 1األفراد من اكتساب ثقافة قانونية الزمة وضرورية حليام اليومية
هو استكشاف طريقة تفكري الشباب اجلانح أيضا  البحثمن بني أهداف هذا : خامسا

يف اإلملام جبميع العناصر املرتبطة  القانونمبا يفيد رجل وعاملهم املليء بالتمثالت والتعابري 
  . صبغة أكثر واقعية وميدانيةبالظاهرة اإلجرامية ب

بعد أن حددنا األهداف اليت نسعى إىل بلوغها من خالل هذا البحث نتوقف اآلن        
  :لعرض إشكالية هذه األطروحة واليت متت صياغتها وفقا لآليت

    "      للجرمية مع مدلوالا يف خميلة األفراد ؟ ما مدى توافق املفهوم القانوين"         
، تلإلجابة على هذه اإلشكالية وكما يقتضيه املنهج العلمي يتعني علينا صياغة فرضيا       

  :وعليه فإن جممل الفرضيات اليت نراها مناسبة لبحثنا نلخصها فيما يلي
يد والغموض يصعب على إن القانون املنظم لسلوك األفراد يتضمن خطابا يتسم بالتعق

  .ان العادي فهمه واإلملام مبضمونهاإلنس
إىل بيئة اجتماعية تسودها ثقافة متميزة تعطي عادة ينتمي ذو شخصية متميزة  إن ارم

  .إحيابياتفسريا  اإلجراميللسلوك 
لدى عامة القانون وثقافة غري رمسية رجال تعارض بني ثقافة رمسية تقليدية ميثلها إن هناك 

  .زائرينياجل

                                                 
1 - Erhard Blankenburg, cultures juridiques comparées, Droit et société, revue international de théorie du droit et 
de sociologie juridique, n˚16, librairie générale de droit et jurisprudence, C.R.I.V, Paris, 1990, p : 351-356 



 11

الذي يتناول )  démarche herméneutique ( التفسريياملنهج هذا إتباع  حبثناوارتأينا يف 
أي سلوك إنساين بإعتباره ترمجة مباشرة أو غري مباشرة ملعىن حمدد يرتبط بتفكري اإلنسان 

فهمه وتفسريه مبا يتماشى مع املنهج ودلول املعىن أو عن هذا امل التنقيبوعلى الباحث 
قمنا بإختبار مجيع املعطيات واملعلومات املتطرق إليها يف اجلانب على هذا األساس ، والعلمي

خمتلف أبعاده  يفوهذا عند احتكاكنا بالواقع امليداين النظري ببحث وإستقصاء ميداين 
إلجناز هذه األطروحة فقد إستعنت بأدوات البحث العلمي املتمثلة يف املالحظة و، 1ومكوناته
كما أنه ويف معرض حتليلنا للنتائج املستخلصة من الدراسة امليدانية إستعنا  ارة واملقابلةواالستم

     .2ملعاجلة البيانات واملعلومات SPSS 12بربنامج حاسويب 
وقبل أن أختم هذه املقدمة أشري إىل أن هناك جمموعة من الصعوبات اعترضت إجناز هذا 

ية املدونة يف املراجع احملررة باللغة األجنبية إىل البحث لعل أمهها ترمجة املصطلحات األجنب
اللغة العربية فليس من السهل ترمجة املصطلحات األجنبية إىل اللغة العربية مع احلفاظ على 
املعىن األصلي، ومن أجل تفادي هذا املشكل فإين إستعنت باملعاجم والقواميس اليت تعىن 

تبيان بني النص األصلي املكتوب باللغة األجنبية بعملية الترمجة واليت قلصت إىل حد بعيد ال
من قبل بعض  عتذاراوالنص املترجم إىل اللغة العربية، باإلضافة إىل ذلك لقيت حتفظا وإ

ارمني وأقصد هنا القضاة  وأاألشخاص الذين يرتبطون إرتباطا مباشرا بالظاهرة اإلجرامية 
     .وهذا إلعتبارت مهنية حبتة وممثلي احلق العام

على خطة هذه األطروحة بالتعرض ألهم إطاللة موجزة بنطلي  ويف ختام هذه املقدمة
إىل أربعة أبواب  األطروحةقسمنا ويف هذا السياق  العناوين واألجزاء اليت مت التطرق إليها

اليت باب متهيدي للتعرض ألهم األحباث والدراسات يف البدء إرتأينا ختصيص ، وخامتةرئيسية 
األول تعرضنا فيه ضم فصلني رئيسيني  وهذا الباب بدوره اجلرميةالقانون ووع تناولت موض

اإلهتمام املتزايد لألنثروبولوجيا باملواضيع اليت تدخل ضمن إختصاصات القانون وكيف إىل 
 دعوتهعمالقة يف التأسيس لنظرية جديدة موضوعها القانون و أن هذا العلم بدأ خيط خطوات

                                                 
1 - Raymond Quivy et Luc Van Campenhoudt, manuel de recherche en sciences sociales, 2eme édition, Dunod, 
Paris, 2003, p : 93-103 

2   - SPSS  ) Statistical Package for the Social Sciences (  : عن برنامج آلي متخصص لدراسة المعلومات المحصل عليها هو عبارة
  .  يقوم بترتيبها وتصنيفها وفقا لنظام معين ويقوم آذلك بترجمتها إلى رسوم بيانية وجداول
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أما يف  وين يف كل ما تعلق منه بالسلوك اإلجرامي وارم على حد سواءإىل جتديد الفكر القان
 السلوك اإلجرامي بدراسة فقد ركزنا فيه على أهم النظريات اليت إهتمتالفصل الثاين 

وباإلنتقال إىل  ،بناءا على معطيات علمية خمتلفة ومتعددةاليت قدمتها التفسريات أهم ومناقشة 
املقاربة القانونية للمجرم والسلوك  بالتفصيل تناولنا فيهفقد وحة من هذه األطرالباب األول 
املطبقة حاليا على السلوك لسياسة القانونية توجهات اأي حاولنا إستجالء  اإلجرامي

 ويف معرض يف هذا الشأن جتاه الشخص املدان بإرتكاب جرمية مااإلجرامي والتدابري املتخذة 
يف الفصل األول إىل القانون كجزء من  ناصلني إثنني تطرققمنا بتقسيمه إىل فشرح هذا الباب 

فكان موضوعه  ثقافة األفراد ال ميكن اإلستغناء عنه بأي حال من األحوال ويف الفصل الثاين
، يف اتمع اإلجرامعلى نسبة ذلك  دى مسايرة النظام القانوين لثقافة األفراد وأثريتعلق مب

ردنا الباب الثاين لإلسهاب يف حتليل الشخصية اإلجرامية أفومسايرة للتوجه العام لألطروحة 
قسمنا هذا الباب إىل فصلني وكما جرت العادة فقد الثقايف الذي حييط ا وتأثرها بالوسط 
إستعرضنا فيه بشكل أساسي مالمح الشخصية اإلجرامية واألسلوب الذي متكاملني األول 

للبحث يف مسألة أثارت الكثري من اجلدل يف ه حياا بينما يف الفصل الثاين فقد خصصنايطبع 
اقع، بني النظرية والوأوساط الباحثني يف أسباب الظاهرة اإلجرامية أال وهي الثقافة اإلجرامية 

مفهوم اجلرمية ومدلوالا يف خميلة الفرد والذي حيمل عنوان  الباب الثالث واألخرييف و
للدراسة  فقط فقد مت تكريسه )ل القانون دراسة مقارنة بني عامة الناس ورجا( اجلزائري 

حيث أخضعنا جممل الفرضيات اليت طرحناها وناقشنها يف القسم النظري إىل اإلختبار امليدانية 
وذلك من خالل إجراء حبث ميداين مشل عينتني خمتلفتني األوىل مست بشكل عام األشخاص 

 ويف بفئة خاصة وهي رجال القانون، العاديني يف اتمع يف حني أن العينة الثانية تعلقت فقط
  .خبامتة عرضنا فيها أهم النقاط املدرجة يف هذا البحث العلمي هذه األطروحةمنا ختاألخري 
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 باب تمهيدي
 األنثربولوجيا وتفسير

  السلوك اإلجرامي 
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    باب تمهيدي
 األنثربولوجيا وتفسير السلوك اإلجرامي

 

ربا حقيقيا للسلوكات اإلنسانية فالعالقات الناشئة بني األفراد تأخذ ميثل خم عإن اتم      
أشكاال وأوجها متعددة، كما أن الطبيعة اإلنسانية دف دائما لتأسيس وإنشاء بنيات 
اجتماعية وثقافية تقوم بوظائف حمددة تكفل مبوجبها االستجابة احلالة ملختلف االحتياجات 

إن الوضع الذي يعكس حالة االستقرار ال بد أن يترافق معه  فراد،اليت تتطلبها احلياة اليومية لأل
جمموعة من املقومات خصوصا وأن احلياة االجتماعية تعج بكم هائل من العالقات اليت تنشأ 
بني خمتلف الفاعلني االجتماعيني واليت قد تترتب عنها جمموعة من املواقف سواء كانت ذات 

والتعاون كاجتاه إرادات األفراد إىل إنشاء عمل أو تصرف طابع اتفاقي مييز حالة التوافق 
يرتب أثارا معينة، أو ذات طابع تنافسي بني األفراد يترجم حالة االختالف ويتمثل يف سعيهم 
وتنافسهم لنيل نفس املصلحة والغاية وما قد يترتب على هذا املوقف من نزاع واحتكاكات 

متاسك وتناسق البنية الثقافية واالجتماعية يف  قد تتحول إىل صراعات تؤثر بشكل كبري على
اتمع وتؤدي إىل تباين الرؤى بني األفراد حول املسائل اليت تتعلق باحلياة اليومية، إن احلاجة 
إىل وسيلة لضبط هذا التعارض والتناقض بني املصاحل والغايات تقتضي اللجوء إىل ضوابط 

نصر ثقايف واجتماعي أنتجه اإلنسان يسمو بواسطته فعالة منتجة ألثارها، ويعد القانون أهم ع
إىل بلوغ هدف إنساين شغل ومازال وجوده وهذا اهلدف معياره هو تنظيم احلياة اإلنسانية 
وفقا لنسق منظم ومتماسك وخلق مناخ من التوازن واالستقرار واألمن بني خمتلف البنيات 

وعلماء االجتماع أن التغريات  يرى العديد من األنثروبولوجينياليت تشكل اتمع، و
تعرب عن وجود ) خصوصا اتمعات الغربية ( والتحوالت اليت تعرفها اتمعات اإلنسانية 

نزعة ذاتية حنو التخلي بشكل تدرجيي عن جمتمع مبين أساسا على مبدأ العالقات اإلثنية 
مع حديث يأخذ بعني والتضامن القائم على أساس القرابة والدم واللغة والثقافة لصاحل جمت

االعتبار املصلحة املتبادلة والقائمة أساسا على مبدأ التعاقد واحلرية وتدخل يف بسط ومحاية 
هذا اإلطار من العالقات، فالبشرية حققت بالنسبة للتطوريني انتقاال من مرحلة اتمع 
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تناسقة إىل جمتمع كبري البسيط القائم على أساس الترابط اإلثين بشكل عام واملعرب عنه بالبنية امل
    .1يتميز بإحتاد املصاحلومعقد العالقات 

ال خيرج عن نطاق هذا التصور فباعتباره أهم ضابط للحياة االجتماعية فهو  القانونإن       
يتضمن جمموعة من قواعد السلوك اخلارجي املفروضة أو القابلة ألن تفرض بشكل اجتماعي 

استعمال إكراه خارجي من قبل رئيس سلطة معترف ا أو عقلي على اإلنسان حتت ديد 
، والغاية من هذا اإلجراء هو الوصول إىل ترتيب نوع من التماسك 2من قبل مجيع األفراد

واالستقرار االجتماعي من جهة واحترام ومحاية شخصية األفراد واإلبقاء على مصاحل اجلماعة 
عة اإلنسانية تصبوا دائما ولبلوغ أهدافها املعتربة يف خمتلف أبعادها من جهة أخرى، فالطبي

العمل على جتنب الفوضى الشاملة اليت من شأا أن تصيب النسيج االجتماعي وتظهر يف 
، فالفعل 3خر وتعاكس املصاحل وتعارضهان مرادفة لالختالف احلاد ورفض اآلكثري من األحيا

ا العام ويكشف عن طبيعتها، السوي هو الذي يتطابق مع النظام الذي حيكم األشياء يف شكله
فالقانون حبسب مونتيسكيو هو عنصر من نسق سوسيوسياسي مرتبط به بشكل حمكم فهو 
متعدد ويتغري بتغري اتمعات والزمان واملكان، والتغريات اليت تصيب النظام القانوين تكون 

تلف أشكاهلا مرتبطة بشكل كبري بالعوامل والتحوالت اليت تعرفها احلياة االجتماعية يف خم
سواء ما تعلق منها باجلانب االقتصادي أو الثقايف أو الدميوغرايف أو البيئي وبشكل عام فهو 
يساير درجة الوعي والنضج لدى األفراد ومدى استيعام السلوكات الواجبة اإلتباع واليت 

       . 4يتعني احترامها وإال كان جزاء من خيالفها عقوبة أو تدبري أمن يقرره القانون

                                                 
1  - « le passage d’un état homogène à un état hétérogène » pour plus d’informations veuillez consulter l’ouvrage 
de Norbert Rouland, op.cit, page : 55. 

علوم إن المشروعية هو مفهوم غالبا ما يرتبط بالعلوم السياسية والدستورية وهو مصطلح يختلف ويتميز عن مبدأ الشرعية  المستعمل غالبا في ال  -  2
تعبر أيضا على قبول ووعي وح القوانين فإنها إلى أنها تشير إلى ضرورة توافق أي تصرف أو سلوك وتماشيه مع ر ةباإلضاف القانونية، فالمشروعية

هوم من أجل األفراد بأحقية سلطة معينة في تولي سلطة اإلآراه والجبر، ولذا لم يعد خافيا عند العديد من األنثروبولوجيين ضرورة استعارة هذا المف
  :     الحاآمة، يرجى الرجوع إلىالتذليل وفهم التصور واإلدراك الجماعي لدى األفراد في التصرف والتعامل مع السلطة 

    - Lexique des sciences sociales, 7 ° édition, DALLOZ, Paris, 2000, p  253 : 
« Elle implique la conformité au droit, mais suppose de plus l’acceptation et la reconnaissance du droit de 
commander du pouvoir en place par les membres d’une société.. »   
 

3  - louis Assier-Andrieu, op.cit, p 98. 
4 - Norbert Rouland, op.cit, p : 48 

  :هو من المؤسسين األوائل لألنثروبولوجيا القانونية، لمزيد من اإلطالع أنظر  ( Montesquieu ) يرى العديد من األنثروبولوجيين أن مونتيسكيو
    - Ibid, p 49.   
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مقاربتنا هلذا الباب سوف تتركز على حتديد أهم املنطلقات الفكرية لألطروحة اليت حنن       
بصدد إجنازها وصياغة إطار عام نبني من خالله أهم املبادئ اليت حتكم الدراسات 

والقانون باعتباره مثرة  اإلنسانيةالظواهر  علىاألنثروبولوجية يف عمومها وتطبيقاا العملية 
، 1جود هذا اإلنسان فإنه ميثل أحد الظواهر اليت نالت على اهتمام وانتباه األنثروبولوجينيو

وبناءا على ما سبق وقبل أن خنوض يف عملية البحث والتحقيق والتحري عن طبيعة السلوك 
أهم  ارتأينا أن نتعرض ولو بشكل عام إىل األنثروبولوجيطرح اإلجرامي من خالل ال

واملدارس اليت أسهمت يف وصف الظاهرة اإلجرامية كسلوك إنساين حىت  االجتاهات النظرية
نستطيع أن نكون انطباعا علميا أوليا فيما يتعلق بالسلوك اإلجرامي والذي مبوجبه ميكننا 
كباحثني الولوج يف دراسة هذا املوضوع بكل ثقة ووفق ما تقتضيه املنهجية العلمية مما يتيح 

، وهلذه االعتبارات ارتأينا أن بشكل دقيق السلوك اإلنساينلنا فهم وكشف مالبسات هذا 
األنثروبولوجيا القانونية املوسوم الفصل األول الباب التمهيدي إىل فصلني رئيسيني  نقسم

لتسليط الضوء على األمهية اليت  خصص دراسة السلوك اإلنساينلكطريقة علمية متميزة 
حد العناصر األساسية املكونة لثقافة اتمع ونتعرض يوليها األنثروبولوجيون للقانون بإعتباره أ

كذلك إىل الدور البارز الذي قامت به األنثروبولوجيا يف لفت أنظار املفكرين القانونيني 
وإقناعهم بضرورة جتديد الفكر القانوين مبا يتناسب مع املستجدات اليت طرأت على حياة 

مت التركيز على أهم النظريات واألحباث العلمية فقد  البابهذا يف الفصل الثاين من واألفراد، 
اليت تطرقت للظاهرة اإلجرامية بدءا بالنظريات الوضعية ومرورا بالنظريات اإلجتماعية 

   .وإنتهاءا باملدرسة احلديثة
     

  

  
                                                 

يعتبر من األوائل الذين عنوا بمهمة تحديد أهم العناصر التي تتكون منها الثقافة،  Edward B.Tylorال شك أن العالم األنثروبولوجي الشهير  -   1
لمزيد من اإلطالع وقد توصل في نفس اإلطار من خالل دراسته ومعايشته للشعوب البدائية بأن القانون يمثل أهم عنصر تتشكل منه  من الثقافة، 

 :على السيرة العلمية لهذا الباحث يرجى الرجوع إلى
 - Robert Lowie, histoire de l’ethnologie classique, traduit de l’américain par Hervé Gremont et Hélène 
SADOUL, petite bibliothèque Payot, Paris, 1991, p : 66. 
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 الفصل األول    
كطريقة علمية  ةاألنثروبولوجيا القانوني

 السلوك اإلنسانيدراسة لمتميزة 
 

نثروبولوجيا هو علم كباقي العلوم االجتماعية واإلنسانية يهتم بدراسة اإلنسان إن األ      
باعتباره كائن اجتماعي يتوقف وجوده يف قدرته على التكيف مع خمتلف األوضاع واليت جيد 
نفسه فيها ملزما على مسايرا وفهمها وإجياد السبل اليت متكنه من العيش وسطها، إن الطبيعة 

 ذات مستويات متعددة مع أشخاص آخرين ب على الفرد االرتباط بعالقاتاإلنسانية توج
والذين يتقاسم معهم نفس الفضاء اجلغرايف ويشاطرهم نفس األهداف واحلاجيات ويشكل 
معهم نواة لبنيات متعددة تضطلع مبهام متعددة سواء كانت اجتماعية أو ثقافية أو اجتماعية 

ن يف جمتمعات إال من أجل تلبية حاجام وطموحام يف أو سياسية فاألفراد عادة ال يتجمعو
 Thomas، فكما يراه كل من فقيهي النهضة األوروبية احلياة واليت تعرف تزايدا مضطردا

HOBBES وJean Jacques ROUSSEAU العيش اجلماعي القائم على االستمرارية ن فإ
إصطلح علماء وقد  ،1قرارواالستقرار يقتضي إنشاء مبدأ للتعاون لضبط التوازن واالست

هو عبارة عن اتفاق بني والذي العقد االجتماعي املبدأ تسمية  هذاالنهضة األوروبية على 
خمتلف الفاعلني أو املتنافسني االجتماعيني تتأكد وظيفته يف تنظيم احلياة االجتماعية مبا يتالءم 

  .2مع حاجات وضروريات هذه اموعة
يف احملافظة على هذا البناء أو النسيج املعقد التكوين ذو األبعاد  وتتحدد وظيفة اإلنسان      

بالنظام الذي يقوم عليه، فهذا البناء أو التصور االفتراضي الذي يعكس  ماملتعددة وااللتزا
 ارف اإلنسانية خالل خمتلف العصورطريقة عيشه وتنظيمه ميثل اجنازا مهما تراكمت فيه املع

التشييد مل يكتمل بعد فهو إذن يعد بصدق أهم ما أنتجته البشرية  والزال هذا البناء يف طور

                                                 
قانونيين واالجتماعيين واألنثربولولوجيين أن هذه الفكرة هي مجرد استنباط نظري يحتاج إلى تدقيق وتأمل عميقين  يرى العديد من المفكرين ال  -   1

حيلة لجأ إليها  على اعتبار أنه لم يثبت إلى غاية يومنا هذا ما يشير إلى أن األفراد أبرموا عقدا أو صفقة ما لتنظيم عالقاتهم المتعددة األبعاد، فهي
  ن أجل التغلب على الصعوبات التي آانت تعترض إنشاء مجتمع غربي على أسس حديثة     مخترعوها م

2  - Geneviève Vinsonneau, op.cit, page : 22  
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ونشري يف هذا الصدد أن اتمعات البشرية يف خمتلف البقاع وعرب العديد من ، 1من إجنازات
التمثالت اليت رمستها املخيلة الشعبية عرفت يف الفترات األخرية وبل يف السنوات األخرية 

قدة أحدثت تغريات جوهرية مست أهم املعامل التقليدية اليت إرهاصات وتغريات متسارعة ومع
ية بل إن هذه األخرية وقياسا لتاريخ البشرية الطويل اإلنسانخمتلف اتمعات حتكم كانت 

             .    2تعرف انقالبا غري مسبوق يف املفاهيم والتصورات
نقاط نراها ضرورية ومهمة سنتناول بشيء من التفصيل موعة من ال يف هذا الفصل      

اإلنساين بشكل عام والسلوك اإلجرامي بشكل تساعدنا يف صياغة رؤية ونظرة متأنية للسلوك 
سنقسم هذا الفصل  ذه الرؤيةهل اوفقا للدراسات واألحباث األنثروبولوجية، وعليه ووفق خاص

روبولوجية حيث إىل مبحثني أساسيني نتعرض يف األول إىل القانون كموضوع للدراسات األنث
نربز فيه على وجه اخلصوص تطور علم األنثروبولوجيا القانونية والظروف اليت صاحبت 

فسنناقش فيه  يف املبحث الثاينأمهية األنثروبولوجيا بالنسبة للمشرع القانوين، أما ظهوره و
  .   3مسألة يف غاية األمهية تتمثل يف جتديد الفكر القانوين وموقف األنثروبولوجيا من ذلك

  
  
  
  
  

                                                 
إن المجتمع آنسق منظم ذو أبعاد متعددة لعل أهمها البعد االجتماعي واالقتصادي والثقافي ويمكننا قياسها عن طريق مجموعة من المؤشرات  -   1
      .    خوذة من واقع الحياة العمليةمأ

2  - Ibid, p : 6 
أي اإلنسان ويتفق العديد من المفكرين المبرزين أن هذا   anthropoمشتقة من الكلمة اإلغريقية  ( anthropologie )إن آلمة أنثروبولوجيا   -   3

لمصطلحات مختلفة ومتعددة لنفس العلم فلدى البعض يعبر  استعمالالعلم يتحدد موضوعه في دراسة اإلنسان بشكل عام، إلى أننا نالحظ أن هناك 
 هذا الموقف عن شكل لتناقض ظاهر في اإلنشاء الحديث للعلوم االجتماعية واإلنسانية بينما آخرون يرون عكس ذلك فهذه االختالفات ال تمثل

هذه المفاهيم، ونبدأ أوال بكلمة أنثروبولوجيا التي تعد مصطلحا  المصدر بقدر ما تمثل تاريخ من التطور في المصطلحات ونغتنم هذه الفرصة لشرح
بع آثير االستعمال و تشمل العديد من المجاالت آعلوم اإلنسان والعلوم الطبيعية والتاريخية وتعكس ما هو متعارف عليه باعتباره علم ذو طا

 تأخذ شكلين مختلفين األول يتمثل في في حد ذاتها انثروبولوجياجتماعي وثقافي يقترب من مفهوم اإلثنولوجيا فأصبح مرادفا له آما أن األ
تماعية األنثروبولوجيا االجتماعية التي صاغتها المدرسة اإلنجليزية وعنيت بوضع قوانين الحياة االجتماعية أخذة بعين االعتبار المؤسسات اإلج

ي فيتعلق باألنثروبولوجيا الثقافية التي عرفت ازدهارا وتطورا في الواليات آالعائلة، القرابة والتنظيم السياسي في مجتمع معين، أما الشكل الثان
  .حيث رآزت األبحاث على الظواهر المتعلقة بانتشار الثقافات والقيم بين مختلف المجتمعات  BOASالمتحدة األمريكية وخصوصا على يد 

ت بإعادة بناء تاريخ الشعوب وانصبت األبحاث التي أجريت على تحديد حيث اهتم  ( ethnologie )المصطلح الثاني األآثر شيوعا اإلثنولوجيا 
دى الشعوب الحرآية التي يعرفها مجتمع أو ثقافة في فترة زمنية محددة فهي تهدف إذن إلى البحث عن أشكال معينة من الحياة االجتماعية والثقافية ل

فتمثل الجانب    ( ethnographie )رسة الفرنسية، أم فيما يتعلق باإلثنوغرافية ونشير في هذا الصدد أن هذا المصطلح يستعمل غالبا من قبل المد
الذي يسجل فيه الباحث مالحظاته ويدون المعلومات المتعلقة بحياة اإلنسان ومعامالته اليومية ) يطلق عليها عادة تسمية البحث األمبريقي ( الميداني 

سة ويكفينا أن نعطي مثاال على ذلك دراسة الحياة الثقافية لدى السكان األصليين في جزر المحيط فهو مضطر أن يعايش األفراد الذين هم محل الدرا
  .الهادي الغربية

ل والمقارنة إن االنتقال أو التحول من اإلثنوغرافية التي تمثل الطريقة الوصفية للظاهرة محل الدراسة مرورا باإلثنولوجيا التي تمثل مرحلة التحلي
  .                ثروبولوجيا لكونها تمثل الصياغة النظرية والفنية لعمل متواصل ومتناسق تمثل داللة على آلية موضوعية في دراسة الظواهروصوال إلى األن
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  :المبحث األول
 ةألنثروبولوجيلدراسات االقانون كموضوع ل

 بامتياز 
   

يرى العديد من املفكرين األنثروبولوجيني أن أصول هذا العلم تعود أساسا إىل تطلع       
العقل الغريب إىل صياغة وإعادة بناء املاضي السحيق لإلنسان وذلك بتقدمي إجابات 

ساؤالت اليت تناولت وجوده الطويل على وجه األرض وكيف واستفسارات ملختلف الت
استطاع أن يبين قدرة أهلته على التكيف مع خمتلف الظروف واألخطار، يضاف إىل ذلك 

امليالدي حيث ظهرت نزعة دف  19النشاط الفكري والفلسفي الذي ميز أوروبا يف القرن 
اإلنسان كما ال ننسى أن التوسع هو إىل التأسيس لعلم مستقل موضوعه الرئيسي واألساسي 

االستعماري خالل نفس هذه الفترة قد مهد إلنشاء هذا العلم بغية التعرف على عادات 
الشعوب املستعمرة، ونشري يف هذا الصدد أن االجتاه السائد خالل هذه الفترة تركز فقط على 

عنوي يترجم دراسة جمتمعات صغرية ال تتوفر على تاريخ مدون وال متلك تراث مادي وم
     مرحلة تارخيية سابقة لدى أطلق على هذه اتمعات تسمية اتمعات البدائية أو التقليدية

( les sociétés primitives ) هذا بدوره مكن اإلثنولوجيا من خوض جتربة شاقة يف عملية ،
 الجتماعيةيف خمتلف البنيات ا اإلنسان ترتبط حبياةالبحث والتحري عن خمتلف الظواهر اليت 

، درج الباحثون اإليثنولوجيون على القيام بدراسات ميدانية نتائج دقيقةبغية التوصل إىل و
كونه ميثل أحد أهم  ومن أهم املواضيع اليت نالت نصيبا من اهتمامات هذا العلم القانون

 بشكل السائدة لدى أي جمموعة بشرية فكل ما يتلقاه اإلنسان عن أسالفهاألشكال الثقافية 
وهذا  مباشر أو غري مباشر يشكل مرياثا زاخرا جدير بأن يكون موضوعا للبحث والتفسري

، وعلى هذا 1منظومة قانونية ومؤسساتية تتناسب مع الثقافة السائدة فيه يصب كله يف إرساء 
األساس سنتناول يف املبحث األول جمموعة من العناوين نراها جد ضرورية  لتوضيح العالقة 

ألنثروبولوجيا بالقانون وعليه نتعرض يف املطلب األول لنشأة وتطور األنثروبولوجيا اليت تربط ا

                                                 
1  - Robert Lowie, op.cit, page : 11. 
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القانونية ويف املطلب الثاين نناقش أمهية األنثروبولوجيا القانونية يف اإلجابة على خمتلف 
  .     التساؤالت اليت تطرح مبناسبة تطبيق القانون يف واقع وحياة األفراد

 

  :المطلب األول
 ألنثروبولوجيا القانونية نشأة ا 

 

هو من أهم املواضيع اليت تنبهت إليه األنثروبولوجيا باعتباره ميثل إنشاء  إن القانون      
فكريا خالصا حيتوي على رموز تتحدد وظيفتها يف ضبط سلوكات األفراد، فالقانون هو 

باستمرار  عنصر من نسق سوسيوسياسي يرتبط به ارتباطا وثيقا وبشكل حمكم جيعله خيضع
لقانون التطور والتغري والتحول، هذا املوقف جيرنا للتساؤل حول إمكانية تصور وجود بناء أو 
نسق مهما كان شكله ومهما كانت طبيعته يستطيع الوقوف أو الصمود يف وجه ظواهر أو 

تارخيية ترتبط دائما بوجود اإلنسان وحركيته اليت من شأا إحداث طفرة  عوامل أو أحداث
 يف صريورة وتوازن النسق االجتماعي قفزة يف عمل خمتلف الوظائف املسندة هلا التحكم أو

أي ظرف ال ترتبط  وطأة إن التحوالت اليت تصيب النظام القانوين يف أي بلد ما وحتت
التارخيية الكربى فحسب بل تترجم أساسا يف مدى قدرة الوعاء  ثبشكل حتمي باألحدا

ابة حلاجيات األفراد املتزايدة عن طريق إجياد ميكانيزمات جديدة اجلماعي لألفراد يف االستج
متعددة  عواملكما ال يفوتنا أن نذكر أن هناك يف عمل خمتلف الوظائف احليوية للمجتمع 

بيئية، ثقافية، اجتماعية، سياسية، اقتصادية أو غريها تترافق بشكل مستمر مع : سواء كانت
ة على منط عيشه، إن مثل هذه اإلرهاصات اليت ترتبط وتترك أثارها الواضححياة اإلنسان 

ارتباطا متالزما مع وجود اإلنسان يقتضي وجود رؤية علمية متكاملة تستطيع أن جتيب على 
جممل التساؤالت اليت قد يصادفها الدارس لسلوك اإلنسان وال خيتلف اثنان أن األنثروبولوجيا 

  .حباثالقانونية متثل اإلطار األنسب ملثل هذه األ
نتناول يف هذا املطلب فرعني األول نتعرض فيه إىل البدايات األوىل لألنثروبولوجيا       

القانونية أما الفرع الثاين فسوف خنصصه إىل أهم املراجع والعلماء الذين سامهوا بأحباثهم يف 
  .التأسيس لألنثروبولوجيا القانونية
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 : الفرع األول

 البدايات األولى لألنثروبولوجيا

 1ةالقانوني 

إن ميالد األنثروبولوجيا القانونية يف شكلها احلايل ارتبط ببزوغ وانتشار أفكار جديدة       
من قبل بعض املفكرين الغربيني يف النصف الثاين من القرن التاسع على نطاق واسع مت تداوهلا 

   :عشر وعلى رأسهم
  J.J.Bachofen2

  ،J.f.Mac Lennan 3
 ،Lewis H.Morgan  4

H.J.Summer - Maine 5  و 
  

يف أحباثه املتعلقة  Cesari Lambroso 6ال ننسى األثر الكبري الذي خلفه العامل الفذ كما 
باجلرمية وارمني، وعليه سنتناول بشيء من التفصيل إىل أهم هذه الدراسات يف العناوين 

  .   الالحقة مبا يتناسب مع تطور الفكرة وإجناز البحث
ذا السياق أنه على يد هذه الزمرة املتميزة مت التأسيس ألهم املفاهيم اليت يف هونذكر       

إسهامات جتلت قد وعليها األنثروبولوجيا يف فهم ودراسة الظواهر وسلوكات األفراد تعتمد 
وية بالرغم من خماطر التجريد الذي ميكن يف فك الرموز القانونية الكتابية منها والشفهؤالء 
نجزاا، وميكننا أن نشري يف هذا الصدد وعلى سبيل املثال ال احلصر أهم ما عصف بكل مأن ي

 فقدطبيعة الروابط العائلية  فسريسعيها الدائم لتاال نذكر ترمجته األنثروبولوجيا يف هذا 
في فمعني من العائالت  نسقأفضت األحباث اليت أجنزها باحثون أنثروبولوجيون إىل إبراز 

غلب الرتعة أو السلطة األمومية بينما يف أخرى فيربز وبشكل ظاهر تأثري جمتمعات معينة تت
السلطة األبوية ويف كلتا احلالتني فإن هناك جمموعة من النتائج تنعكس على آلية وعمل هذه 
                                                 

 Grundriss der" بعنوان   Postفي مؤلف 1890إن مصطلح األنثروبولوجيا القانونية ظهر ألول مرة باللغة األلمانية سنة  -  1
ethnologischen jurisprudenz "ولمزيد من اإلطالع يرجى الرجوع إلى ،                       : 

- Norbert Rouland, op.cit, page : 49 
، نفس المرجع السابق، القرابة الذي تناول فيه اإلثنولوجيا المتعلقة برابطة"  Das Mutterrecht  "من خالل مؤلفه المكتوب باللغة األلمانية  -  2

     .  49: صفحة
أنثروبولوجيا العالقات الزوجية واألسرية، "  Primitive Marriage" بالزواج البدائي   موالموسو 1865تناول من خالل مؤلفه الصادر في  -  3

  . 49مرجع السابق، الصفحة أنظر نفس ال
 systéms of consanguinity and"لرابطة الدموية والقرابة لدى العائلة اإلنسانية الموسوم بأنساق ا 1871تعرض في مؤلفه الصادر في -  4

affinity of the human family   " 
  

  :قواعد األنثروبولوجيا القانونية من خالل مؤلفاته الشهيرة أبرزها ءيعد هذا األخير من أبرز رجال القانون ساهم بجدارة في إرسا  -  5
 "- Ancient law 1861 - "  /  "Early history of institutions -1875-  " /   "Early law and custom  -1883 - لمزيد من ،

  .  49: الرجوع إلى نفس المرجع السابق، صفحة يرجى اإلطالع
راسة الجنود المنحرفين، طبيب إيطالي بدأ حياته المهنية في الجيش اإليطالي أين سنحت له الفرصة في د)  1909 - 1835( سيزاري المبروزوا   - 6

فمن خالل معايشته لهم ومالحظته لتصرفاتهم وسلوآاتهم وآذا فحصهم توصل إلى نظرية مفادها أن المجرم يعاني من خلل عضوي يؤثر على 
  .      سلوآه وتصرفاته فيجعلها تتميز بالشذوذ وعدم تطابقها مع السلوك السوي
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البنية أو النسق، هذا العمل اجلاد أثار انتباه رجال القانون على اعتبار أن العائلة متثل موضوعا 
حيتاج إىل فهم عميق فأضحت بذلك األنثروبولوجيا مرجعا مهما للعلوم  قانونيا خالصا

القانونية خاصة أن هذه األخرية ال متلك الوسائل العملية والتطبيقية لفهم الطبيعة اإلنسانية يف 
خمتلف أبعادها واقتصارها فقط على التصور النظري والفلسفي، باإلضافة إىل ذلك وفيما 

تعلق بدراستنا للجرمية نكتفي باإلشارة إىل الدور الفعال الذي ميكن أن نصنفه ضمن ما ي
قامت به األنثروبولوجيا اجلنائية من خالل األعمال والنتائج املتوصل إليها يف حث املشرع 
اجلزائي على تبين تدابري وقائية من شأا مواجهة اخلطورة اإلجرامية الكامنة يف نفسية ارم، 

ما هي إال نتيجة تفاعل ظروف معينة سواء كانت شخصية أو مادية ظور طبقا هلذا املن اجلرميةف
أو اجتماعية ويتعني على القاضي قبل إصداره للحكم أن يلم حبالة ارم من الناحية النفسية 

الفعل  بوالعضوية حىت ميكنه اإلطالع على مجيع املالبسات اليت دفعت اجلاين إىل ارتكا
اص تلزمه بتحديد اخللل الذي كان سببا يف ارتكاب اجلرمية اإلجرامي، فمقتضيات املنع اخل

وهذه الدراسة ال تتوقف عند الكشف على حالة ارم النفسية والعضوية بل يتعني دراسة 
ماضيه يف مجيع جوانب حياته، وحترص التشريعات العقابية احلديثة على تنظيم صحيفة تسجل 

ن فيها مجيع األحكام اليت تدينه باإلضافة إىل ذلك أن فيها مجيع املعلومات املتعلقة بارم وتدو
القاضي غالبا ما يلجأ إىل االستعانة بتقارير اخلرباء النفسيني واالجتماعيني اليت تساعده يف فهم 
، 1شخصية ارم واليت يتحدد على ضوئها اجلزاء املناسب سواء كان عقوبة أو تدبري أمن

إىل بتحديد مكمن اخلطورة يف شخصيته أو الكشف قبل  يبلغ مقصدهفإعادة تأهيل ارم لن 
 احملاكمة عن الظروف االجتماعية اليت دفعته الرتكاب اجلرمية متهيدا الختيار اجلزاء املناسب
ونلفت انتباه القارئ أننا سوف نتعرض جلميع هذه املسائل بشيء من التفصيل حبول اهللا يف 

  .2العناوين القادمة
                                                 

يضم أهم المعلومات الجينية للمجرم  (le fichier génétique )ول المتقدمة نظام الملف الجيني للمجرم استحدث  في النظم القانونية لبعض الد -   1
 ال يتحدد دورها فقط في الكشف عن الجاني مرتكب الجريمة بل يكشف أيضا عي أي تشوهات في الخريطة الجينية تكون السب في ارتكاب الجريمة،

                                                                                                                                     : لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى
  Séverine Leger,les infraction de nature sexuelle commises à l’encontre des mineurs,archives de politique 
criminelle, une revu publié par centre de recherches de politique criminelle, no 21, éditions A..PEDONE, 
PARIS,1999, p : 38-45                                                                                                                                                     

المعدل والمتمم قد تضمن مبدأ  المتضمن قانون العقوباتو 1966يونيو  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  156- 66رقم  إن األمر -  2
لمجال هذا االتدابير االحترازية أو الوقائية وبموجب ذلك يتبين لنا أن المشرع الجزائري استفاد من النتائج التي توصلت إليها األنثروبولوجيا في 

 خصوصا أبحاث المدرسة الوضعية اإليطالية وعلى رأسها المبروزوا وفيري وغيرهم من منظري هذا االتجاه الذي يتبنى الرؤية األنثروبولوجية
عديل تم ت 2006ديسمبر  20الموافق لـ  التاريخ الهجريالمؤرخ في  23 -06العضوية واالجتماعية، ونشير في هذا الصدد أنه بموجب القانون رقم 

=  لسلوكبعض المواد المرتبطة بتدابير األمن تماشيا مع اآلراء الفقهية الحديثة حيث تلزم القاضي بأن يكون دائم االطالع على حالة الشخص ذوي ا
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 : الثانيالفرع 

 ألبحاث العلمية المؤسسة أهم ا

         ةلألنثروبولوجيا القانوني

 يف اتمعات البدائيةإن أول ما شذ انتباه األنثروبولوجيني األوائل هو القانون السائد       
فانكبوا على دراسته وبذلوا يف ذلك جهودا معتربة للتعرف على كيفية نشأته وماهية 

ومعاملتهم اليومية سواء فيما بينهم أو يف عالقام انعكاسات تطبيقه على حياة األفراد 
املستمرة مع السلطة احلاكمة، إىل أن املتأمل ملثل هذه الدراسات سرعان ما يكتشف أن أهم 
ما ميزها هو تأثرها إىل حد ما باملؤلفات العلمية اليت أجنزها الباحثون املتخصصون يف علم 

من االهتمام واليت  اكبري ااضيع اليت نالت قسطالقانون والتاريخ يف ذلك الوقت، ومن املو
هو موضوع املقارنة بني النظم القانونية الكالسيكية  ةتصنف دائما ضمن األعمال الكالسيكي

أو القدمية والنظم القانونية احلديثة املمثلة يف اتمعات املصنعة أو املتقدمة فقد عمدت هذه 
ينات فيما بينها ومن بني األوائل الذي درجوا على األحباث على إبراز أهم االختالفات والتبا

وقد تطرق فيه إمجاال  la cité antiqueيف مؤلفه  Numa-Denys Fustel: توضيح ذلك نذكر
اليت كانت مستعملة قدميا وبني نظرياا املتداولة حاليا كما ساهم  املفاهيمإىل تطور بعض 

، وحىت تكتمل لدينا 1املؤسسات القانونية بآرائه العلمية يف ضبط أهم املتغريات اليت متيز
الصورة يتعني علينا أن نعرج على أهم املراجع العلمية اليت كان هلا الفضل يف التأسيس 

املهتمة بدراسة الظواهر القانونية وما تناولته من مسائل متعلقة بأحوال األفراد  الألنثروبولوجي
  :يف هذا امليدان كما سيأيت ال أبرز الباحثنييف جانبها القانوين وسنتوقف هلذا الغرض عند أعم

2( J.J. Bachofen )أبحاث باخوفن:أوال   
     

إن هذا العامل كان له تأثري واضح على الفكر اإلثنولوجي وقد ركز يف جانب مهم من       
أعماله لدراسة اتمعات البدائية، وقد توصل إىل أن وجود نسق أو رابطة دموية جتمع بني 

هذه اتمعات يترتب عنه قيام سلطة معينة ختضع ملقاييس حيددها أفراد اتمع ومن  أفراد

                                                                                                                                                         
في  فتقدير الخطورة اإلجرامية للمعني باألمر يعد جد ضروري من أجل الوقاية من أي طارئ) آاإلدمان ( اإلجرامي المرتبط بظرف معين =

  .     من قانون العقوبات المعدل والمتمم  22و  21المستقبل، يرجى الرجوع إلى المواد 
1  - Robert Lowie, op.cit, page : 41.  

  ) 1887-1815( يعد هذا العالم من رجال القانون السويسريين المتمرسين -    2
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ضمن املالحظات اليت دوا هذا العامل يف هذا الصدد هو تعاظم دور املرأة وقدرا على 
توجيه العالقات اليت تأخذ الطابع األسري أو يف بعض األحيان تتعدى ذلك إىل مدى أبعد 

، ويف معرض شرحه هلذه الظاهرة فهو يؤكد على 1اعية يف مجيع صورهاكالعالقات االجتم
خيضع يف  ( le droit maternel )قانوين يسميه بالقانون األمومي  -وجود نسق سياسي 

الغالب لسلطة وهيمنة املرأة واستنتج من خالل ذلك أن اتمعات اإلنسانية قبل أن تستقر يف 
كانت يف ) أو ما يسمى باتمعات األبوية ( ل وسيطرته وضعها احلايل املتميز يمنة الرج

مرحلة سابقة عبارة عن جمتمعات فيها السيطرة للمرأة دون الرجل وإن كان دور هذا األخري 
يعد ثانويا أو هامشيا مبينا يف نفس الوقت أن للدين دور مهم يف توزيع الوظائف بني الرجل 

ات حاول أن يربهن على وجود رابطة وثيقة بني البنية واملرأة يف اتمع ويف هذه النقطة بالذ
، وقد القت هذه النظرية انتقادات واسعة على 2االجتماعية والشعائر أو املمارسات الدينية

أساس أنه ال توجد إىل غاية يومنا هذا بيانات مكتوبة ومتداولة أو مكتشفات أثرية تؤكد 
   .3قوالاأل هصدق هذ

ن باخوفن حاول أن يقدم لنا نظرة فلسفية رائعة عن الثقافات املمتدة أب ريذكالتال ننسى       
جذورها يف غائر القدم وجعلها وحدة قابلة للبحث والدراسة، وقد ترك لنا أثرا يف ذلك من 
خالل حبثه وتفسريه للقانون الروماين فقد استنبط أهم املعامالت اليومية للفرد داخل اتمع 

إىل أبرز اجلوانب  اإلمرباطوريةا من خالل القوانني اليت صاغتها هذه الروماين القدمي وبني لن
اخلفية يف هذا اتمع، ومن أجل بناء نظرية متكاملة وشاملة مل تقتصر أعمال هذا العامل على 

فقط بل جلأ إىل وسيلة القياس واملقارنة وانطالقا من  ةاتمعات القدمية أو الكالسيكي
يف  هذا كاموعات البشرية احملافظة على تقاليدها البدائية  ىل يومناالزالت قائمة إ جمتمعات
رائه من األمريكية، على كل ومهما قيل عن آوجمتمعات السود يف الواليات املتحدة  اإفريقي

                                                 
متكاملة ومتناسقة وهذا اللفظ له ما يفسره من  ةوز على أنظمة اجتماعية وقانونيإن مصطلح اإلنسان البدائي فيه نوع من التجني على مجتمعات تح -  1

ربي من تقدم الناحية التاريخية على اعتبار أن تقويم هذه المجتمعات من قبل العقل الغربي ارتكز على المقارنة بينها وبين ما وصل إليه اإلنسان الغ
وهذا  20الميالدي وبداية القرن  19ظهوره مع ازدهار المدرسة التطورية في نهاية القرن وتطورآما ال ننسى أن نذآر أن هذا المصطلح ترافق

 ينطوي في مجمله على فكرة مسبقة عن هذه المجتمعات مما يعد تعارضا صريحا مع قواعد المنهج العلمي التي تقتضيها مثل هذه األبحاث ولهذا
              .ية العلميةبآخر يتناسب مع الموضوعنقترح باستبدال هذا المصطلح 

قدم لنا باخوفن بعض األمثلة من التصرفات الشائعة في المجتمعات القديمة استقاها من آتابات هيرودوت المؤرخ اليوناني ومن ضمنها أن  -   2
في تسيير البيت العائلي وآان آانوا يحملون ألقاب أمهاتهن وليس هذا فحسب بل أن النساء تمتعن بعزيمة آبرى   ( Lycie )األبناء في مدينة ليسي

 :لهن تأثيرهن على هذا النسق الكالسيكي في البناء االجتماعي أآثر من تأثير الدولة، لمزيد من التوضيحات باإلمكان الرجوع إلى
- Robert Lowie, op.cit, page : 42.   
3 - Dictionnaire de sociologie, le Robert/SEUIL, sous la direction de André Akoun et Pierre Ansart, presses 
MAME imprimeurs, TOURS, 1999, page : 331. 



 25

أا تتعارض مع العقل إىل أا تصنف ضمن األفكار القيمة اليت كان هلا الفضل يف التأسيس 
اإلضافة إىل ذلك أراد أن ينأى ذا العلم عن تأثريات العلوم اإلنسانية لإلثنوغرافية احلديثة ب

األخرى مبديا اقتناعه الشخصي بأن سلوك اإلنسان هو مبثابة مثرة نشاط اجتماعي غري 
  .  1شعوري

 ( J.f.Mac Lennan)أبحاث ماكيلينان :ثانيا    

ز اليت تنتشر بقوة يف جمتمعات لقد حرص هذا العامل خبالف سابقه على التأكيد أن الرمو      
احلاضر ال متثل يف الواقع إال حقائق وقعت يف املاضي السحيق كان األفراد يولون هلا اهتماما 

اإلنسان  لشديدين وكان مناطا هلا القيام بوظائف اجتماعية وثقافية متعددة وال يزا واحتراما
للمحافظة على ذاته وهويته وانتمائه  املعاصر يتمسك ا إىل غاية اليوم ويستعملها كأداة فعالة

دراسات حول " إىل ثقافة معينة، وقد حاول إثبات صحة نظريته من خالل مؤلفه املشهور 
الذي يعد حبق مرجع علمي متميز لألنثروبولوجيا القانونية قدم لنا من خالله  2"التاريخ القدمي 

ا تعد حبق أهم الظواهر جمموعة من التحليالت اليت دأبت على شرح ظاهرة الزواج كو
اإلنسانية ذيوعا وانتشارا يف كل اتمعات البشرية يف مجيع األمكنة ويف مجيع األوقات وهو 

فحسب بل كذلك  ااملوضوع الذي يهم ليس فقط عامل االجتماع وعامل األنثروبولوجي
ة حيتاج إىل صرة واحلديثاوبدرجة أكرب املشرع ورجل القانون كون أن الزواج يف القوانني املع

فهم وإملام واسعني ميتد إىل املاضي السحيق فيكفي أن نستطلع أحوال اتمعات البدائية 
والقدمية يف بعدها املعنوي والثقايف حىت ميكننا معرفة إسقاطاا يف القوانني احلديثة، وإلثبات 

أي الذي يتم بني فرضياته السابقة الذكر يقدم لنا مثاال مستنبطا من الواقع فالزواج اخلارجي 
عائلتني تنتميان إىل قبيلتني خمتلفتني هو يف احلقيقة يعكس ظاهرة كانت منتشرة قدميا وهي 

كانت تلجأ إىل هذه  خطف الفتيات، فالقبائل املتصارعة أثناء احلروب والغارات املتبادلة
عادة أخرى الوسيلة حلل مشكلة تناقص أعداد النساء يف القبائل املعتدية ويرجع ذلك أساسا ل

متأصلة ومتفشية بكثرة يف ذلك الوقت وهي وأد البنات إىل أنه ومع مرور الوقت خفت هذه 
الرتعة القبلية وحلت حملها عالقة التواصل بني القبائل وأصبح االختطاف رمز حيكي واقعة 

                                                 
1 -  Robert Lowie, op.cit, page : 44.   

     ( The studies in ancient history )باللغة اإلنجليزية  1865تم نشر هذا المؤلف في  -  2



 26

حقيقية وجدت يف السابق اندثرت واستبدلت فيما بعد بالزواج اخلارجي، ويسترسل يف حتليله 
لقول أن الزواج اخلارجي هو يف احلقيقة نتيجة طبيعية لوأد البنات يف جمتمعات معينة با

مستبعدا يف ذلك هذا العمل من دائرة األفعال الغريزية الكامنة لدى اإلنسان فحىت وإن سلمنا 
اندثار هذه الظاهرة يف صيغتها األولية إىل أا الزالت قائمة يف صيغ متعددة تتماشى مع واقع 

اة األفراد والقيام ببحث عابر يف منظومتنا القانونية قد يوصلنا إىل جمموعة من النتائج  لعل وحي
أن املشرع الوطين قد أبقى على بعض املمارسات والعادات الشعبية وترمجها إىل أمهها 

  .نصوص قانونية مادام أا حتوز على إمجاع من قبل املخيلة اجلماعية للمجتمع
رغم من االنتقادات اليت وجهت ألفكار ماكيلينان إىل أا لن تضعف من بالونه على أ      

مكانته املرموقة واملصنفة ضمن املنظرين واملؤسسني لإليثنولوجيا خصوصا أنه أوجد قائمة 
بأهم املصطلحات املتداولة يف القانون املقارن كما أنه يعود له الفضل يف التأسيس لنمط 

ة البحث عن تفسريات وأجوبة لبعض الظواهر املنتشرة يف جديد من التفكري يضطلع بوظيف
اتمع واليت قد خنطأ يف أحيان كثرية يف فهم معانيها ومغزاها لسبب بسيط وهو أننا مل 
نتخلص من ذاتيتنا املفرطة حىت ولو ادعينا خبالف ذلك فالسلوك اإلنساين حيتاج دائما إلعادة 

اإلنسان املعاصر بل جيب أن  تادات أو ممارساتقييم وبشكل مستمر وهذا ال يتوقف على ع
يترافق ذلك أيضا مع عادات مندثرة أو قدمية، إن رؤية هذا العامل من شأا أن تتيح لنا ووفق 
ما تقتضيه مستلزمات البحث العلمي على إعادة النظر يف النتائج املتوصل إليها وهذا كله لن 

 ةين مثلها مثل بقية العلوم األخرى جتريبيخيرج عن إطار وضع قوانني عامة للسلوك اإلنسا
  .      1كانت أو إنسانية

 (H.J.Summer - Maine  )أبحاث ماين :ثالثا     

إن ماين يعد من بني رجال القانون البارزين ومرجعا علميا مهما لألنثروبولوجيا       
اإلثنية املتواجدة القانونية وقد أمضى فترة طويلة يف اهلند توجت بدراسات قيمة للمجموعات 

يف جمموع هذا البلد وكان لتكوينه القانوين أثر بارز يف ابتداع طريقة جديدة يف التفكري 

                                                 
1 - Ibid, p : 49 – 50.  
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تتناول بالتحليل والتدقيق ألهم العناصر اليت ترتبط بوجود اإلنسان وكيف ميكن هلذا األخري 
     .               1أن يتكيف مع احمليط أو الوسط الذي يعيش فيه

أهم ما ميز أحباث ماين أا مل خترج كثريا عن نطاق أحباث سابقيه فقد حذا حذوهم و      
وأجنز يف ذلك دراسات مقارنة بني النظم القانونية األوروبية سواء القدمية منها كالقانون 

 خر النظام القانوين اهلنديا يف الوقت احلاضر ويف اجلانب األالروماين أو تلك املعمول 
أحباثه وبشكل دقيق لتطور القانون وأجنز تبعا لذلك قائمة بأهم املفاهيم وتطرق يف جل 

وقد برزت لغة علمية جديدة جتعل من  ةأوروبي-املتعلقة بالقانون البدائي لدى الشعوب اهلندو
مبدأ الثنائية مرجعا لتفسري الظواهر االجتماعية فجعل لكل مفهوم علمي مقابال له ففرق بني 

 النظام األساسي والعقد وغريها من التقسيمات األخرى اليت تعد يف الضرر واجلرمية، بني
أغلبها كتطبيقات عملية لإلثنولوجيا امليدانية ويف هذا اجلانب حرص على أن تكون معايناته 
موضوعية إىل أقصى حد أي أن الباحث يالحظ الواقعة االجتماعية كما هي دون حكم أو 

البحث املرتكز على املنهج العلمي املعتمد حاليا ويف موقف مسبق وهذا ما تقتضيه أجبديات 
هذا اإلطار جتنب اخلوض يف املسائل املرتبطة بالثقافة اإلنسانية احمللية كالعادات والطقوس 
واإلنشاءات القانونية البدائية املوغلة يف القدم واليت توارثتها األجيال املتالحقة بصفة عفوية 

 ،ومتواصلة ومل تكن أبدا عبارة عن أدلة مادية وعينية وبشكل شفوي لفترات زمنية طويلة
وذا األسلوب استطاع أن يتجنب أي تصور أو بناء ال يقوم على نتائج وافتراضات غري 
صحيحة وال ميكن إثباا خبالف ما سار عليه ماكيلينان ومورغان الذين اعتمدوا يف حتليالم 

فة لدى اموعات اإلثنية ومل تفصل فيها على أسباب وظروف اجتماعية وثقافية غري معرو
راء التطوريني الذين يرون أن مجيع اتمعات ، كما أنه أنكر آ2األحباث العلمية بصفة قطعية

اإلنسانية مرت بنفس املراحل أو على األقل أا سوف تسلك االجتاه ذاته وتعيش نفس 
كانت تنادي ا املدرسة  التغريات والتطورات ويف مقابل ذلك ساند بعض األفكار اليت

، إن ماين 3االنتشارية ومن بينها قدرة الثقافة على االنتشار عن طريق اإلحتكاك فيما بينها

                                                 
  :درها هذا العالم والتي آانت باللغة اإلنجليزية نذآرمن أهم المؤلفات التي أص -  1

 Village communities in the East and West (1871); Early Law and custom ( 1883 )    
2 - Robert Lowie, op.cit, page : 50 – 51.  

السابق آانت تشكل أهم وسيلة لمعرفة أسرار الخصم االحتكاك عادة ما يكون عن طريق التبادل التجاري واالقتصادي آما أن الحروب في  -   3
  .   واإلطالع على معارفه وقيمه الثقافية ونقلها في غالب األحيان ودمجها مع الثقافة المحلية
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تفرغ يف جل أحباثه للتاريخ الواقعي للمؤسسات القانونية اليت عايشتها أمم خمتلفة وأقر بوجود 
رأسها الدين ومن خالل  وثيق بني القانون البدائي واجلانب الروحي لإلنسان وعلى طارتبا

معاشرته إلصالح النظام القضائي اهلندي الذي أنشأ حماكم قضائية على املستوى احمللي الحظ 
أن ذلك أثر سلبا على القانون واألعراف احمللية ومرد ذلك أن احلقوق وااللتزامات والعقوبات 

ليم وغري مضبوط، والسلطة السياسية توجد يف وضع تداخلت فيه هذه العناصر تداخال غري س
وحىت يعطي هذه احلقائق بعدا أكثر مصداقية تبىن منطا من التفكري يتالءم مع املنطق العلمي 
ويقبله العقل اإلنساين ومدعم بأدلة وإثباتات حاضرة وموجودة يف امليدان وال خيتلف اثنان أن 

الكالسيكيون أعماله جاءت وسطية حتاشت اإلفراط الفلسفي الذي يتميز ا رجال القانون 
ويف اجلانب األخر مل تكن مستوحاة من الواقع امليداين باملعىن الذي يتفق عليه اليوم 
األنثروبولوجيون واإلثنولوجيون املعاصرون فتكوينه القانوين الصرف خلق له مصاعب يف 
اإلملام بالعادات واألعراف البدائية مما جعل بعض الشروحات والتفسريات اليت قدمها خترج 

نطاق األنثروبولوجيا القانونية ورمبا تتعارض معها كما ال ننسى أن عدم اهتمامه باجلانب  عن
امليداين واكتفائه فقط باجلانب النظري جعل طريقته يف التحليل والتعليل يشوا النقص وعدم 

املنتشرة  ةالدقة وهي فوق كل ذلك مل تستطع أن تستوعب بشكل متكامل األمناط السلوكي
  .  تمعاتيف هذه ا

 (  Lewis–H. Morgan  )أبحاث لويس مورغان :رابعا     

1  

الذين  األنثروبولوجيني الكالسيكينيمما ال شك فيه أن لويس مورغان يعد أحد أهم       
يف مفهومه احلديث، إن  ةسامهوا بفضل منجزام العلمية يف التأسيس لعلم اإلثنولوجيا القانوني

يف حقيقة األمر إىل صالبة أفكاره وقيمة أعماله بل يعود يف جوهره إىل  هذا الثناء ال ميكن رده
حادثة تارخيية طريفة تتمثل يف التقاط كل من ماركس وإجنليس هلذه اآلراء وإعجام باملنهج 
الذي اتبعه مورغان يف تفسري السلوك اإلنساين على حنو يؤكد ما ذهبا إليه من استنتاجات 

ما يربره على اعتبار أن ذلك يتوافق مع قناعتهما الفكرية اليت ترى أن فلسفية وهذا املوقف له 
اتمع البشري يتطور باستمرار ووفق مراحل معلومة وحمددة، مورغان كرجل قانون متمرس 

                                                 
صادر من أهم مؤلفاته التي نالت شهرة عالمية وحازت على إعجاب وتقدير العلماء وخاصة منظري الفكر الشيوعي آمارآس وإنجيلس آتابه ال -  1

  ".     Ancient Society"تحت عنوان  1877في 
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وذو دراية قانونية الفتة للنظر مل يكتف فقط بدراسة املؤسسات القانونية فيما خيص نشأا 
مهمة العامل الباحث عن كل ما يتصل حبياة اإلنسان قدميا ومراحل تطورها بل شغل أيضا 

فخصص جانبا مهما من حياته لتفحص ومالحظة أعراف وعادات األمم القدمية والبدائية 
ويف هذا الصدد نزع عنه عباءة الفيلسوف القابع يف مكتبه ينظر من وراء نافدة مكتبه إىل 

ه دراسات ميدانية وحقلية على اتمعات اخلوض بكل ثقة يف أعماق الوجود اإلنساين بإجرائ
اهلندية يف أمريكا واحتكاكه م مما مكنه من مجع معلومات جديدة مل يكن ألحد من قبل 
السبق إليها، ومن بني أعماله نذكر تقاريره املتعلقة بوصف القبائل اهلندية مما أتاح له تكوين 

ات البشرية ومن أبرز املنجزات الفكرية نظرة متفهمة للنسيج والتنظيم االجتماعي هلذه التجمع
اليت توصل إليها وكانت من بني األهداف املسطرة ألحباثه هو وضع تصور متكامل عن تطور 
املؤسسات والبنيات االجتماعية والقانونية السائدة وهلذا الغرض أعطى أمهية كربى وأولوية 

وية، السلطة احلاكمة الزواج، السلطة األب: خاصة لبعض العناصر وركز يف ذلك على 
، ونستطيع القول أن هذه األعمال جاءت دقيقة ومتميزة إذا ما قارا مع تلك 1وامللكية

    وماكيلينان ) Maine( املتداولة يف نفس الفترة من قبل باحثني ودارسني آخرين كماين 
 ) Mac Lennan(سبق وأن تعرضنا ألفكارمها والذي    .  

يف األفكار اليت نادى ا مورغان يف حماولة  قمي إىل التقصي والتدقييدفعنا الفضول العل      
منا للتحقق من مدى قدرا يف التأسيس لقاعدة فكرية صلبة تنفض الغبار عن مسائل شائكة 

وتتطلب جهدا متواصال لفهم أصل نشأة القانون  ثالزالت تؤرق رجال الفكر القانوين احلدي
ا من استيعاب السلوك اإلنساين يف أبعاده الرمزية والتصورية، واملؤسسات القانونية مبا ميكنن

على كل حال فإن مورغان تبىن تقسيما ثالثيا للحقبة اإلنسانية وحبسب اعتقاده فإنه هناك 
مبستوى التوحش حيث حياة اإلنسان أقل  يعرفثالثة مستويات ميزت وجود اإلنسان األول 
يتميز فيه اتمع اإلنساين بتحول   يليه مستوى أخرما يقال عنها أا بدائية وغري متحضرة مث

طفيف يف بنائه ونسقه مقارنة بسابقه كما أن السلوك اإلنساين يبدأ يف تبين بعض القيم 
االجتماعية والثقافية وأخريا مستوى التحضر أو التمدن أين بلغت اإلنسانية درجة من التعقيد 

ة كوسيلة لالتصال والتعامل بني األفراد، إن هذا والتواصل كان من أهم نتائجه ابتكار الكتاب
                                                 
1 - Robert Lowie, op.cit, pages : 54 et 55.  
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التقسيم الثالثي يعكس مبا ال يدع أي شك أن مورغان كان متأثرا إىل حد كبري بالرتعة 
التطورية املنتشرة آنذاك ويعتقد أن معظم التجارب اإلنسانية مرت بنفس املراحل ومن أهم 

جغرافيا ال ترتبط بأية صالت ومع ذلك  األدلة اليت ساقها هو وجود جمتمعات إنسانية متباعدة
فإا سلكت نفس النهج يف ما تعلق ببنائها وتطورها، إن التسليم ذا الرأي فيه كثري من 
املغالطات التارخيية ومن حقنا أن نتساءل يف خضم هذا التصور الفريد من نوعه ما هو املوقع 

لتخصيص باعتباره موضوع دراستنا ؟ املسند إىل الثقافة يف شكلها العام والقانون على وجه ا
هل باإلمكان اختزال هذا البناء شديد التعقيد وجعله كنتيجة منطقية لتطور اإلنسان مع العلم 

اإلنسانية ومن خالل احتكاكها املستمر والدائم كانت والزالت متأثرة فيما  تأن اتمعا
ية املشتركة، إن نظرية مورغان سلسلة من اإلبداعات اإلنسانكان من أهم نتائجه إجناب بينها 

يشوا الكثري من األخطاء مردها يف غالب األحيان إىل افتقاره وجهله لبعض املعطيات 
اجلغرافية واالجتماعية تمعات مل يدرسها كانت هلا األثر الكبري يف مصداقية النتائج املتوصل 

كريه أو إمهال ختلل حبثه إليها، إن ذلك ال ميكن تفسريه على أنه سوى تراخ شاب طريقة تف
، كما أن اكتساب أفراد خمتلف 1كان باإلمكان جتنبه لئال يؤثر ذلك يف متاسك نظريته

اتمعات اإلنسانية لبعض الوسائل املعيشية أو احلياتية كعامل أساسي يف عملية التصنيف فيه 
نكاره أو جتاهله ، يضاف إىل ذلك إ2نوع من املخاطرة العلمية اليت من الصعب تقدير عواقبها

إن صح التعبري ملبدأ الطبقية الذي كان مييز تلك اتمعات واكتفاؤه فقط بالنظرة التقليدية 
اليت تصنفهم على أم بدائيني ال يعرفون شيئا من أساليب العيش احلضاري، إن هذا املوقف 

وغري قادرة يف حد ذاته يدفعنا إىل التساؤل عن السبب الذي جيعل مثل هذه الشعوب خامدة 
ا وتطبيقا لنظريته جتعل من اتمعات  على التطور وألمد طويل مع أن الفكرة اليت نادى

اإلنسانية خاضعة لقانون التطور والتحول بشكل متواصل على أن تكون النتيجة النهائية 
ال خيفى على أحد و اهلدف وتقاسم نفس املصري املشتركواملنطقية هلذا التصور هو بلوغ نفس 

أن هذا يف حد ذاته ميثل حتد يصعب حتقيقه يف احلياة العملية وجيعلنا نضع نقطة استفهام حول 
                                                 

ويالحظ أنه بالرغم من الجهد الذي بذله في تصنيف المجتمعات ودراستها آان بوسعه الرجوع إلى أبحاث تناولت نفس الموضوع وأنجزت من  -  1
  االجتماعي واالقتصادي والمؤسساتي والقانوني لمجتمعات لم تسنح الفرصة لمورغان مإلى التنظي قبل معاصريه والتي تطرقت على وجه الخصوص

  .   من دراستها والبحث فيها=  
2 - «  l’état sauvage fut la période qui précéda l’age de la poterie ; l’état barbare, l’age de céramique ; la 
civilisation commença avec l’écriture » pour plus d’éclaircissements veuillez à se référer : 
      - Robert Lowie, op.cit, page : 56.       
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املتبعة يف تناول  ةمدى متاسك هذه النظرية ومصداقية النتائج املتوصل إليها وباألحرى الطريق
 ) Pitt-Rivers (وحتليل الظواهر االجتماعية على خمتلف املستويات ويف هذا الصدد يبني لنا 

أن مورغان أخلط بني مبدأ االقتباس أو االشتقاق تمعات بشرية انطالقا من منشأ واحد 
ما يشد انتباهنا حقا هو افتقار هذا العامل لوثائق أو أثار ملموسة وومبدأ التطور الذي مييزها، 

تؤكد حقيقة املعلومات اليت سردها إىل درجة أنه اعتقد أن العديد من اإلثنيات املتباعدة 
جغرافيا واليت تتشابه يف شكلها وبنائها تنتمي لنفس العرق ويعزى ذلك حبسبه إىل اهلجرات 
الكربى اليت صاحبت وجود اإلنسان يف فترات زمنية موغلة يف القدم وإلثبات هذه الفرضية 

 ) كتحديد وبناء السلطة األبوية( استند إىل تقاسم هاته الشعوب لنفس اخلصائص الثقافية 
ذلك مبدأ جديدا يتمثل يف ضرورة إعادة فهم النسيج االجتماعي بالرجوع إىل مبتدعا يف 

العناصر القاعدية اليت تساهم يف تركيبه وصريورته عن طريق االستعانة بأدوات الدراسة 
، إن هذه 1احلقلية وامليدانية مبديا رغبة كبرية يف االكتفاء فقط باملنهج الوصفي والتصنيفي

بلعبة فك الرموز واأللغاز دون أن نكون ملزمني بالرجوع إىل علم العملية أشبه ما تكون 
التاريخ وهذا يف حد ذاته يعطينا إشارة واضحة على أن هذا النمط من التفكري فيه نوع من 
املبالغة والتشكيك يف ما توصل إليه علم التاريخ من منجزات ونظريات ومبادئ متفق 

  .    2ومتعارف عليها
  

  

  

                                                 
أشار مورغان أن جميع المجتمعات البشرية قبل أن تأخذ شكلها الحالي القائم على أساس السلطة أو التنظيم األبوي آانت في شكلها األصلي  -  1

من  ةات تعود السلطة فيها والسيطرة إلى األم أو العنصر األنثوي عموما، وانطالقا من هذه الفرضية توصل إلى نتيجة أثارت زوبععبارة عن مجتمع
 النقاشات تتمثل في أن المجتمعات التي تتقاسم نفس الشكل أو البناء االجتماعي والثقافي على الخصوص هي في جوهرها تنتمي إلى نفس األصل

  :اسات المقارنة التي أجراها أعطى أمثلة على ذلك  ومن خالل الدر
  آحالة الهنود في والية نيويورك والتاميل بالهند  - 
  السكان األصليين في هاواي والزولو بإفريقيا الجنوبية        - 

بالرغم من تشعبها واختالف رؤيتها يستطيع أي باحث في مجال الجريمة أو السلوك اإلجرامي أن يعتمد على مراجع متعددة تهتم بهذا الموضوع  -  2
علم اإلجرام، علم االجتماع : للجريمة ويكفي أنه سيجد أمامه مناهج متعددة ومن ضمن أهم العلوم التي تولي أهمية آبيرة لهذا الموضوع نذآر

     .الجنائي وآذا علم النفس الذي أصبح اليوم يدرج في موضوعاته ومقرراته الجريمة في آافة صورها وأشكالها
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  : المطلب الثاني
 القانونية األنثروبولوجيا أهمية

 

إن األنثروبولوجيا كمصطلح علمي أسال الكثري من احلرب وفتح نقاشا وجدال واسعني       
يف أوساط خمتلف املفكرين ليس فقط لدى العلماء الدارسني للظواهر االجتماعية واإلنسانية 

تسميتها بالعلوم احليوية فحسب بل تعداه ليشمل كذلك العلوم البيولوجية أو ما يصطلح على 
اليت جتعل من كيان اإلنسان يف جانبه احلسي والنفسي موضوعا هلا كالعلوم البيولوجية 
والعلوم الطبية وعلم النفس، فقد استعان هؤالء باملنهج اإلثنولوجي التطبيقي للكشف عن 

 الرؤيةيت تقترن حبياة اإلنسان اليومية، فبعض التعقيدات اليت حتيط ببعض الظواهر ال
 .اإلثنولوجية وفقت إىل حد ما يف اإلجابة على بعض التساؤالت املثارة يف هذا اجلانب

ونشري يف هذا الصدد إىل بروز تفاوت يف اآلراء واألفكار الزال مستمرا إىل يومنا هذا، 
ومبعث االختالف يعود أساسا إىل وعاء وماهية هذا العلم فالقول أن موضوعه األساسي 

ان وال غري اإلنسان جيعلنا يف مواجهة سيل هائل من االنتقادات واألسئلة، فعلى يتعلق باإلنس
سبيل املثال ال احلصر يرى البعض الذين يشككون يف وجود مثل هذا العلم أنه وبالنظر إىل 
صعوبة وضع معامل واضحة له فإنه ميكن ألي باحث ينتمي إىل أي ختصص أن يتناول 

نسان، وتعليقنا الوحيد رمبا على مثل هذه املواقف والشكوك موضوعا علميا متعلقا حبياة اإل
نتائج علمية باهرة أسست ملنطق جديد  والتساؤالت يتجسد يف ما توصل إليه هذا العلم من

يف التفكري يقوم على املوضوعية واملصداقية يف الدراسة والبحث فهذا ميثل برهانا قاطعا وحجة 
من هذا املبدأ فإن األنثروبولوجيا هو علم يهتم  دامغة لكل مشكك أو منتقد، وانطالقا

وبشكل مطلق بكل ما يتعلق باإلنسان وما ينتجه سواء كان ماديا أو رمزيا أي أنه ينكب 
على حتليل ودراسة سلوكه وتصرفاته وطرق تفكريه ضمن حياته اليومية وارتباطاته املتعددة 

 ويعيشون يف فترة زمنية مشتركة، الذين يتقامسون معه نفس الفضاء اجلغرايف الفاعلنيمع 
ويرى العديد من األنثروبولوجيني أن مهمة الباحث تتركز يف هذا اال على إعادة صياغة 
احلياة اإلنسانية انطالقا مما أنتجه اإلنسان أو خلفه من خالل وجوده على وجه املعمورة، هذا 
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يقودنا إىل تساؤل شرعي يتعلق التصور االفتراضي الذي يقضي بإعادة بناء ما خلفه اإلنسان 
بعلم األنثروبولوجيا ذاته فهل يرمي هذا األخري إىل صياغة لغة أو خطاب نظري يتعلق 
باإلنسان بشكل عام أم يهدف إىل تأسيس طريقة جديدة يف التفكري جتعل مفهوم اإلنسان 

بالطابع  ، وعلى اعتبار أن العلوم القانونية تأثرت كثريا وخالل عهود طويلة1كمنطلق له
التجريدي النظري والفلسفي برز انشغال سرعان ما تطور إىل جدال فكري أصبح ينذر 

الواقع ميلي على املشرع ف ملفاهيم القانونية السائدة حاليابتشكل عاصفة من شأا قلب مجيع ا
احلاجة إىل إحاطته جبميع تفصيالت حياة اإلنسان املخاطب بالنص القانوين وهذا ما يظهر 

يف سبيل حتقيق هدفه والوصول إىل احلقيقة  يإن األنثروبولوج ،2نجاد باألنثروبولوجيااالست
تبين منهجا عمليا يعتمد بدرجة أوىل على العناصر االجتماعية لالعلمية جيد نفسه مدعوا 

جتسيد هذا التوجه ينبغي أن وإضافة لذلك ومن أجل والثقافية اليت يقوم عليها مشروع حبثه 
إلنتاج املعارف و خيتم هذا اجلهد بالرجوع إىل لتحقيق امليداين الذي يعد مصدرا يقوم بعملية ا

يف اجلزائر رمبا مل نستسغ بعد  إننا أهم النظريات واألفكار اليت تساعده على تفسري هذا الواقع،
ماهية األنثروبولوجيا ومل نصل إىل قناعة علمية متكننا من فهم البعد الثقايف واالجتماعي وما 

إىل تأن يف التفكري من قبل  إذن من نتائج على مستقبل األفراد، فهذه املسألة حتتاجله 
الدارسني القانونيني قبل اختاذ مواقف مسبقة تنعكس سلبا على وظيفة القانون يف اتمع 

وملناقشة هذه الفكرة إرتأينا ، 3وجتنبا ألي تصور جيعل من هذا املفهوم مرادفا للقهر واجلزاء
أوال نتعرض إىل األنثروبولوجيا كمرجعية للتشريع والتنظيم مث :  لى النقاط التاليةالتركيز ع

مدى جتاوب الرؤية الفلسفية نتطرق إىل القانون من وجهة نظر فلسفية ويف األخري نرى 
   .للقانون مع الواقع املعيشي لألفراد

  
  
   

                                                 
1  - Dictionnaire de sociologie, op.cit : 29. 

لظواهر القانونية تحاول فهم السلوك اإلنساني وتساهم في بناء أرضية تمكن المشرع أو القانوني بشكل عام إلى فاألنثروبولوجيا في دراسة ا -  2
                       .األخذ بعين االعتبار التغيرات التي تصاحب حياة الفرد آونه عنصر نسق منظم

خصوصا أن العديد من المعارضين لهذا العلم في الجزائر وباقي الدول التي اآتوت بنير االحتالل وآانت موطنا الستيطان شعوب الدول  -  3
ظرتها للشعوب غير وليدة االستعمار واإلمبريالية ولم تتخلص بعد من طبيعتها االستعالئية خصوصا في ن المستعمرة يصفون األنثروبولوجيا بأنها

  .     المتقدمة أو غير المتحضرة
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 :الفرع األول

 األنثروبولوجيا القانونية كمرجعية 

   1نظيمللتشريع والت 

ن أمهية املوضوع الذي حنن بصدد دراسته اآلن يتطلب أوال حتديد اإلطار النظري إ      
والتطبيقي الذي جيب أن ينجز فيه البحث، وهذا لن يتأتى إال باستيعاب وفهم دقيق ملضمون 

على اإلملام  بشكل عام األنثروبولوجيا القانونية اليت من شأا أن متد ومتكن رجال القانون
مبكنونات وأسرار خمتلف الظواهر اإلنسانية اليت حتدث يف اتمع وما يترافق معها من 
سلوكيات وتصرفات ذات أبعاد خمتلفة، إن األنثروبولوجيا ومسايرة هلذه الفكرة يأ اال 
اخلصب لتحليل اخلطاب القانوين الذي تتضمنه النصوص القانونية مبا ميكن من استخالص 

أوال يف حتديد قدرته على ضبط االستقرار والنظام داخل النسق االجتماعي  متثالت اإلنسان
إذن يفهم من ذلك أن  ه واخلضوع لهوثانيا يف قياس مدى استعداد األفراد على التفاعل مع

، 2األنثروبولوجيا تعرب بشكل أو بأخر على وجود خطاب خفي يف صلب خطاب قانوين
تنظيم العالقات االجتماعية طريقة ته ال ميكنه فهم فرجل القانون مهما كانت صفته أو وضعي

موضوعا للخطاب القانوين والنظر إليه على أنه فاعل اجتماعي ليس فقط  يعترب اإلنسانما مل 
من حيث كونه مكلف قانونا القيام بعمل أو االمتناع عنه بل على اعتبار أنه ميثل وحدة 

  .3فيما بينهاالسلوكات املتداخلة خاصة ومركبة من جمموعة من 
إن املوقف الذي يتبناه أي فرد يف أي جمتمع غالبا ما يتم التعبري عنه بسلوكات قد       

تتراوح بني اخلضوع إلرادة السلطة احلاكمة خشية تعرضه جلزاء قد يصيبه يف بدنه أو أمواله 
 ، كما4ونأو تقييد حلريته أو منعه من التصرف يف أي حق من احلقوق اليت يعترف له ا القان

أن موقفه ال يتوقف عند هذا احلد بل قد يأخذ يف اجلانب األخر شكال مغايرا يترجم حالة من 

                                                 
ي إن الغاية من استعمال مصطلح مرجعية هو اإلشارة إلى ضرورة  تبني نمط جديد من التفكير يساعد رجال القانون وآل المهتمين والباحثين  ف -   1

  الدراسات القانونية   
مين بمجال القانون فهو ال يتوقف فقط على الباحثين والمختصين في الدراسات القانونية إن لفظ رجل القانون في البحث ينصرف إلى جميع المهت -    2

  .   بل يتعداه إلى آافة العاملين بمرفق القضاء آالقضاة والمحامين ورجال القضاء
3  - Jan M.Brœkman, droit et anthropologie traduit par librairie générale de droit et jurisprudence, EJA, Paris, 
1993, p : 11 et 12. 

  :لمزيد من التوضيح يرجى الرجوع إلى المراجع التالية -    4
  .38، صفحة 2003فتوح عبد اهللا الشاذلي، علم اإلجرام وعلم العقاب، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، . علي عبد القادر القهوجي ود. د       
  217، صفحة 1985دئ علم اإلجرام والعقاب، دار النهضة العربية، الطبعة الخامسة، بيروت، فوزية عبد الستار، مبا. د       
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حاالت عدم اإلذعان هلذا اخلطاب يف أحيان كثرية بالرغم من علمه مسبقا ضريبة إتيان 
عارض بني فهذا يترجم ما يسميه البعض بت تصرفات حيضرها القانون ويرتب عليها جزاءا

استعمال  رع ترمي إىل فرض النظام واالستقرار داخل نسق اجتماعي عن طريقإرادة مش
سلطتها املشروعة يف توقيع اجلزاء عن طريق اإلكراه و الردع وتطلعات فردية جتعل مصاحلها 

أن حتديد مضمون فكرة  على يتفق أغلب فقهاء علم العقابالشخصية فوق كل اعتبار، و
ن اتمعات من حيث الزمان واملكان فهي فكرة نسبية اجلزاء يكتنفه الغموض نظرا لتباي

األثر القانوين يعود تقديرها غالبا للقضاء والفقه والتعريف املناسب له هو ذلك ومتغرية 
املترتب على ارتكاب جرمية ويكون يف صورة عقوبة أو تدبري أمن فيعود تقريره إىل املشرع 

امتناعا يعتربه القانون جرمية، إن هذا التعريف ويتوىل القاضي توقيعه على من ارتكب فعال أو 
يتضح للوهلة األوىل انه ذو طابع قانوين جامد ال يستجيب إىل املعايري اليت توصل إليها الفكر 
احلديث ويقترح رأي أخر تعريفا يتناسب مع ما توصلت إليه األحباث العلمية يف هذا اال 

وسيلة قسرية يقررها حكم قضائي  بكونهيعرف  اجلزاءفواليت تدرس العقوبة كنظام اجتماعي 
، إذن قد نتساءل ما هي أمهية 1دف إىل إيالم شخص ارتكب جرمية وهي تتناسب معها

                                                 
خاصة  علم اإلجرام، علم االجتماع الجنائي وعلم األنثروبولوجيا ( إن الجزاء يعد من أهم الموضوعات التي نالت اهتمام الدارسين والباحثين  -    1

ل الفترات الزمنية السابقة قد تداول نخبة من العلماء حاولوا من خالل األبحاث التي أنجزت على تحديد ، ونذآر في هذا الخصوص أنه خال) الجنائية 
ما يتعلق أغراض الجزاء الجنائي، وتعميما للفائدة ونظرا للحاجة العلمية ارتأينا التطرق ألهم األفكار التي جاءت بها مختلف المدارس العلمية في

  :بغرض الجزاء الجنائي
تتلخص أفكار هذه المدرسة في موقفها الرافض للمعاملة )  Kant, Beccaria, Fenerbach, Benthamتضم آل من (  :درسة التقليديةالم - 

مبالغ فيها وغير مبررة وتتعارض مع ) سلطة تحكمية ( القاسية التي آان يتلقاها المحبوسون آما أنها رأت أن السلطات الواسعة التي يتمتع بها القضاة
  .                                           مبدأ استقرت عليه  مختلف األنظمة التشريعية أال وهو مبدأ شرعية العقوبة والجريمةأهم 

ماع وهذه النظرية تقوم على فكرة التعاقد االجتماعي فسلطة العقاب في المجتمع ليس إال ما تنازل عنه األفراد من حقوق لصالح سلطة تحظى بإج
األطراف آما أن العقوبة تمثل وسيلة مشروعة لتحقيق منفعة اجتماعية وعليه يتحدد الغرض من الجزاء في الردع العام بدل التكفير من جميع 

حاول الجريمة، هذه األفكار بالرغم من جديتها إلى أنها أهملت شخص المجرم ولم تحاول إصالحه، وتدارآا لألخطاء التي وقعت فيها هذه المدرسة 
تجديد أفكارها من خالل تبني مبدأ اختالف األفراد في مقدرتهم على مقاومة الدوافع اإلجرامية    Kossi, Corrara Mihermaier:ثون آـ المحد

العقوبة ا لذلك فتبعا للسن والحالة النفسية  والعقلية بخالف ما نادت به في سابق عهدها بأن األفراد متساوون جميعا في قدراتهم النفسية والعقلية وتبع
  .يجب أن تتناسب مع درجة حرية االختيار مع ما يترتب عن ذلك من نتائج آإقرار مبدأ المسؤولية المخففة وتحقيق العدالة

رم آما إن هذه المدرسة لم تسلم من النقد فتطبيق نظام المسؤولية المخففة صعب للغاية حيث يتعذر على القاضي التأآد من صحة االختيار لدى المج
  .من هذا النظام أخطر المجرمين يستفيد

على العلوم اإلنسانية ) أو ما يعرف بالمنهج األنثربولوجي (  العلمي ييعود الفضل لهذه المدرسة في تطبيق المنهج التجريب :المدرسة الوضعية - 
تعد مهد علم   Cesari Lombrosoزو آما أن المدرسة الواقعية االيطالية وعلى رأسها العالم الفذ سيزار المبرو ،ةوباألخص العلوم الجنائي

سير وليس مخير  األنثروبولوجيا الجنائية وأهم ما جاءت به هذه النظرية هو إنكارها لمبدأ حرية االختيار والتسليم بمبدأ الحتمية والجبرية، فالمجرم م
بموانع المسؤولية وآنتيجة لذلك أنشأت مجموعة من والمالحظ في هذا التنظير أنها تنكر المسؤولية الجزائية وبالتالي عدم االعتراف بما يعرف 

ورة التدابير القانونية اصطلح على تسميتها بالتدابير اإلحترازية، وأغراض العقوبة آما جاء في هذا التفسير يتلخص في تخليص المجتمع من خط
إلى نتيجة ايجابية فيتعين في هذه الحالة التخلص من المجرمين وشل مفعول العوامل اإلجرامية عن طريق العالج والتهديد، فإذا لم يؤد العالج 

آما ال  المجرم وفي نفس اإلطار قامت بتقسيم المجرمين الى فئات وفقا لمعايير محددة سلفا سوف نأتي على ذآرها في الفصول القادمة إن شاء اهللا،
.                                                                                                    ابقةننسى التذآير أن هذه النظرية ترآز على الردع الخاص دون العام عكس النظرية الس

ذ بعين اإلعتبار تجنبا للنقد الذي تعرضت له النظريات السابقة حاول بعض الفقهاء وضع نظام خاص للجزاء أو العقوبة يأخ :التوفيقية ةالمدرس - 
، إن أهم ما جاءت به هذه Van Hamel, Adolf Prins, Franz Van Ligt: مزايا ومحاسن األفكار السابقة ونذآر منهم على سبيل المثال

  .المدارس الجمع بين العقوبات والتدابير اإلحترازية في قانون العقوبات آما يجب اإلعتداد بالخطورة اإلجرامية للمجرم
نادى بهذه الفكرة الفقيه جراماتيكا الذي دعا إلى توفير الحماية للمجرم والمجتمع وتبني سياسة إجرامية  أول من :الحديث اع اإلجتماعيحرآة الدف - 

= ذه الفكرة ويج لهوعقابية تقوم أساسا على الفاء المفهوم القانوني للجريمة واستبداله بالمفهوم االجتماعي أي إنكار المسؤولية الجنائية، ثم تاله في تر
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األنثروبولوجيا بالنسبة لرجل القانون الذي جيد نفسه يف حرية جراء تعقد احلياة االجتماعية 
وا من االرتباك يف عملية صياغة والتحول الذي يصيب الوعي اجلماعي لدى األفراد مما خيلق ج

هل حنتاج فعال حنن  Simon Roertواختيار القواعد القانونية املناسبة تمع معني فكما يتساءل 
، بعبارة أخرى هل 1القانونيون إىل رأي األنثروبولوجيا املتخصصة يف دراسة القانون وتطبيقاته

يساعده يف بناء  كمرجعهومها العام بإمكان رجل القانون الرجوع إىل األنثروبولوجيا يف مف
خطاب قانوين متناسق بشكل يوازن بني املصاحل املتعارضة ملختلف الفاعلني داخل اجلماعة 

  إلنسان ؟لالبشرية ويتماشى مع الواقع االجتماعي والثقايف واالقتصادي 
طريقة لإلجابة على هذا السؤال جيب أن ننبه وبشكل أويل أن اجلمع بني القانون وال      

األنثروبولوجية ليس بالسهولة مبا كان لعدة أسباب موضوعية لعل أمهها أنه من الصعب ورمبا 
لألنثروبولوجيا وهذا ميثل رأي جانب كبري من  اأن يكون القانون تطبيق لملن من املستحي
، فالقانون هو إنشاء نظري يعود للمشرع صياغته بناءا على معطيات حمددة األنثروبولوجيني

  .فيتحدد موضوعها كما سبق ذكره يف دراسة السلوك اإلنساين ابالنسبة لألنثروبولوجي أما
وبالتايل يتجلى لدينا وبشكل ال يدع جماال للشك أن مهمة املشرع ليست باهلينة،       

فصياغة نص قانوين ينظم عالقات األفراد فيما بينهم بشكل يكفل االستقرار والنظام فيه نوع 
ا ما سلمنا أن هذا العمل يعود يف النهاية إىل إرادة سلطة حاكمة حتوز على من املخاطرة إذ

سلطة اإلكراه وال تتوفر على دراية كاملة بالواقع الثقايف واالجتماعي لألفراد وبالتايل جتد 
نفسها يف موقف ال حتسد عليه فالقانون حبسب جان جاك روسو ما هو إال تعبري عن إرادة 

  .2مجاعية
  
  

                                                                                                                                                         
ة، فهذه الفقيه الفرنسي مارك أنسل الذي حاول التخفيف من وطأة أراء سلفه بحيث جعل فكرة الدفاع االجتماعي تتالءم مع السياسة العقابية الحديث= 

ء وذلك باتخاذ مجموعة سوا حد يقضي بالوقاية منها عن طريق حماية المجتمع والمجرم على ةتتبنى مفهوما جديدا لمحاربة الجريماألخيرة يجب أن 
  :               من التدابير والوسائل التي تمنع حدوثها، وتتلخص أفكار هذه النظرية فيما يلي

  ماية المجتمع والمجرم من الجريمةح –    
 تدابير الدفاع االجتماعي –    
     المعاملة الحسنة للمحبوس –    

  
1  - Louis Assier-Andrieu, op.cit, page 97, « do we need an anthropology of law »  
2  - « Sur cette idée on voit à l’instant qu’il ne faut plus demander à qui il appartient de faire des lois, puisqu’elles 
sont des actes de la volonté générale », pour plus d’éclaircissements à consulter l’ouvrage ci-après : 
     Jean Jack Rousseau, du contra social, la société nationale d’édition et de distribution, Alger, 1980, page : 39    
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 : انيالفرع الث

 القانون من وجهة نظر فلسفية  

إن األنثروبولوجيا ترى يف القانون كعنصر أساسي يف بناء ثقافات ذات خصائص       
متعددة لدى خمتلف اتمعات البشرية كما أنه ميثل وسيلة إنسانية مبتكرة يف التنظيم وهو يف 

على األفراد داخل ذلك حيتاج إىل دراسة متأنية من أجل فهم مصدره وكيفية تطبيقه 
اجلماعات اإلنسانية، إن فالسفة القانون اجتهدوا كثريا ولعهود متواصلة للكشف عن املصدر 

ء إىل فرق ولبلوغ هذه الغاية تفرق هؤالء العلما مبوجبها نشأت القاعدة القانونية والكيفية اليت
  .يهاملتوفرة لدتقدمي تفسرياته على ضوء املعطيات  وشيع حاول كل واحد منها

إن اإلطالع على األفكار واملفاهيم املتوصل إليها من طرف فالسفة القانون يف هذا       
اجلانب يساعدنا كثريا حنن األنثروبولوجيون يف صياغة رؤيتنا اخلاصة واملتميزة للكيفية اليت 

رس ومقارنتها مع التفكري النظري والفلسفي الذي ارتبط وجوده مع أهم املدا نينشأ ا القانو
، ولبلوغ هذا اهلدف حنن مدعوون لتوضيح أهم األفكار اليت تبنتها أهم 1الفقهية والقانونية

  : املدارس القانونية اليت عنت ذا املوضوع وإبرازها وفقا ملا سيأيت
       

  :القانون مصدره إرادة السلطة احلاكمة - أ
النظرة يفترض وجود فبحسب هذه  Austinو  Hobbes  ،Hegelمن دعاة هذه النظرية       

جمتمع بشري منظم تنظيما سياسيا يتكون من طبقة حاكمة وباقي األفراد الذين خيضعون 
إلرادة احلكام، والقانون ما هو إال جمرد إمالء صادر عن السلطة احلاكمة واملمثلة يف الدولة 

ء إىل القوة اليت تعد اجلهاز الوحيد واملؤهل لتنظيم سلوك األفراد حىت وإن اقتضى ذلك اللجو
فرض العمومية فالقانون تبعا هلذا الرأي ما هو إىل أداة بيد احلاكم يف سبيل حتقيق رغبته أو 

، إن مثل هذا القول يقودنا إىل مأزق حقيقي يتمثل يف كون القانون 2إرادته على الرعية
أ أال يترجم إرادة معينة لشخص أو سلطة معينة وبذلك ننفي  عنه املهمة اليت من أجلها أنش

  .وهي ضبط سلوك وعالقات األفراد
  

                                                 
1 - M.Omar Azziman, droit et environnement social au Maghreb, colloque du 10-11-12 décembre 1987, 
imprimerie Najah El Jadida, Casablanca, 1989, page : 14.   

    403: ، صفحة 1967سليمان مرقص، المدخل للعلوم القانونية، الجزء األول، المطبعة العالمية، القاهرة، . أنظر د -    2
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 :القانون تعبري عن إرادة املشرع -  ب
ترافقت هذه النظرية مع حركة التقنني اليت عرفتها أوروبا وخاصة فرنسا خالل القرن       

التاسع عشر امليالدي، فالتشريع يعد شكال من أشكال التعبري عن إرادة املشرع وال جمال 
، وكنتيجة لذلك فإن 1صادر األخرى إال إذا نص عليها املشرع نفسهلالعتداد مبا عاداه من امل

العرف ال يعكس إرادة املشرع وعليه جيب استبعاده مع أن هذا األخري ميثل املرجع الرئيسي 
الذي تعود إليه الذاكرة الشعبية يف بناء منوذج معني لسلوك األفراد، وإىل جانب كونه يصنف 

ينظر إليه على أنه مثرة مشاركة األفراد يف احلياة االجتماعية ضمن املصادر القانونية فإنه 
  .  2بشكل عام
 :القانون الوضعي هو استنساخ لقوانني الطبيعة -  ت

توجد يف الطبيعة مبادئ أساسية تعترب مقياسا  هإن هذا الرأي يبين حكمه على أساس أن      
غريق قدميا كما أا الزلت ومرجعا للقانون الوضعي احلايل وهذه الفكرة تبناها فالسفة اإل

سارية املفعول إىل غاية يومنا هذا يف معظم التشريعات الوضعية ومنها اجلزائر وإن كان األخذ 
، أما فيما يتعلق باألمور اجلزائية فال يكاد يذكر أي وجود  3ا حاليا يتم على نطاق ضيق

يالحظ على و، 4جلزائية املعاصرةتطبيقا للمبدأ الشرعية الذي مييز كل التشريعات ا هلذه الفكرة
هذه الفكرة من وجهة نظر أنثروبولوجية أا تعد من املواضيع اليت تطرقت إليها امليثولوجيا أو 
علم األساطري وأفردت هلا جانبا مهما من األحباث والدراسات ولذا نرى لعدم وجود ضرورة 

  .ملحة تقتضي التعمق يف إثارة هذه النقطة
  :5تطور اجتماعيالقانون هو وليد  -  ث

ة هو كائن حي موجود ويتمتع بنفس دورة احليا نمن أهم تعاليم هذا املذهب أن القانو      
، ومن أهم اخلصائص اليت يتميز ا أنه يساير حياة األفراد ويتأثر اليت متيز الكائنات االجتماعية

شرع احترام هذه بالظروف اليت يعيشوا فهو ينشأ يف ضمري اجلماعة ولذا يتعني على امل
                                                 
1  - louis Assier-Andrieu, op.cit, page 96. 
2  - Ibid, page : 96. 

 1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان  20المؤرخ في  58 – 75دني الصادر بموجب أمروهذا ما تضمنته المادة األولى من القانون الم -    3
  .يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه ف لفظها أو في فحواها"  أنه التي تنص على المعدل والمتمم

  .يوجد فبمقتضى العرف وإذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشرعة اإلسالمية فاذا لم 
  . "    فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة

يونيو  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  156 – 66تنص المادة األولى من قانون العقوبات الجزائري الصادر بموجب أمر رقم  -   4
  " بير أمن بغير قانون ال جريمة وال عقوبة أو تدا" المعدل والمتمم  1966

 ". روح القوانين " في آتابه المشهور    Montesquieuمن أهم المنادين بهذه النظرية  -    5
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اإلرادة ودوره يقتصر فقط على تسجيل هذا التطور وهلذا فإذا أثريت أي إشكالية تتعلق 
بتطبيق نص قانوين فيتعني البحث يف اإلرادة احملتملة أي اليت حيتمل أا أدت إىل تكوين النص 

هذا النمط من ، إن هذه النظرية اعتنقت إىل حد ما الرتعة التطورية وكما هو معلوم ف1القانوين
  . 2التفكري مل يستطع الصمود أمام االنتقادات املوجهة له من طرف املدرسة الوظيفية والبنيوية

  :يالقانون ظاهرة اجتماعية يهدف إىل احلفاظ على التناسق االجتماع - ج
تتحدد وظيفة القانون يف بلوغ غاية حمددة تتمثل يف احلفاظ على النظام داخل اتمع       
ى على أي عاقل أن احلياة االجتماعية هي حلبة مفتوحة للرتاعات والصراعات فال خيف

املستمرة بني خمتلف األطراف الفاعلة واملشاركة يف البناء االجتماعي، والقانون يف هذه احلالة 
ما هو إال أداة تكفل التوازن االجتماعي وإن كان يف األخري يوظف ملصلحة طرف ما دون 

، 3يرى أن القانون ما هو إال ترمجة لسياسة القوة"  Ihering" املذهب  أخر حىت أن رائد هذا
"   Crosier" وقد القت هذه النظرية رواجا كبريا لدى علماء االجتماع املعاصرين من أمثال

  . Friedberg "4" و 
  :القانون هو إطار للتضامن االجتماعي - ح

بضرورة تطبيق املنهج "  Lion Duguit" نادى أصحاب هذه النظرية وعلى رأسهم       
على املالحظة واالختبار كما هو  يف األحباث والدراسات القانونية والقائم أساسا الوضعي

معمول به يف العلوم التجريبية والتركيز على عيش اإلنسان يف بيئته األصلية، ومن ضمن 
هو إال نتيجة  النتائج املتوصل إليها يف هذا اإلطار هو أن أي نسق أو أي بناء اجتماعي ما

طبيعية لروح التعاون والتضامن الذي مييز حياة اإلنسان يف عالقاته اليومية مع باقي األفراد، 
فأساس القانون هو التضامن االجتماعي  والذي يأخذ أشكاال وتطبيقات متعددة تبعا لظروف 

يبني لنا بشكل  الزمان واملكان، إن هذا الفريق وإن كان يدعي تبنيه املنهج العلمي إىل أنه مل
علمي ودقيق كيف ميكن لفكرة التضامن االجتماعي أن تفرض على األفراد إتباع سلوك معني 

                                                 
  .414إلى  411سليمان مرقص، المرجع السابق، الصفحة من . د  -    1
المجتمع ولكن بخالف ذلك شهدت أوروبا ودول  إن من أهم االنتقادات الموجهة لهذه النظرية هو إنكارها لقدرة التقنين على مسايرة تطور -    2

  .  أخرى حرآة واسعة في مجال التقنين نظرا ألهميتها في تجاوز التطور البطيء للعرف الذي يعد بحسب التطوريين أنسب طريقة لتكوين القانون
يا بل طبقا لما يراه العقل مناسبا وهذا بعكس الظواهر القانون باعتباره ظاهرة اجتماعية فهو يخضع لقانون الغاية وتطوره ال يمكن أن يكون حتم -    3

  . 414و  413: المرجع نفسه، صفحة: الطبيعية التي تخضع لقوانين السببية، لمزيد من اإليضاحات أنظر 
لمشارآة الضرورية إن النزاع يترجم آلية للتحكم في العالقات االجتماعية فهو طريقة للضغط على الطرف األخر دون أن يؤدي إلى تعطيل ا -    4

لقواعد في الحياة االجتماعية والقانون طبقا لهذا المنظور في نهاية المطاف هو عبارة عن قواعد غير حيادية ولهذا فهي مصدر للنزاع وبالتالي ا
  .     هي نتيجة لعنصر القوة) الظاهرة ( الشكلية 
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أن كما ال ننسى أن الفريق قد جتاهل وجود حقائق يف احلياة اليومية لألفراد لعل أمهها 
  .     1ؤدي م إىل نزاع طويل ودائمي قد تعارض بني مصاحل الناسال

 : 2قانونمذهب جيين وأصل ال - خ
اول هذا العامل صياغة نظرية جديدة تقوم أساسا على حتليل النظريات السابقة وحماولة ح      

يعتقد جازما أنه  فإنهالتوفيق فيما بينها، ويف معرض حديثه عن الكيفية اليت ينشأ ا القانون 
  :ميثل البوتقة اليت تنصهر فيها جمموعة من احلقائق خلصها فيما يلي

هي جمموعة من الظروف املادية أو املعنوية اليت تساهم يف تكوين : لواقعيةاحلقائق ا -
كيان اإلنسان وهي تشتمل على كل ما ابتدعه اإلنسان ضمن احمليط الذي يعيش فيه 
كالدين واألخالق والعادات، ويتضح لنا جليا أن جيين يأخذ بعني االعتبار البيئة اليت 

  .ا يشكل جتاوبا مع النظرة األنثروبولوجيةينشأ فيها الفرد وأثرها عليه وهذا م
إن النظام القانوين واملفاهيم القانونية يف جمملها متثل إرثا تارخييا : احلقائق التارخيية -

لإلنسانية خالل مسريا الطويلة واليت متتد لعصور غائرة يف القدم، كما أن هذا التطور 
 .دمةمل يتوقف قط وسيبلغ أفاقا جديدة خالل املراحل القا

وقدرته على التفكري  إن توجيه القانون غالبا ما يتوقف على اإلنسان: احلقائق العقلية -
واإلبداع بشكل يتالءم مع حياته اليومية ومن أهم ما سنه اإلنسان يف هذا اال 

 .املبادئ القانونية األساسية املعمول ا حاليا
من املثل العليا يستخلصها بشكل إن اإلنسان سطر وال مازال جمموعة : احلقائق املثالية -

دائم من ثقافته األصلية اليت تبني طبيعة السلوك الذي جيب إتباعه، إن هذا التصرف 
 .  الذي يتفق مع قناعة اتمع هو مبثابة صمام أمان للحفاظ على اهلوية الثقافية

  
  
  
  
  
  
 

                                                 
  . 418: المرجع نفسه، صفحة  -    1
وني المتمرس طريقة جديدة لسد أي نقص في النظام القانوني خصوصا حينما تعرض على القاضي مسألة ال يجد فيها نصا ابتدع هذا الفقيه القان -    2

 la libre recherche" يمكنه أن يلجأ إلى حل قانوني عن طريق البحث العلمي الحر   Génieقانونيا يطبقه، ففي هذه الحالة وبحسب 
scientifique  ."       
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 : الفرع الثالث

 مدى تجاوب الرؤية الفلسفية للقانون 

 يشي لألفرادمع الواقع المع 

   للقانون كظاهرة إنسانية  شبه إمجاع لدى خمتلف الباحثني القانونيني والدارسني هناك      
والتطبيقي يف العلوم  الوضعيخصوصا مع تنامي الرتعة اليت تنادي إىل تبىن قواعد املنهج ( 

اخلمول تتلخص للقانون أمثرت حالة من اجلمود و والكالسيكية أن الرؤية الفلسفية ) اإلنسانية
وكذا  بشكل أساسي يف عدم قدرة هذا األخري على مسايرة الواقع االجتماعي والثقايف لألفراد

ولذا يشدد هؤالء أنه آن األوان لتبين نظرة  ،1إخفاقه إىل حد ما يف تبين طموحام وخيارام
فحسب بل  جديدة ومبتكرة تنظر إىل القانون ليس باعتباره وعاء للقواعد اآلمرة والزاجرة

باعتباره ظاهرة إنسانية واجتماعية متثل أحد أبعاد اتمع احلديث وعليه فإن إنشاء أي نص 
  . يف زمان ومكان معينني اإلنسانقانوين جيب أن يستجيب لظروف معينة ترتبط حبياة 

إن هذه الرؤية تضع نصب عينيها جمموعة من األهداف اإلستراجتية لعل أمهها هو إعادة       
قطيعة مع اآلراء واألفكار املثالية اليت كانت سائدة  ث القانون يف سياق تارخيي جديد يتبينبع

فإذا طلب منا توضيح هذا التغري أو  ،من قبل ويف ذات الوقت يتماشى مع واقع األفراد
التحول يف النظرة إىل القانون فيكفينا أن نشري إىل أن هذا التوجه اجلديد ينطوي على جمموعة 

  :فكار نلخصها فيما يليمن األ
إعادة صياغة فكر نقدي جديد يهدف إىل إعادة تقييم املعايري املطروحة حاليا من أجل  -

اختبارها والتحقق من مدى كفاءا، ففي الواقع اجلزائري مثال نالحظ بشكل ظاهر 
هو إرادة املشرع الوطين يف حماربة اجلرمية اليت أصبحت تأخذ أشكاال وأوصافا 

هلذا الغرض فقد أصدر خالل السنوات األخرية سلسلة من القوانني متثل متعددة، و
شعاعا للتغيري فأصبحت الدولة يف هذه احلالة متثل مصدرا للتغيري والقانون هو وسيلة 

  . 2التغيري أما اتمع فهو مستقبل هلذا التغيري

                                                 
ع للشأن الجزائري يالحظ بشكل يومي بروز نزعة قوية لدى الفرد الجزائري تتميز بالعداء لمؤسسات الدولة الجزائرية وعدم اإلذعان المتاب -   1

أشكال  ألهم رموزها المتمثلة في القانون، فمثال المطالبة بتوفير حاجيات ضرورية لحي أو قرية أو مجمع سكني يأخذ في آثير من األحيان شكال من
من أن الخطاب السياسي في الجزائري يتبنى إيديولوجيا الخيار الشعبي إلى أنه أخفق  م، وعلى الرغبعلى أمل االستجابة وتحقيق هذه المطال العنف

  .    إلى حد ما في التكفل بإشغاالت األفراد مما أدى إلى حالة من التشنج التي يعيشها المجتمع في الحالة الراهنة
و المنعقد بالدار البيضاء أيام " القانون والوسط اإلجتماعي في المغرب " عمر غريمان في الملتقى الموسوم .د مداخلة دأنظر في هذا الصد -    2

  . 15، صفحة 1987ديسمبر  12و 10/11
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ن مرحلة ضرورة بلورة مقاربة وافية ومتكاملة تترجم بشكل عملي عملية االنتقال م -
الوصف اليت تتطلبها املالحظة العلمية إىل مرحلة تفسري املعطيات والنتائج احملققة 

وهلذا الغرض فرجل القانون بشكل عام ملزم بإتباع منهجية منظمة  ،واملتوصل إليها
ترتكز على شقني رئيسيني األول يتمثل يف تبين مقاربة شكلية تعتمد الطريقة الوضعية 

 بعض العلوم خاصة األنثروبولوجيا وثانيا مقاربة شاملة أو نظرية كما هو معمول به يف
تعتمد الطريقة التفسريية مع التذكري أن كال املقاربتني مكملتني لبعضها البعض عند 

 .دراسة أي ظاهرة قانونية
رجال القانون مدعوون إلعادة النظر يف طريقة التعامل مع معطيات الواقع االجتماعي  -

د، فغياب منهجية حمكمة ورؤية شاملة لألمور من شأنه أن يؤدي إىل والثقايف لألفرا
نتائج عكسية رمبا تسيء للقانون يف حد ذاته كفكرة أو رمز حتترمهما خميلة األفراد، 
وجيب أن نعترف بكل صراحة وبدون خجل أن االفتقار ملنهجية أو إستراتيجية 

نوين يف اجلزائر وباقي الدول واضحة ميثل من أهم نقاط الضعف اليت متيز الفكر القا
 .    1األخرى اليت دف إىل إرساء ثقافة املواطنة بني أفراد اتمع 

إن مثل هذا التصور اجلريء والعقالين ال يعد كافيا لتجاوز القصور الذي تتميز به       
ما الرؤية الفلسفية للقانون خصوصا وأن املشرع الوطين أصبح يعيش حالة استنفار دائمة كل

تعلق األمر بظهور عوامل اجتماعية بشكل مفاجئ وغري متوقع، باإلضافة إىل ذلك فالدولة 
الوطنية ما زالت مل تتخلص بعد من عبأ التركة الثقيلة اليت خلفها االستعمار وعلى رأسها   

املنظومة القانونية ومن هنا يتضح حجم املأزق الذي يوجد فيه اخلطاب القانوين الوطين الذي 
يكن مهيأ أصال ملثل هذا املوقف وما ترتب عنه من مضاعفات تضع مصداقية الدولة على مل 

احملك، وما ميكن مالحظته على عمل املشرع على مدار ثالثني سنة املاضية ومن خالل 
القوانني اليت صدرت أن الوضع املعقد الذي كان يعيشه ميكن تشبيهه حبالة طوارئ مستمرة 

فيتميز النص  ،2إىل صياغة قوانني من دون دراسة مسبقة ووافيةتدفعه يف غالب األحيان 
القانوين يف مثل هذه احلاالت بكونه مؤقت ال يستمر إال لفترة قصرية فهو يليب فقط حاجة 

                                                 
  .18إلى  16المرجع نفسه، صفحة من  -    1
  .الفرعي وهذا هو المعنى الذي نراه مناسبا في بحثنا إن المعنى العام للقانون ينصرف عادة إلى التشريع الرئيسي أو األساسي أو  -    2
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هي يف األصل موضوع نزاع دائم بني خمتلف األطراف الفاعلة وهذا بعكس الدول اليت تعرف 
سياسة التشريعية للدولة فيتميز فيها النص القانوين فيها صناعة القانون مكانة مرموقة يف ال

التواصل الدائم مع ثقافة  يفهد املشرع وهذا ترمجة جلبالصمود واالستمرار ملدة أطول 
  .     1األفراد
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  :الثاني المبحث
 ةاألنثروبولوجيا القانوني 

 الفكر القانوني   وقدرتها على تجديد 
              

القانون من وجهة نظر أنثروبولوجية ميثل عنصرا أساسيا يف ثقافة الشعوب واألفراد فهو       
يقوم بوظيفة أساسية تتمثل يف ضبط التوازن بني املصاحل املتعارضة ملختلف الفاعلني يف احلياة 
االجتماعية فاإلنسان طبقا هلذا التصور جيد نفسه معنيا مبنافسة مستمرة ويومية مع باقي 

طراف وحىت يتمكن من إجياد مكانة له يف هذا النسق الذي يتميز بتوازن أقل ما يقال عنه األ
أنه هش وعرضة لالختالل يف أي وقت عليه أن يتعاط ويتكيف مع الظروف اليت حتيط حبياته 
اليومية، هذا يدل داللة ال لبس فيها على وجود طريقة معينة للتفكري اإلنساين تؤكد بشكل 

هلا خصائصها املتميزة ووسائلها اخلاصة يف االنتشار والتوسع وهي  ز معرفةقطعي على برو
تؤدي يف اية املطاف إىل إنتاج جمموعة من املفاهيم والقيم الثقافية ذات أبعاد هلا دالالت 

  . منطقية ورمزية يف احلياة الثقافية لألفراد
موطأ قدم يف الفكر القانوين ولكن كما بيناه سابقا فإن فلسفة القانون قد وضعت هلا       

فأصبحت تتحكم يف النظرية العامة للقانون وتبين  ووطدت من وجودها بني رجال القانون
توجها يقوم أساسا على نظرية القواعد األساسية للقانون، وال خيفى على أحد أن الثقافة 

بدأ رجل القانون القانونية السائدة اآلن بني رجال القانون هلا امتدادات وارتباطات فقهية و
يفقد فعليا االتصال بواقع األفراد ووصل به األمر أحيانا إىل اختاذ قرارات وقوانني ال تصب يف 
مصلحة األفراد مما ولد حالة من االحتقان أدت يف أغلب األحيان إىل سلوكات وردود أفعال 

، هذا 1لة احلديثةغري سليمة اتسمت باستعمال العنف والقوة وهذا ما ال تشتهيه أو حتبذه الدو
املوقف دفعنا إىل إعطاء أولوية للقانون املرتكز على النظرة القانونية بدل الواقع املعاش وبالتايل 
القانون أصبح ينظر إليه باعتباره مسلمة أو مثال علمي ال يقبل أي نقاش أو جدل الشيء 

بإمكاننا اليوم أن الذي خلق جوا من االرتباك يف التعامل مع الواقع االجتماعي لألفراد و

                                                 
1  - Jan M.Brœkman, op.cit, p : 15. 
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بوضوح األزمة اليت يعيشها الفكر القانوين املعاصر وتنتابنا حالة من الدهشة والذهول  نلمس
املمزوجة باإلحباط إذا سلمنا بوجود الكثري من التحديات تنتظر رجل القانون ويقف عاجزا 

رسني يف العلوم أمامها، وملواجهة هذا االنسداد الذي يعيشه الفكر القانوين يقترح بعض املتم
اإلنسانية فكرة اللجوء إىل األنثروبولوجيا القانونية كحل واعد لألزمة اليت يعيشها الفكر 
 القانوين فما هو اجلديد الذي باإلمكان أن تقدمه األنثروبولوجيا القانونية يف هذه احلالة ؟

ول نركز فيه إرتأينا تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني جوهريني األلإلجابة على هذا السؤال 
إهتمامنا على إستجالء العالقة اليت تربط القانون باألنثروبولوجيا أما يف املطلب الثاين 

  .بولوجيا بالنسبة للفكر القانوينوأمهية األنثرفسنخصصه إىل 
 

  المطلب األول
 والقانون ااألنثروبولوجي 

 

يتخبط فيها الفكر باستطاعة األنثروبولوجيا أن تقدم العديد من احللول للمشاكل اليت 
القانوين احلديث فهي تصبو أوال إىل حتديد بشكل أدق لصورة اإلنسان الذي هو موضوع 
اخلطاب القانوين كما أا توفر الوسائل اليت متكن من فهم البنيات األساسية يف اتمع، 

وين والنظام والعالقة بني القانون واألنثروبولوجيا يساعدنا على إجراء مقارنة بني النظام القان
الثقايف متيحا لنا فهم جيد للظاهرة القانونية وقياس أثرها على احلياة اإلنسانية، كما ال يفوتنا 

  :أن نذكر أن األنثروبولوجيا متنح لرجل القانون الكثري من املزايا لعل أمهها
متابعة عن قرب لتطور العالقات بني األفراد خصوصا أا تعرف يف املدة األخرية  -

وتنوعا يف خمتلف ااالت كما أن اخلطاب القانوين وصل إىل مرحلة جديدة  توسعا
تقتضي التركيز والفهم اجليد للطبيعة اإلنسانية اليت تنحى اآلن إىل الروح الفردية يف 

  .  العيش بدل الروح اجلماعية
اهر أساسا على السببية يف حتليل الظو التأسيس لتفكري جديد يتبين املنهج العلمي القائم -

 .اإلنسانية مبا ميكن من بناء خطاب قانوين منطقي يتفاعل مع الوعي اجلماعي لألفراد
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عدم تكرار األخطاء اليت ميزت السياسات القانونية املتعاقبة مبا يسمح بإنشاء توازن  -
 . جديد يأخذ بعني االعتبار أهم اخلصائص الثقافية اليت متيز حياة األفراد اليومية

يف الفرع األول  ،النقاط قسمنا هذا املطلب إىل فرعني إثنني ومن أجل توضيح هذه
أهم املنجزات أما الفرع الثاين فسنناقش  إجياد أرضية مشتركة للتعاونأمهية  فيه نستطلع

                 .النظرية لألنثروبولوجيا  القانونية
 

 :الفرع األول

 نحو إيجاد أرضية مشتركة للتعاون

ملفكرين املهتمني بدراسة القانون كظاهرة إنسانية أن هذا األخري يرى العديد من ا      
أصال لإلنسان وملصلحته إىل أنه بدأ يفقد روحه اإلنسانية حىت أصبح  بالرغم من أنه موجه

يرمز له بأنه أداة يتم اللجوء إليها للتضييق على حركة األفراد واحلد من حريتهم ولنا أن 
اليت يصدرها املشرع يف كل مناسبة أو يف غريها بدعوى  نتصور الكم اهلائل من القوانني

املستجدات اليت يعرفها اتمع من حني ألخر، فيخيل للمرء العادي أنه مستهدف يف حياته 
ه خصوصا إذا اضطرته إىل ذلك ظروف اتاليومية وحريته الفردية فال يعبأ أحيانا لتبعات تصرف

على استقرار اتمع فتتكفل الدولة حينذاك بتحريك معينة فيجد نفسه متابعا جبرمية االعتداء 
، إن هذا املوقف أو 1اجلزاء املقرر قانوناعليه ع ى العمومية عن طريق ممثليها وتوقالدعو

السلوك اإلنساين يعرب إىل حد ما حاجة القانون إىل رؤية جديدة متكنه من اإلملام بالظروف 
ذي ميكنه القيام ذه املهمة ويساعد رجل القانون املصاحبة الرتكاب اجلرمية والعلم الوحيد ال

على جتاوز هذه العقبة كما بيناه سلفا وبدون شك هو علم األنثروبولوجيا ولكن إىل أي 
، إن هذا التساؤل يعكس إىل 2مدى ميكن أن يصل حجم التعاون بني القانون واألنثروبولوجيا

ملني يف اإلبقاء على املوقف آ ال القانونحد ما درجة احلذر اليت ال زال يبديها الكثري من رج
التقليدي الذي جيعل من القانون أداة فعالة بيد الدولة أو ضابط العالقة بينها وبني األفراد فهو 

                                                 
  .القاضي بين السلطة التقديرية والتقيد بالنص القانوني -    1
ه ما يبرره خصوصا وأن تبني نمط جديد من التفكير من شأنه أن يعيد النظر في بعض إن هذا الموقف الذي يعكس حالة من التوجس والترقب ل -    2

  .  المبادئ التي تعد من المسلمات في علم القانون
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وقبل كل شيء عبارة عن نظام أوامر يستمد شرعيته من الدولة أو السلطة احلاكمة ويتم 
  .1جزاءا قانونيا تنفيذها قسرا وأي تصرف يتعارض مع هذه األوامر يرتب

قبل البدء يف مناقشة جماالت التعاون املفترضة بني القانون واألنثروبولوجيا جيب أوال أن       
نبني وأن حندد نقاط االلتقاء بينهما فهذه العملية تعد حبق مسألة جوهرية يف إجناز حبثنا ومن 

نتوقف عند بعض املفاهيم البديهي أن نوليها عناية خاصة، وتكريسا هلذه الفكرة ارتأينا أن 
واملصطلحات اليت متهد لبناء أرضية مشتركة بني العلمني ولبلوغ هذا اهلدف كان لزاما علينا 
أن نربز البعد اإلنساين يف النص القانوين فال ميكن أن نتصور وجود شخص أخر غري اإلنسان 

الكائنات،  موضوعا للخطاب القانوين والعبارات املتداولة ختصه لوحده دون غريه من
فالقانون هو يف خدمة اإلنسان وميثل أحد أهم العناصر املسامهة يف خلق بيئة مناسبة لعيشه 
وليس غريبا إذ قلنا أنه ميثل أحد األسباب اليت حافظت على وجود اإلنسان على مدار العهود 

عنصر أساسي يف نسق حمكم التنظيم ميثل مصلحة  السابقة، ويتضح جليا أن القانون هو
جتماعية أكثر منها نظرية فهو خطاب أنشأ أصال لتنظيم حياة إنسان يقبل العيش ضمن ا

  .جمموعة من األفراد يقامسهم واجبات والتزامات
إن النظام القانوين احلايل يواجه امتحانا حقيقيا وعسريا جتعل قدرته على استيعاب الواقع       

واقع يف قالب قانوين أو ذو بعد قانوين تطبيقا الثقايف لإلنسان املعاصر حمل نظر، وصياغة هذا ال
ملبدأ الشرعية لن يكتب له النجاح إذ مل يأخذ بعني االعتبار نظرية األنظمة واألنساق اليت 
أسهبت يف شرحها العلوم االجتماعية وخصوصا األنثروبولوجيا، ونشري يف هذا الصدد أن 

لطبيعة اإلنسانية بسبب جهله حلدود املشرع مهما بلغت بصريته فإنه لن يستطيع اإلملام با
، وذا الشكل نستطيع القول أن القانون هو من 2أفعال وسلوكات األفراد وحدود اياا

ااالت التطبيقية لألنثروبولوجيا كون هذه األخرية متثل مهد والدة املفاهيم املتعلقة باإلنسان 
بشرية وأدق املالحظات من شأا وتفرض على الباحث التقصي الدائم على حقائق أي مجاعة 
، فالباحث األنثروبولوجي الدارس 3الداللة على أهم نقطة تساعد على حل مسألة معقدة

للظواهر اليت تعين رجل القانون ومن بينها السلوك اإلجرامي وما يترتب عنه من تبعات خمتلفة 

                                                 
1  - Ibid, page : 23 et 24  
2  - Ibid, p : 27. 
3  - Robert Lowie, op.cit, p :13 et 14.  
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ة ما تعلق باجلانب ملزم باإلطالع وبشكل دائم على حقائق اتمع يف خمتلف أبعادها خاص
الثقايف لألفراد، إن التصرفات والسلوكات مهما بلغت من تعقيد جيب أن تكون موضوعا 

وذلك عن طريق ممثليها  للتفسري العقلي والعلمي على السواء وقبل أن نستدعي الدولة للتدخل
خاصة إذا راجني منها وضع إطار قانوين هلذه األفعال يتعني علينا أن نفهم مغزاها ومعانيها و

علمنا أن الفكر القانوين جيعل من اإلنسان املخاطب بالنص القانوين على أنه عنصر يساهم يف 
بناء هذا اخلطاب لكن جمردا من خصائصه وميزاته اإلنسانية، وهلذا السبب يوصي العديد من 

بكل  رمشخصية ااألنثروبولوجيني باالبتعاد بالتدريج عن هذا النمط من التفكري واالهتمام ب
عن طريق البحث يف دوافع فعله سواء كانت عضوية أو  ما حتمله من دالالت ورموز وذلك

 الذي ينظر يف قضية جزائية  القاضينفسية أو هلا عالقة ببيئته، ويعطي هؤالء مثاال على ذلك ب
والصحية على السواء  أن يكون ملما حبالة ارم النفسيةعليه ابتداء قبل إصداره احلكم ف

ني احلد األقصى واألدىن ب يطا بظروفه االجتماعية حىت يستطيع اختيار اجلزاء املناسبوحم
فمقتضيات املنع اخلاص توجب على القاضي حتديد اخللل الدافع بارم  ةضمن سلطته التقديري

، ويتجلى )خلل عضوي أو نفسي أو نتيجة ظروف اجتماعية قاهرة ( الرتكاب اجلرمية 
يف عليها  املنصوصمن خالل األحكام  ذه األفكار احلديثة اجلزائريتأثر املشرع واضحا 

  . 1اجلزائري من قانون اإلجراءات اجلزائية 1مكرر  51مكرر واملادة  51املادة بعض املواد ك
 

 :الفرع الثاني

أهم المنجزات النظرية لألنثروبولوجيا القانونية         

يف بداياا على حتليل الظاهرة القانونية لدى  ةاألنثروبولوجي تعكفت الدراسا      
اتمعات البدائية أو ما كان يسميها بعض اإلثنولوجيني السابقني باتمعات التقليدية ونذكر 

الذي أسهم   (  Bronislaw Malinowski )2يف هذا املقام الباحث الفذ برينسلو مالينوفسكي
الثقافية والقانونية لديها كما بني الطريقة املثلى  جبدارة يف جزء من أعماله على إبراز احلياة

، وبالنتيجة ويف إطار نفس التوجه انكبت 3القانونية السائدة فيها لتقصي جممل اآلليات
                                                 

المتهم أو محاميه أو من قبل طلب يتم بشكل تلقائي ودون الحاجة إلى تقديم  هذا اإلجراء وجوبي يطالبون بأن يكون رجال القانونولو أن بعض  -    1
 .عائلته أحد أفراد

2 -Yannick Yott, Sociologie-ethnologie. Auteurs et textes fondateurs, publication de la Sorbonne, 2ème édition, 
Paris, 2000, p : 235 
3  - Norbert Rouland, op.cit, p: 55 



 49

التحول والتغري املستمر الذي مييز األنظمة القانونية يف  األنثروبولوجيا القانونية على دراسة
طريقة  مئل اليت أثارت الكثري من نقاط االستفهاخمتلف اتمعات البشرية ومن ضمن املسا

صياغة املؤسسات القانونية يف اتمعات البشرية وتتبع مساراا بداية من املاضي السحيق 
وصوال إىل يومنا احلاضر وقياس ما بلغته من تعقيد، إن احلصول على مثل هذه املعطيات لن 

ذي يتيح للباحث إمكانية االتصال مباشرة يتأتى إال باالعتماد على املنهج اإلثنوغرايف ال
بالظاهرة حمل الدراسة واإلملام جبميع املعطيات املتوفرة أي أنه مكلف بالقيام بتحقيق ميداين 

 ن، ويف نفس السياق توصل الباحثون األنثروبولوجيو1قبل الولوج يف مرحلة التحليل والتدقيق
فادها أن مجيع اتمعات البشرية منخرطة األوائل خاصة معتنقي املذهب التطوري إىل نظرية م

يف حركية مستمرة تترجم يف الواقع االنتقال من حالة بسيطة ومتجانسة ختلوا من التعقيد إىل 
حالة مركبة تتميز بالتفاوت بني العناصر املشاركة يف نفس النسق نظرا لتقارب املصاحل 

معات اإلنسانية إىل جمتمعات واألهداف وتناغما مع هذا الرأي يقترح هؤالء تقسيم التج
، فاألوىل تتميز باندماج قوي بني األفراد حيث يالحظ أن مبدأ 2تقليدية وأخرى حديثة

احلياة  نالتضامن هو الغالب كما أنه بإمكانه أن يأخذ عدة أشكاال متعددة متس مجيع ميادي
هذه احلالة أن  خاصة ما تعلق منها باجلانب السياسي والديين والقانوين والالفت للنظر يف

األفراد يظهرون نوعا من التجاوب املفرط ويذعنون للنظام القانوين واالجتماعي املسيطر 
وظهور الدولة يكون غالبا بصفة حمتشمة وحمدودة مع العلم أنه يف مثل هذه اتمعات تربز 

اعي بعض املؤسسات غري السلمية اليت تتوىل مهمة احلفاظ على االستقرار والتكافل االجتم
، يف ( solidarité mécanique ) العفويوهذا التعايش يصطلح البعض على تسميته بالتضامن 

اجلانب اآلخر توجد جمتمعات حديثة أبرز ما مييزها هو تدخل الدولة بشكل ظاهر يف احلياة 
االجتماعية وذلك لتدارك والتقليل من آثار االنقسام املترتبة عن بروز جمموعات أو طبقات 

فيما بينها يف املصاحل واألهداف فالدولة متثل اإلطار األنسب الذي يكفل التوازن بني ختتلف 
 ( solidarité organique )جمموع هذه املتغريات ويقترح البعض تسميته بالتضامن العضوي 

الذي يسود اتمعات التقليدية، إن األنثروبولوجيا القانونية  العفويكبديل عن التضامن 
                                                 
1  - Jean Copains, op.cit, p : 13. 
2 - « l’évolution est le passage d’un état d’homogénéité relativement indéfini et non cohérent à un état 
d’hétérogénéité relativement définit et cohérent à travers des processus successifs de différenciation et 
d’intégration » pour plus d’informations consultez l’ouvrage de Norbert ROULAND, op.cit,  p : 55 



 50

ما يف وضع تصور نظري مستوحى من الواقع العملي يبني مسار تطور  سامهت إىل حد
خمتلف اموعات اتمعات فكرست جل أعماهلا لصياغة قوانني التحول والتغري اليت حتكم 

بدون استثناء حيث تبني أن هذه األخرية وخالل تطورها على مر العصور تندمج فيما  البشرية
كافيا ألن يترجم يف الواقع عملية االنتقال من جمتمع  بينها بالتدريج لتشكل نسقا منظما

تقليدي يدين بقوة إىل األعراف والتقاليد وضعف السلطة املركزية إىل جمتمع حديث ومنظم 
مرجعيته يف التنظيم تعود إىل الدولة اليت متثل مصدر اختاذ القرار الكفيل بفرض األمن 

  .واالستقرار بني أفراد اتمع
ثروبولوجيا تبين تصورها العلمي للقانون على أنه ميثل ظاهرة عاملية متالزمة مع إن األن      

وجود اإلنسان وهلذا الغرض كانت الدراسات األنثروبولوجية األوىل تعتمد غالبا على الوثائق 
ما لبثت أن اندثرت نظرا  كما هو جاري العمل به مع املؤرخني لكن هذه الطريقة املقتبسة

قيقة وتركت اال للطريقة اإلثنوغرافية اليت تفرض على الباحث التواصل مع للنتائج غري الد
، إن التوجهات الرئيسية هلذا العلم مشلت 1الواقع املعيشي لألفراد مبا حيمله من رموز ودالالت

املعروفة وغري  تيف البداية دراسة مجيع املؤسسات القانونية وتنوعها لدى مجيع اتمعا
سواء ويف نفس السياق برزت حماوالت عديدة قام ا بعض األنثروبولوجيون املعروفة على ال

دف إىل تفسري وفهم سر التماثل والتشابه بني قوانني وأنظمة عدة جمتمعات تكون يف بعض 
، وقد توصلت األحباث إىل أن فعالية األنظمة القانونية ملختلف 2األحيان متباعدة نسبيا

أو مركبة تكمن يف فرض وضبط النظام داخل اتمع ومدى اتمعات سواء كانت بسيطة 
قدرا على فض الرتاعات، إن هذه املهمة لن يكتب هلا النجاح ما مل تقترن باختاذ 

                                                 
القانونية وعلم تاريخ القانون ونذآر في ذلك على سبيل المثال  اأن هناك عالقة وثيقة بين األنثروبولوجي يجمع أغلب الباحثون األنثروبولوجيون -   1

آون أن المعطيات اإلثنولوجية    Summer-maine , Mac Lennan , L.Morgan et P.Bonfanteاألنجلوساآسونية من بينهم رواد المدرسة 
أمام  ساهمت إلى حد آبير في إعادة دراسة المؤسسات والقوانين القديمة على غرار القانون الروماني القديم، ففي غياب المراجع الموثقة لم يكن

اإلستعانة بالدراسات اإليثنوغرافية التي أنجزت في هذا الميدان، لكن هذا التوجه أدى في الحقيقة إلى نتيجة لم تكن متوقعة  المؤرخين الخيار سوى
األنثروبولوجيا  حيث أنه أمام عجز تاريخ النظم والمؤسسات القانونية على إيجاد طريقة جديدة لفهم الظاهرة القانونية عبر العصور استطاعت

  .مقابل ذلك على وضع تصور جديد يفيد في بناء نمط جديد من التفكير يتناول الظواهر القانونية وفق معطيات أآثر دقة ووضوح  القانونية في
   :لمزيد من اإلطالع يرجى الرجوع إلى

 - Norbert Rouland, op.cit, p : 153.  
أو ما " بالنسبية الثقافية " الذي ابتدع نظرية جديدة في هذا الشأن سماها  F. Boas يلهذه الفكرة العالم األنثروبولوج نإن من أبرز المناصري  -  2

حيث يشير إلى أن االحتكاك بين الثقافات يؤدي في نهاية المطاف إلى انتقال قيم "  le relativisme culturel" يطلق عليها باللغة الفرنسية 
ين للمنهج األنثروبولوجي المعتمد على الطريقة التاريخية في البحث والتقصي ونعتهم ومنجزات مجتمع إلى أخر، وننبه أن العالم آان من أشد المنتقد

    .      ( les anthropologues de fauteuil )بأنثروبولوجيي المقاعد 
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ميكانيزمات للرقابة وتطبيقا هلذه املبدأ فإن القانون يعد أحد أهم أشكال النظام العام للرقابة 
  .1الذي يتبناه اتمع

سلفا فإن من أهم اإلجيابيات اليت أفرزا الدراسات األنثروبولوجية احلديثة وكما بيناه       
نذكر بشكل خاص التخلي بصفة مطلقة عن التحليل الشكلي للقواعد القانونية كونه يعطي 
انطباعا عاما على أن املخاطب بالقاعدة القانونية هو مكلف بتنفيذها دون احلاجة إىل معرفة 

مع ثقافته احمللية وواقعه املعيشي، ويف مقابل ذلك تقترح مدى جتاوا وتواصلها 
األنثروبولوجيا القانونية أسلوبا جديدا للتعامل مع الظواهر القانونية يوصي علنا باعتبار 
املعطيات الثقافية واالقتصادية واالجتماعية املتعلقة بأي جمتمع بشري كأساس للتشريع 

ور الذي يشوب تطبيق القانون يف الواقع العملي والتنظيم وبالتايل تدارك النقائص والقص
فالقانون ميثل فضاء للتأثريات املتبادلة داخل اتمع ومل يعد عنوانا موعة من القواعد 

األنثروبولوجيا القانونية ال زال  أن واملؤسسات اجلامدة، وعلى هذا األساس يتضح لنا جليا
انة اليت أحرزا يف تناول الظاهرة القانونية ولعل أمامها الكثري من العمل لتؤكد جدارا باملك

أهم التحديات اليت تواجها يف هذا اجلانب هو الكشف عن أسباب انتشار السلوك اإلجرامي 
  . وبلوغه مستويات قياسية بالرغم من التدابري واالحتياطات املتخذة من قبل املشرع الوطين

        

  

  

  

  

  

  
                                                 

    .Adamson Hoebelواألنثروبولوجي   Simon Robertأنظر في هذا الجانب األبحاث والدراسات المقارنة التي أجريت من قبل  -    1
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  :المطلب الثاني 
 بولوجيا بالنسبةأهمية األنثرؤ

 فكر القانونيلل 
 

القانونية باتت اليوم مؤهلة لتناول الظواهر القانونية بنفس جديد  اإن األنثروبولوجي      
ورؤية مبتكرة مل يسبق لباقي العلوم االجتماعية أن طبقتها أو أدرجتها يف مناهجها النظرية 

ة جيد نفسه يف كثري من األحيان والتطبيقية، فالباحث األنثروبولوجي ومسايرة هلذه الفكر
جمموعة من األشخاص يرتادون وسطا غريبا وتسوده أمناط سلوكية تبدو  مدعوا للقيام بدراسة

لدى فئة  إجناز دراسة عن ظاهرة اإلجرام ي، فإذا طلب مثال من باحث أنثروبولوج1شاذة
اهم يف شيوعها حمدد وإجياد األسباب احلقيقية اليت تس يف نطاق جغرايف معينة من الناس

وانتشارها ففي هذه احلالة ال يتوقف جمال حبثه على إحصاء عدد اجلرائم املرتكبة وطبيعتها 
وحتديد جنس مرتكبيها بل يتعني عليه أن يتفحص ويضبط بشكل دقيق أهم تفاصيل حياة 
هؤالء األفراد ضمن خمتلف البنيات االجتماعية اليت يسجل فيها حضوره الدائم وهذا كله لن 
يتأتى إال إذا أمكنه خمالطة أفراد العينة حمل الدراسة وجمالستهم وقد يدفعه فضوله العلمي أحيانا 

فيظهر بأنه يشاركهم نفس االهتمام واألهداف وبالتايل يستحق أن  إىل تقمص شخصية جمرم
 اإلجرامية، إن مثل هذه املواقف تعرب بصدق عن ثقل املسؤولية امللقاة ةيكون عضوا يف العصاب

وحجم املغامرة اليت من احملتمل خوضها إذا ما رأى أا  يعلى عاتق الباحث األنثروبولوج
  .2متثل السبيل الوحيد جلمع املعلومات والبيانات املتعلقة بالظاهرة حمل الدراسة

إن الالفت للنظر أن األنثروبولوجيا القانونية املهتمة بظاهرة اإلجرام ليست موكلة       
استعصت عن احلل بل وظيفتها األساسية تتجلى يف الكشف عن املعىن أو  للبحث عن حلول

املغزى الذي يكون وراء ممارسات أو سلوكات تلقى استهجانا وتنكرا من قبل اتمع وكذا 
إبراز مدلوالا اليت تفيد يف بناء حمتوى ثقايف خاص باتمع، أيضا يضاف إىل ذلك أن 

                                                 
1 - Barriere Olivier, une anthropologie juridique de l’environnement, Anthropologie et droit: Intersections et 
confrontations, revue semestrielle d’anthropologie et d’histoire, éditions Karthala, 2004, p :51-70 

سجيل عدد الجرائم المرتكبة بل يعمد إلى استخالص  لظاهرة الجريمة ال يتوقف بحثه عند حد تقييم أو تالباحث األنثروبولوجي عند مالحظته  -  -   2
  .موعةأهم الميزات اإلنسانية التي تصاحب ارتكاب هذا السلوك والتي من شأنها المساهمة في إعادة بناء التصور الثقافي الخاص بأفراد هذه المج
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للمجرمني يكون مضطرا لإلملام بالبيئة اليت يعيش فيها  الباحث األنثروبولوجي يف دراسته
هؤالء وعليه أن يدرك على ما تشتمل عليه كما يفعل ارمون أنفسهم ولن يكتب لعمله 
النجاح ما مل يقترن بفهم الواقع املعيشي يف خمتلف أبعاده االجتماعية أو الثقافية أو االقتصادية 

حىت  الذاتية اليت يقدمها كل فرد اختار سلوك اإلجرام كما أنه ملزم بالرجوع إىل التفسريات
يستطيع بناء تصور علمي يأخذ بعني االعتبار كل معطى أو معلومة مهما كانت بسيطة فقد 

ون املعنيون ذا البحث أن جلوئهم املستطلعيستشف مثال ومن خالل األجوبة اليت يقدمها 
حاجيام الضرورية أو حماولة منهم عن طريق ملثل هذه الوسيلة غري شرعية مل تكن إال لتلبية 

 هذا السلوك التعبري عن مشاركتهم يف احلياة االجتماعية وإثبات وجودهم على كل فإن
الباحث ومن خالل دراسته للحاالت املعروضة عليه جيب أن حيدد بدقة أهم اخلصائص 

كل إضافات أو جزئيات من  الثقافية اليت يتميز ا أفراد العينة حمل الدراسة وعزل أو استبعاد
  .1شأا أن تؤدي إىل نتائج عكسية

ال يتوقف اهتمام األنثروبولوجيا القانونية عند دراسة السلوكات اإلنسانية كما هو       
الشأن بالنسبة للعلوم االجتماعية بل يتعداه إىل فهم التمثالت املتعلقة بالنص القانوين وما 

د اتمع وأثر ذلك اخلطاب على جممل تصرفام اليومية، حيتويه من خطاب موجه جلميع أفرا
ولنا أن نؤكد أن األنثروبولوجيا القانونية وما هلا من جتربة ميدانية طويلة بإمكاا أن توظفها 
يف خدمة العلوم القانونية خصوصا من خالل الدراسات املقارنة اليت ال تتوقف فقط على 

خلصائص واملميزات بل متتد كذلك لتشمل مجيع جمتمعات معينة بذاا تتقاسم نفس ا
اتمعات اإلنسانية مهما كان شكلها وبغض النظر عما إذا كانت بسيطة أو مركبة تقليدية 
أو صناعية فاألنثروبولوجيا القانونية مكلفة اليوم بتتبع آلية انتشار القيم الثقافية يف خمتلف 

رض وأصبحت احلدود اجلغرافية املرسومة اتمعات اإلنسانية اليت تتواجد على كوكب األ
على اخلرائط بال معىن على األقل من الناحية العملية خاصة ما تعلق بالبعدين االجتماعي 
والثقايف، إن هذا املد العاملي ميثل حلقة مهمة يأمل من ورائها العديد من رجال القانون 

طموحهم يف بلوغ قانون  الوصول إىل هدف يهم اإلنسانية بأكملها وهم اآلن ال خيفون
جنائي عاملي موحد بإمكانه التأسيس ألرضية مشتركة تضم مجيع القوانني اجلنائية ملختلف 
                                                 

  .35إلى  29، الصفحة من 1985اإلسكندرية،  دراسة األنثروبولوجية، المرآز العربي للنشر والتوزيع،محمد حسن غامري، طريقة ال.د -    1
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الدول واتمعات، ويتفق رجال القانون أن الوصول هلذا املبتغى ليس سهل املنال ويقتضي 
تعدد عمال كبريا خصوصا أن ما يرهق الفكر القانوين احلديث هو إجياد حل ملعضلة ال

واالختالف اليت تطبع اتمعات البشرية واليت يف نظر هؤالء تعترب العقبة الرئيسية يف كسب 
 هذا التحدي، ويف هذا اجلانب يعرب العديد من املختصني والدارسني أن اللجوء إىل

ساهم يف بناء وصياغة رؤية موحدة للقانون تكسبه وبولوجيا القانونية من شأنه أن ياألنثر
إلنساين العاملي دون أن نكون جمربين على توحيد حمتواه مبعىن أخر يتعني علينا األخذ الطابع ا

بعني االعتبار مبدأ االختالف الذي مييز ثقافة األفراد وأنظمتهم القانونية فاملهمة املوكلة 
لألنثروبولوجيا هي التقريب والتنسيق بني هذه القوانني دون أن يؤدي ذلك إىل القضاء على 

من أهم أثاره  اية الثقافية والقانونية واليت ال ميكن ألحد أن ينكر أا أجنبت ثراء قانونيالتعدد
، وللتعمق يف هذه الفكرة قمنا بتقسيم 1تنوع األساليب والوسائل يف مواجهة اجلرمية واإلجرام

 هذا املطلب إىل فرعني أساسيني األول نتناول فيه دور األنثروبولوجيا يف إعادة بعث الفكر
دراسة يف  األنثروبولوجياالقانوين أما يف الفرع الثاين فنتطرق فيه إىل املنهجية املقترحة من قبل 

  .الظاهرة اإلجرامية
   

 :الفرع األول 

 بولوجيا وإعادة بعث الفكر القانوني الحديث األنثرو

ن إن أهم ما قدمته األنثروبولوجيا للفكر القانوين احلديث هو إعادة صياغة العديد م
املبادئ واملفاهيم القدمية اليت مل تعد تتالءم ال مع طبيعة اإلنسان املعاصر وال مع الوضع 
اإلجتماعي العام فالكل متفق على أن اإلنسان احلديث بصدد معايشة تغريات جذرية 

فال ميكن بأي حال من األحوال جتاهلها أو  ومتسارعة تطال مجيع مظاهر حياته اليومية
ة ملتطلبات هذا الوضع املترتب كان ال بد من إدخال تعديالت جوهرية يف جتاوزها، واستجاب

النظام القانوين حىت ينسجم مع الواقع اإلجتماعي والثقايف الذي يعيشه األفراد وعلى ذكر أهم 
  :التعديالت اليت طرأت على القوانني واألنظمة خصوصا منها األوروبية واألمريكية نشري 

  

                                                 
1   - Norbert Rouland, op.cit, page : 155. 
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سانية على القوانينإضفاء مبدأ اإلن: أوال
1 

إن القانون هو إنشاء إنساين بإمتياز ووجوده مرتبط بوجود اإلنسان لذا كان وجوبا 
تصحيح اخلطأ الذي كان شائعا يف السابق الذي ينفي الطابع اإلنساين عن القوانني ويعتربها 

سود جمرد مضامني جمردة وجدت فقط لردع األفراد وثنيهم على القيام ببعض التصرفات كي ي
األمن واإلستقرار يف اتمع، إن األنظمة القانونية احلديثة بدأت تتراجع عن بعض األفكار 
السابقة وأصبحت تويل أمهية متزايدة لإلنسان ومركزه باعتباره املخاطب الوحيد بالقانون 
وعلى ضوء هذه الدراسة برزت صياغة جديدة للنصوص القانونية تقوم أساسا على املعرفة 

ص الدقيق للظروف احمليطة بوضع اإلنسان حىت ال يكون هناك تعارض صارخ بني والتشخي
اخلطاب القانوين واملصلحة اإلنسانية املنشودة فيصري بذلك القانون يتميز بالرباغماتية والواقعية 

فالقانون وفقا هلذا التحليل جيب أن يكون ترمجة حرفية  األفراداهلادفة إىل مسايرة منط عيش 
ش، وزيادة على ذلك يرى بعض األنثروبولوجيون املهتمون بالظاهرة القانونية أن لواقع معا

اإلنسان هو عنصر أساسي ال ميكن فصله عن اخلطاب القانوين وحىت يكون يف مستوى 
اخلطاب املوجه إليه يتعني عليه أن يتصرف باعتباره مواطن يتمتع باإلرادة واحلرية إىل جانب 

والقيام ببعض االلتزامات، وقد درجت خمتلف القوانني احلديثة أهليته يف اكتساب احلقوق 
 يعلى تبين هذا املوقف وجتلت أمهيته أكثر بعد اعتمادها بشكل صريح يف اإلعالن العامل

خصوصا يف مادتيه الثانية والسادسة ونشري يف هذا الصدد  1948حلقوق اإلنسان الصادر سنة 
ختلف قوانني الدول وإن أبدت بعضها بعض أن هذا اإلعالن ميثل املرجع الرئيسي مل

  .2التحفظات الطفيفة 
من خالل هذا العرض يتضح لنا جليا أن الفكر القانوين تأثر بشكل كبري بإسهامات   

وآراء فالسفة ومفكرين قانونيني حاولوا جاهدين إىل جتديد وترقية اخلطاب القانوين حىت 
باخلصوصية والفردية بالرغم من تبعيته  يتالءم مع واقع اإلنسان باعتباره عنصرا يتمتع

                                                 
1  - Jan m. broekman, op.cit, p :165-173 

بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا اإلعالن، دون أي لكل إنسان حق التمتع : " المادة الثانية من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تنص  -  2
أو الثروة تمييز، آالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو األصل الوطني أو االجتماعي 

ا تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو وفضال عم. أو الميالد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء
ي أو آانت سيادته الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء آان هذا البلد أو تلك البقعة مستقال أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذات

  ." خاضعة ألي قيد من القيود
  ". لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية: " دسة فتنصأما المادة السا       
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، فاإلنسان مسؤول عن أفعاله وتصرفاته وال ميكن بأي حال من 1للمجتمع الذي يعيش فيه
األحوال إعفاؤه منها إال يف ظروف معينة حددها املشرع سلفا وكل جرمية يرتكبها اإلنسان 

ة ا وبالدوافع الكامنة يف ختتلف عن باقي اجلرائم وتتميز بطابع خاص ترتبط بالظروف احمليط
هذا كله يدفعنا إىل التساؤل حول جناعة أسلوب العمومية املتبع يف صياغة  ،نفسية ارم

القاعدة القانونية وقدرته على التعامل بكل موضوعية مع الظاهرة اإلجرامية عامة وشخصية 
على تغري ارم خاصة، ولتجاوز هذه املعضلة بدأت تلوح يف األفق بعض العالمات 

اإليديولوجية القانونية احلالية اليت بدأت بالفعل يف جتديد بعض أفكارها ومن ضمنها اعتبار 
اإلنسان ميثل امللهم الوحيد لرجل القانون فاإلنسان الغاية الوحيدة اليت من أجلها وجد القانون 

مجيع القوانني والدولة معا وضامنا إلستمرارمها، وبالرجوع إىل القانون اجلزائي اجلزائري و
املكملة له يتضح لنا إرادة املشرع يف األخذ بعني االعتبار أدق التفاصيل والظروف احمليطة 
بارتكاب اجلرمية وحماولة فهم شخصية ارم واإلطالع على مكنوناته النفسية وارتباطاته 

تشريعية اإلجتماعية وفك رموزه الثقافية وقد انعكس هذا األمر جليا على ثراء املنظومة ال
  .2وتشعبها وذلك جتنبا ألي سهو من شأنه أن يؤدي إىل تقصري يف حق الفرد وحقوقه

 

 إعادة صياغة النظرية السببية: ثانيا

من املتعارف عليه لدى الفقه القانوين أن العالقة السببية اليت تربط الفعل اإلجرامي بالنتيجة 
ن اجلنائي إىل درجة أن املشرع هي موضوع نقاشات وإختالفات مستمرة بني منظري القانو

غالبا ما ميتنع عن حتديد موقفه من هذه القضية وجيعلها حصرا بني يدي القضاة، ولتجاوز 
هذه املعضلة يقترح بعض املفكرين القانونيني ضرورة التقريب بني الواقع القانوين والواقع 

إلجتماعي وهذا لن اليومي لألفراد لتفادي أي تنافر أو تنافس قد يضر بتماسك النسيج ا
يتحقق إال بصياغة خطاب قانوين يتبىن مفهوما جديدا للعالقة السببية تقوم على أساس أن 
الفعل اإلجرامي املرتكب من قبل الفرد من شأنه أن حيدث تغيريا يف العامل اخلارجي وأن 

وهو  يكون له أثر مادي وملموس يف البيئة احمليطة به خبالف ما كان معموال به يف السابق

                                                 
1  - Jan m. broekman, op.cit, p: 175  
2 -  Laurent Sermet, Une anthropologie juridique des Droits de l'homme: Les chemins de l'océan Indien, éditions 
des archives contemporaines, Paris, 2009, p : 235-250 
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موعة من الوقائع، إن هذا التصور جيب أن يرافقه تغيري جدي يف طريقة اعتبارها كتسلسل 
وبالنتيجة فإن العالقة السببية  ةصياغة وبناء اخلطاب القانوين يف مجيع جوانبه اللغوية واللفظي

تحول أو ميكن تعريفها على أا طريقة علمية وفنية دف إىل بناء خطاب قانوين يتوافق مع ال
أخذا بعني اإلعتبار العنصر اإلنساين كمصدر هلذا التغري الذي أصاب الواقع املعيشي لألفراد 

التغري أو التحول، وعليه فإن التقيد بإحصاء الوقائع وحتديدها بشكل مستقل عن الكيان 
جد املادي واملعنوي لإلنسان وترمجتها إىل نص قانوين جامد ال ميثل الغاية اليت من أجلها و

القانون وقد أظهرت القضايا املعروضة أمام القضاء أن القضاة ويف ظل سيادة قوانني جامدة 
ويف بعض األحيان غري دقيقة املضمون يصدرون أحكاما غري ثابتة ومتغرية مما يضع مصداقية 

، هذا الوضع غري املرغوب فيه 1هذا اجلهاز ذو البعد الرمزي يف نظر األفراد خمل شك وريبة
ا إىل تبسيط النص القانوين وجعله قابال للتطبيق على مجيع القضايا بشكل سلس ومرن يدعون

ومتوافقا مع واقع األفراد املادي والرمزي على حد سواء وهذه املهمة لن تكون سهلة بالتأكيد 
فهوم القانوين للعالقة السببية جيب ولذا فاملعلى رجال القانون عامة ومنتسيب القضاء خاصة، 

توافقا تاما بني اللغة أو النص القانوين الوارد يف األنظمة القانونية وواقع األفراد مع  أن حيدث
األخذ بعني االعتبار مجيع املراحل القانونية اليت سامهت يف إجناز احلكم القضائي إبتداءا بوقوع 

العالقة  الفعل احملظور قانونا مرورا بعملية التكييف القانوين للفعل املرتكب وصوال إىل حتديد
  . 2السببية بني الفعل والنتيجة وهذا كله يف إطار لغة قانونية يستوعبها مجيع األطراف

التوازن اإلجتماعي: ثالثا
3  

إن احلياة اإلجتماعية املعاصرة بلغت درجة من التعقيد واإلختالف جعلت مجيع الفاعلني  
ض رهيب للمصاحل اإلجتماعيني يعيشون وضعا فريد من نوعه يسوده صراع مستمر وتعار

الذي يؤدي ال حمالة إىل ديد التوازن والسلم اإلجتماعيني مما حدا بالبعض إىل القول بأن 
اإلنسانية على وشك اإلقتراب من الفوضى العارمة واختالل بنيتها النسيجية املتوازنة وإن 

القانون يف  حلت هذه الكارثة فمن الصعب التحكم فيها ودفع تبعاا املدمرة، وبالرغم من أن

                                                 
ومترجمة إلى اللغة ) الفرنسية بالتحديد ( إن جميع القوانين الجزائرية وفي مقدمتها القانون الجزائي الجزائري محررة في األصل باللغة األجنبية  -   1

ة القضاة عندما تعرض عليهم قضايا الوطنية ويمكن ألي قانوني أن يالحظ أن النصين في آثير من األحيان غير متوافقين مما يصعب آثيرا من مهم
  . فيجدون صعوبة آبيرة في الفصل فيها

2  - Jan m. broekman, op.cit, p: 192-194  
3  - Ibid, p :195 



 58

األصل قد أنشأ من أجل ضبط التوازن بني املصاحل املتعارضة إىل أن بعض علماء اإلجتماع 
واألنثروبولوجيني يعتقدون بأن القانون احلايل خيفي بني ثناياه إرادة متييزية أو تفضيلية حلساب 

على أن  اموعات النافذة يف اتمع حىت أن العديد من املمارسني القضائيني جيمعون
األحكام القضائية تبىن يف بعض األحيان على أسس غري عادلة وال عقالنية رمبا إمتثاال لضغوط 
إجتماعية صادرة عن فئات ذات وزن ونفوذ يف اتمع وكذا إىل جتدر ممارسات ثقافية 
ورمزية مل يستطع اجلهاز القضائي التخلص منها إىل يومنا هذا، أكثر من ذلك نالحظ يف 

األخرية إرادة الدولة يف إجياد بدائل للقانون يف حل الرتاعات اليت تعرف منحا تصاعديا  اآلونة
عجز النظام القضائي عن احتوائها أو حلها بالكامل يف بادرة اهلدف منها هو استعادة التوازن 

، إن املعضلة اليت تعترض رجل القانون وجتعله غري مدرك لواقع األفراد 1واالستقرار اإلجتماعي
هو جتاهله وجتاوزه حلقيقة أن اإلنسان هو مصدر الثقافة املسيطرة واليت تسود اتمع ومن 
أبرز أمثلتها احلية هو اإلنشاء أو البناء القانوين أو القانون ببساطة فاإلنسان وفق هذا الطرح 
جيعل من القانون وسيلة لبلوغ أهداف معينة بدل أن يكون غاية يف حد ذاا تصبو إىل بسط 

  .2اإلستقرار والتوازن داخل اتمع
 

 :الفرع الثاني

 نحو تأسيس طريقة مبتكرة لدراسة  :األنثروبولوجيا 

 الظاهرة اإلجرامية

يرى العديد من الباحثني املهتمني بدراسة الظاهرة اإلجرامية بأنه حان الوقت إلعادة النظر يف 
ن يتأتى إال بتحديد مجيع املستويات الكيفية والطريقة املعتمدة يف تناول هذا املوضوع وهذا ل

إخل .... القانونية، اإلحصائية، اإلقتصادية، النفسية، البيولوجية ( أو العناصر املكونة للجرمية 
، إن هذه املقاربة العلمية احلديثة تأخذ بعني االعتبار مسألتني هامتني األوىل تتمثل يف دور )

أما الثانية فتتعلق باخلصوصية الفردية والذاتية اليت  وتأثري البيئة اإلجتماعية على موقف األفراد
، فاألنثروبولوجيا متثل العلم األكثر قدرة على فهم اجلرمية 3تدفع اإلنسان إىل تبين نشاط معني

يف مجيع أبعادها ووضع تصور شامل هلا دون تفريط ولنا أن نشري أن األنثروبولوجيا قد 
                                                 
1 - Jean Mas, Jean-Jacques Alexandre, Droit et anthropologie de la complexité, Economica, Paris, 1996, p : 80 
2  - Ibid, p : 197-198 
3  - Jean-Michel Bessette, crimes et cultures, l’Harmattan, Paris, 1999.  
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إليها العلوم األخرى اليت تناولت موضوع اجلرمية إستفادت كثريا من النتائج اليت توصلت 
وارم مما يضفي على هذه الدراسة طابع مشويل وإنساين يهتم جبميع العناصر املرتبطة بالنشاط 
 اإلجرامي دون إستثناء مهما كان مركزها أو دورها، وإبرازا ملا سبق يرى مارسيل موس

Marcel Mauss ) (  ا متثل ظواهر كلية مبعىن أن الظاهرة أن الظواهر اإلنسانية يف حدذا
اإلجرامية مثال ال ميكن فهمها وفك رموزها إال بالرجوع مثال إىل العالقة اليت تربط الفرد 

كذلك تأثري املؤسسات الثقافية املنتشرة بكثافة يف اتمع على ) البعد اإلجتماعي ( باتمع 
الوضع املعيشي للفرد وأثره  إىل ذلكويضاف )  البعد الثقايف( سلوك األفراد وطريقة تفكريهم 

وغريها من العوامل اليت تتداخل ) البعد اإلقتصادي ( املباشر على تصرفاته ومعامالته اليومية 
تتفاعل فيما بينها لتنتج لنا يف األخري ما نسميه علميا ظاهرة اجلرمية أو ظاهرة اإلنسان  و

جرامي إذن يقتضي يف الواقع قيام جرمية يقابله يف ، فالنشاط اإل1احلديث الذي حيترف اجلرمية
الطرف األخر وقوع ضحية أصاا ضرر ما كما ينبغي تبعا لذلك تدخل أطراف آخرين 
معنيني مباشرة حبدوث هذه الظاهرة كاملؤسسات األمنية والقضائية وكذا العقابية فالظاهرة 

ال ميكن بأي حال من عناصر اإلجرامية هي ظاهرة معقدة تتركب من جمموعة خمتلفة من ال
  .2األحوال إغفاهلا أو جتاوزها

وتأكيدا ملا سبق فإن املنهج األنثروبولوجي يساعدنا على سبيل املثال يف استجالء   
مجيع مراحل النشاط اإلجرامي ابتداءا من التفكري يف ارتكاب الفعل اإلجرامي مرورا بتحضري 

صوال إىل عملية التنفيذ وهذا كله يف إطار مشويل الوسائل الالزمة إلجناح املخطط اإلجرامي و
عام لكنه مرتبط بشكل وثيق باخلاصية اإلنسانية، إن هذه الرؤية العلمية رمبا تتعارض مع 
املناهج السابقة اليت كانت تويل أمهية كربى لالنتماء اإلجتماعي للفرد اجلانح وتدين وضعه 

ألساسي إلرتكاب اجلرمية وبناءا عليه فإن التعليمي واإلقتصادي اليت تكون عادة الدافع ا
اإلنسان كلما احتل مرتبة متدنية يف سلم الطبقي اإلجتماعي تتضاءل حظوظه يف احلصول 
على ما حيتاجه وتتراجع قدرته على اإلنسجام اإلجتماعي وبالتايل تتزايد خماطر مترده على 

اب عام ال يثري فيه أية مشاعر القيم اإلجتماعية والثقافية للمجتمع فيصبح القانون جمرد خط

                                                 
أستاذه  مارسيل موس يعد من أهم العلماء االجتماعيين الذي ساهموا في تأسيس علم األنثروبولوجيا في فرنسا وأرائه العلمية  تمثل امتداد ألفكار -  1

  .  إميل دورآايم
2  - J-M. Bessette : « le procès d’Assises : une récréation collective », L’Harmattan, Paris,1997, p :.105-114. 
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وال يلقى التجاوب املطلوب يف احلياة اإلجتماعية فتصبح هذه األخرية عرضة لتجاذبات تلقي 
بظالهلا على السلوك العام لألفراد، وبالرجوع إىل املنهج األنثروبولوجي عكف بعض 

تعانوا يف ذلك األنثروبولوجيون إىل تبين مقاربة جديدة يف دراسة الظاهرة اإلجرامية واس
ببعض النظريات اإلثنولوجية املفسرة لسلوك اإلنسان واليت خلصت إىل وضع تقسيم جديد 
غري مسبوق يقوم أساسا على التمييز بني نوعني خمتلفني من ارمني األول يتعلق باألفراد 

على يف الذين يستعينون بالقوة البدنية لبلوغ أهدافهم اإلجرامية وهم ميثلون عادة النسبة األ
كالسرقة املوصوفة، الضرب واجلرح العمدي املفضي إىل ( القضايا املعروضة أمام القضاء 

أما النوع الثاين فيشمل فئة أخرى من األفراد اليت ال تلجأ ) ضرر جسماين أو القتل العمدي 
إىل العنف يف إرتكاب اجلرائم بل تعتمد على األسلوب الرمزي الذي يأخذ يصاغ يف أغلب 

، يالحظ على 1)كاإلختالس، التزوير وإستعمال املزور والنصب ( ال يف قالب احتيايل األحو
هذه الطريقة املبتكرة بأا تعترب الظاهرة اإلجرامية كتصرف أو ممارسة تأخذ شكال معينا      

حبسب مكانة الفرد وموقعه يف النسيج اإلجتماعي هذا من ) بعد رمزي أو حركة مادية ( 
خرى الوسيلة املثلى اليت تناسب املستوى الفكري والتعليمي اليت يتمتع به جهة ومن جهة أ

  .الفرد واليت تنعكس على تصرفاته وسلوكاته
إن األنثروبولوجيا كطريقة متميزة يف دراسة الظواهر اإلنسانية عامة وظاهرة اجلرمية 

ذي كان على وجه اخلصوص كشفت لنا الكثري من احلقائق وأزالت الكثري من الغموض ال
يلف السلوك اإلجرامي، فهي متثل حبق أطروحة مبتكرة يف فهم وتفسري الظاهرة اإلجرامية 
تقوم أساسا على رؤية شاملة ودينامكية للظاهرة اإلنسانية يف كل أبعادها ومستوياا مع 

لفرد التذكري بأن اجلرمية وفقا هلذه املقاربة مل يعد ينظر إليها على أا مشكل مرضي يعاين منه ا
ويتعدى خطره ليصيب اتمع بالفوضى وعدم االستقرار بل أصبحت أسلوبا يلجأ إليه الفرد 
للتكيف مع البيئة اليت يعيش يف كنفها فنحن اآلن بصدد توظيف مصطلح جديد وهو اإلنسان 

سواء كان يف أعلى اهلرم ( الشامل أو الكلي الذي ال يهم مركزه اإلجتماعي واإلقتصادي 
فذلك لن يغري من احلقيقة شيئا يف كون اإلنسان كائن حي تتحكم فيه ) أو أسفله اإلجتماعي 
توجه سلوكه حنو وجهة معينة فلم يعد مستساغا على ) ذاتية أو خارجية ( عدة قوى 

                                                 
1  - André Leroi-Gourhan: Le Geste et la Parole, bibliothèque Albin Michel Sciences, Paris, 1964. 
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اإلطالق تبين النظرة التقليدية واألحادية اليت تعترب ارم إنسانا غري طبيعي تنتابه نوبات من 
تكاب الفعل اإلجرامي فهو شخص معادي للمجتمع جيب االحتراس منه حني ألخر تدفعه إلر

وإستبعاده إن أمكن من احمليط اإلجتماعي املعتاد، وعليه فلن جند أكفأ من علم األنثروبولوجيا 
كعلم متعدد التخصصات يف دراسة الظاهرة اإلجرامية يهدف بشكل أساسي وجوهري إىل 

  .1اميوضع تفسري علمي وموضوعي للنشاط اإلجر
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  l’homme totalأو آما يسميه مارسيل موس  -  1
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  الفصل الثاني
 اإلجرامي المفسرة للسلوك النظرياتأهم 

 

السلوك اإلجرامي  راستقر رجال القانون على اختالف مذاهبهم ومدارسهم على اعتبا      
مبثابة خطر داهم من شأنه أن ينال من استقرار اتمع ومتاسك مؤسساته وقيمه دون أن 

ة لفهم األسباب والدوافع الكامنة اليت كانت مطية لوقوع مثل هذه تكون هناك إرادة جاد
األفعال وتكرارها، إن هذا الرأي املشوب بالقصور وعدم السداد من شأنه أن يقودنا إىل تبين 
موقف متحامل ضد فئة معينة من األفراد ذنبها الوحيد أا اختارت السلوك اإلجرامي 

وسيلة شاذة للتعبري عن حقها يف املشاركة يف احلياة كطريقة لفرض وجودها داخل اتمع و
االجتماعية وهذا يف حد ذاته ميثل انتهاكا ألجبديات املنهج العلمي الواجب اإلقتداء به يف 

إن اتمع البشري تبىن نظاما صارما ضد كل من ختوله نفسه خمتلف األحباث األكادميية، 
الدولة على مسرح األحداث فإنه أوجد جمموعة فحىت قبل ظهور  االعتداء على مصاحل اتمع

من اآلليات وامليكانيزمات اليت متكن من مواجهة اجلرمية بكل أصنافها فكانت األعراف مبثابة 
قانون غري مسطر ساد لعهود طويلة ويف نفس السياق ال ننسى الدور الذي قام به الدين 

اين، إن هذا الوضع استمر لغاية ومشاركته سابقه وظيفة جماة اجلرمية واالقتصاص من اجل
ق ظهور الدولة اليت تولت هذه املهمة وأوكلت هلا مهمة تنظيم احلياة االجتماعية مبا فيها تطوي

وال أحد بإمكانه أن ينكر األثر الفعال الذي ترتب على وجود  اجلرمية والتضييق على مرتكبيها
املتأخرة عرفت بروز وبزوغ علوم الدولة يف التقليل من السلوكات اإلجرامية، إن العصور 

متعددة نذكر منها على سبيل املثال علم اإلجرام وعلم األنثروبولوجيا وعلم االجتماع كان 
هلا األثر احلاسم يف مراجعة املشرع لكثري من املبادئ واألفكار اليت استند عليها يف بنائه 

العلمية املتوصل إليها من قبل لسياسته اجلنائية كما ال ننسى أن إطالعه على خمتلف النتائج 
هذه العلوم اجلنائية واألحباث املنجزة يف هذا اإلطار مكنه من صياغة قواعد قانونية تأخذ بعني 
االعتبار حالة اجلاين والظروف املصاحبة الرتكابه فعله اإلجرامي، إن هذه العلوم يف جوهرها 
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ا يكمن دورها يف تشخيص الفعل ال تقلل من خطر اجلرمية أو تعطيها أكثر مما تستحق وإمن
  .  اإلجرامي وأسبابه وفهمه حىت يتسىن لنا مواجهته والتقليل من خماطره وتبعاته

لقد تراوحت املواقف واآلراء بني خمتلف املدارس الفقهية والتطبيقية على السواء،       
والشرح  وتناولت هذا املوضوع الشائك واملثري لالهتمام يف أن واحد بكثري من اإلسهاب

الوافيني واقترحت لنا الكثري من النظريات واحللول، لكن امللفت لالنتباه والذي من شأنه أن 
يزيد األمر تعقيدا هو أن اجلرمية كظاهرة إنسانية كانت حمل جتاذب وتباين بني خمتلف العلوم 

م علم االجتماع، علم اإلجرام، عل: اليت تتخذ من اجلرمية موضوعا هلا كـ  اإلنسانية
فكار بالرغم من إجيابياته هذا التباين يف األو، فس وكذا علم األنثروبولوجياالعقاب، علم الن

جنم عنه مشكلة عويصة تتمثل يف استحالة صياغة تعريف موحد للجرمية تتفق عليه مجيع فإنه 
  .العلوم السالفة الذكر الختالف مناهجها وأهدافها العلمية

وراء هذا الفصل تكمن يف جعل الباحث القارئ على بينة  إن الغاية اليت نرجوها من      
وإطالع مستنري بأهم النظريات اليت تطرقت ملوضوع اجلرمية حىت نستطيع من بناء إطار نظري 

، إن بشكل عمليهلذه الرسالة يتناسب مع األهداف املسطرة واختبار مجيع الفرضيات 
جرامي له أكثر من أمهية على اعتبار أنه التذكري بأهم النظريات اليت عنت بتفسري السلوك اإل

  . ذو أمهية بالنسبة للوقت احلاضرجينبنا اخلوض يف مسائل سبق الفصل فيها أو أصبحت غري
   :تمهيد      
قبل أن نتعرض ألهم النظريات املفسرة لظاهرة اإلجرام نرى أنه من املفيد أن نلفت       

ت سابقة لفالسفة عظام سامهت يف إعطاء اهتمام القارئ الكرمي أنه وجدت عدة حماوال
تفسريات حمددة للسلوك اإلجرامي والتأسيس لعم األنثروبولوجيا املهتمة بدراسة ظاهرة 
اجلرمية ونذكر بشكل أويل وأساسي مفكري أثينا القدامى على شاكلة سقراط وأفالطون 

ا جديدا يتمثل يف ا بعدهوأرسطو، فهؤالء يرجع هلم الفضل يف إثارة مسألة اجلرمية وإعطائ
كوا متثل سلوكا متميزا يستحق الدراسة والبحث بعيدا عن أي موقف مسبق أو سليب وهلذا 
الغرض أرى أنه من الواجب التذكري مبواقفهم ونظرم للجرمية، فسقراط مثال يعتقد أن اجلهل 

ف سابقه يفرق هو أساس اجلرمية بينما املعرفة والعلم مها أساسا السلوك القومي، أفالطون خبال
بني ارم الذي ميكن إصالحه وارم الذي ميكن إصالحه فهذا األخري ال يرجى منه سوى 
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مما يتعني التصرف حياله حبزم ويوصي هذا الفيلسوف يف هذا الشأن  ةتعطيل احلياة االجتماعي
كر بضرورة التخلص منه لكون وجوده يشكل ضررا وعبأ إضافيا على اتمع، ويف األخري نذ

مبوقف أرسطو الذي استطاع مبالحظته الدقيقة أن يتنبه إىل وجود صلة أو رابطة وثيقة بني 
متأخرة لسنا ببعيدين عنها وجدت إضافات  احليف مروسلوك اجلاين ومعامالته اليومية، 

جديدة مل تكن موجودة من قبل حاولت أن تعطي مفهوما جديدا للجرمية ومن أبرزها على 
أن ارم على من املفكرين  هؤالء اددينأفكار أهم وتتخلص  Jousseاإلطالق مسامهة 

يتمتع بشخصية انفعالية وارتكابه للجرمية عادة ما يكون بسبب حالة نفسية مرضية كالغضب 
  .  1 واجلنون والقلق

يف بداية عصر التنوير أو ما يعرف بالنهضة األوربية بدأ يطفوا إىل السطح فكر جديد       
املنهج العلمي التجرييب كطريقة جديدة ومتميزة لتناول موضوع اإلجرام واستشرائه  اختذ من

يف الوسط احلضري األورويب حيث أنه ال خيفى على أحد أن املدن األوروبية يف هذه املرحلة 
كانت مرشحة خلوض سلسلة من التجارب والتحوالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إن 

بعدم االستقرار كان فرصة ساحنة للتجاذب والتنافس الفكري يف أوساط  هذا الوضع املتميز
الدارسني املعنيني بظاهرة اجلرمية وقد مت التوصل تبعا لذلك إىل نظريات متعددة كل منها 
حاول تفسري الظاهرة اإلجرامية طبقا للمفاهيم واملناهج السائدة آنذاك، وهلذا الغرض نقترح 

  :ل ألهم املدارس كما هو مبني فيما سيأيتأن نتناول بشيء من التفصي
  املدرسة السلوكية الوضعية -
 املدرسة االجتماعية  -
 املدرسة التوفيقية  -
    املدرسة احلديثة -

  

  

  

                                                 
1 - Maurice Cusson, la criminologie, 3˚ édition, Hachette, Paris, 2000, page : 32. 
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  :المبحث األول
 النظرية السلوكية الوضعية

  

إن السلوك اإلجرامي لدى عموم املدرسة السلوكية الوضعية هو عبارة عن ظاهرة فردية       
صائص معينة فمعرفة شخصية ارم وطريقة تفكريه وصفاته هو املنطلق األساسي تتمتع خب

إخضاع يوصون بومناصري هذا الرأي يعنينا هو ارم بذاته دون سواه  فالذي ألي دراسة
إذا توفرت الوسائل والظروف املناسبة كما هو معمول به يف العلوم  ارم لالختبار املعملي

 وأفكار هذه املدرسة يف أن ارم يعاين من اختالل يف تكوينه العضوي تتلخص أو، 1التطبيقية
، وقد تداول 2بشكل مباشر أو غري مباشر إىل ارتكابه اجلرمية به النفسي على السواء يؤدي

على كرسي هذه املدرسة العديد من الباحثني والدارسني وحىت يتبني وتكتمل الصورة يف 
قسم هذا املبحث إىل ثالثة مطالب كما هو مبني فيما سيأيت، ذهن القارئ الكرمي ارتأينا أن ن

حيث نتعرض يف املطلب األول للمدرسة الوضعية الكالسيكية مث نناقش يف املطلب الثاين 
أفكار املدرسة البيولوجية أو األنثروبولوجية األمريكية وأخريا ألهم ما توصل إليه مناصري 

  .التحليل النفسي للمجرمنظرية 
  

  

  

  

  

                                                 
الذي آان ينادي بضرورة أن تقوم المعرفة على أساس التجربة والمالحظة، والباحث في الظاهرة   August Comteمن نادى بهذه الفكرة أول -   1

  :اإلجرامية ال بد عليه أن يتقيد بمجموعة من المعايير
  أولها الدراسة الحقلية والميدانية المرتكزة على التجربة - 
  في حد ذاته بكل ما تحمله هذه الكلمة من معانيموضوع الدراسة هو شخص المجرم  - 
  إن السلوك اإلجرامي هو نتيجة منطقية النتفاء عنصر الحرية واالختيار لدى المجرم     - 

: قبل أن تأخذ هذه النظرية صياغتها الحالية وجدت أفكار ساهمت في إرساء قواعدها ونذآر على سبيل المثال األفكار التي نادى بها آل من -  2
Della Chambré, Darwin, Della Porta, Morel, Gall   
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  :طلب األولالم

 1المدرسة الوضعية الكالسيكية

 

يف تكوينه العضوي  هذه املدرسة انطلقت من فرضية أن ارم يعاين من وجود خلل      
يؤثر سلبا على سلوكه وجيعله غري قادر على التحكم يف أفعاله فهو إذن يتميز عن اإلنسان 

هذه املدرسة وإن كان ىل أن ويشار إالعادي سواء يف تكوينه وتفكريه ويف تصرفاته أيضا، 
وجودها يعود إىل بداية القرن املاضي فإا كانت حبق حتمل على عاتقها أفكارا جريئة وغري 
متوقعة يف حينها جعلها عرضة للنقد والتشكيك يف النتائج املتوصل إليها، وحىت نستطيع فهم 

راسات املنجزة يف هذا مغزى ومدلوالت هذه املدرسة يتعني علينا التطرق ألهم األحباث والد
أحباث العامل سيزاري المربوزو على  اإلطار ومسايرة هلذا املطلب نركز يف هذا املطلب أوال

  .خلفه كأنريكو فريي وغاروفالونناقش الحقا أفكار مث 
 

 : الفرع األول

  2أبحاث سيزاري المبروزو

حرفني عن طريق بدأت أفكار هذا العامل تتبلور أثناء إشرافه على سلوك اجلنود املن
فحصهم ودراستهم من الناحية العضوية حماوال يف ذلك استخالص أهم اخلصائص اليت يتميز 
ا هؤالء ومقارنتها مع باقي اجلنود ذوي السلوك العادي، من بني أهم النتائج احملققة يف هذا 

وهات يف اجلانب هو معاينته لبعض األعراض اخللقية غري املوجودة لدى اجلنود العاديني وتش
التكوين اجلسماين هلؤالء اجلنود املنحرفني وأحصى تبعا لذلك جمموعة من اخلصائص نذكر 

اختالل يف تكوين اجلمجمة، الفكني العريضني، األطراف الطويلة، : منها على سبيل املثال
األنف غري السوي، عيوب يف التجويف الصدري، التجاعيد اليت تغطي كامل الوجه، ضيق 

عر الذي يكسو كافة اجلسد بشكل غري طبيعي، باإلضافة إىل هذا الكم اهلائل من اجلبهة، الش
املظاهر العضوية يضاف إىل ذلك هو أن هذا الصنف من ارمني يفتقدون لروح املسؤولية، 
                                                 

  . يسميها البعض بالمدرسة اإليطالية الكالسيكية على اعتبار أن جل المنتمين إليها هم من اإليطاليين -  1
ق مع ذلك من فحوص طبيبا بالجيش اإليطالي وقد درس العديد من المجرمين ومع ما تراف هبدأ حيات)  1909 – 1835( سيزاري المبروزو  -  2

  .  أهلته ألن يبني إطارا نظريا خاصا بالمجرمين والمنحرفين
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عدم اإلحساس باألمل، انعدام الشفقة، ضعف الوازع الديين واألخالقي وعدم االستقرار 
  .النفسي والعاطفي

المبروزوم مبادئ نظرية أه :أوال
1    

  :تتلخص أهم املبادئ اليت نادى ا المربوزا يف دراسته للمجرم يف النقاط التالية      
ارم هو مسري وليس خمري فليس يف جرميته خطيئة شخصية ألن ذلك يعود إىل عوامل  -

  .2معينة
قع يف كل شخص صدر منه فعل إجرامي جيب أن يتخذ معه التدبري الكفيل بأال ي -

 .اجلرمية مرة أخرى، ويستوي أن يكون الشخص جمنونا أو عاقال، مميزا أو غري مميز
اجلرمية هي نتيجة تفاعل ظروف شخصية باألساس وبالتايل فإن أي شخص ارتكب  -

 . اجلرمية يتعني على قاضي املوضوع دراسة حالته الشخصية بصفة شاملة
 .3دبيةإحالل املسؤولية القانونية حمل املسؤولية األ -

     تصنيفات المجرمين :ثانيا
ومن أهم ما توصل إليه المربوزو يف هذا املضمار هو متكنه من وضع تصنيف خاص    

بارمني حيث قسمهم إىل فئات متمايزة تتمتع كل واحدة منها بصفات خاصة، وإدراكا منا 
  .ألمهية هذا التقسيم نرى أنه من الضروري أن نتناوله الفقرات التالية

   ):الوراثة ( ارم بالفطرة أو امليالد  -  1      
هذا ارم يتميز بصفات موروثة عن اإلنسان البدائي املتوحش الذي عاش من قبل ففي       

بداية احلقبة اإلنسانية كان هناك ما يشبه احلياة املتوحشة اليت ال ختتلف كثريا عن نظريا 
عن اإلنسان البدائي األول املتوحش وصفات هذا احليوانية، فارم هو نسخة طبق األصل 

األخري هي يف األصل تكون كامنة وال تربز أو تظهر إال يف حالة ارمني وحيمل هذا النوع 
  : من ارمني عادة بعض املالمح كـ 

                                                 
1 - Lombroso a effectué l’examen de 383 crânes de criminels ; pour plus d’informations à se référer à l’ouvrage : 

César Lombroso, l’homme criminel, traduit sur la IV˚ italienne par Régnier Bournet, Bailliere, Paris, 1887, p : 
122.  

  . 95: ، صفحةرمسيس بهنام، النظرية العامة للمجرم والجزاء، منشأة المعارف، اإلسكندرية، بدون سنة طبع -  2
  96و  95: المرجع نفسه، صفحة  -  3
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عدم انتظام اجلمجمة وصغر حجمها، بروز عظميت الوجنتني وضخامة أبعاد الفك، الطول 
لقسوة البالغة، انعدام اإلحساس باألمل، الالمباالة وعدم احلياد أو الشعور املفرط للذراعني، ا

  .بالذنب أو تأنيب الضمري
   : ارم انون  - 2    

يرتكبون جرائم حتت تأثري خلل يف مركز التوازن العقلي لدى  هذا النوع من ارمني      
الصرع مثال وهو يف نظر هذا اإلنسان أو نتيجة اإلدمان على املخدرات أو مرض عصيب ك

العامل ميثل حالة مرضية قابلة للعالج بعد خضوعه لعالج مكثف يف مصحة عالجية ويف حالة 
إخفاق العالج جيب التخلص منه لعدم وجود أي أمل يف شفائه، كما أن المربوزو يرى أن 

  :هذا النوع من ارمني من أمهها هناك عدة صور يتجسد فيها
  ببعض األمراض كانفصام الشخصية والربانويا ارم املريض -
  ارم الصرعي املصاب مبرض الصرع الوراثي -
  ارم السيكوبايت املصاب خبلل أو شذوذ يف قواه النفسية -
   : ارم بالعادة -3  

هو جمرم اعتاد ارتكاب اجلرائم حتت تأثري ظروف اجتماعية معينة دون أن يكون لديه       
راثي للقيام بذلك الفعل أو السلوك اإلجرامي فيجعل من اإلجرام حرفة أو أي استعداد و

  : أسلوب يف احلياة والظروف اليت يراها دافعة لإلجرام
بارمني وربط معهم عالقات متعددة األوجه كما هو حاصل يف املؤسسات العقابية  االتصال

تكاا يف هذه احلالة نذكر االعتداء والسجون، اإلدمان على اخلمور، البطالة واجلرائم املعتاد ار
ويشري يف هذا الصدد هذا الباحث الوضعي أن حالة هذا ارم قابلة  ةعلى األموال كالسرق

  .للعالج وأي نتيجة معاكسة لذلك تعرض صاحبها للعزل عن اتمع
  : ارم بالصدفة - 4   

و الرجعة اليت حددها المربوزو هؤالء ارمني ال تتوفر فيهم صفات أو عالمات الردة أ      
وجعلها معيارا لتصنيف ارمني والغالب أن هذا النوع من ارمني يرتكبون اجلرائم بالصدفة 
نتيجة حب الظهور أو التقليد فهو ليست لديه أية ميول إجرامية بل أن فعله متيز فقط بسوء 

اخلارجية ومن األجدر يف مثل التقدير والرعونة كما أنه يعاين من وهن يف مقاومة املؤثرات 
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األمر أن ال يوقع عليه عقاب قاس أو وضعه بني فئة ارمني السابقي الذكر، ومن أمثلة 
جنح الصحافة، محل السالح، اجلرائم  :اجلرائم اليت يرتكبها املنتمون هلذا النوع من ارمني

    .غري العمدية
    :ارم بالعاطفة -5  

حبساسية مفرطة وبتأثره السريع لالنفعاالت والعواطف كالغضب  يتميز هذا ارم      
واحلقد والغرية ولذا يتعني عدم احلكم عليه بعقوبات نافذة بل يكفي أن توقع أحكام 

    .   بالتعويض أو احلبس غري النافذ
 النقد الموجه لهذه النظرية    :ثالثا

ا أفكارا غري مستساغة يف حينها مما لقد أحدثت هذه النظرية جدال علميا واسعا بتبنيه      
جعلها عرضة النتقادات عنيفة رافضة مبدأ أن ارم هو إنسان مريض حباجة إىل عالج، ومن 

  Charles Goring :بني أهم االنتقادات املوجهة هلذه النظرية نذكر
افتقارها لألساس العلمي الصحيح على اعتبار أن طريقة البحث العلمي يف دراسة  -

، فالعينة املنتقاة ال ترتقي ألن تكون مبثابة التمثيل املناسب للمجرمني، كما أن ارمني
الدراسات بينت أن الصفات اليت حددها المربوزو ال تتوقف على ارمني بل تتعداها 

  .Charles Goring 1 لألشخاص العاديني وهذا ما بينه الباحث
 .دور ميكن أن تقوم به إمهال عامل البيئة احمليطة باإلنسان وإنكاره ألي -
إصرار المربوزو على تصوير اإلنسان البدائي بكونه متوحش سلوكه ال خيرج عن  -

نطاق اإلجرام وهذا يتناقض كلية مع التفكري العلمي الصحيح واملنطقي الذي جيعل من 
 .اتمعات البشرية مثرة التعاون واالشتراك يف نفس اخلصائص واألهداف

نسبية معينة يعود  تكون أن اجلرمية هي فكرة قانونية ذا نقد التصنيف الذي وضعه -
 .حتديدها للمشرع

إهداره ألهم مبدأ تقوم عليه التشريعات احلديثة أال وهو مبدأ الشرعية فالقاعدة العامة  -
تقتضي أن يكون اإلنسان خمريا أي أن يكون على بينة من تبعات فعله أما األشخاص 

                                                 
1 - Pierre Bouzat, Jean Pinatel, Traité de droit pénal et de criminologie, Dalloz, Paris, 1963, p : 178 
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مل شخصية أو عضوية جتعلهم ال يستطيعون التحكم املسريين أو اخلاضعني لتأثري عوا
 .  يف أفعاهلم فهم حاالت شاذة يف اتمع ال ميكن القياس عليها

أمام هذا السيل اجلارف من االنتقادات راجع المربوزو بعضا من مواقفه وصرح أن        
الظروف للوصول  العالمات اخلاصة اليت تبناها ال تسبب اإلجرام مبفردها بل جيب أن تتهيأ هلا

إىل الشخص ارم، مبعىن أخر فإنه يعترف ضمنا بأمهية العوامل احمليطة بارم واليت غالبا ما 
تقوم بدور املؤثرات أو الدوافع اخلارجية لسلوك طريق اإلجرام فالشخص الذي يفتقد للمأكل 

بقاء اليت تتميز ا أو املشرب ليس بالضرورة جمرما أو لديه استعداد إجرامي كامن بل غريزة ال
                      .                            مجيع الكائنات احلية رمبا متثل سببا كافيا لذلك

 تقدير أفكار المبروزو :رابعا

ال يسعنا يف هذا العنوان إال أن نعترف بفضل هذه النظرية يف التأسيس لنظام جديد        
والذي هو حبق أهم منجزاا وتتمثل يف التدابري الوقائية أو  أثبت فعاليته يف مواجهة اجلرمية

  :1االحترازية وعلى كل فإن املزايا اليت حتسب يف صاحل هذه النظرية حنصي
مهد لظهور علم جديد هو األنثروبولوجيا اجلنائية الذي يهتم بالدراسة العضوية  -

  .والنفسية للمجرم
 .قدر ممكن من املعلوماتاعتماده لطريقة اإلحصاء كوسيلة جلمع أكرب  -
تأثره باملنهج التجرييب املعتمد يف العلوم البيولوجية أو الطبيعية وتطبيقه يف العلوم  -

 .اإلنسانية
المربوزو هو أول مناد باختاذ التدابري االحترازية والوقائية فأساس املسؤولية هي  -

ألساس فإن اخلطورة أو االستعداد اإلجرامي الكامن يف شخصية ارم وعلى هذا ا
 :التدابري املنادى ا تكون وفق أحد األشكال

إيداع اانني مستشفى األمراض العقلية ؛ املدمنني على املواد اليت من شأا التأثري على  
قدرة الشخص العقلية والنفسية كاملخدرات والكحول يستحسن إيداعهم مؤسسات 

بلوغهم السن القانونية للمسائلة عالجية خاصة ؛ أما األحداث وصغار السن ونظرا لعدم 
  .اجلزائية فالتدبري املناسب هلم هو إعادة تأهيلهم يف مؤسسات تربوية هلذا الغرض

                                                 
1 - Laurent Mucchielli, Histoire de la Criminologie Française, l’Harmattan, Paris, 1994,  p : 15 
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 :الفرع الثاني

  1أبحاث أنريكو فيري

خبالف المربوزو فإن هذا الباحث القانوين واملتخصص يف دراسته للجرمية وارم يرى أن 
العضوي فقط بل تضاف إليه عوامل خارجية كتلك هذا السلوك ال يرجع فقط إىل اجلانب 

املتعلقة باجلانب االقتصادي والثقايف والبيئي بشكل عام فهذه األخرية تساهم بدورها يف دفع 
اإلنسان الرتكاب اجلرمية وكسابقه آثر تبين املنهج التجرييب يف دراسة السلوك اإلجرامي كما 

    ا عن السابق فيوجد مثال ارم بالوالدة أنه بدوره وضع تصنيفا للمجرمني ال خيتلف كثري
؛ ارم بالصدفة ؛ ارم العاطفي ؛ ارم املعتاد وقد سبق لنا شرح هذه الصور ) الغريزة ( 

  :2من ارمني ومن أهم النتائج اليت توصل إليها يف هذا امليدان
تمع معني وحتث صياغته لقانون مساه بقانون الكثافة اإلجرامية ومفاده أنه يف أي جم -

تأثري ظروف شخصية معينة وظروف اجتماعية وعوامل طبيعية ترتكب نسبة ثابتة من 
اجلرائم ال تزيد وال تنقص أي أن كل جمتمع تتحد فيه نسبة اجلرمية بالنظر إىل الظروف 

  .3مبعىن أا ثابتة اليت يتميز ا وهذه النسبة ال ميكن يف أي حال من األحوال أن تتغري
ي ووقائي على نفس منوال المربوزو يرى أن تبين تدابري احترازية هو إجراء عمل سائرا -

 . بالفعل اإلجراميضد بعض األشخاص املهووسني
 .   اجلرمية هي مثرة عوامل متعددة سواء كانت عضوية، نفسية وبيئية -

       

 : الفرع الثالث

 4أبحاث رافاييل جاروفالو

التكوين القانوين مل يساير المربوزو يف مجيع مواقفه بل  نشري أوال أن هذا العامل ذو      
يعتقد أنه حباجة أدخل على نظريته تعديالت جوهرية مست باألساس اجلانب القانوين الذي 

  :من جديد أما فيما خيص األفكار اليت نادى ا فيمكن تلخيصها فيما يلي إىل إعادة صياغة

                                                 
1  - Enrico Ferri    )1886 – 1929  ( آان أحد تالميذة  المبرزو تميز بآرائه التي تدارآت العيوب التي شابت سلفه ويعود له الفضل في

علم " جتماعي واالقتصادي والبيئي من خالل مؤلفه المشهور التأسيس لعلم االجتماع الجنائي الذي يدرس الجريمة في بعدها األنثروبولوجي واال
  ".   اإلجتماع الجنائي 

2 -Enrico Ferri, Sociologie Criminelle, 3ème édition, Dalloz, Paris, 2004, p : 150 
   87:، صفحة1999عبد الرحمن أبو توتة، علم اإلجرام، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،  -  3
4  - Raffael Garofalo   )1852 – 1934  ( 
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يدفعه إىل ارتكاب سلوك اإلجرام إضافة ارم هو إنسان يتمتع بقصور عقلي موروث  -
  .إىل التشوهات اخللقية والعضوية

 . اجلرمية هي فكرة اجتماعية قبل أن تصاغ يف مفهوم قانوين -
 :تقسيمه للجرمية إىل فئتني رئيسيتني -

الفئة األوىل تضم اجلرائم الطبيعية واليت يرى أا جمموع السلوكات اليت تقابل بازدراء 
  .ل عادة يف االستخفاف بالشعور العام لدى اجلماعة والتمرد عليهااتمع فهي تتمث

أما الفئة الثانية فهي تضم اجلرائم املصطنعة اليت يضطلع املشرع أو الدولة بتقريرها أو 
  .وضعها ويطلق عليها عادة باجلرائم القانونية

 :يلي جمموعة من األصناف نذكرها تباعا كما قسم ارمني إىلفقد خبالف سابقيه و
جمرم قاتل ال أمل يف إصالحه وبالتايل يتعني التخلص منه ؛ جمرم بالعنف يرجى إبعاده وعزله 
ألن وجود يف اتمع يشكل ديدا وخطرا على استقراره ؛ ونفس الشيء ينطبق على ارم 

  .السارق وارم اجلنسي أي الذي يرتكب اجلرائم اجلنسية
ساليب وقائية ضد كل شخص يثبت لديه استعداد يتفق مع سابقيه يف ضرورة اختاذ أ -

  .    1إجرامي كالتخلص من ارم أو عزله أو نفيه
   

  

  

  

  

                                                 
1 - Christian Debuyst,Françoise Digneffe,Jean-Michel Labadie,Alvaro P. Pires, Histoire des savoirs sur le crime 
et la peine, Larcier, Bruxelles, 2008, p : 56 
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  :المطلب الثاني
 المدرسة األنثروبولوجية البيولوجية

 األمريكية
 

مهد هذه املدرسة هي الواليات املتحدة األمريكية وجاءت كردة فعل طبيعية على       
سة الوضعية الكالسيكية وهي تتفق مع هذه األخرية يف بنائها االنتقادات املوجهة للمدر

النظري مع اختالف طفيف راجع يف األساس إىل املستجدات العلمية املكتشفة آنذاك، وهذه 
املدرسة على منوال سابقتها عرفت تعددا يف األفكار واآلراء واختالفا يف بعض املفاهيم 

  . نه فيما يليكما سيأيت بياسنتناوهلا بشيء من اإلجياز 
 

  :الفرع األول

  1أبحاث أرنست هوتون
هذا العامل يعد من أبرز املتخصصني يف علم األنثروبولوجيا البيولوجية قام بدراسات       

حقلية على جمموعة كبرية من نزالء السجون وتوصل إىل جمموعة من النتائج نلخصها فيما 
  :2يلي
كل واحدة منها تتميز بصفات معينة ويف هذا  إن ارمني يتوزعون على فئات متباينة -

  :اخلصوص قام بتحديد جمموعة من الصفات كـ
حجم األذنني ؛ شكل األنف ؛ مدى ضخامة الفكني ؛ العينني ؛ طول القامة ؛ الوزن ؛  

  شكل اجلمجمة
ارمون يعانون من احنطاط خلقي يتمثل يف وجود تشوهات يف تكوين أعضائهم وهي يف  -

  .3روثةعمومها مو
  
  

                                                 
1  - Ernest Hooton   1939دراسة أنثروبولوجية صدر في سنة " يكي المجرم األمر" عالم أمريكي من بين أهم مؤلفاته . 
أالف من األشخاص األسوياء الذين لم تثبت في حقهم أي إدانة  3ألف حالة من المجرمين المدانين بارتكابهم جرائم وحوالي  14أحصى حوالي  - 2

  . جزائية
3 - Pierre Grapin, L'anthropologie criminelle, Presses universitaires de France, Paris, 1973, p : 54 
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  : تقدير هذه األفكار
إذا أردنا تقييم هذه النتائج فيجب أن نذكر أوال أن هذه الرؤية تتقاطع يف جزء كبري       

منها مع املدرسة السابقة وال ختتلف عنها إال يف الطريقة واملنهجية اليت اعتمدها هوتون يف 
ونظرائهم األسوياء وهذا يف حد دراسته للمجرمني فقد اعتمد الدراسة املقارنة بني ارمني 

ذاته يصنف ضمن التحوالت اليت عرفتها املدرسة الوضعية يف سياق الرد على هجومات 
 تاالجتاهات االجتماعية والثقافية، لكن حماوالت هوتون هي األخرى مل تسلم من االنتقادا

  :وقد تلقت هي األخرى نصيبا من النقد نشري إىل أبرزها 
لعامل على نزالء السجون واملؤسسات العقابية وجعلها كمرجع اعتمد هذا ا: أوال 

ألهم نتائجه وهذا يتناقض مع املبدأ األساسي اليت نادت به املدرسة واملتمثل يف تطبيق املنهج 
العلمي التجرييب يف الدراسة فال أحد بإمكانه جتاهل وجود عدد كبري من ارمني يفلتون من 

الغرامة أو باحلبس غري النافذ وتبعا لذلك فإن دراسة هوتون العقاب أو توقع عليهم عقوبات 
  .تعد قاصرة
وقوع هوتون يف فخ من هو ارم احلقيقي فهناك الكثري من يفلت من التابعة : ثانيا

ثبوت الدليل إلدانتهم كإطالعهم أو اكتسام ملعرفة قانونية كافية جتعلهم أكثر حرصا  ملعد
مصاحل األمن عاجزة عن معرفة مرتكب اجلرمية وإن  تكونفأحيانا  على جتنب املتابعة اجلزائية،

رمبا تصل يف بعض األحيان لسنوات ( فعلت ذلك فلن يكون قبل مضي مدة زمنية طويلة 
  ).عديدة 

يف تصنيفه للمجرمني ينطلق هوتون من نقطة أن ارمني الذين يرتكبون نوعا من : ثالثا
ثال األشخاص الذي حيترفون السرقة جتمعهم صفات اجلرائم يشتركون يف خصائص معينة فم

مستقلة عن ارمني القتلة وهذا مل تؤكده إىل يومنا هذه الدراسات العلمية بل على عكس من 
ذلك فهناك جمرمون يرتكبون عدة جرائم يف أن واحد كالسرقة، القتل، االغتصاب، االحتيال 

رع اجلزائي ينكر هذا التقسيم وال يوليه وغريها من اجلرائم وخري دليل على ذلك هو أن املش
أية أمهية تذكر وقد أقر املشرع اجلزائري كباقي زمالئه الشارعني مبدأ التعدد املادي يف 

، باإلضافة إىل ذلك وإميانا من قبل املشرع على وجود بعض ارمني اخلطريين الذين 1اجلرائم 
                                                 

يعتبر تعددا في الجرائم أن ترتكب في وقت واحد أو في " من قانون العقوبات  33التعدد المادي نص غليه المشرع الجزائري في نص المادة  -   1
  " عددة عدة جرائم ال يفصل بينها حكم نهائي أوقات مت
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دأ الظروف املشددة الذي يطبقه ال يتوانون يف ارتكاب عدة جرائم يف أن واحد أقر مب
  . 1يل مىت تبني له توفر الشروط القانونية املنصوص عليهاآالقاضي بشكل 

      

 : لفرع الثانيا

 2أبحاث وليام شيلدون

إن تكوينه العلمي كان له األثر الفعال يف تبنيه للعلوم العضوية التطبيقية وحماولة إجياد       
 فاستعان كثريا بعلم اجلينات لتفسري مسألة االحنطاط الذي تطبيقات هلا يف دراسة ارمني

يلتصق بشخص ارم واعتمد هو األخر على مبدأ تصنيف ارمني وتوصل إىل حتقيق ثالثة 
  :مناذج تتمثل فيما يلي

  النموذج الداخلي : أوال 
هو يضم األشخاص الذين يتميزون بضخامة اجلهاز اهلضمي وترهل أعضاء اجلسم       

واستدارا وبالتايل يكونون يف حالة ارختاء دائم فهم مييلون إىل الراحة وقلة احلركة أي يف 
حالة سكون خبالف ما يقتضيه السلوك اإلجرامي الذي يفترض أن صاحبه يتميز باحلذر 
واخلوف واالنتقال السريع من مكان إىل أخر حىت ال يكون عرضة ألية مساءلة من قبل 

  .املكلفني باألمن
  النموذج العظمي: انيا ث
وهو يضم األشخاص الذين يتمتعون بقوة بدنية وعضالت مفتولة كما أن ضخامة  

تغريان صاحبهما باملغامرة وإبراز القدرات وإرادة السيطرة على اآلخرين  ماجلسد والعظا
فهؤالء لديهم ميول عدوانية وتتجسد هذه الصفات يف االعتداء وارتكاب اجلرائم الواقعة على 

  .السالمة والتكامل اجلسدي لألفراد كما هو احلال مع جرائم القتل والضرب واالغتصاب
  النموذج الدقيق: ثالثا 

ينطبق على األفراد الذين يتميزون بالضعف البدين واهلزال فغالبا ما يكون أصحاب هذا       
ضمي، النمط ذوي أجساد ضعيفة واخنفاض الصدر وضمور يف اجلهاز العضلي والعظمي واهل

األفراد يتميزون بالتحفظ واالنطواء وجتنب االختالط هذا  فحسب شيلدون هذا النوع من
                                                 

  .من قانون العقوبات 263إلى  256تطرق المشرع الجزائري للظروف المشددة مثال لجريمة القتل في المواد من  -  1
2   - William Scheldon  وقد استعان سنة  20و  16أالف حالة تراوحت أعمارهم ما بين  4على غرار مواطنه هوتون فقد ضمت دراسته حوالي

 . ألول مرة بالصور الفوتوغرافية الملتقطة لألشخاص المكونين للعينة
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الوضع جيعلهم بعيدون عن املغامرة والتصرفات الطائشة اليت ال متثل بأي شكل من األشكال 
  .  1طموحام وتصورام يف احلياة االجتماعية

  : تقدير هذه األفكار
النظرية فعلينا أن نثمن اهودات املبذولة يف سياق االستعانة بالعلوم إذا أردنا تقييم هذه       

العضوية التطبيقية وجعلها مرجعا يف األحباث االجتماعية املتعلقة بدراسة ظاهرة اإلجرام ولكن 
  :بالرغم من ذلك فال يسعنا إىل أن نعدد األخطاء اليت وقع فيها هذا الباحث الفذ ومن ضمنها

اليت صاغها يف نقطة البداية ال تتناسب يف كثري من األحيان مع  الفرضيات: أوال 
مل تصل  ةالسلوك اإلنساين فاملتعارف عليه إىل غاية يومنا هذا أن العلوم اإلنسانية واالجتماعي

  .بعد إىل مرحلة إجراء التجارب على اجلنس البشري ويقتصر ذلك فقط على العلوم التطبيقية
حه لنظريته تطرق إىل مسألة االحنطاط الذي يصيب يف معرض حديثه وشر: ثانيا 

التكوين الوراثي أو اجليين لإلنسان وانتقاهلا عن طريق الوراثة إىل األجيال الالحقة، فاملتفق 
عليه علميا يف وقتنا احلاضر أنه مل يثبت وجود أية جينات مسئولة عن توريث السلوكات 

  .مع التشوهات اخللقية اإلجرامية من اآلباء إىل األبناء كما هو حاصل
من املؤاخذات احملسوبة على هذه الدراسة هو حجم العينة اليت ال ترتقي إىل حد : ثالثا 

.                              التمثيل املناسب حىت نستطيع تعميمها على مجيع األفراد وعلى مجيع املستويات
  

  

  

  

  

  

                                                 
1- Lawrence A. Pervin, Oliver P. John, La personnalité: De la théorie à la recherche, De Boeck and Larcier, 
Bruxelles, 2005,  P : 265 
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  :المطلب الثالث

 1مدرسة التحليل النفسي

 

برزت هذه املدرسة وامتد وجودها من بداية القرن العشرين إىل غاية يومنا هذا ومن       
القول أن فكر هذه املدرسة يتركز خاصة على جعل شخص ارم هو  عأول وهلة نستطي

هي توىل  ، إذن2املتعلقة بنفسيته العلمية موضوع الدراسة واإلطار األنسب إلجراء األحباث
نفسية اليت متيز كل جمرم فيكفي لدينا أن جنري حتليال كامال ومفصال عناية خاصة للعوامل ال

لشخصية ارم حىت نعرف مدى توفر عنصر االستعداد اإلجرامي من عدمه الذي ميثل أحد 
أن السلوك اإلجرامي يعود أصله إىل  األسباب الرئيسية لرتوع الفرد حنو اإلجرام على اعتبار

ترط يف مثل هذا النوع من الدراسات أن تكون مقترنة مع وجود خلل يف نفسية ارم، ويش
مجيع مراحل حياة اإلنسان أي ابتداء من مرحلة الطفولة إىل غاية مرحلة الشيخوخة، ومن 
أجل شرح السلوك اإلجرامي يستعني رواد هذه املدرسة بأهم األفكار اليت نادى ا فرويد 

  :واليت قسم فيها النفس إىل ثالثة أقسام
   –هو  -  ( ID ) الدنياالذات  :أوال 
هذا العنصر يعترب خمزنا للميول الفطرية لإلنسان وما ميثله من شهوات دف دائما إىل       

إشباع رغباته حىت ولو تعارضت مع القيم االجتماعية والثقافية واألخالقية مبا تشمله من 
نسان البدائي ويعطي مثاال عادات وأعراف ويعتربها فرويد بأا غرائز وصفات موروثة عن اإل

عن ذلك األحالم فهذه األخرية متثل اجلانب الذي يعرب عن امليول البدائية لإلنسان أين يستطيع 
اإلنسان التحرر من مجيع القيود اليت حتول بينه وبني رغباته، فالذات الدنيا تكشف عن امليول 

  .   ا يف حياته اليوميةالذاتية لإلنسان بعيدا عن األمل والضغوط اليت قد يتعرض هل
  
  

                                                 
  سسي هذه النظريةمن مؤ  ( Sigmund Freud )يعد سيجموند فرويد  -  1

2 - Robert Cario, Introduction aux sciences criminelles: Pour une approche globale et intégrée du phénomène 
criminel, 6ème édition, l’Harmattan, Paris, 2008, p : 185 
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     ( EGO ) الذات الشعورية: ثانيا 
متثل اجلانب احلسي والواقعي لإلنسان حبيث يعمل على كبح مجاح النفس وبشكل        

جيعلها تتوافق مع البيئة االجتماعية، فضبط شهوات اإلنسان وجعلها تتوافق مع احمليط الطبيعي 
املسندة إليها فخلق نوع من التوازن بني الرتعات الغريزية اخلارجي ميثل أحد املهام الرئيسية 

وبني العادات والتقاليد واملبادئ االجتماعية ضمانة رئيسية الستمرار احلياة الطبيعية يف 
  .        1اتمع
   ( SUPER EGO )األنا العليا : ثالثا 

ة من التعليم والدين واألخالق متثل جمموعة من القيم املثالية أو املبادئ السامية املستقا       
والقانون أو جمموعة من العادات والتقاليد املوروثة عن األجيال السابقة، وتكمن مة هذا 
العنصر يف مساءلة الذات الشعورية عن أي تقصري من جانبها يف كبح مجاح الذات الدنيا 

  : وهذا العنصر بدوره ينقسم إىل
اإلنسان وانطباعاته ملا يعتربه والديه أخالقيا وهي التطابق بني أفكار : ذات مثالية - أ

  )الطفل ( وجيدا 
إن ما خيتلجه اإلنسان يف كيانه الذايت من تصورات وأحاسيس وتقف : الضمري  -  ب

  .      سدا منيعا أمام التصرفات غري السوية كالشر واإلمث
ة نأيت على تفسري بعد التعرض الوجيز ألهم املبادئ النظرية اليت تقوم عليها هذه املدرس      

  :السلوك اإلجرامي وفقا لأليت
  فشل الذات الشعورية يف كبح مجاح النفس أو الذات  -
 تعطيل وظيفة األنا العليا يف أداء مهامها كاملة -
 تغلب النفس أو الذات يؤدي إىل احنراف الشخص حنو اجلرمية    -
إىل  ذات الشعوريةإن الذات الدنيا واألنا العليا حياوالن كل على حسب مقدرته جر ال -

وال تتوقف هذه النظرية عند هذا احلد بل ترى أن السلوك اإلجرامي عادة ما صفهما، 

                                                 
1  - Jacqueline Poulain-Colombier, Le mouvement psychanalytique,  psychanalyse et anthropologie, volume 2 
n°1, l’Harmattan,  Paris, 1999, p :75 
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يكون نتيجة عدة عقد نفسية تصاحب مرتكبيه ويف معرض شرح هذه النقطة يقدم لنا 
  :فرويد شكلني من العقد مها

سلوكا  عقدة الذنب واليت تتمثل يف ذلك الشعور الذي ينتاب الشخص بعد ارتكابه
غري مشروع نتيجة إخفاق األنا واألنا األعلى يف كبح مجاح الذات، وهذا الشعور بالذنب 
يدفع الشخص إىل ارتكاب جرمية ثانية للتخلص من عذابا الضمري فمثال يف جرمية الزنا تقوم 

  .األم بقتل وليدها مباشرة بعد والدته أو اللجوء إىل عملية االنتحار
ذلك الشعور الذي يصدر عن الشخص جتاه شخص من نفس عقدة أوديب ويتمثل يف 

  .اجلنس ويكون مطبوعا بالكراهية واحلب
فارم وفقا هلذا التحليل يعاين وضعا نفسيا متوترا للغاية وبشكل مستمر يدفعه إىل   

، ونسبة القيام باألفعال اإلجرامية تزداد ارتفاعا كلما اقترن ذلك 1إرتكاب جرائم خمتلفة
ة تزيد من إنفعال ارم فهذا األخري يكون ذو طابع مزاجي حاد يصعب بظروف مصاحب

عدم االهتمام والعدوانية و التكهن بردات فعله ومن أهم تقاسيم شخصيته حب الذات
وتثار  مما ينعكس سلبا على حياته اليومية وال يستطيع التأقلم واإلندماج يف اتمع باآلخرين

قدرة الفرد على التواصل بشكل طبيعي مع اتمع أو  هنا مسألة جد مهمة تتمثل يف عدم
األشخاص الذين يقامسونه احليز اجلغرايف فتنمو لديه نزعة عاطفية جتاه اآلخرين تأخذ طابعا 
عدوانيا تترجم عادة يف ارتكاب سلوك إجرامي كما أن طريقة تفكري اجلاين يشوا نوعا من 

مور ومسبباا يضاف إىل ذلك حالة اإلحباط القصور والتشويش متنعه من إدراك حقائق األ
النفسي الرهيب واليت تدفعه إىل املغامرة واجلرأة دومنا أدىن اهتمام للعواقب الوخيمة اليت قد 

هو أسري تنجر عن تصرفه ودون أن يبدي أي ندم على فعله فهو فاقد لإلحساس واملسؤولية و
ارم كائن ضعيف ف ىل ارتكاب اجلرميةقوى نفسية ال يقدر على مقاومتها وبالتايل تدفعه إ

، إن هذه احلالة النفسية املتأزمة تأجج مشاعر ارم وقد تكون 2سهولةكل قابل لالنكسار ب
سببا مباشرا يف بناء شخصية معادية للمجتمع فيكون كل من حييطون به هدفا مشروعا 

ة والغريزية، وللتقليل من لنشاطه اإلجرامي واجلرمية يف حد ذاا تعد مالذا لرغباته النفسي

                                                 
1 - Maï-Sous Dantec, D'un crime immotivé: L'énigme et le passage, publications de l’université de Rouen, 
Rouen, 1999, p : 109 
2 - Ligea Negrier- Durmont, criminologie, édition LITEC, Paris, 1992, p : 61 
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الدوافع اإلجرامية الكامنة يف نفسية هؤالء ارمني يقترح علماء النفس ضرورة تلقيهم عالج 
نفسي مكثف ومستمر يقيهم من الوقوع بشكل سهل بني براثني اجلرمية وحيصنهم بشكل 

جعهم على فعال من مجيع الضغوطات النفسية اليت قد يتعرضون هلا يف حيام اليومية ويش
  . 1بذل جهود حثيثة لئال يستسلموا لدوافعهم الغريزية بكل سهولة

  : تقدير هذه األفكار 
من الصعب بل من املستحيل إثبات هذه النظرية علميا فاملتعارف عليه إىل يومنا هذا أن  -

العناصر اليت عددها فرويد وجعلها عبارة عن أجزاء يف بناء اجلهاز النفسي هي حمض 
ورات فليس من السهل تتبع ومراقبة النفس اإلنسانية مع العلم أن العلوم ختيالت وتص

  .اإلنسانية يف جمملها ال ميكن أن تكون حمال لتجارب خمربية
هذه املدرسة وعلى منوال سابقيها تعتقد أن ارم يعاين من أمراض نفسية وبالتايل ال ميكن  -

إىل عالج معني الستئصال مجيع  االعتداد جبميع تصرفاته فهو مسري وليس خمري وحيتاج
 . األعراض املسببة هلذا االحنراف أو التوجه للجرمية

كيان اإلنسان أكثر تعقيدا مما تصوره فرويد  فمجل التفسريات والشروحات املقدمة من  -
 .قبله تقوم على أساس افتراضات مل تثبت صحتها إىل غاية يومنا هذا

باألشخاص الذين كانوا يعانون من أمراض  ارتبطت الدراسات واألحباث يف هذا الشأن -
نفسية دون أن تشمل باقي األفراد األصحاء مما يعين أن تعميم النتائج املتوصل إليها يف هذا 

 .امليدان ال تتطابق مع املنهج العلمي

  

  

  

  
                                                 
1- Gustave-Nicolas Fischer, Psychologie des violences sociales, DUNOD, Paris, 2003, p :18-21 
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  :المبحث الثاني
 النظريات االجتماعية

 

طبيعية لوجود خلل عضوي أو إن األفكار اليت نادت بضرورة اعتبار اجلرمية كنتيجة       
نفسي يصيب اإلنسان مل تلق استحسانا لدى دعاة املدرسة االجتماعية فقد قابلوها برد عنيف 
ومعارضة شديدة، فاجلرمية هي حالة طبيعية ناجتة عن تداخل جمموعة من العوامل اخلارجية 

وامل البيئية، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية بشكل عام هي متثل جمموع الع
ففقدان الفرد للقدرة على التفاعل واالنضباط داخل البيئة احمليطة به يؤثر يف سلوكه مباشرة 

ارتكاب جرمية، بشكل عام هذه املدارس تويل أمهية كربى للمؤثرات اخلارجية  إىلويدفعه 
عا فيما بدل شخص ارم وهذه كسابقاا عرفت تنوعا يف األفكار والتحليالت سنتناوهلا تبا

سيأيت حيث نتناول أفكار مفكرين ودارسني لدور العوامل الطبيعية أو ما يسمون باجلغرافيني 
راء الفكر االقتصادي الذين يعطون أمهية كبرية حلياة األفراد  ائط مث نتعرض لآلودارسوا اخلر

  .1جرامز مدرسة اجتماعية حاولت تفسري ظاهرة اإلراالقتصادية مث نتناول يف عنوان أخري ألب
  

  

  

  

  

                                                 
  :يرجى الرجوع إلى المراجع اآلتية ذآرها -  1
  .     1998محمد صبحي نجم، علم اإلجرام وعلم العقاب، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،   -
  .  1992ار الجامعية، بيروت، محمد عوض ومحمد زآي أبو عامر، مبادئ علم اإلجرام والعقاب، الد - 
  . 2003علي عبد القادر القهوجي وفتوح عبد اهللا الشاذلي، علم اإلجرام والعقاب، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  - 
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  :المطلب األول
 )الخرائط ( المدرسة الجغرافية 

 

تتلخص أفكار هذه النظرية بأن السلوك اإلجرامي له عالقة مباشرة أو غري مباشرة       
بالتغريات املناخية أو األحوال اجلوية، فقد تبني ألصحاب هذه الفكرة وجود عالقة طردية بني 

فمن خالل اإلحصائيات احملصل عليها رارة والربودة، امل الطبيعية كاحلبعض اجلرائم والعو
يف مناطق  ارتفاع معدالت اإلجرام   Gerryواملقدمة من قبل وزارة العدل الفرنسية الحظ 

وأقاليم جغرافية حمددة مبعىن وجود تباين يف نسبة ونوعية اجلرائم املرتكبة بني الشمال الفرنسي 
ة بانتشار جرائم االعتداء على األموال باملقارنة مع وجنوبه فمثال األقاليم الشمالية معروف

نظريا اجلنوبية املشهورة بكثرة جرائم االعتداء على األشخاص واستنتج أن عامل احلرارة ميثل 
ومن بني املآثر املخلدة ألعماله هو استنباطه لقانون  دعنصرا رئيسيا يف توجيه سلوك األفرا

هو األخر أن مثة  Quetelet  2كيدا ملواقف هذا األخري يرى ، وتأ1مساه قانون احلرارة اإلجرامي
صلة وثيقة بني اإلجرام والعوامل الطبيعية بشكل عام وأضاف أن اجلرمية هي ضريبة يدفعها 

 . 3اتمع وأن نسبتها ثابتة حتت تأثري الوسط االجتماعي وأمسى قانونه بقانون ميزانية اجلرمية
  : تقدير هذه األفكار

هذه املدرسة أا أصبغت ارتباط العوامل الطبيعية بسلوك األفراد واختيارهم  يعاب على  -
وهذا فيه ) عالقة طردية أو عكسية ( لطريق اإلجرام وكأا عالقة أو معادلة رياضية 

مبالغة وال ميكن تقبله ال عمليا وال علميا فالثابت أن العلوم اإلنسانية ال زالت بعيدة عن 
ن كان يف بعض األحيان يستعان ا يف عمليات اإلحصاء إلجناز احلسابات الرياضية وإ

  .دراسات تتعلق بقياس كثافة بعض الظواهر االجتماعية
مل يثبت علميا أن الظواهر الطبيعية هلا تأثري مباشر على سلوك األفراد حىت وإن اقتنعنا ذا  -

 . املبدأ فإن تطبيق ذلك حمدود وال يرقى إىل درجة التعميم
  
 

                                                 
1 - La loi thermique de la criminalité  
2 - Christian Debuyst,Françoise Digneffe,Jean-Michel Labadie,Alvaro P. Pires, op.cit, p : 158-159 
3 - Laurent Mucchielli, op.cit, 1994, p : 260 
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  :ب الثانيالمطل
 المدرسة االقتصادية 

 

إن معتنقي الفكر االشتراكي حاولوا تقدمي تفسريات للجرمية وبيان الدوافع الكامنة وراء       
إىل السلوك اإلجرامي، ومضمون هذه النظرية يتركز أساسا يف فكرة بسيطة  دجنوح األفرا

واقتصادي ينعدم فيه التوازن تتمثل يف كون اجلرمية هي نتيجة حتمية ومنطقية لنظام اجتماعي 
ويكرس مبدأ الطبقية يف اتمع، أمام هذا املوقف ال جيد املرء وسيلة لتلبية حاجاته احليوية 
والضرورية سواء اللجوء إىل الطريق اإلجرام فارم وفقا هلذا الرأي هو ضحية ظروف 

  .ال قبل له ا اقتصادية قاهرة
بين نظام يعتمد على امللكية الشائعة أو املشتركة يضع ويعتقد منظري هذا الفكر أن ت      

حدا ألي تفاوت بني األفراد وميكنه من االستجابة جلميع احتياجام وجيعلهم يف حالة اكتفاء 
واستغناء عن بدائل أخرى ومن ضمنها اجلرمية، ويف حالة وقوع جرائم يف األنظمة االشتراكية 

أصحاا فقط لعالج نفسي، وقد حاول اهلولندي   فإا ال متثل سوى حاالت عرضية حيتاج
Bonger  بني أهم األشكال املميزة للنظام الرأمسايل كاملنافسة وتقلبات  إظهار وجود عالقة

السوق وربطها بنسب اجلرمية وأرجعها يف األخري إىل تأثري هذه العوامل على سلوك األفراد 
ومن األمثلة اليت يرى هذا العامل أا تدعم  ،1فكأا ضغوط دائمة تطبق على إرادم وحريام

  وإنتشارموقفه هو أن اتمع البدائي كان خاليا من جرائم األموال النعدام احلاجة إليها 
وما إن حل النظام الرأمسايل حىت برزت امللكية الفردية وحل  على نطاق واسعامللكية الشائعة 

اخلصوص فأدى ذلك إىل انقسام اتمع إىل  معها جمموعة من املظاهر االقتصادية منها على
طبقات متنازعة وحدا ببعض املنتمني إىل طبقة املعدومني اللجوء إىل السرقة أو االحتيال أو 

  .2التزوير كعالمة رمزية على روح االنتقام من جهة وكحاجة ملحة من جهة أخرى
واألكيد للتطور االقتصادي ومن احملاسن اليت تنسب إىل هذه النظرية هو األثر الفعال       

 ةعلى ظاهرة اجلرمية ووسائلها فال خيفى على أحد أن الطرق اليت تستعمل يف ارتكاب اجلرمي
ترتبط ارتباطا وثيقا بالتطور العلمي والتكنولوجي املصاحب لتطور اإلنسان، يضاف إىل ذلك 
                                                 
1 - Christian Debuyst, Françoise Digneffe, Jean-Michel Labadie,Alvaro P. Pires, op.cit, p : 217 
2 - Robert Cario, op.cit, p : 114 
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واالعتداء على أن اإلجرام املنتشر لدى الطبقات الزراعية يتسم بالعنف كجرائم الضرب 
السالمة اجلسدية والبدنية وهذا ميكن تصوره أيضا يف اتمعات البدائية خبالف ذلك جند أن 
اتمعات احلديثة واملعروفة بتقدمها الصناعي واالقتصادي مطبوعة بإجرام أقل ما يقال عنه أنه 

       .                    يبعد نسبيا عن ما كان معهودا سابقا
 :ه األفكارتقدير هذ

إن املنطق االقتصادي يف تفسري اجلرمية وخملفاا مل يسلم من النقد خصوصا بعد ايار ما      
كان يعرف سابقا باتمع الشيوعي واالشتراكي واوي نظرياته ومن بني ما وجه من نقد 

  :هلذه النظرية نتناول أمهها ونوردها كما يلي
رضت للجرمية يف اتمعات االشتراكية يتضح لنا من خالل الدراسات واألحباث اليت تع -

جليا أا هي األخرى مل تسلم من اجلرمية بل إن أغلبها عرف مستويات قياسية وسجلت 
  .نسبة مرتفعة اإلجرام وجنوح األفراد

للنظر أن تطبيق هذه النظرية ينحصر فقط يف جرائم األموال دون باقي اجلرائم،  تالالف -
عي وهو يف حياته اليومية يربط مع أفراد آخرين عالقات بسيطة فاإلنسان بطبعه اجتما

أحيانا ومعقدة أحيانا أخرى وهذا الشكل من احلياة االجتماعية يوفر تربة خصبة لتوترات 
وجتاذبات قد حتصل رمبا الختالف بسيط يف املصاحل قد تنتهي يف كثري من األحيان 

 .بارتكاب جرائم تأخذ أشكاال وأنواعا خمتلفة
تصار هذه النظرية على العوامل االقتصادية من شأنه أن ميثل إجحافا يف حق العوامل اق -

 .األخرى اليت أثبتت الدراسات أمهيتها يف توجيه السلوك الفرد
كما أن بناء هذه النظرية لنموذجها مل يكن يف حقيقة األمر إال على افتراضات مل تثبت  -

ودة أصال يف اتمعات البدائية فيه ضرب صحتها فالقول مثال أن اجلرمية كانت غري موج
من اخليال ال ميكن ألي باحث أو مهتم بدراسة اجلرمية أن يقتنع به أو يأخذه على حممل 

 .   اجلد
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  :المطلب الثالث
 المدرسة االجتماعية

 

تعد هذه املدرسة من أبرز التيارات الفكرية اليت عنت وأعطت أمهية خاصة للعوامل اليت       
ب اإلنسان يف حياته اليومية وأهم مبدأ تقوم عليه املدرسة هو أن ارم هو من صنع تصاح

تعمل الظروف االجتماعية غري املناسبة على تلطيخ  ءاتمع، فاإلنسان يولد كصفحة بيضا
هذه الصورة وحتاول أن تصنع منه آلة مدمرة للمجتمع فهذا األخري يتحمل نصيبه من 

هذا اإلنسان متمردا على النظام القانوين واألخالقي السائد يف هذا  املسؤولية اليت جعلت من
اتمع، وقد عاصرت هذه املدرسة المربوزو وأفصحت عن موقفها املعارض له وقد أثقلت 

 هجعل ذلك الطبيب املتخصص يراجع بعضا من أفكاره وعلى كل فإن هذمما ده ايف انتق
عرفت تعددا يف األفكار والتفسريات نكتفي فقط  قيها فقدباملدرسة مل تكن استثناءا على سا

  :بآراء أهم روادها واليت نوجزها فيما يلي
     Lacassagneالكساين :  أوال 

يشبه هذا العامل ارم كاجلرثوم إذا توفر مله الوسط املناسب لينفث مسومه فإنه ينتشر 
املناسب للتكاثر ال وهذا الوسط يصبح خطرا حقيقيا يتهدد اتمع بشكل وبائي وسريع و

يتوفر إال بواسطة اتمع الذي يهيأ له الظروف املناسبة، ويف تعريفه للوسط االجتماعي فهو 
عبارة عن نسق أو بناء معقد مركب من جمموعة من العوامل  معقد من العوامل الطبيعية 

  . 1واجلغرافية والثقافية واالجتماعية
   Gabriel Tarde 2  غابريل تارد:   ثانيا

باإلضافة إىل ما سبق ذكره ال ننسى جمهودات عامل أخر انصبت أعماله يف نفس االجتاه 
الذي حاول إعادة بعث أفكار املدرسة االجتماعية من  Gabriel Tardeهو الدارس وتقريبا 

خالل األحباث اليت قدمها حيث يرى أن اجلرمية هي نتيجة مباشرة للتطور العمراين واحلضري 
ينة والتجمعات احلضرية الكربى فاجلاحنني تعلموا اجلرمية يف الشوارع مكونني خصوصا يف املد

                                                 
1 - Christian Debuyst,Françoise Digneffe,Alvaro P. Pires, op.cit, p :390 
2 - Maurice Cusson, la criminologie, op.cit, p : 56 
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، ومن بني االستنتاجات اليت اعتمدها يف هذا اخلصوص هو 1عصابات اإلجرام املختلفة
يف توجيه سلوك األفراد فهؤالء غالبا ما يقلدون ارمني يف سلوكام  ةتسليمه بأثر البيئ

أنشأ قانونا مساه بقانون التقليد أي أن األفراد مولعون بتقليد وانطالقا من هذه الفكرة 
األشخاص الذين يرون أم ميثلون مثلهم األعلى وميكن التأكد من ذلك يف اتمعات ذات 
الكثافة البشرية العالية باملقارنة مع نظرياا األقل كثافة اليت تقل فيها التأثريات اخلارجية 

ثيا بل يكتسب عن طريق التقليد من جيل إىل جيل أو من القرية فالسلوك اإلجرامي ليس ورا
، وظاهرة التقليد عامة يف كافة اتمعات لكنها ختتلف تبعا الختالف العالقات 2إىل املدينة

بني األفراد ففي اتمعات الكبرية تتعدد العالقات وتتشابك املصاحل وتبدو ظاهرة التقليد 
الصغرية وقد بلغت أحباث هذا العامل مستويات قياسية  واضحة ومتجدرة بعكس اتمعات

  :3متخض عنها جمموعة من القوانني النسبية نذكرها تباعا كما يلي
  .4قانون ااورة وتبدو ظاهرة عندما يقلد األفراد بعضهم حبكم التقارب املكاين -
  .5قانون التدرج ومثاهلا األبرز هو املرؤوس يقلد الغالب -
م الفرد باقتناء األشياء احلديثة دون تلك املتداولة أو القدمية فيكون قانون املوضة كقيا -

مولعا بكل ما هو عصري أو حديث وهذا ينطبق بشكل خاص على فئة الشباب 
 .6واملراهقني

  .7قانون التعارض بني درجات الكثافة العمرانية -
رجية فارم ال يسلك طريق اإلجرام نتيجة خلل عضوي بل مرد ذلك هو مؤثرات خا

كالتحريض واالختالط واإليعاز اليت ترتبط بشكل وثيق مع البيئة اجلغرافية ومن أهم اجلرائم 
اليت يصدق عليها هذا القول نشري إىل جرائم املخدرات والدعارة والتشرد واجلرمية املنظمة، 

اليت وهي إنعكاس مباشر لعملية التمدن اليت تعرفها التجمعات السكانية  ااجلرمية يف حقيقتهف
ويالحظ أن  )ارم احملترف ( مصدر عيش أو مهنة تتيح لبعض األفراد على إختاذ اجلرمية ك

                                                 
1- Massimo Borlandi, Gabriel Tarde et la criminologie au tournant du siècle, presses universitaires de septentrion, 
2000, p :224 
2 - La loi d’imitation 

  .  126السابق، صفحة عبد الرحمن أبو توتة، المرجع  -  3
4 - La loi de la proximité  
5 - la loi d’hiérarchie  
6 - La loi de mode 
7 - la loi des contrastes entre les degrés d’urbanisation  
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ظروف معينة واستثنائية انتشار اجلرمية يف الوسط احلضري يتوقف بشكل أساسي على 
، وإلظهار عامل التمدن على سلوك األفراد أجرى الباحث بمجرد اختفاءها فال أثر للجرميةف

اإلجرامية اليت األنشطة أن  بعض الدراسات خلصت إىل  Florent Grégoireمااإلجر يف علم
جنوح منشر على نطاق أوال  :املناطق احلضرية تأخذ أحد األشكال التالية تعرف انتشارا يف

ثانيا جنوح  كيف مع الوضع العام،على الت الشبابية تاموعاقدرة عدم ناتج عن  واسع
 باالحتجاجاتعادة إجرام اجتماعي مرتبط كال متعددة وثالثا يرتبط باجلرمية املنظمة وبأش

األحياء املهمشة حركات احتجاجية تعرفها بعض ( والثورة على األوضاع السائدة املتردية 
  .1)والفقرية

    Emile Durkheimإميل دوركامي :  ثالثا 
ناجحة  يصف البعض هذا العامل بأنه من مؤسسي علم االجتماع احلديث وقد قدم مناذج

من التحليالت االجتماعية اليت تعد مرجعا هاما ينهل منه إىل يومنا هذا مجيع املهتمني 
بالدراسات االجتماعية والعلوم املرتبطة كاألنثروبولوجيا االجتماعية، أما فيما يتعلق مبوقفه 

رمية فهو أوال يعترب اجل على مجلة من املعطيات واملعلوماتالعلمي من اجلرمية فيتحدد بناءا 
ظاهرة طبيعية وضرورية لتطور اتمع وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا وعضويا بنظام اتمع 

ويف  وثقافته وثانيا ارم هو فاعل نظامي وعضو يف جمموعة اجتماعية متناسقة إىل حد ما،
جانب أخر يرى أنه يف حالة ما إذ بلغت اجلرمية حدا معينا فمرد ذلك هو أن النظام 

  .2مل يعد قادرا على القيام بدوره كضابط لسلوكات األفراداالجتماعي 
تتضمن هذه النظرية موقفا متميزا يتلخص يف أن ضعف الروابط االجتماعية من شأنه أن و

فيجعلها األشد تأثرا ذا الوضع  يؤدي إىل تراخي االنتماء إىل اموعة وأن فئة الشباب هي
، فاألشخاص الذين ال يستطيعون إبرام  عن نفسهاكوسيلة للتعبري اإلجرام واجلنوحإىل  متيل

عالقات مع اآلخرين ويفشلون يف حتقيق مشاريعهم األكادميية واملهنية هم األكثر تعرضا 
للتهميش وبالتايل يفقدون القدرة على جماراة الواقع اإلجتماعي والثقايف للمجتمع الذي 
                                                 
1 - Ligea Negrier- Durmont, op.cit, p : 72 
2 - Émile Durkheim,“Le crime, phénomène normal”. (1894), Un article publié dans Déviance et criminalité. 
Textes réunis par Denis Szabo avec la collaboration d'André Normandeau, Librairie Armand Colin, Paris,  1970,  
p : 76-82.: 
  «  Le crime est normal, parce qu'une société qui en serait exempte est tout à fait impossible ; telle est la 
première évidence paradoxale que fait surgir la réflexion sociologique. » 
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القوانني اليت تنظم احلياة اإلجتماعية، ينتمون إليه ويتكون لديهم اعتقاد بأم غري معنيني ب
نقطاع الرابطة العائلية واالجتماعية جيعل سلطة اإللزام اليت يتمتع ا اتمع جتاه وكنتيجة ال

 الفوضىواملالحظ أن  سببا يف نزوعهم لإلجرام ذلك أفراده ضعيفة وبدون معىن فيكون
 األزماتية اليت متر ا اتمعات كاالستثنائ ظروفال اإلجتماعية جتد هلا موطأ قدم يف بعض

  .1اإلقتصادية على وجه اخلصوص
   Melton 2ميلتون  : رابعا

جمموعة من اآلراء اليت سامهت يف فهم أسباب اجلرمية ومضمون نظريته هذا العامل قدم لنا 
وضعا أهم ما مييزه ذلك تتجلى يف ضعف الروابط والتواصل بني أفراد اتمع الواحد فيخلق 

تصدع والتفكك وتظهر أهم مؤشراته يف ازدياد اجلرمية كما ونوعا، والتفكك املشار إليه ال
يقصد به انعدام االنسجام وحلول الرتعة الفردية حمل الوالء االجتماعي فيظهر جوا من 
الفوضى ويعجز النظام االجتماعي من كبح تنامي الرتعات الفردية اليت دد كيان اتمع 

تمعات البشرية كلما اشتد التباين فيما بينها وازدادت اهلوة بني األغنياء فكلما زاد حجم ا
مقارنة بسيطة أجريت بني اتمع اخل، ومن أجل ذلك هناك ...والفقراء، اجلاهلني واملتعلمني 

األمريكي املستقر يف املدن الكربى وتلك اتمعات البسيطة املستقرة يف الريف ومن 
رنة يف هذا اجلانب هو اخنفاض نسبة اجلرمية يف هذه األخرية مقا املالحظات املستخلصة
يستنتج أن اتمعات الريفية ال تزال حتتفظ بنظم ومؤسسات غري  باألوىل وتفسريا لذلك

رمسية يعهد إليها مهمة حفظ النظام واألمن داخل اتمع ويف حالة اإلخالل ذا الوضع فإنه 
معنويا بعكس اتمعات املستقرة يف املدن اليت تعرف  سيقابل بدون شك جبزاء على األقل

  .انقساما بني األفراد
اتمع  إلستقرارإن هذا التعارض الصارخ يف املصاحل واألهداف يشكل خطرا دامها       

يصبح تدخل الدولة مبوجبها أو السلطة العامة ضروري إلعادة النظام فتصبح القيم وعليه 
  .   انونية يتعني احترامهااالجتماعية قيم رمسية وق

          

                                                 
1- Maurice Cusson, la criminologie, op.cit,, p : 52. 
2 - J. Gordon Melton, Amy Lucas, Debra M. Kirby, Peg Bessette, Directory of religious organizations in the 
United States, Gale Research Inc., 1993, p:58 
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 :تقدير هذه األفكار

  :من أهم االنتقادات املوجهة هلذه النظرية نتوقف عند أمهها 
القول بأن اجلرمية هي ظاهرة حتمية وطبيعية لتطور اتمع فيه نوع من املبالغة ومن شأنه  -

بعض السلوكات اليت أن ميهد رمبا يف املستقبل ليس بالبعيد برتع الصفة اإلجرامية عن 
  .تعترب من قبيل األخطار املهددة لتوازن ومتاسك اتمع

إنكار دور العوامل العضوية خاصة يعد مشوبا بالقصور فقد أثبتت الدراسات العلمية  -
 .أمهية الصفات الذاتية يف اختيار السلوك اإلجرامي

لوك اإلجرام ليس وحده السبب الرئيس يف سمولتون إن عامل التفكك الذي نادى به  -
فالكثري من األفراد ميتنعون عن اإلتيان بسلوكات من هذا القبيل رغم تعرضهم لنفس 

 .املواقف والظروف
إن هذه النظريات االجتماعية قدمت لنا وصفا لألوضاع معينة سائدة يف اتمعات  -

     . املدروسة مما جيعل تعميم النتائج املتوصل عليها غري مستساغ من الناحية العلمية
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  :المطلب الرابع

 1المدرسة الثقافية
 

من أبرز املتخصصني يف دراسة اإلجرام بكافة   E. Sutherlandيعد الباحث ساثرالند      
صوره يف الواليات املتحدة األمريكية وتتلخص جممل قناعاته الفكرية والفلسفية يف نزع 

لوالدة بل يكتسب هذا السلوك عن خاصية اكتساب السلوك اإلجرامي عن طريق الوراثة أو ا
طريق التعلم كما هو الشأن يف احلرف والصناعات ووسيلة هذا التعلم هو االتصال بالتخاطب 

  .2العادي أو عن طريق اإلثارة والتقليد
ويف اعتقاده املتحصل عليه من أحباثه امليدانية على ارمني يرى أن الفرد الذي يعيش يف       

أن يتأثر بثقافة هذا الوسط ما مل توجد ثقافة أخرى حميطة تتصارع مع  وسط اجتماعي ال بد
الثقافة األوىل اليت توجه سلوكه، فالشخص يكون يف مواجهة عدة مناذج ثقافية تتنازعه فمنها 
من تستحسن اإلجرام كالعصابات اإلجرامية املنتشرة بكثرة يف األحياء الفقرية وأخرى 

ملتنوعة كاملساجد واملدارس ونتيجة الختالطه يتعلم بعض تستهجنه كالفضاءات الثقافية ا
الصفات فإن كانت له ميول إجرامية اختار النموذج اإلجرامي بينما العكس صحيح، ومجيع 
األفراد متساوون يف تعرضهم للمؤثرات اخلارجية غري أم يتفاوتون يف القدرة على مقاومتها 

ك اليت يتلقاها املرء يف مراحل عمره األوىل يكون كما أنه يؤكد على موقفه يف أن أمناط السلو
هلا األثر الكبري يف االلتزام ا وما نسبة اجلرمية املرتفعة ما هي إال نتيجة منطقية إلخالل بتناسق 
اتمع كتسرب أمناط ثقافية دخيلة كاهلجرة والفردية فيؤدي ذلك إىل انعدام التكامل بني 

  .   خملف الثقافات املوجودة
ويف نفس السياق انتشرت يف الواليات املتحدة األمريكية بعض املواقف اليت تشري إىل       

وجود صراع داخلي بني خمتلف اموعات اليت تدخل يف تكوين اتمع حبيث أن لكل 
جمموعة خصائصها وأهدافها والتباين يف اخلصائص واألهداف يؤدي إىل تعارض ثقايف أين 

                                                 
قافة يعطي االنطباع بوجود قيم ومبادئ الث حإن التسمية التي أسندت إلى هذه المدرسة فيها الكثير من الغموض على اعتبار أن استعمال مصطل -  1

: لكل مجموعة مهما آان اتجاهها وأهدافها ولهذا السبب يقترح بعضا من مؤيدي هذه النظرية تسميات أآثر داللة آما هو وارد في بعض الكتب 
   ( la théorie de l’association différentielles )نظرية العالقات المتباينة 

2 - Robert Cario, op.cit, p :114 
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زحزحة اموعة املنافسة من مكاا والسيطرة بصفة فردية على  تربز لدى كل جمموعة نية
أن الفرد  Sellinجمموع الوسائل واملكاسب اليت حيوزها اتمع، ويف شرحه هلذه الثنائية يرى 

جلماعة اليت ينتمي إليها والقانون الذي جيرم بعض األفعال املعترف ا ة ايكون خمريا بني ثقاف
اختياره على األوىل دون الثانية يكون قد ارتكب جرمية يعاقب  من طرف مجاعته فإن وقع

استقرار اتمع على ثقافة واحدة من شأنه الوقاية من باإلضافة إىل ذلك فإن  ،عليها القانون
أي تصادم حمتمل سواء كان هذا الصراع داخلي على مستوى مجاعات متنافسة داخل اتمع 

قافات خمتلفة املنشأ كما هو حاصل بني األقليات اليت الرتاع الذي ينشأ بني ثكأو خارجي 
  .  1تتقاسم نفس الفضاء املكاين ولنا يف الواليات املتحدة األمريكية أكرب مثال على ذلك

ذات قيمة إجتماعية  أن اتمع حيدد أهدافا  Merton يرىإضافة إىل األفكار السابقة 
يهم بذل علو)  احلياة املهنية أو التجارية مثال كالنجاح يف(  وثقافية كل األفراد هم معنيون ا

، ومع ذلك 2لبلوغها وسائل شرعيةقد أرسى اتمع هي يف متناول اجلميع واجلهد حتقيقها و
غري لوسائل من اتمع تعوزها الوسائل واإلمكانيات لتحقيق هذا املراد فتلجأ  فئةفإن هناك 

        .3 )مية عادة ما تكون أفعاال إجرا( شرعية 
 :تقدير هذه األفكار

القول بأن النموذج الثقايف له أثر مباشر على سلوك الفرد فيه نظر فإذا سلمنا أن منوذج  -
األسرة مفروض حتما ومنوذج املدرسة مفروض غالبا لكن اعتبار النموذج اإلجرامي 

  .مفروض على ارمني فيه النظر
ة واقتصارها على عنصر التعلم هذه النظرية العوامل الداخلية أو الشخصي داستبعا -

واالحتراف فمثال رجال الشرطة هم أكثر الناس اختالطا بارمني ولكنهم مع ذلك 
 .يتجنبون هذا الطريق وهذا ما يناقض أهم ما ارتكز عليه ساثرالند

لو كان اإلجرام مقتصرا على عامل التعلم لكان أسهل على السلطات ضبط ارمني  -
احلياة اليومية يلجأ عتاة ارمني عادة البتكار وسائل حديثة  وتقدميهم للعدالة ففي

 .وجديدة

                                                 
1 - Maurice Cusson, la criminologie, op.cit, p : 57 – 58. 
2- David Rompré, La Sociologie: Une Question de Vision, les presses de l’université de Laval, l’Harmattan, 
Paris, 2000, p : 86  
3 -Ibid, p : 52 
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عجز النظرية عن تقدمي تفسري علمي دقيق حول الكيفية اليت يكتسبها الفرد للسلوك  -
 .  اإلجرامي عن طريق االختالط

إن مثل هذه الشروحات تصبغ اجلرمية بطابع ثقايف وهذا مل تثبته إىل يومنا هذا التجارب  -
 .لميةالع

فيها الكثري من املغالطات كوا تنطلق من مبدأ وجود صراع ثقايف الذي   Sellinراء إن آ -
   . قد يؤدي إىل نتائج عكسية من بينها تكريس مبدأ التمييز بني الثقافات املتعددة

راء مرتون ينقصها الدقة وغري عملية لسبب بسيط وهو أن ارمني تطلعام إن آ -
    إىل أهداف أقرام العاديني    وأهدافهم ال ترتقي
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  :المبحث الثالث
 النظريات التوفيقية

 

حاول بعض من املهتمني بظاهرة اإلجرام إجياد صيغة توفيقية بني الرأي القائل بأن       
تيجة اجلرمية ما هي إال نتيجة خلل عضوي وشخصي والرأي املقابل الذي جيعل اجلرمية ن

 ،Benigno di Tillioلعوامل خارجية ونذكر يف هذا املنوال أهم مدافع هلذا املوقف وهو العامل 
وتتلخص جممل أفكاره بأن اجلرمية هي عبارة عن سلوك فردي بيولوجي اجتماعي فهي عبارة 

وافع الغريزية استجابة الد يترافق ذلك مععن وله أو استعداد صاحبه لسلوك طريق اإلجرام و
فاإلنسان تتنازعه قوتان قوة الشر وقوة اخلري غري أن مقاومة اإلنسان  مؤثرات اخلارجيةلل

بضعف املقاومة هلذه النوازع وهو عادة ارم يتميز وللعوامل اخلارجية تتفاوت من فرد ألخر، 
، كما أن ارم خبالف اإلنسان العادي أو السوي يستجيب بسرعة للمؤثرات اخلارجية

ويف أحيان شوه أو خلل عضوي يؤثر على عمل األجهزة احليوية كالغدد بت عادة صابي
مل يكتف هذا و لديه إلختالالت قد تؤثر يف وظيفته يتعرض مركز التوازن العصيبأخرى 

قدرة على جتعله يفقد النفسية العوارض ال العامل ذا احلد بل قد تعترض اإلنسان بعض
ذي يعيش وسطه، ويف تلخيص أهم املبادئ اليت تقوم ال التكيف مع القيم أو احمليط االجتماعي

  :1عليها نظريته فقد أرجع السلوك اإلجرامي إىل 
  هي عوامل سابقة على اإلجرام: عوامل تكوينية -
 تعمل على إيقاظ االستعداد اإلجرامي وإثارته: عوامل مهيأة - 

 تؤدي مباشرة الرتكاب اجلرمية: عوامل مفجرة - 

الذي يضعه يف مرتبة العنصر الفعال يف ارتكاب  يستعداد اإلجرامويف تقييمه ملسألة اال      
  :اجلرمية فإنه يفرق بني

االستعداد اإلجرامي األصيل أو الثابت الذي يتميز صاحبه بارتكاب اجلرائم الشنيعة  -
  .واخلطرية وعادة ما يعاود ارتكاا إن سنحت له الفرصة

                                                 
1 - Christian Debuyst, Françoise Digneffe, Jean-Michel Labadie,Alvaro P. Pires, op.cit, p :51 
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ملؤثرات امقاومته إلنسان على ا نتيجة ضعفاإلجرامي العارض الذي هو االستعداد  - 
 .اخلارجية

  : مهاوتبعا هلذه االستنتاجات قسم ارمني إىل فئتني رئيسيتني 
  هي األخرى تشتمل على جمموعة من ارمني: فئة ارمني بالتكوين - أ 

  مييل إىل اإلنسان البدائي املتوحش كما صوره المربوزو: ارم ذو التكوين الناقص -   
   - لديه خلل يف مركز التوازن العصيب وتشمل مرضى الصرع، اهليسترييا : رم السيكوبايتا

  .والنورستانيا أي األشخاص الذي يفتقرون إىل التفكري الصحيح
  .أي جيمع عدة صفات متوفرة يف سابقيه:ارم اجلامع  -   
رم يف هذه احلالة كما أشرنا إليه سابقا فإن ا): أي بالصدفة ( فئة ارمني العرضيني  –ب 

تستجيب غرائزه للمؤثرات اخلارجية وهذه الفئة بدورها تعرف بعض التقسيمات نذكرها 
  :كما يلي

  يرتكب جرائمه نتيجة ظروف استثنائية غري متوقعة : ارم بالصدفة الصرف  -   
ات تتوفر لديه ميول إجرامية تظهر يف شكل القيام بتصرف: ارم بالصدفة الشائع  -   

  .تتعارض مع القيم االجتماعية واألخالقية
  يظهر هذا ارم متأثرا بانفعاالته العاطفية: ارم العرضي العاطفي -   

كخالصة ألفكار هذا الباحث فإنه يعترب السلوك اإلجرامي ظاهرة إنسانية معقدة ال و
فاجلرمية حبسبه ترتبط مجيع العلوم املهتمة ذا الشأن،  ن فهمها أو استيعاا إال بتضافرميك

ارتباطا عضويا ونفسيا بالفرد املرتكب للفعل اإلجرامي باإلضافة إىل دور العوامل البيئية 
احمليطة به يف إيقاظ نوازعه اإلجرامية ودفعه الرتكاب الفعل اإلجرامي، ويشري هذا الباحث 

ل اجتماعي من خالل جمموع األحباث اليت أجراها أن اجلرمية ال تتحقق إال بوجود عام
خارجي يتحول بدوره إىل دافع نفسي الرتكاب اجلرمية، ووفقا هلذه الرؤية فال مناص لنا 

فهذا األخري  أو البحث الدقيق يف شخصية ارمكباحثني يف الظاهرة اإلجرامية سوى الغوص 
فمىت توفر هلا الظرف اخلارجي ) بيولوجية أو نفسية ( كبرية من الغرائز  ةيتمتع مبجموع
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ناسب واملرتبط عادة بالبيئة احمليطة فلن تتأخر عن التعبري عن نفسها يف شكل سلوك امل
  .1إجرامي

 :تقدير هذه األفكار

  اقتصار الدراسة على جمموعة قليلة من ارمني ال تصل إىل حد التمثيل املناسب للمجرمني -
 ةيف اجلرائم غري العمدية ال ميكن تصور استعداد إجرامي لدى مرتكب اجلرمي -
ال ميكن بأي شكل من األشكال تعميم هذه النظرية فمن يفاجئ زوجته يف خمدع الزوجية  -

 .مع رجل أخر ال ميكن القول أن لديه استعداد إجرامي
ومع ذلك وبالرغم من االنتقادات الشديدة املوجهة هلذا الرأي العلمي فإن أمهيته تربز 

احللول الناجعة واليت م الكثري من بشكل مباشر يف التأسيس ملنهجية علمية إكلينيكية تض
 .2أظهرت نتائج باهرة يف التقليل من الظاهرة اإلجرامية واحلد من تبعاا اخلطرية

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 - Di tullio Benigno, Principe de criminologie clinique, traduit par Giuseppe Crescenzi, presse universitaire de 
France, Paris, 1967, p : 55 
2 - Ibid, p : 68 
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  :المبحث الرابع
  المدرسة الحديثة

 

برزت يف اآلونة األخرية بعض األفكار اليت تنادي بضرورة البحث يف مسببات اجلرمية 
لى شخصية الضحية وطريقة عيشها ويف هذا اجلانب أظهرت بعض الدراسات بالتركيز ع

واألحباث أن التصرفات أو السلوكات اليت تؤتيها الضحية ويف كثري من األحيان تكون من 
أهم العوامل املثرية واملشجعة للمجرمني على إقتراف نشاطام اإلجرامية واملضي قدما يف 

من قبل وباألخص يف ظل النظريات التقليدية السابقة اليت ، وخبالف ما كان شائعا 1إجرامهم
تبين فلسفتها فقط على ارم والظروف املصاحبة لفعله اإلجرامي فإن هناك توجه جديد يرى 
بأن سلوك ارم ال ميثل فعال معزوال يتوقف فقط على إرادة ارم بل هو أبعد من ذلك 

تتفاعل فيها عدد من األطراف املعنية بالسلوك  باعتباره ميثل نتيجة منطقية لعملية معقدة
، فنكون بصدد مقاربة ديناميكية تقوم على ثالث عناصر 2اإلجرامي وعلى رأسها الضحية

مرتبطة فيما بينها وتشمل شخصية ارم أوال، ثانيا الفعل اإلجرامي والظروف املصاحبة له 
ديالكتيكية، إن هذه الرؤية اجلديدة وثالثا وأخريا الضحية وموقعها ضمن هذه الديناميكية ال

بإمكاا اإلجابة على عدد من التساؤالت واإلستفهامات اليت ظلت إىل وقت قريب حتري 
علماء اإلجرام وجتعلهم عاجزين على تقدمي تفسريات علمية حول قيام بعض ارمني 

لشيء بالرغم بإرتكاب بعض اجلرائم يف ظروف معينة بينما ميتنع آخرون على القيام بنفس ا
من تشابه ظروف كال الفريقني، بل أكثر من ذلك فنرى يف بعض األحيان إقبال ارم على 
القيام بفعله اإلجرامي بشكل حاسم ودون تردد بينما ميتنع عن اازفة يف حاالت أخرى  
تبدو ظاهريا أقل خطورة من سابقتها وال يوجد أي عائق جدي مينعه من احلصول على ما 

أربعة مطالب من فعله اإلجرامي، وعلى هذا األساس إرتأينا تقسيم هذا املبحث إىل  يبتغيه
نتناول فيه نقطة شغلت بال علماء اإلجرام وتتمثل يف حتديد مسؤولية ففي املطلب األول 

الضحية يف وقوع الفعل اإلجرامي مبعىن آخر هل يعترب سلوك الضحية وطريقة تصرفه سببا من 
                                                 
1 - Robert Cario ,Victimologie: De l'effraction du lien intersubjectif à la restauration sociale, volume 1, 3ème 
édition, l’Harmattan, Paris, 2006, p : 124 
2 - Ezzat Fattah,Victimologie : tendances récentes, Criminologie, les presses de l’université  de Montréal, vol. 
13, n° 1, Montréal, 1980, p : 6-36 
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نستعرض طريقة تصرف الضحية  اجلاين إلرتكاب جرميته، يف املطلب الثايناألسباب اليت تدفع 
كعامل أساسي يف إثارة ارم أما يف املطلبني األخريين فسنناقش فيهما على التوايل ألحاسيس 

   .ارم وأثر ذلك يف القيام بالنشاط اإلجرامي مث موقف الضحية من اجلاين مرتكب اجلرمية
   

  :المطلب األول
حية ومدى مسؤوليتها في وقوع الفعل الض

 اإلجرامي
 

إن مضمون هذه الفكرة يتحدد يف إرتكاب الضحية خلطأ جسيم ينجر عنه مباشرة 
وقوع فعل إجرامي مبعىن آخر أن ارم ويف ظل ظروف معينة مل تكن تتوفر لديه أي نية يف 

قف سرعان ما يتغري مبجرد إتيان السلوك اإلجرامي نظرا لوجود استحالة نسبية إىل أن هذا املو
وتسهيال له يف  إرتكاب الضحية خلطأ جوهري أدى إىل قلب املوازين وكان دافعا قويا للجاين

، ومن املظاهر اليت تربز األخطاء اليت يقع فيها الضحايا يف خضم 1إرتكاب الفعل اإلجرامي
م اليومية واليت تسهل وتشجع اجلاحنني على إرتكائم نذكر مثال عدم ملختلف اجلرا محيا

بذل أي جهد من قبل الضحية لتجنب ارمني كما أن املغامرة يف اإلقتراب من  األماكن 
لن تنتهي يف أحسن هلم املشبوهة اليت يتردد عليها عادة ارمني واليت تعد وكرا وملجأ 

  .وقوع فريسة سهلة هلؤالء ارمنياألحوال إال بال
ية وقوع الفعل اإلجرامي من شأنه إعادة النظر كلية ن حتميل الضحية جلزء من مسؤولإ

يف النظام اجلزائي السائد حاليا الذي الزال يرتب فقط تبعات هذا الفعل على عاتق اجلاين 
لوحده وال ميكن بأي حال من األحوال على األقل يف املدى القريب من مراجعة هذا املبدأ 

اجلاين والضحية حبجة أن هذا األخري ساهم إىل والقبول بتقسيم أعباء املسؤولية اجلنائية بني 
حد ما يف إمتام املشروع اإلجرامي وتسهيل مهمة اجلاين يف بلوغ غاياته اإلجرامية وإحلاق 

، إن الرؤية اجلديدة اليت حنن بصدد شرحها وإستثمارها يف حبثنا من شأا تقدمي 2الضرر به

                                                 
1 - Robert Cario et Paul Mbanzoulou La victime est-elle coupable ?": Autour de l'œuvre d'Ezzat Abdel Fattah, 
sous la direction, l’Harmattan, Collection Controverses Paris, 2004, p : 122 
2 - R. Cario , Victimologie: De l'effraction du lien intersubjectif a la réstauration sociale, op.cit, p : 275-303 



 98

ى حتديد الدوافع اليت تؤدي بارم إىل تفسريات جديدة للظاهرة اإلجرامية يعتمد أساسا عل
إرتكاب فعله اإلجرامي من جهة ومن جهة أخرى معرفة ردة فعل الضحية وموقفه من هذا 

   .1السلوك العدائي الذي يستهدفه يف ماله أو كيانه من قبل اجلاين
 

  :المطلب الثاني
طريقة تصرف الضحية كعامل أساسي في إثارة 

 المجرم 
   

 laـبصدد أن هذا العنوان ميكن تلخيصه كما ورد يف املراجع األجنبية نشري يف هذا ال
victime catalyseuse   ويتضح لنا جليا من خالل هذه التسمية أن الضحية تتحمل هي

األخرى نصيبا من املسؤولية يف إثارة اجلاين إن مل نقل أا يف بعض اجلرائم تكون العامل 
ر هذه النظرية مثاال واقعيا يكفي للداللة على صحة احلاسم يف وقوع اجلرمية ويقدم أنصا

نظريتهم أال وهي جرمية اإلغتصاب الكثرية اإلنتشار يف اتمعات اليت تعطي جماال أوسع 
تتلخص يف  هيبحسب هذه النظرية فف، أما فيما خيص اجلرمية املقترفة 2للحرية بالنسبة للمرأة

ا يقتضي حتليل الظروف النفسية واإلجتماعية وجود عالقة تفاعلية بني املعتدي والضحية مم
زمان الكان وترتبط إرتباطا وثيقا باملوالثقافية احمليطة بكل طرف يف إطار عالقة ديناميكية 

الذي وقعت فيه اجلرمية، وتطبيقا هلذه الفكرة فإن اجلرائم مهما إشتركت يف نفس الظروف 
 وأخرية بوضعية ارم والضحية ىل حد التماثل فكل جرمية ترتبط بدرجة أوىلفإن ذلك إ

فرصة ال، كما يسرد أنصار هذه الرؤية اجلريئة أن ارم ما كانت له 3والظروف املهيأة هلا
إلرتكاب جرميته لو مل يكن هناك تقصري من قبل الضحية كعدم إختاذه للتدابري األساسية اليت 

طلوبة عادة يف احلياة املتقيه من الوقوع فريسة للمجرم وإمهاله لواجب احليطة واحلذر 
، ومن املالحظات اهلامة اليت مت إستجالؤها يف هذا الصدد هو وجود تناقض اإلجتماعية

                                                 
1 - Florence Bellivier et Cyrille Duvert, Regards Pluridisciplinaires Sur Les Victimes : définitions et enjeux, 
Archives de politique criminelle, revue publiée par centre de recherches de politique criminelle, N°26, édition 
A.Pedone, Paris, 2006, p : 3-10. 

تهدف إلى إتهام الضحية وإعفاء لقد القت هذه النظرية إنتقادات حادة من قبل المنظمات النسوية المدافعة لحقوق المرأة خصوصا وأنها في نظرها  -  2
انونية التي يقوم عليها النظام القانوني الحديث وسار على هذا الموقف الجاني أو المجرم من مسؤوليته الجنائية مما يعد إنتهاآا صريحا للمبادئ الق

    Le Prix de la sexualité coercitive: في مؤلفهما المشهور  Clark et Lewis: العديد من الباحثين في علم اإلجرام آـ 
3 - Ezzat Fattah, op.cit, p : 10-11 
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صارخ بني الوظيفة املسندة للقانون واملتمثلة يف سهره على ضمان محاية كافية لصاحل الضحية 
  .1لتجنب ارموإهدار هذا األخري لواجب احليطة واحلذر 

شريعات اجلنائية احلديثة وكذا يف املمارسة القضائية أن هناك حتفظ وما يالحظ يف الت
على الرأي القائل بأن الضحية ومهما كانت درجة مسؤوليتها يف بعض اجلرائم إال أنه ال 
ميكن بأي حال من األحوال حتميلها ولو جزء من هذه املسؤولية وهذا إستجابة لروح 

هذا احلال ال تواكب ما توصلت إليه األحباث القوانني السائدة يف عصرنا هذا وهي على 
العلمية املنجزة يف هذا الشأن واليت تعطي أمهية كربى للعالقة القائمة أو احملتملة بني الضحية 

وطبقا ملا توصلت إليه األحباث  نشري أيضا أنه، 2وارم واملآل الذي ستبلغه هذه العالقة
تمع قد تكون عامال مهما يف إزدياد عدد اجلرائم اليت ن الثقافة السائدة يف افإاألنثروبولوجية 

تستهدف بعض األشخاص أو الفئات اإلجتماعية يف اتمع فإختاذ موقف ضد هؤالء أو 
إزدرائهم من قبل الثقافة اجلماعية قد جيعلهم ضحايا حمتملني وهدفا مفضال للمجرمني مبعىن 

مشروعية للقيام بأفعاهلم اإلجرامية بل آخر أن ارمني يف مثل هذه احلاالت حيوزون على 
وهذا ما يفسر عجز السلطات األمنية  األفرادوأكثر من ذلك يستفيدون من تواطأ وتستر باقي 

هذه اجلرائم ضحايا بل أكثر من ذلك ف على كشف مرتكيب هذه اجلرائم وتقدميهم للعدالة
كر أن من بني هذه اجلرائم خمافة رد فعل اتمع، ونذ عنهاغالبا ما يترددون يف التبليغ 

املتكررة احلدوث يف جمتمعنا واليت تنهك السلطات جرائم اإلعتداء على املرافق العامة 
واملمتلكات التابعة للدولة فثقافتنا احمللية غالبا ما جتيز اإلعتداء على هذه املمتلكات على إعتبار 

ذلك هناك جرائم اإلعتداء  أا مال مستباح حيق ألي شخص أن ميد يده عليه باإلضافة إىل
الواقعة بني األزواج فنادرا جدا أن تتقدم إمرأة ضحية إعتداء بشكوى ضد زوجها والعكس 
صحيح، واملالحظة اليت ميكن إستخالصها من تفشي هذا النوع من اجلرائم هو وجود تباين 

ن نظام جوهري بني ما تتضمنه النصوص القانونية السارية املفعول واليت تستمد روحها م
قانوين تقليدي وما توصلت إليه الدراسات احلديثة اليت تدعوا إىل ضرورة فهم العالقة اليت 

  .   تربط ارم بالضحية مما يساعدنا على إستيعاب الظاهرة اإلجرامية بشكل أدق وواضح
 

                                                 
1 - Ibid, p : 13 
2 - Ibid, p : 14 
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  :المطلب الثالث
 :تجاهل المجرم ألحاسيسه الداخلية

  خطوة أولى نحو إرتكاب الفعل اإلجرامي 
 

من املتفق عليه أن مجيع اجلرائم املقترفة تؤدي إىل إحلاق ضرر يصيب الضحية ويسبب 
هلا أالما جسدية أو نفسية أو معنوية ولذا غالبا ما تقضي التشريعات الوطنية يف مجيع الدول 
بتقرير تعويض يتناسب مع الضرر احلاصل، وبالرجوع إىل األحباث اليت أجريت من قبل علماء 

ى أغلب ارمني فإنه تبني أن هؤالء ال خيتلفون يف شيء عن األشخاص العاديني النفس عل
فيما يتعلق باألحاسيس اليت تسكن كيام فاإلنسان مهما بلغت قسوته وعدوانيته جتاه 
األخريني ال بد وأن يشترك مع األخريني يف بعض األحاسيس كالشفقة والرمحة ومساعدة 

فراحهم، وارم وفقا هلذه الرؤية وحىت يستطيع القيام بفعله اآلخرين ومشاركتهم أحزام وأ
اإلجرامي يتوجب عليه أن يتحرر من مجيع أحاسيسه الداخلية والعاطفية ويتخلص من كل ما 
من شأنه أن يثريه جتاه الضحية وإال فإنه سيقع يف فخ تأنيب الضمري ويدخل بذلك يف دوامة 

ائيا عن فكرة إحلاق الضرر باآلخرين واملضي قدما يف نفسية رهيبة تدفعه رمبا إىل التراجع 
مشروعه اإلجرامي، ولتحقيق جناح هذه العملية يلجأ ارم إىل جمموعة من امليكانيزمات أو 
اآلليات تتضح معاملها يف إحتقار الضحية والتقليل من مرتلته وأدميته وقد يصل تفكريه إىل 

ا وال حاجة له ا، ومن خالل هذا العرض الوجيز درجة نفي حقه يف احلياة كونه ال يستحقه
نفسية فإن ارم ويف حالة فقدانه التحكم يف نوازعه -وباإلعتماد على الدراسات السوسيو

الفردية واالستسالم لطريقة تفكريه النمطية جتاه اآلخريني فإنه ال حمالة يصبح جمرما حمتمال ال 
، ويف هذا 1نحت له الفرصة للقيام بذلكينقصه سوى فرصة اإلنقضاض على ضحيته مىت س

الصدد أبرز علماء النفس اإلكلينيكيني بعض الطرق الفعالة إلعادة تأهيل ارمني وذلك عن 
طريق حتسيسهم باآلالم واملعاناة اليت يتجرعها الضحايا جراء اجلرمية اليت عايشوا خمتلف 

  .أطوارها

                                                 
1 - Ibid, p : 15 
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راها علماء النفس أفضت إىل نتائج باإلضافة إىل ما سبق عرضه فإن األحباث اليت أج
جد قيمة أبرزها مسألة إقتناع ارم مبشروعية السلوك اإلجرامي الذي ينوي القيام به، فهذا 
املوقف يرتبط إرتباطا وثيقا بالصورة النمطية اليت تشكلت يف ذهن ارم عن الضحية فهذا 

دون شفقة أو رمحة وهذه األخري ال يعدو أن يكون إال جمرد إنسان تعيس يستحق األمل 
الصورة النمطية بالنسبة لكثري من علماء اإلجرام خاصية يشترك فيها مجيع ارمني بدون 

ن على هذا الرأي جرمية اإلغتصاب حيث و، ومن األمثلة اليت يرتكز عليها املدافع1إستثناء
ته األساسية تكمن ينظر ارمون الذي يرتكبون هذه اجلرمية إىل الضحية بأا جمرد كائن وظيف

 ،إال اإلذعان واإلستجابة بدون قيد أو شرط وليس هلا من خياراجلنسية  هفقط يف إشباع رغبات
يف مجيع األحوال متقبالت هلذا األمر ومستعدات له فالقبول مثال بركوب  السيارة  الضحاياو

ة ضمنية وإشارة من قبل أي إمرأة مع شخص أجنيب بإرادا احلرة يعترب بالنسبة للمجرم موافق
  .لمشاركة يف هذه العالقة اجلنسية املشتركةلرغبتها هي األخرى  واضحة على

إن الصورة النمطية اليت تتكون يف ذهن ارم عن الضحية ال تتوقف عند هذا احلد بل 
تبلغ درجة من التعقيد جتعله يفرق بني الضحية اليت تستحق ألن تكون هدفا مشروعا ملشروعه 

لضحية اليت تساهم ثقافة اتمع على حتميلها كامل املسؤولية كوا إنتهكت قيمة اإلجرامي وا
، ففي 2ثقافية جوهرية حتكم العالقات اإلجتماعية والثقافية داخل اتمع وعرضتها للخطر

عن الضحية املغروسة يف ذهن ارم سلبية الصورة اليظهر جليا مدى تأثري  األوىلاحلالة 
ودفعه إلرتكاب جرميته فالضحية طبقا هلذا  همسؤولية مباشرة يف إستفزاز بإعتبارها مسؤولة

 ،فتنعكس بذلك املعادلة ويتبادل طرفيها موقعهما املفهوم تتحول إىل متهم يف نظر املتهم
وكنتيجة لذلك يصبح العمل اإلجرامي عمال مشروعا ووسيلة فعالة لتحقيق العدالة اليت 

تالشي قيم املواطنة واحلياة اص والذي يترافق عادة مع ها ارم وفقا لتصوره اخلينشد
املشتركة اليت ال خيلو منها أي بلد يف الوقت الراهن، ومن األمثلة الشائعة يف احلياة اإلجتماعية 
املعاصرة ما يتعرض إليه املهاجرون يف أوروبا ذوي األصول األجنبية فهؤالء ينظر إليهم يف 

اآلفات اإلجتماعية اليت تنتشر بكثرة يف مدم فتلصق م  هذه البلدان على أم أصل مجيع

                                                 
 ،,Sutherland ،Hermann، Thrasher: ومن بين العلماء الذين ساندوا هذا الموقف وتبنوه في أبحاثهم العلمية نذآر على سبيل المثال  - 1

Ouarantelli,    
2 - Ezzat Fattah, op.cit, p : 17 
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مجيع الصفات الدنيئة ويتحولون بقدرة قادر إىل متهمني مدانني يستحقون العقاب وال حرج 
إن مت ذلك خارج األطر القانونية والنظامية ونفس احلكم ينطبق أيضا على اجلرائم اليت تصنف 

ه بعض القانونيني ورجال الساسة احلاليني بالتطهري ضد اإلنسانية كما هو احلال فيما يسمي
على  احلكم العرقي أو اإلبادة اليت متارسها أغلبية ضد إثنية أو أقلية عرقية، وميكن تعميم هذا

بقية اجلرائم األخرى كجرائم التهرب الضرييب واإلمتناع عن أداء اإلتاوات اليت تفرضها 
  .1اليا وهي غري عادلة ومبالغ فيهاالدولة على مواطنيها حبجة أا ترهقهم م

أما فيما يتعلق بالوضع الثاين فهو يرتبط أساسا بالقيم الثقافية السائدة يف اتمع فال 
خيفى على أي أحد أن احلياة اإلجتماعية ألي جمتمع كان حتكمها جمموعة من الضوابط اليت ال 

ا والتقليل من أمهيتها فإته يرتب جيوز ألي فرد أن يدوس عليها أو يتجاوزها، أما التجرأ عليه
من طرف اتمع ويصبح يف هذه احلالة الشخص املتهم بالتعدي عليها  اوعنيف اقاسي ارد

ضحية مباشرة للثقافة السائدة يف اتمع حىت وإن كان هذا السلوك غري جمرم يف التشريعات 
فإن الثقافة اإلجتماعية تشجع  ومن هذا القبيل ،والقوانني اجلنائية املعمول ا يف هذا اتمع

وحترض على إتيان مثل هذه السلوكات حىت وإن كانت حمظورة من قبل القانون ويف الواقع 
العملي فإنه لوحظ على مجيع األفراد تقريبا متلصا يف التبليغ على مثل هذه اجلرائم كما أن 

جلرائم نذكر الضحية هي األخرى نادرا ما تبلغ عن ما حلقها من أذى ومن ضمن هذه ا
اإلعتداءات اليت تتعرض هلا املرأة من قبل زوجها واليت تدرجها املخيلة الشعبية ضمن 
السلطات املشروعة اليت تسند إىل الرجل على حساب املرأة وهذه خاصية يراها علماء 

  .األنثروبولوجيا ال زالت متيز إىل غاية يومنا احلايل اتمعات الذكورية أو األبوية
   

  

  

  
                                                 
1 - Marc LeBlanc, Marc Ouimet, Denis Szabo, Traite de Criminologie Empirique, 3ème édition, les presses de 
l’université de Montrial, Montrial , 2003, p : 73 
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  :طلب الرابعالم
 موقف الضحية من الجاني مرتكب الجريمة  

 

إن مباشرة اجلاين فعليا لنشاطه اإلجرامي جيعله يف إحتكاك مباشر مع ضحيته وتصبح 
، وعليه يرى بعض الدارسني أن هذه الوضعية اإلستثنائية اليت تهإلرادخاضعة هذه األخرية 

أا أن متهد لربوز عالقة ذات طابع تعيشها الضحية بدرجة أوىل واجلاين بدرجة أقل من ش
مميز خاصة يف جانبها العاطفي والنفسي وكلما كانت مدة التجربة اليت تعيشها الضحية يف 
قبضة اجلاين أطول كلما كانت هذه العالقة أكثر تشعبا وتعقيدا، ويالحظ أنه يف أغلب 

بعض األحيان تأخذ اجلرائم املرتكبة حتتفظ الضحية بذكرى سيئة عن اجلاين وإن كانت يف 
مسارا مغايرا، وملعرفة اآلثار املترتبة اليت تتركها اجلرمية على الضحية واملوقف الذي تتخذه 
جتاه اجلاين يرى املتابعني هلذا الظاهرة أن هناك عوامل جد مهمة قد تساهم يف رسم العالقة 

  :سيأيت كما هو مبني فيمابني الطرفني وحتدد موقف كل منهما 
إن الوقوع يف مأزق أي جرمية ميثل فترة : كل طرف مع التجربة اإلجرامية  مدى تفاعل  -

عصيبة بالنسبة للضحية قد يؤدي يف أغلب األحيان إىل مراجعة موقفه جتاه ارم وظاهرة 
اجلرمية بصفة عامة، ويتحدد موقف الضحية من اجلاين بالنظر إىل طبيعة اجلرمية وخطورا 

كلما كان ذلك       كبريةالعنف وأحلقت بالضحية أضرارا فكلما إتسمت هذه اجلرمية ب
ك أي فرصة للتصاحل فيها بينهما أو د الضحية جتاه اجلاين وتراجعت بذلسببا يف تشد

 .يف جلسة احملاكمة الوصول إىل أرضية إتفاق بينهما
سبيا فكلما كانت هذه املدة طويلة ن: يها املواجهة بني ارم والضحية املدة اليت تتم ف   -

كلما كانت املشاعر اليت يعيشها كل طرف ذات نربة إنفعالية، فليس من املعقول أن 
يتقاسم كل طرف نفس التجربة دون أن حيدث بينهما أي تبادل أو حوار فيما بينهما وقد 
بينت التحقيقات اليت أجريت يف الدول األوروبية واألمريكية وعلى وجه اخلصوص 

يت تنتشر بكثرة يف هذه اتمعات أنه غالبا ما تنشأ عالقة ذات بالنسبة جلرائم اإلختطاف ال
طبيعة خاصة بني الضحية وارم حياول فيها كل طرف أن يدافع عن وجهة نظره وإقناع 
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وخالصة ) هذا ينطبق عادة على الضحية دون ارم ( الطرف األخر بعدم جدوى تصرفه 
دان أنفسهما يف خضم عالقة ديناميكية جي) الضحية واجلاين ( القول أن طريف املعادلة 

 .تستمر طيلة قيام التجربة اإلجرامية
إن الضحية اليت يتقرر مصريها بيد اجلاين : مدى إرتباطه بإرادة اجلاين  مصري الضحية و -

تصبح مرتبطة بشكل كبري باملوقف الذي سيتخذه يف اية العملية اإلجرامية، وتظهر أمهية 
اليت تتسم باخلطورة الشديدة حيث تربز عالقة تفاعلية بني اجلاين هذا العامل يف اجلرائم 

والضحية وحتاول هذه األخرية بشىت السبل ثين اجلاين عن إمتام فعله اإلجرامي وإقناعه بأن 
املضي يف نشاطه اإلجرامي قد ينجر عنه أضرارا فادحة سوف تلحقه من دون شك، ويف 

ية بسالم فإن الضحية غالبا ما تتراجع عن املطالبة حالة ما إذا إنتهت هذه التجربة اإلجرام
حبقوقها التعويضية بل وقد ترافع من أجل إخالء سبيل ارم على إعتبار أنه مل يسبب هلا 

 .1أي ضرر يذكر
  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 
1 - Michel Born, Psychologie de la délinquance, 2ème édition, de Boeck & Larcier, Bruxelles, 2005, p : 239-258.     
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  خالصة الباب التمهيدي 

بني من خالل هذا الباب حاولنا إلقاء نظرة شاملة عن جوهر العالقة اليت تربط 
وفق تستحق نصيبها من التحليل والدراسة  والقانون بإعتباره ظاهرة إنسانية لوجيااألنثروبو

بكثري من اإلهتمام البدايات األوىل ألحباث أسهبنا  وهلذا الغرض فقدرؤية أنثروبولوجيا حبتة، 
علماء األنثروبولوجيا الذين تناولوا موضوع القانون باعتباره ظاهرة ثقافية وإجتماعية وخلصنا 

نهاية إىل نتيجة مفادها أن هذه الدراسات كان هلا األثر اإلجيايب يف التأسيس ملنهج علمي يف ال
يتعاطى مع الظاهرة القانونية بطريقة علمية متميزة ختتلف إختالفا جوهريا عن تلك جديد 

هذا اليت أضافها ابيات جياملتبعة من قبل علماء الفكر القانوين أو فلسفة القانون وكان من اإل
الولوج إىل امليدان العملي واإلتصال جبميع األطراف الفاعلة املعنية مبوضوع هو  نهج اجلديدامل

ويف سياق شرح هذا املنهج  القانون وتطبيقاته وإستقصاء مجيع العناصر واجلزئيات املرتبطة به،
هي وما بيان أهم املنجزات العلمية اليت حققتها األنثروبولوجيا يف دراستها للقانون حاولنا 

وإعادة النظر يف كثري من سامهت مبوجبها يف ترقية الفكر القانوين احلديث اإلضافات اليت 
وقبل أن خنتم هذا الباب إرتأينا التعرض ، األحكام والنصوص القانونية اليت أغفلها املشرع

ألهم املدارس والنظريات اليت تناولت الظاهرة اإلجرامية يف أدق تفاصيلها نظرا ألمهيتها يف 
إثراء أطروحتنا وتنوير طريقنا يف دراسة هذه الظاهرة اإلنسانية اليت ما فتئت تتغري بإستمرار 

قمنا بالتطرق للمدرسة السلوكية  ولضرورات البناء النظري ألطروحتناوبشكل متسارع 
الوضعية مث املدرسة اإلجتماعية مث املدرسة التوفيقية وأخريا املدرسة احلديثة وتكونت لدينا 

عن مجيع اآلراء العلمية اليت درست الظاهرة اإلجرامية وفق مناهج خمتلفة  متكاملةصورة 
  .ومتعددة
  
  
  
  
   



 106

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الباب األول
 القانون ومقاربته للجريمة

  والمجرم
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  الباب األول
 القانون ومقاربته للجريمة

 والمجرم  
 

اذبات بني خمتلف العلوم إن القانون موضوع أثار الكثري من اجلدل الفقهي والتج  
املهتمة بدراسة الظواهر اإلنسانية وتطورها على مر العصور، ولعل تعدد التعاريف املسندة 
للقانون وعدم ثباا يدفعنا إىل حتديد الغاية من وجوده والوظيفة املوكلة إليه بالنظر إىل املكانة 

فكلنا متفقون على أن أو احليز الذي يشغله ضمن نسق ثقايف واجتماعي منظم ومنسجم، 
تتمثل يف فرض النظام داخل اتمع وبسط هيمنته على تصرفات  ةوظيفة القانون األساسي

األفراد بدون استثناء فهو مبثابة املرجع األساسي جلميع األفراد يف القيام بأعماهلم وتعامالم 
رسوم من قبل اتمع اليومية وكل نشاط أو فعل خيالف هذا النظام اعترب احنرافا عن اخلط امل

ويرى البعض أن القانون وفقا هلذا املنظور ميثل الوجه األخر  ،يتوجب مساءلة جزائية ومدنية
للنظام يتجسد يف بناء نظري هو يف األصل جزء من التمثالت الثقافية الضرورية ألي جمتمع 

استمرار داخل إنساين، يضاف إىل ذلك السلطة اليت يتمتع ا يف حل الرتاعات اليت تنشأ ب
اتمع فاجلزاء الذي يتم توقيعه نتيجة خمالفة قاعدة قانونية مؤداه عادة هو إستعادة االستقرار 
واالنسجام االجتماعي كما كان سائدا قبل وقوع الفعل اإلجرامي احملظور فالقانون هو 

متثال لقواعد حتوز الوسيلة الرمسية اليت يلجأ إليها اتمع لفرض النظام وإجبار األفراد على اال
، ويرى العديد من األنثروبولوجيني أن 1على إمجاع وقبول مجيع األطراف بدون إستثناء

الروح القانونية جيب أن تكون حاضرة لدى مجيع األشخاص وأن تتوفر لديهم القدرة على 
اإلدراك ومتييز مجيع التصرفات ومدى مطابقتها أو تعارضها مع فحوى أو مضمون القوانني 

سارية املفعول، ونشري يف هذا الصدد أن جممل التشريعات اجلنائية احلديثة والقوانني املكملة ال

                                                 
1 - Louis Assier-Andrieu, «  le juridique des anthropologues », Droit et société, revue international de théorie 
du droit et de sociologie juridique, n˚5, librairie générale de droit et jurisprudence, C.R.I.V, Paris, 1987,p :100‐
101.   
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هلا قد تبنت هذا الطرح وأدرجته ضمن سياستها اجلنائية والقانون اجلزائري هو األخر سار 
  .على نفس النهج

تناول أما فيما خيص اخلطة املتبعة يف هذا الباب فهي تتضمن فصلني رئيسيني األول ن  
فيه بالتفصيل القانون بإعتباره عنصر أساسي يف ثقافة األفراد ال ميكن جتاوزه أو جتاهله، بينما 

مسايرة النظام يف الفصل الثاين فسنتعرض إىل مسألة جد هامة تتعلق باألساس إىل مدى 
رمية يف نسبة اجل علىذلك  أثرو لثقافة األفراداحلايل واملعمول به يف خمتلف املضامني  القانوين
    .اتمع
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  األولالفصل 
 القانون كجزء من ثقافة األفراد

  

حيتل القانون مكانة أساسية يف املخيلة الثقافية لألفراد ال ميكن اإلستغناء عنه يف أي   
حال من األحوال فهو صمام أمان إلستمرار احلياة اإلجتماعية، وهو يشكل إضافة للعناصر 

خرى كالقيم الثقافية واملعتقدات ومجيع املمارسات مهما كان لوا ونوعها وكل الثقافية األ
ما أنتجه العقل البشري نسقا ثقافيا منسجما ومتكامال يوجه سلوك األفراد، والقانون هو 
اإلطار الشرعي الذي يستعني به اتمع يف فرض إرادته على مجيع األفراد وال ميكن جتاهله أو 

ينظم مجيع مناحي احلياة اإلنسانية ويف مجيع امليادين اإلقتصادية، العمرانية،  التخلي عنه كونه
العائلية، املواصالت واإلتصاالت فلن يتحقق التعايش بني األفراد إال بوجوده، ونشري يف هذا 
الصدد أن كل جمتمع له طريقته اخلاصة يف حل الرتاعات وتنظيم جهاز العدالة الذي يقوم ذه 

والثقايف  التذكري أن هذا املرفق اهلام يتأثر بشكل مباشر بالوضع السياسياملهمة مع 
، فالدول الغربية واملعروفة بتقدمها يف مجيع ااالت تعتمد العام السائد يف اتمع واإلجتماعي

التنفيذية، التشريعية (على مبدأ إستقاللية السلطات الثالث أو الفصل التام بني هذه السلطات 
وهذا يتماشى مع الواقع اإلجتماعي والثقايف ألفراد هذه الثقافات بينما الوضع ) ة والقضائي

خيتلف متاما وبشكل متفاوت يف باقي جمتمعات الدول األخرى اليت تعرف تداخال بني 
السلطات ينعكس بشكل جلي يف حتديد السلطة املوكل هلا إليها سلطة إصدار القوانني 

، وبالرغم من 1راد وإقرارهم هلذه اآللية واستجابتهم هلاوتنفيذها وكذا مدى جتاوب األف
حماولة بعض املفكرين األنثروبولوجيني إدراج الفروق الثقافية بني اتمعات املتقدمة 
واتمعات املتخلفة كأساس إلستجابة األفراد طواعية وبشكل تلقائي للقوانني أو التمرد عليها 

ا أثبتت فشلها ومت انتقادها واستبعادها من طرف أو رفضها إال أن هذه الفكرة سرعان م
يعود لعوامل سياسية  دولةأغلب املتخصصني العلميني، وتبين السياسة اجلنائية يف كل 
، وملناقشة هذا املوضوع خرآوإجتماعية وإقتصادية وكذا ثقافية خاصة به تتفاوت من بلد إىل 

                                                 
1 - Denis Szabo, de l’anthropologie à la criminologie comparée, librairie philosophique J.VRIN, Paris, 2002, p : 
77 
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ل القانون بإعتباره عنصر أساسي يف ثقافة إرتأينا تقسيم هذا الفصل إىل مبحثني نتناول يف األو
اتمع ومتثالته الثقافية بينما يف  املبحث الثاين حناول حتديد موقع الدولة يف احلياة الثقافية 

  . واإلجتماعية لألفراد
 

  :المبحث األول
 وتمثالته الثقافية القانون

 

جتماعية من شأنه إن التدخل املباشر للسلطة وحضورها القوي يف تنظيم العالقات اإل  
أن يضيق اخلناق على حرية األفراد يف إتيان بعض السلوكات ويدفعهم إىل ختلي عنها طوعا 

اتمعات اليت يكون فيها القانون  وقد لوحظ يفأو إكراها لئال يتعرضوا إىل إجراء عقايب، 
نتشرة بكثرة يف أقل تأثريا على تفكري األفراد وتصرفام من باقي النماذج الثقافية األخرى امل

اتمع كالعادات والتقاليد والدين واألخالق املترسخة واملتجدرة يف أذهان األشخاص فإن 
فرص اإلمتثال واإلستجابة له تتضاءل بشكل حمسوس فمثال الشخص الذي يعتقد أنه ال حرج 

يوجد هلا لديه يف اإلعتداء على امللكية العامة كوا ال تصنف ضمن امللكيات اخلاصة وأنه ال 
مالك معروف من شأنه أن يعزز االعتقاد العام املناهض لسلطة الدولة وجيعل من القانون جمرد 
هيكل بدون روح وحىت العقاب املوقع لن ينفع إطالقا يف التقليل من اجلرمية أو ردع 

لثقافية ، وعليه فإن عدم متتع القانون باإلستقاللية التامة والكاملة عن باقي العناصر ا1املخالفني
األخرى املهيمنة على تفكري األفراد جيعله دائما املالذ األخري الذي يلجأ إليه األفراد مما يضعف 
بشكل كبري من قوة السلطة احلاكمة يف حل الرتاعات الناشئة وحماربة اجلرمية بكل أشكاهلا يف 

اكم واجلهات وكثريا ما نالحظ يف احمل ،ظل غياب أي تعاطي أو تعاون من قبل مجيع األفراد
القضائية املختصة واليت تعرض عليها خمتلف القضايا اجلنائية واجلزائية ترديد بعض املتهمني 

القضاة لعبارات تبني رفضهم صراحة للقوانني لعدم تطابقها مع معتقدام الثقافية اليت  مأما
انون خيتزلوا يف وعيهم الالشعوري مما يصعب من مهامهم وجيعل من مسألة تطبيق الق

                                                 
1 - Chantal Kourilsky-augeven , images du droit et sentiment d’appartenance : les représentation adolescentes de 
la citoyenneté, droit et culture, revue semestrielle d’anthropologie et d’histoire, revue publiée avec le concours 
de CNRS,  N° 35, l’Harmattan, Paris,  1998 , p :75-88 
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مراجعة  وتوقيع اجلزاء إن متت اإلدانة جمرد عملية ميكانيكية أو روتينية لن يكون له أي أثر يف
، ومن أجل توضيح هذه الفكرة فقد جلأنا إىل تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني إثنني 1تصرفام

مدى نستعرض يف األول مدلوالت القانون يف خميلة األفراد بينما يف املطلب الثاين نتحرى 
  .إلتزام األفراد بالقانون

 

  :المطلب األول
 القانون ومدلوالته لدى األفراد

 

إن القانون هو إبداع بشري بإمتياز ويعد من أهم ما أنتجه العقل البشري على 
اإلطالق فهو بدون شك وجد ليكون يف خدمة اإلنسانية ومينحها الفرصة لإلستمرار ضمن 

صى هو تقدميه صورة منوذجية لإلنسان املثايل يف اتمع ضوابط معينة  ومن أفضاله اليت ال حت
الذي يستطيع أن يتعامل مع اآلخرين دون إشكال وبكل سهولة لكن ضمن حدود مرسومة 
سلفا، وال جند حرجا إن قلنا أن العالقة اليت تربط اإلنسان بالقانون هي عالقة عضوية 

ان اإلنسان مند القدمي يسعى إىل بناء وحتمية ال ميكن ألي منهما أن يعيش دون األخر فقد ك
نظام إجتماعي متوازن حيفظ جلميع األطراف موطأ قدم يف هذا النسق ولنا يف التاريخ البشري 
أمثلة عديدة تظهر لنا سعي اإلنسان الدائم ورغبته امللحة قي تنظيم حياته اإلجتماعية وهذا 

اعية أنشأها اإلنسان واملمثلة يف العائلة التنظيم بدأ مند فجر التاريخ ممثال يف أصغر بنية إجتم
البسيطة وصوال إىل أعقد نسيج بشري شيده على اإلطالق ممثال يف اتمع احلضري الذي 
يسكن املدن يف الوقت الراهن بكل ما حيتويه من تعقيدات وتناقضات يستحيل إحصاؤها أو 

الذي يعيش يف كنفه  ، والقانون هو عنصر أساسي وجوهري مكون للبيئة أو احمليط2عدها
اإلنسان ويتيح له إمكانية التطور وحتسني ظروفه املادية واملعنوية واملؤسساتية بشكل متواصل 
ودون انقطاع وهناك شبه إمجاع لدى الباحثني األنثروبولوجيني على أن من أهم التعريفات 

محايته من كل ى هو كونه الوسيلة القادرة علاملسندة للقانون واملغروسة يف ثقافة األفراد 

                                                 
1 - Denis Szabo,op.cit,  p : 78-79 
2 - Jan.M. broekman, op.cit, p : 25 
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مفادها أن القانون ال مهمة ، هذا الوصف ينبهنا إىل مالحظة 1إعتداء وضمان أمنه واستقراره
ميكنه يف أي حال من األحوال أن يتخلص من بعده أو خاصيته اإلنسانية فهو الذي يتيح 
ائل لإلنسان من حتقيق ذاته وإثبات وجوده ويف الوجدان اإلنساين يعد القانون من أهم الوس

اليت تضمن لإلنسان إستمراريته والزيادة من فرص بقائه على هذه األرض، إن املعاين اليت 
حيملها عادة القانون يف ثقاقة األفراد غالبا ما ترتبط مبفهوم احلماية التامة واملتواصلة لكيانه 
املادي ووجوده اإلجتماعي من جهة ومن جهة أخرى خطاب التحذير والوعيد يف حالة ما 

ا جترأ أي شخص على إتيان بعض التصرفات أو األفعال اليت من شأا ديد النظام واألمن إذ
العام وذلك بتقريره موعة من التدابري العاجلة اليت تتلخص يف جمموعة من اجلزاءات 
والعقوبات، من هذا املنطلق يتساءل الكثري من الدارسني القانونيني واألنثروبولوجيني حول 

هل هو عبارة عن خطاب عام يتضمن رسالة ذات : قة اليت تربط القانون باإلنسان طبيعة العال
مغزى موجهة إىل اإلنسان على إعتبار أنه املعين الوحيد به أم هو عبارة عن خطاب حيتوي 
على مضامني خاصة دف إىل تنظيم احلياة اليومية لألفراد أي أن الواقع والظروف اليت 

 التضييق من حرية ختتزل وظيفة القانون يف بالتايلنية ذا اخلطاب واإلنسان هي املعيعيشها 
التعرض موعة إرتأينا ولإلجابة على هذا التساؤل ، 2باستمرار األفراد وممارسة الضغط عليهم

   : من النقاط نتناوهلا تباعا فيما يلي 
 

 :الفرع األول 

 الذي طبيعة الخطاب 

 تتضمنه القاعدة القانونية        

إن فهم أسلوب كتابة النص القانوين قد يساعدنا على فك الكثري من الرموز اليت تلف 
وبالرجوع إىل املبادئ القانونية اليت حتكم هذه العملية يتضح  ،عملية صياغة القاعدة القانونية

لنا وبشكل ال يدع جماال للشك أن القانون هو خطاب موجه إىل شخص يتمتع بتكوين 
لشخص القانوين وفقا هلذه النظرية هو املرجع الوحيد والوصف الذي قانوين صرف فهذا ا

                                                 
1 - Michel Alliot, le droit et le service public au miroir de l’anthropologie, les presses de la nouvelle imprimerie 
LABALLERY, Clamecy, 2003, p :223 
2 - Charalambos Apostolidis, L'Humanite Face a la Mondialisation: Droit Des Peuples Et Environnement, 
l’Harmattan, Paris, 1997, p : 29 
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جيب أن ينطبق على مجيع األفراد دون استثناء فال ميكن تصور وجود شخص يف اتمع ال 
يتوفر على هذه اخلاصية أو ال يتمتع بتكوين قانوين وإن حدث ذلك فهذا يعين أنه منقطع عن 

عن التأقلم واإلندماج  اجيعله عاجز وهذاخلطاب القانوين اتمع وليست لديه أي قدرة لفهم ا
يف اتمع الذي يعيش يف كنفه فتزيد بذلك فرص إنغماسه يف عامل اجلرمية واإلجرام، ويترتب 
على هذه الرؤية أن اإلنسان القانوين أو الشخص الذي يتمتع بتكوين قانوين كامل كما أشرنا 

ب القانوين والقادر على استيعابه وتطبيقه خبالف أغلب إليه سابقا هو الوحيد املعين باخلطا
ن ونذكر يف هذا املقام بأأفراد اتمع الذين يعانون عجزا يف اإلملام بالقواعد القانونية، 

الفلسفة القانونية يف جمملها حتاول أن تتبىن طريقة حمددة يف التعامل مع الظاهرة اإلنسانية عامة 
تعتمد بشكل أساسي على صياغة خطاب أو نص قانوين يث حب والظاهرة اإلجرامية خاصة

موجه إىل اإلنسان بشكل فردي وليس كخطاب موجه إىل جمموعة من األفراد بشكل مجاعي 
فاملسؤولية الفردية عن األفعال اإلجرامية هي املعيار الوحيد الذي جيب أن يأخذ بعني اإلعتبار 

نوجه إاما أو نوقع عقوبة على جمموعة من يف توقيع اجلزاء وليس من املنطق أو العدل أن 
على عالقة  كونهاألفراد بذريعة ارتباطهم بالشخص ارم ارتباطا عائليا أو مهنيا أو رد 

  .1عابرة به
إستيعاب فهم و النظرية القانونية وقدرتها على:  أوال

 األفرادواقع 

ديثة تعتمد على مبدأ أساسي إن النظرية القانونية املعمول ا يف القوانني الوضعية احل
يتمثل يف ضرورة خضوع أي واقعة مادية لتقييم وتكييف قانوين مناسب، مبعىن آخر فإن أي 
قضية جزائية تعرض على القضاء تستوجب إتباع القاضي اجلزائي موعة من اإلجراءات 

للنص، ويف اجلوهرية حىت يكون حكمه شرعيا وجماريا للعدالة ومتماشيا مع الروح القانونية 
ظل هذه الرؤية الفقهية فإن هناك عدد من الشروط اليت جيب توفرها حىت يتمكن القاضي 
اجلزائي من النظر يف القضية بكل موضوعية من أمهها متتعه باستقاللية تامة يف إختاذ القرار 
 الفاصل يف القضية املعروضة أمامه وكذلك قدرة فكرية وجتريبية متكنه من التكييف املناسب
للوقائع كما ال ننسى أن املوضوعية املطلوبة يف حكمه شرط أساسي يف جناح هذه العملية 

                                                 
1 - Bjarne Melkevlk, Reflexions Sur La Philosophie Du Droit, presses de l’université de Laval, édition Marquis, 
Québec, 2000, p : 133-148 
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فتكامل مجيع هذه اخلطوات من شأنه أن يساهم يف حتقيق ما يصطلح عدد من رجال القانون 
، ولكن بالرغم من تطلع القانون ومن ورائه رجال القانون 1على تسميته باإلستقرار القانوين

مة التشريع وإصدار هذه القوانني إىل تبين خطاب شامل حماوال استغراق مجيع املكلفني مبه
الوقائع والظواهر اإلنسانية وإدراجها كجزء من نظامه إىل أن النص القانوين لن يكون أبدا 
موافقا بشكل دقيق وائي مع احلالة املعروضة على القضاء وهذا مهما بلغت نباهة وعبقرية 

النص القانوين، ويف مثل هذه احلاالت يلجأ القاضي إىل جمموعة من القائمني على صياغة 
اخليارات املستوحاة عادة من جتربته املهنية يف سلك القضاء تساعده حتما يف معاجلة القضية 
املطروحة بني يديه، نستنتج مما سبق أن مهمة القاضي ليست سهلة وتبدو للوهلة األوىل على 

املشرع جهدا كبريا لتجاوز هذا التفاوت الظاهر بني  أا جد مستعصية حىت وإن بذل
الصياغة النظرية للقانون والبعد اإلنساين للظاهرة اإلجرامية، ومن هنا يظهر جليا أن النظام 
القانوين املطبق حاليا يواجه مشكلتني رئيسيتني أوهلما تتعلق باملعرفة النسبية للواقع من طرف 

مليدانية املتعلقة به أما املشكلة الثانية اليت ال تقل أمهية عن القاضي وجهله لكثري من احلقائق ا
األوىل فتتمثل يف عجز القاضي على حتقيق األهداف اليت سطرها املشرع سلفا من خالل 

املعاصرين على أن فهم الواقع  إنشائه للنص القانوين، ويرى عدد من الفالسفة القانونيني
وريا لتطبيق سليم للقانون وهذا بدوره لن يتأتى إال العملي واملعيشي لألفراد يعد شرطا ضر

  . 2باإلملام بطريقة تفكري اإلنسان العادي يف ظروف معينة
 تطبيق القانونمسألة :  ثانيا

إن صياغة نص القاعدة القانونية يعود بدرجة أوىل إىل فكر قانوين حمض يستمد   
القانونيني الكبار أو من أحداث  قواعده ومبادئه من أفكار واجتهادات فقهية لبعض املفكرين

، وبالرغم )كالثورة الفرنسية مثال ( تارخيية ال تزال آثارها وتأثرياا قائمة إىل غاية يومنا هذا 
من حماولة املشرع التوفيق بني طريقة تفكريه القانونية التقليدية املتأثرة إىل حد ما باملاضي 

إىل أنه  متنوع ومتغري ة واقع ثقايف وإجتماعي جديدالبعيد وإرادته الكبرية واملتواصلة يف معاجل
مل ينج من تبعات هذا التناقض الرهيب الذي انعكس بشكل الفت على توسع اهلوة بني فكر 
قانوين غدا أسريا لبعض األفكار النظرية اليت ال جتد هلا طريقا إىل الواقع العملي أو امليداين 
                                                 

  " ال يخضع القاضي إال للقانون : "  147الدستور الجزائري في مادته  ينص -  1
2 - Jean M.Broekman, op.cit, p :27-29 
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ر وتتوق دائما إىل فرض منط عيشها اليت تراه ورغبة إنسانية تسعى للتحرر من هذه األفكا
يتناسب مع بيئتها ويستجيب إىل بعض املعايري واملبادئ اليت تلقى إمجاعا واتفاقا لدى البشرية 
مجعاء كالعدالة واملساواة واألمن وغريها من املفاهيم اليت تعرب عن مستوى الوعي الذي مييز 

الذي يواجهه الفكر القانوين احلديث يف مجيع  أي جمتمع يف زمان ومكان معينني، إن التحدي
ااالت وباخلصوص فيما يتعلق بالظاهرة اإلجرامية هو أن عملية صياغة النصوص القانونية 
تقوم أساسا على فكرة جمردة غالبا ما تكون تعبريا عن قيمة إجتماعية أو ثقافية حتوز على 

قبل السلطة احلاكمة على الواقع املعاش،  تقدير األفراد واتمع ويتم ترمجتها وتطبيقها من
ومن أجل فهم هذه املسألة يتعني علينا أوال أن تساءل حول مدى فعالية هذه اآللية يف حتقيق 
التوافق املنشود بني ما يراه املشرع القانوين من سلوك يستحق التجرمي والعقاب غايته يف ذلك 

اعية بشكل عادي هذا من جهة ومن جهة ضمان إستقرار اتمع وإستمرارية احلياة اإلجتم
أخرى اإلعتقاد الذي يسود عادة اتمع غداة تطبيق قاعدة قانونية جديدة بدعوى أا تشكل 

ويبدون مقاومة  ما يعتقدونه يتعارض أحيانا معحلريتهم وتقييدا لنشاطام وهذا  اانتهاك
وانني اجلزائرية بشكل عام ، وتصبح املسألة أكثر تعقيدا بالنسبة للق1شرسة ملنع تطبيقه

والقانون اجلزائي بشكل خاص فكلنا يعلم أن هذا األخري يستمد مرجعيته ومصدره من 
القانون الفرنسي الذي يغلب عليه يف بعض األحيان الطابع اإليديولوجي الذي نشأ يف مرحلة 

هوبز النهضة األوروبية والذي تأثر بأفكار بعض الفالسفة الذي مهدوا هلذا التغيري ك
ومونتيسيكيو وغراسيوس وتوجت حماوالت هؤالء املفكرين بإصدار قوانني جنائية غري 

أوضاع وظروف معينة واكبت  يف ظل 1810مسبوقة على غرار قانون نابليون الصادر يف 
احلياة اإلجتماعية وعكست جانبا مهما من احلالة الثقافية السائدة آنذاك، هذا التشخيص 

جلي حجم اهلوة اليت مافتئت تتوسع بني أفكار قانونية نشأت يف  األويل يظهر لنا بشكل
واقع معاش متأخر يتميز بالتغري بني ظروف وبيئة معينة وأريد هلا أن تنظم حياة األفراد و

والتحول السريع مما ينجم عنه عدم مسايرة النظام القانوين املعمول به للوضع السائد يف 
املفكرين فإن هوية اإلنسان الواجب تداركها تقع يف  اتمع واألجدى كما يعرب عنه بعض

                                                 
1 - Philippe Robert, Le citoyen, le crime et l'état, librairie Droz, Genève, 1999, p : 34 
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، وكإطاللة 1أكثر من ذلك فقد تتجاوز احلاضر الذي نعيشه املستقبل وليس يف املاضي بل
يتراءى لدينا أن معظم نصوصه وقوانينه  1966على قانون العقوبات اجلزائري الصادر سنة 

لقول بوجود عدد ال بأس به من املواد مستوحاة من قانون العقوبات الفرنسي حىت أنه ميكن ا
نصا وروحا باإلضافة إىل ذلك نالحظ إرتكاب أخطاء فادحة خصوصا عند ترمجة  ةاملتطابق

النصوص القانونية وما ترتب عن ذلك من تبعات خطرية عند تطبيقها من قبل القضاة 
حة وغري املتوقعة ، ولتدارك هذه اهلفوات الفاض2املدعوين للفصل قي القضايا املعروضة أمامهم

جلأ املشرع اجلزائري يف العديد من املرات ويف فترات متقاربة ومتوالية إلصالح هذا اخللل عن 
طريق تعديل العديد من املواد كما جيب التذكري إىل أن جمموعة القوانني التكميلية اليت 

عقوبات صدرت الحقا كانت دف بصفة أساسية إىل تدارك النقائص املسجلة يف قانون ال
وكذلك التعامل مع بعض السلوكات اإلجتماعية اليت مل تكن معروفة سابقا وبدأت تتفاقم يف 
اتمع اجلزائري وأثرت بشكل مباشر على احلياة اإلجتماعية باإلضافة إىل كوا متثل ديدا 

لكن هذا املوقف وإن كان ضروريا إتسم بالتسرع وإفتقد  ،جديا على االستقرار اإلجتماعي
دراسة علمية  للتحضري املسبق فال ميكن توقع جناح مشروع قانوين جنائي ما مل يستند على

وافية وموضوعية سابقة للواقع اجلزائري واألخذ بعني اإلعتبار  مجيع خصائصه اإلجتماعية 
والثقافية، ونظرا لعدم وجود مثل هذه اآلليات يف متابعة الشأن اإلجتماعي احمللي مل يكن 

زائري خيارا آخرا سوى إستنساخ جتارب دول أخرى ختتلف إختالفا كليا عن للمشرع اجل
اتمع اجلزائري وزاد األمر تعقيدا عندما كان يكتفي فقط بنقل حريف للنصوص القانونية 

، هذا 3الواردة يف املنظومات القانونية لبعض الدول األجنبية الرائدة والسابقة يف هذا امليدان
دفعنا إىل التساؤل عن جدوى هذا الطريقة يف مكافحة اجلرمية وإىل أي الوضع غري الطبيعي ي

مدى ميكن إدماجها ضمن النسق اإلجتماعي والثقايف الكفيل بأن حيفظ اإلستقرار واألمن 
  . داخل اتمع

  

                                                 
1 - Jean M.Broekman, op.cit, p :33 

  .يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم يلذا 1966 سنة يونيو 08الموافق ل  1386 معا صفر 18 في رخمؤ 156 -66قم ر ألمرا - 2
3 - Otto Pfersmann,Gérard Timsit,  Raisonnement juridique et interprétation, publication de la Sorbonne, Paris, 
2001, p : 11  
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 الدولة والعدالة الجنائية: ثالثا 

على األفراد خيص من املتفق عليه لدى مجيع اتمعات أن سلطة تقرير العقاب وتوقيعه   
فقط الدولة دون باقي املؤسسات اإلجتماعية األخرى املنتشرة يف اتمع لكن املثري 
لإلستغراب والتساؤل يف آن واحد هو أن هذه املهمة اليت تضطلع ا الدولة املمثلة يف 

لة، اجلهاز األمين املكلف بالتحري والبحث عن ارمني وتقدميهم للعدا( مؤسساا املختلفة 
اجلهاز القضائي وما حيتويه من حماكم وجمالس وأخريا املؤسسات العقابية املكلفة باستقبال 

قد يشوا نوعا من الغموض ينعكس سلبا على موقف األفراد ورؤيتهم هلذا اجلهاز ) املدانني 
اهلام يف اتمع، فال أحد ينكر االرتفاع املذهل لنسبة اجلرمية يف أيامنا هذه حيث بلغ 

إىل إرباك الوضع اإلجتماعي اهلش  ذلك ستويات قياسية مل يعهدها جمتمعنا من قبل فأدىم
أصال وأصاب الضمري اجلمعي أو الوعي اجلماعي بالصدمة وسيطرت فكرة قامتة مفادها أن 
الدولة أصبحت عاجزة عن مواجهة اجلرمية والتصدي ملضاعفاا املكلفة وأصبحت الشكوك 

السمة الغالبة يف احلياة اإلجتماعية فنتج ذلك اهتزاز ثقة األفراد يف واملخاوف واهلواجس هي 
الدولة وعجل إىل بروز نزعة فردية ومجاعية دف إىل مأل الفراغ الذي تركه تراجع الدولة 
على الصعيد األمين، ومن أمثلة ذلك ما نشاهده يوميا يف أغلب مناطق البالد من تكون 

صا تلك اليت تعرف ترديا أمنيا ملحوظا تتعقب ارمني جمموعات على مستوى األحياء خصو
وتوقع عليهم يف بعض األحيان عقوبات بدنية خارج الشرعية القانونية كما أن التراجع غري 
املفهوم للدولة دفع ببعض األفراد للجوء إىل وسائل بدائية متكنهم من مواجهة اجلرمية ودفع 

وقت، إن املالحظ للحالة السائدة اليوم هو تنامي اخلطر احملدق م الذي قد يلحقهم يف أي 
شعور عام يتمثل يف استنكار األفراد الستفحال اجلرمية وإدانتهم لعجز الدولة وإستغرام لعدم 

، كما ميكننا أن 1قدرا على مواجهتها وفشلها الذريع يف التصدي حبزم للمجرمني واجلاحنني
ت والعقوبات املوقعة من قبل السلطات القضائية نعترب الرد الفردي واجلماعي على اجلزاءا

املختصة على أا تتميز بعدم القبول قد تصل أحيانا إىل حد االستهجان لسبب بسيط وهو 
كوا تتساهل وتتراخى يف توقيع عقوبات زاجرة ورادعة جتاه ارمني املرتكبني لألفعال 

                                                 
1 - Jean-Pierre Fofé Djofia Malewa, Justice pénale et réalités sociétales: de l'analyse du modèle RD Congo à la 
formuation d’une politique criminelle participative, l’Harmattan, 2007, Paris, p : 323 
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بني اإلنسان كعنصر أساسي  اإلجرامية فيؤدي ذلك حتما إىل ضعف االلتحام والتواصل
  .والدولة املسند هلا محايتهوفاعل يف احلياة اإلجتماعية 

 

 : الفرع الثاني 

  1خطاب ذو طبيعة خاصة: القانون 

يبدو للوهلة األوىل أن القانون هو جمرد نص مكتوب يتضمن حكم أقره املشرع غايته   
الستقرار واألمن داخل اتمع، إن األمسى والوحيدة هو تنظيم احلياة اإلجتماعية مبا يضمن ا

التسليم ذا الرأي من شأنه أن حيجب عنا الكثري من احلقائق املرتبطة بالقانون وعالقته بواقع 
اإلنسان ويؤدي بنا يف اية املطاف إىل تعميق اهلوة بني اخلطاب القانوين كضرورة حياتية 

لواقع املعاش مبا يتمتع به من لإلنسان ال ميكن اإلستغناء عنها أبدا ومن جهة أخرى ا
الدقة بني املفهومني السابقني  ىخصوصيات وما يتميز به من تناقضات، فرسم العالقة مبنته

ليس باملهمة السهلة ولن ختلو بالتأكيد من الصعوبات وجيعل صياغة نص قانوين من أعقد 
القانونية يف األعمال املنوطة باملشرع خصوصا إذا ما وضعنا نصب أعيننا أن السياسات 

جمملها وإن كانت يف ظاهرها ترتبط بالفقه والفلسفة القانونية إىل أن ذاك ال ينفي عنها صفة 
أساسية تتمثل يف خضوعها وتأثرها مبوقف ورد فعل املخاطبني بالنص القانوين وباألخص 

با ضمن التفسريات والتأويالت الصادرة عن املخيلة الشعبية للسلوكات اإلنسانية واملدرجة غال
اخلري والشر، املقدس ( الثنائية املشهورة املسيطرة على منط وطريقة تفكري اإلنسان املعتادة 

، وكنتيجة طبيعية هلذه املقاربة فإن القانون هو عبارة عن ترمجة  2)اخل  .....والنجاسة 
ىل وال بدرجة أو) أخالق، عادات، دين، قيم ثقافية ( مباشرة وفعلية لإلرث الثقايف اإلنساين 

ميكن يف أي حال من األحوال فصله عن الواقع احلقيقي لألفراد الذي يتجه يوما بعد يوم حنو 
أن مهمة القانون تكمن فقط يف حتقيق  اآلن هوأن اإلعتقاد السائد  من التعقيد، وبالرغم

 إلستمرار احلياة العادية لألفراد يف حدها األدىن إىل أن هذا التوازن والتوافق الضروريني

                                                 
1 - Mark Van Hoecke, Définitions légales et interprétation de la loi , Droit et société, revue international de 
théorie du droit et de sociologie juridique, n˚8, librairie générale de droit et jurisprudence, C.R.I.V, Paris, 1988, 
p : 101-111 
2 - Kostas Beys, le problème du droit et des valeurs morales: L'aventure humaine, entre le bien et le mal, 
l’Harmattan, Paris, 2004, p : 25-46 
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التوصيف يتناسى العديد من احلقائق املهمة واليت ميكن التأكد منها بكل سهولة يف احلياة 
العملية فالزال إىل يومنا هذا تراودنا شكوك حول جدوى تطبيق القانون بكل عدالة مادام أنه 
يف خدمة مصاحل معينة مرتبطة بطبقة إجتماعية هلا نفوذ وسيطرة كاملة على احلياة 

واملالحظ كذلك أن اللغة املستخدمة يف النصوص القانونية وبالرغم من  ،1اإلجتماعية
مسحتها األكادميية إىل أا تبدو لدينا متأثرة بالثقافة الشعبية وتستلهم معانيها من القيم الثقافية 
السائدة يف اتمع والتراث املشترك اليت تعاقبت عليه أجيال متتالية وعلى فترات طويلة ومن 

  :من شرح نرى أنه من املهم التعرض إىل النقاط األساسية التالية  أجل مزيد
 الخطاب القانوني وقدرته على تشخيص الواقع:  أوال

كما عربنا عنه سابقا فإن اخلطاب الذي يتضمنه النص القانوين ال يرتقي إىل حد 
فهو  وصف الواقع الذي يعيشه اإلنسان بدقة متناهية كما هو مشاع بل على العكس من ذلك

يكشف عن خضوعه واستسالمه للثقافة السائدة واملهيمنة يف اتمع واملؤسسات املختلفة اليت 
، ومما يعزز هذا القول 2حتكم سيطرا على النظام اإلجتماعي وتفرض رؤيتها وإرادا الفعلية
اما عن فكرة مستقلة مت هو اتفاق عدد كبري من الباحثني واألنثروبولوجيني على اعتبار العدالة

القانون وهذا األخري ال يقوم يف العادة إال على حقائق أخرى أو مصاحل يكتفي املشرع 
بتحديدها، وبالتايل جند أنفسنا كممارسني قانونيني جمربين على االستعانة بالتفسريات اليت 
جيتهد يف تقدميها كل من القضاة عند إصدارهم األحكام املختلفة أو باألحباث اليت يسعى من 

الهلا منظري القانون من فقهاء ومفكرين على فك الغموض الذي يلف النصوص القانونية خ
وتوضيح مواطن اخللل فيها، وبالفعل يتداول يف املمارسة القضائية وخاصة لدى احملامني على 
إبراز أن املادة القانونية اليت استندت إليها سلطة اإلدعاء يف توجيه اإلام للمتهم ال تنطبق 

على الواقعة املعروضة خصوصا ما إذا سلمنا أن مبدأ الشرعية الذي يقوم عليه القانون كليا 
يعتمد بشكل كبري على حرفية النص القانوين  3)املادة األوىل من قانون العقوبات ( اجلنائي 

وأي خروج عنه يؤدي بالضرورة إىل نفي الوصف اجلنائي على فعل املتهم ويبقى للسلطة 
ة يف شخص القاضي حسم هذه املسألة مع تربير منطقي وعقالين ملوقفه القضائية املمثل

                                                 
1 - Jean M.Broekman, op.cit, p :147-158 
2 - Kostas Beys, op.cit, p : 83 
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بالرجوع طبعا إىل القانون، هذه املمارسة القانونية تظهر لنا بشكل واضح ووفقا للنظرية 
الكالسيكية أن القانون ما هو يف حقيقة األمر إال وسيلة تتقاذفها أطراف إجتماعية فاعلة يف 

يف تقدمي تعريفها اخلاص للسلوك اإلنساين وقياسه مبا هو وارد  اتمع كل واحد منها جتتهد
يف النص القانوين، وتكتمل لدينا الصورة إذا ما أجرينا دراسة متأنية لألحكام القضائية اليت 
تصدرها وزارة العدل ضمن ما يسمى باملدونات القضائية اليت تضم خمتلف األحكام الصادرة 

ليت تعكس بشكل جلي موقف السلطة القضائية من موضوع عن اجلهات القضائية املختصة وا
معني يف حالة غموض النص أو وجود التباس يعترض تطبيقه، ولقد جرت العادة يف خمتلف 
الدول والتشريعات القانونية وبدرجات متفاوتة على االعتراف بأمهية هذا املصدر يف تنوير 

  .لسائدة واملهيمنة يف اتمعالقضاة وتشخيصهم للواقع وفهمه مبا يناسب الثقافة ا
  الخطاب القانوني صياغة : ثانيا

يتم تعريف اخلطاب القانوين بكونه ميثل جمموعة من العناصر اللغوية منظمة وفق منهج   
حتت طائلة نقض  هومبادئ قانونية حمددة وعلى القاضي أن ميتثل للنص القانوين بكل حذافري

جهة الرقابة العليا يف الدولة وختضع لسلطتها مجيع  حكمه من قبل احملكمة العليا باعتبارها
، واخلطاب القانوين تبعا للفقه القانوين التقليدي الكالسيكي جيب 1احملاكم األدىن منها درجة

أن يوازن بني ما يتضمنه هذا اخلطاب ككالم موجه لإلنسان واحلقيقة اإلجتماعية اليت 
ون طريقة فريدة من نوعها تساعد مجيع يعايشها ولبلوغ هذه الغاية ابتكر رجال القان

على قياس وتطبيق اخلطاب الذي ) قضاة وحمامني على السواء ( املشتغلني جبهاز العدالة 
يتضمنه النص القانوين على الواقعة املادية املعروضة بشكل سليم حىت ال تقع أية جتاوزات 

أا أن تؤدي إىل إستعمال ال بد منه من أجل تبديد مجيع املخاوف اليت من ش ءوهذا اإلجرا
يف حقيقة األمر إال عملية التكييف القانوين  هذه الطريقة ما هيخاطئ أو تعسفي للقانون، 

الزما لتطبيق القانون والتأكد من مدى مطابقة النص على الوقائع اإلجرامية  االيت تعترب شرط
اإلجراءات ضمن ي وحتديد مسؤولية الشخص املوجه إليه اإلام بارتكاب الفعل اإلجرام

القانونية املنصوص عليها، وعملية التكييف القانوين بالنسبة للباحثني األنثروبولوجيني ليست 
بالسهلة فالشخص املكلف ا وهو القاضي يتعني عليه أوال أن يضبط وحيدد طبيعة العالقة 

                                                 
1 - Jean M.Broekman, op.cit, p :153 
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عادي املكلف الفرد ال( بالشخص املُخاطَْب ) املشرع (  اليت تربط بني الشخص املُخاطْب
كما أن من بني الصعوبات اليت تطرأ على سري هذه العملية املعقدة هو ) باخلضوع للقانون 

اإلنتقال من اإلطار النظري والتجريدي الذي يستمد منه النص القانوين روحه وشرعيته إىل 
 يدي عملية التحقق من مطابقة هذا النص على احلالة أو الواقعة املادية احلسية املوضوعة بني

القاضي، ويف األخري نأيت على أصعب مرحلة يف هذه العملية واليت تتمثل يف مدى إلتزام 
القاضي بالنص القانوين فهل تقتصر مهمته على التطبيق احلريف والضيق للنص القانوين املراد 
تطبيقه على الواقعة املادية املعروضة عليه أم عليه أن جيتهد برأيه يف حالة وجود غموض أو 
إلتباس جيعل من تطبيق النص على الواقعة أمرا مستحيال وتزداد املشكلة أكثر تعقيدا يف حالة 

، لإلجابة على السؤال نشري 1ما إذا كانت الوقائع اجلرمية ينطبق عليها أكثر من نص قانوين
لى اخلصوصية اليت يتمتع ا القانون اجلنائي بالنظر إىل باقي القوانني األخرى تفرض ع أوال أن

القاضي اإللتزام قدر املستطاع حبرفية النص والبحث جبد يف اإلرادة احلقيقية للمشرع وكنتيجة 
لذلك فإن النص اجلنائي يقتصر تطبيقه فقط على احلاالت اليت ال لبس فيها أي أنه مبجرد 
توافر مجيع أركان اجلرمية ومطابقتها للوقائع اليت صاحبت إرتكاب الفعل اإلجرامي فإن ذلك 

يف احلاالت األخرى اليت يتداخل فيها الشك باليقني أي  عد كافيا للنطق حبكم اإلدانة، بينماي
أن النشاط املادي يشوبه نوعا من الشبهة وال يتطابق كلية مع النص القانوين فهذا يعد سببا 
كافيا إلخالء سبيل املتهم ونفي الوصف اإلجرامي عن الفعل موضوع الرتاع فال يصح أن 

  .م أساسه الشك والغموض حتت طائلة النقض واإلبطاليصدر حك
 الخطاب القانوني وممارسته في الواقع العملي : ثالثا

لغة قانونية اختريت ألفاظها  تقتضي القواعد املتبعة يف تنظيم احلياة اإلجتماعية استعمال
باال بعناية ودقة جد متناهية من قبل خمتصني هم على درجة عالية من التكوين والدراية 

القانوين ومضطلعني على األغلب باألوضاع اإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية السائدة يف 
جمتمع ما وهذا جتنبا ألي سوء فهم قد يعطل التطبيق السليم للقانون، ولكن هذا احلرص يف 
ة االرتقاء بلغة اخلطاب القانوين قد يعترضه مجلة من املشاكل لعل أمهها هو املمارسة اليومي

للقانون من طرف رجال القانون وما قد يتبع ذلك من تأثريات سلبية على روح النص 

                                                 
1 - Béatrice Géninet, L'indispensable du droit pénal,2ème édition, studyrama, Paris, 2004, p : 33 
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القانوين ومتاسكه فيضفي عليه ملسة جديدة مل تكن موجودة فيه من قبل ويعطي رمبا معىن 
معدل غري املعىن الذي أراده املشرع أثناء إصداره للنص القانوين، ويف هذا السياق نشري أن 

ن قبل رجال القانون قد يدفع هؤالء يف كثري من األحيان إىل إنشاء جمموعة تطبيق القانون م
من املصطلحات غري واردة يف التقنينات املكونة للنظام القانوين وتعد مرجعا مهما يساعد على 
فهم النص القانوين والكشف عن اإلرادة احلقيقية للمشرع أكثر من ذلك فإن املمارسني 

ئي وعن طريق آليات أو تقنيات معينة يعملون على تفسري وتكييف للعمل القانوين أو القضا
الوقائع املادية املعروضة على القاضي مبا يتالءم مع القيم الثقافية السائدة يف اتمع خاصة إذا 

تنصب على إعطاء أمهية  كان النص القانوين يتميز بالعمومية فتصبح مهمة رجل القانون
اآلداب العامة ومن خالل هذه الثغرة حياول جاهدا إلبداء قصوى ملفهومي النظام العام و

، وكرد فعل على هذا املوقف 1موقفه ودعوته املستمرة لضرورة توسيع تأويل النص القانوين
يعترض الكثري من رجال القانون على مبدأ توسيع اإلجتهاد يف تطبيق النص القانوين واإلكتفاء 

بلغت تعقيدات الواقعة اإلجرامية ويف الطرف النقيض  فقط حبرفية النص واإللتزام بروحه مهما
يتمسك علماء اإلجتماع واألنثروبولوجيا مبنح القاضي قدرا كافيا من اإلستقاللية أثناء تطبيق 

احلريف بالنص  مالنص واخلروج يف بعض األحيان وعلى سبيل اإلستثناء على مبدأ االلتزا
لظاهرة اإلجرامية أن هذا املوقف يعطي داللة القانوين ويرى عدد من املهتمني والدارسني ل

واضحة حول نية رجل القانون مهما كانت صفته ووضعيته يف النظام القانوين املطبق يف 
إعادة إحياء اإلرث الثقايف املتغلغل يف الساحة اإلجتماعية ودجمه بأي طريقة جمتمع ما على 

، وبالرجوع إىل مسألة بناء اخلطاب 2معكانت مبناسبة تطبيقه للنظام القانوين الساري يف ات
القانوين نذكر أنه يتم صياغته إبتداءا من فكرة مرتبطة بواقع معني على أن يتم فيما بعد 
صقلها وذيبها وفقا إليديولوجية قانونية معينة تتماشى مع النظام الثقايف املعتمد يف اتمع 

ى مجيع سلوكات األفراد وطريقة حبيث أن هذا النظام تبدو سيطرته وهيمنته واضحة عل
تفكريهم، فالقانون تبعا هلذه الرتعة التحليلية تتحدد وظيفته األساسية يف إضفاء طابع 
املشروعية على القيم الثقافية املسيطرة على اتمع مبعىن أوضح أن القانون يتم توظيفه يف 

                                                 
1 - Franklin Kuty, op.cit, p :129 
2  - Jean M.Broekman, op.cit, p :162 
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موجه جلميع قالب لغة تقنية راقية ختدم باألساس هذه القيم ضمن خطاب متجانس 
  .1األشخاص بدون استثناء

من خالل ما سبق شرحه تتضح لنا جبالء معامل النظرية احلديثة يف حتديد طبيعة 
اخلطاب القانوين السائد يف النظام القانوين الغريب وكل من يسري يف فلكه على غرار القانون 

اب ذو طابع خاص الوضعي اجلزائري املتأثر باخلصوص بالنظام القانوين الفرنسي، فهو خط
يقتضي لكي ينتج أثاره جتاه مجيع املخاطبني بدون إستثناء أن يتوفر على أربعة شروط أساسية 

  :تتمثل يف
جيب أن يكون موجها إىل  إن اخلطاب القانوين: الشخص املوجه إليه اخلطاب  – 1

احلقوق  إنسان له كيان مستقل يتمتع باألهلية الكاملة ألداء واجباته ويتمتع أيضا جبميع
  . فالقانون وجد أصال خلدمة اإلنسان فال ميكن إذن جتاهله أو جتاوزه

إن اإلنسان الذي خيضع للقانون جيب أن يتميز بطريقة تفكري عقالنية وواعية  – 2
لفهم اخلطاب القانوين وتطبيقاته كما جيب توافر روح املسؤولية لديه لئال تطغى املصلحة 

  .ماعيةالفردية على حساب املصلحة اجل
جيب التسليم بشيوع ظاهرة إنسانية ال ميكن نكراا أو إلغائها مهما كانت  – 3

أو اموعات  دالصراعات والرتاعات الناشئة بني األفرا يالظروف والتطورات أال وه
اإلجتماعية كما أن هذه الظاهرة تعد جد طبيعية يف احلياة االجتماعية وسببا مباشرا يف وجود 

  .د إليه مهمة حل هذه الرتاعات وإستعادة األمن الذي تأثر بسببهاالقانون املسن
تدخل القانون إلستعادة األمن وفك الصراعات الناشئة بني األفراد تعترب  إن – 4

مرحلة مؤقتة تنتهي بانتهاء مربراا، فاألصل هو اإلستقرار والتوازن اإلجتماعي أما إرتكاب 
و املؤسسات القانونية إىل استنفار كل قواعدها إلستعادة اجلرمية مثال فهو اإلستثناء الذي يدع

  . 2الوضع الطبيعي السابق
 

 

                                                 
1 - Lily Stylianode, Anthropologie et droit: Intersections et confrontations, revue semestrielle d’anthropologie et 
d’histoire, éditions Karthala, Paris, 2004, p: 352-361 
2 - Jean M.Broekman, op.cit, p : 164 
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 : الفرع الثالث 

 القيم التي يدافع عنها القانون وأثر ذلك

 األفرادسلوك على 

تتخذ الذاكرة الشعبية موقفا حازما جتاه أي سلوك إجرامي يرتكبه أحد أفرادها معللة     
ة السائدة يف اتمع ولن ديا صارخا جلميع القيم الثقافية واإلجتماعيذلك بكون اجلرمية متثل تع

بال إال إذا أعقبت هذا السلوك الشائن برد قاسي وشايف يردع ارم بدرجة أوىل  يهدأ هلا
نفس الفعل، إن هذه القيم تعد جد وتكرار وبدرجة أقل كل من تسول له نفسه إتيان 

بشكل طبيعي وضمان حد أدىن من التوافق بني خمتلف  ضرورية الستمرار احلياة االجتماعية
األفراد واموعات اإلنسانية اليت متأل الفضاء اإلجتماعي، ومن أهم القيم اليت يسهر القانون 
على محايتها والدفاع عنها نذكر على سبيل املثال االحترام الواجب إتباعه جتاه األشخاص 

صوا من كل اعتداء قد يلحق ا أضرارا واحترام حياة كل إنسان مهما كان مركزه و
حمتملة، فسالمته اجلسدية واملالية وضمان أمنه وممتلكاته تعد أهم ركيزة للقانون ويف هذا 
اجلانب قد نظم املشرع اجلزائري مجيع هذه املصاحل يف قانون العقوبات اجلزائري وأوالها 

واجلدير بالذكر أن  ،ئم املرتكبةعناية خاصة ومتابعة دائمة وقرر عقوبات تتناسب مع اجلرا
املشرع يف تقريره مل هذه العقوبات حيرص دائما على بعث رسالة إىل مجيع األشخاص 
مفادها أنه يعي خبطورة املوقف الذي خلفته اجلرمية وأنه على استعداد دائم إلختاذ التدابري 

، ويف هذا 1 اتمع وقيمهمبصاحل هالالزمة والرادعة يف آن واحد جتاه جرأة ارم والمباالت
السياق ميكننا أن نلمس إرادة جادة من قبل املشرع على تشديد العقوبة احملتمل توقيعها على 
ارم ويتجلى ذلك عادة يف اشتمال النص القانوين على عدة فقرات كل فقرة تقترن جبزاء 

السبب حبسب  معني وهذا يف إطار تدرجي يناسب خطورة الفعل اإلجرامي املقترف ويعود
وإن كان ( املفكر اإلجتماعي دوركامي يف تبين املشرع موقفا حازما يف تشديد العقوبات 

يعود باألساس إىل رغبة الشارع وتأكيده على ) بدرجة أقل باملقارنة مع العهود السابقة 
الدفاع عن القيم اليت يشترك فيها مجيع األفراد بدون استثناء وبدون حتفظ كونه حيظى 

رامهم وخضوعهم وطاعتهم له فيقوي بذلك سلطته عليهم ويوجه نداءا للجميع مفاده باحت

                                                 
1 - Maurice Cusson, criminologie actuelle, Presses universitaires de France, 1re édition, Paris, 1998, p : 227 
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أن لديه إصرار دائم على متابعة ارمني مهما كانت املكانة اإلجتماعية اليت يشغلوا وتكفله 
، 1بتوقيع العقوبة عليهم بدون تردد وبالتايل ال أحد بإمكانه اإلفالت من العقاب الذي ينتظره

املوقف له ما يربره على إعتبار أن القيم اإلجتماعية اليت حتظى باحترام األفراد إن هذا 
ا، وإمجاعهم هي سابقة على وجود القانون وبداية ظهورها يتزامن مع بداية اإلنسانية ونشأ

رخني أن القوانني العقابية يف جمملها كانت يف بادئ األمر ذات وتذكر كتب الباحثني واملؤ
تطورت الحقا لتصبح ذات طبيعة مدنية ومع ذلك يعتقد بعض املفكرين  صبغة دينية مث

القانونيني واإلجتماعيني على رأسهم دوركامي بأن قانون العقوبات احلديث ال يزال حيتفظ إىل 
غاية يومنا هذا بالطابع الديين املوروث عن القوانني اجلنائية السابقة املندثرة وإن كان أقل 

قبل، ويتجلى هذا األثر يف االحترام الكبري الذي يكنه األفراد إىل  ا كان عليه منمموطأة 
خمتلف القيم واملصاحل اليت يدافع عنها قانون العقوبات وحرصه على صوا ومحايتها وقد 
يصل أحيانا إىل حد التقديس فيصبح أي مساس ا مبثابة تدنيس يستحق توقيع أشد العقاب 

ا إال  ارمني يعد مهمة نبيلة ال يستطيع القيامنس هؤالء مرتكبه  فتطهري اتمع من د على
قانون العقوبات، ويف مقابل ذلك تفقد القاعدة القانونية أمهيتها وهيبتها بالنسبة لألفراد إذا ما 
مت انتهاكها بشكل فاضح ومتكرر دون أن ينال منتهكوها أي جزاء صارم ويترتب على هذا 

التهوين من تطبيق القاعدة القانونية فتصبح عمليا غري قابلة الوضع شيوع ظاهرة االستهتار و
وتضعف سلطة الدولة املكلفة حبفظ األمن ويتولد شعور  ) ( tomber en désuétude للتطبيق

مشترك بني مجيع األفراد بضرورة مراجعة قواعد األمن داخل اتمع باالعتماد على طرق 
التصرفات البدائية اليت تذكرنا باإلنسان الذي جديدة وموازية ألجهزة الدولة  ناهيك عن 

عايش فترات املاضي كاالنتقام والتكتل يف جمموعات قبلية أو إثنية حتاول فرض وجودها 
وسلطتها ونظامها يف احلياة االجتماعية مع سعيها الدائم لتحييد النظام الرمسي والقانوين 

ية أن تعي حبجم املسؤولية امللقاة على للدولة الشرعية، ولذا يتعني على كل سلطة رمسية وشرع
عاتقها وأن ختتار أفضل السبل للتوفيق بني مبدأ الصرامة جتاه مرتكيب اجلرائم واحملافظة على 
القيم السامية اليت يشترك فيها مجيع األفراد وتنال رضاهم وقبوهلم دون أن ننسى بقية الفاعلني 

له يف كثري من اتمعات والدول خصوصا لدى  اإلجتماعيني اآلخرين، وجيد هذا املبدأ تطبيقا
                                                 
1 -Ibid, p :228 
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 تاألوساط السياسية فاحملصلة اليت جيب خنتم ا هذا الفرع تتلخص يف كون قانون العقوبا
حيتل حيزا جوهريا يف خميلة األفراد أمجعني ال ميكن ألي أحد أن ميحوه بكل سهولة أو 

 أو التضييق من نطاقه بإلغائه مستقباليستبعده من الذاكرة الشعبية لذا فمن سابق ألوانه القول 
  .1كما ينادي بذلك بعض فقهاء القانون احلديث ومنتسيب العدالة

 

 :الفرع الرابع 

 القاعدة القانونية ودرجة وعي األفراد بها  

تطرقنا يف العناوين السابقة إىل مسألة تثري اهتمام العديد من األنثروبوجيني املتخصصني 
نونية وتتمثل باخلصوص يف حتديد املكانة اليت حتتلها القواعد القانونية يف يف دراسة الظاهرة القا

ثقافة األفراد وتأثرياا املباشرة وغري املباشرة على سلوك األفراد وتصرفام اليومية، إن قياس 
تأثري القاعدة القانونية على سلوك األفراد واستجابتهم هلا يتوقف بدرجة أوىل على مدى 

ملامهم مبحتوى اخلطاب الذي تتضمنه وباملناسبة يتساءل العديد من متتبعي وعيهم ا وإ
الظاهرة اإلجرامية حول األسباب احلقيقية اليت تقف وراء استفحال اجلرمية بالرغم من تشديد 
العقوبات واختاذ كافة التدابري الالزمة للتقليل من نسبتها، إن الرد املناسب على هذا التساؤل 

 إعادة التفكري يف السياسة اجلنائية املتبعة واليت الزالت متأثرة إىل حد كبري يقودنا أوال إىل
بالنظرية الكالسيكية القدمية القائمة أساسا على فكرة الردع العام والردع اخلاص دون األخذ 
بعني اإلعتبار بشخصية اجلاين ونفسيته فال يعقل أن تكون العقوبة أو التدبري القانوين لوحدمها 

 لثين األفراد على اجتناب السلوك اإلجرامي وإنكاره، وقد الحت يف األفق آراء علمية كافيني
وأحباث تتفق كلها على نقد النظرية السابقة وتدعو إىل هجرها والبحث عن بديل آخر 
يتوافق مع الواقع اإلجتماعي والثقايف السائد حاليا وتدعيما هلذا الرأي بينت جل اإلحصائيات 

أن ارمني املعتادين على اإلجرام ال جيدون حرجا يف  تظهر العديد من الدولاليت أصدرا 
معاودة السلوك اإلجرامي مىت توفرت لديهم الفرصة الساحنة لذلك على الرغم من صدور 
أحكام قاسية يف حقهم وتعرضهم لعقوبات شديدة يف أغلب األحيان، ولتفسري هذه الظاهرة 

لباحثني أن مرد ذلك يعود إىل درجة الوعي الذي يتمتع به غري اإلعتيادية يرى جانب من ا

                                                 
1 - Thibaut Slingeneyer, la pensée abolitionniste hulsmanienne, Archives de politique criminelle, n° 27, Editions 
A. Pédone, Paris, 2005, p : 5-36 
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، فمعتادي 1األفراد ومدى استعدادهم لتقبل القاعدة القانونية والتجاوب معها بشكل تلقائي
اإلجرام يدرجون دائما ضمن فئة األشخاص الذي يتميزون بضعف اإلدراك فيتجاهلون 

عدة القانونية ويتميزون باإلضافة إىل ذلك التهديد الذي تنطوي عليه العقوبة املدرجة يف القا
قدرم وعجزهم على تقدير العواقب الوخيمة اليت قد تنجر عن أفعاهلم اإلجرامية  مبعد

بعكس األشخاص األسوياء الذي يلتزمون بالقانون واعني بأمهيته وضرورته يف احلياة اليومية، 
ا رسالة ذات مغزى فحواه أن القانون وتتوجيا ملا سبق فإن القاعدة القانونية ختفي بني ثنايه

وجد ألجل تبديد املخاوف والشكوك اليت جتتاح اتمع قبل وبعد ارتكاب اجلرمية مباشرة 
كما أنه قادر على إعادة الثقة اليت فقدت وطمأنة مجيع األفراد وكذا الضحايا الذين وقعوا 

من خالل األحباث اليت  ، ويف هذا السياق يرى كل من كيلياس ودي شريمان2ضحية اجلرمية
قاموا ا بأن وعي األشخاص بالقاعدة القانونية وإقتناعهم ا يتوقف على توافر جمموعة من 

  : 3الشروط حيددوا فيما يلي
جيب أن يكون مضمون القاعدة القانونية يتسم بالعقالنية والواقعية جتعل : أوال 

حكامها واجلزاء املرتبط ا ومهما بلغ املخاطب ا على استعداد دائم لتطبيقها واخلضوع أل
من صرامة فإنه حيظى بقبول مجيع األطراف كونه أوال وأخريا يهدف إىل محاية املصلحة 
اجلماعية والفردية على حد سواء، وكمثال على ذلك فإن خمالفة أحكام قانون املرور ال ميثل 

املخالفة نفسه، وعلى هذا أيضا أمن مرتكب  ديدا مباشرا بالنسبة للمجتمع فقط بل ميس
وبدون استثناء متفقون على ضرورة إحترام القاعدة القانونية واإلنصياع  األساس فإن اجلميع

هلا وهذا الوضع يساهم يف خلق انطباع عام بأمهية القانون وضرورة تفاعل مجيع األفراد معه 
  .وبكل إجيابية
ايتها املرجوة جيب أن يكون إن القاعدة القانونية حىت تنتج أثرها وتبلغ غ: ثانيا

املخاطب ا يتمتع مبكانة إجتماعية داخل اتمع ومندمج اندماجا كامال به وبطبيعة احلال 
تتوفر لدينا بيئة تتميز بالتناغم الثقايف واإلنسجام بني مجيع الفاعلني اإلجتماعيني مهما إختلفت 

                                                 
1 - Farid Bencheikh, La Symbolique de l'acte Criminel, Une approche psychanalytique, l’Harmattan, Paris, 1998, 
p : 155. 
2 - Maurice Cusson, la criminologie, op.cit, p : 190 
3 - Martin Killias., Précis de criminologie, Éditions Staempfli & Cie SA, Berne, 1991, p : 65 
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جزة يف عدة دول أن اإلنسان الذي مراتبهم ومواقعهم اإلجتماعية، وقد بينت اإلحصائيات املن
يتوفر على منصب عمل قار هو مهيأ بشكل أكرب على اإللتزام بالقانون مقارنة بأشخاص 

على  ةآخرين فقدوا مناصب عملهم ملدة طويلة وجترعوا مرارة البطالة فهم يلقون باملسؤولي
بل هؤالء بسهولة عاتق الدولة على ما أصام من ميش وبالتايل فمن غري املعقول أن يتق

مضمون النصوص القانونية بل على العكس من ذلك يصبحون أكثر تدمرا ومعارضة ملا 
  .يعتقدون أنه سبب املأساة اليت يعيشوا

إن القاعدة القانونية جيب أن تطبق بشكل صارم ومتواصل وبدون أي تردد فأي : ثالثا
عوهلا وجيعلها عرضة لالنتهاكات اون يف تطبيقها أو التساهل جتاه خمالفيها يضعف من مف

املستمرة وبذلك تفقد أهم خاصية فيها واملتمثلة يف عنصر اخلوف والرعب الذي جيب أن 
ينتاب املخاطبني ا ولنا أن نستشهد مبا يقع يوميا يف جمتمعنا من تصرفات تتمثل يف جلوء 

أو وازع مما يشجعهم  األفراد إىل التحايل على القانون بشىت الوسائل والسبل دون أدىن خوف
يف اية املطاف على التملص من القانون والنيل من هيبته واحترامه فيكون مآله يف األخري 

 تأثريهاوضعف  ناالندثار والتالشي الذي يترافق بدوره مع تراجع دور الدولة وإصابتها باهلوا
  .1على األفراد
يع األفراد جيب أن حترص إن القاعدة القانونية حىت تلقى جتاوبا من طرف مج: رابعا

دوما على حتقيق العدالة وصوا فهذا املبدأ يصطف من خلفه مجيع القواعد القانونية األخرى 
وال جمال ألي أحد منها أن يتجاوزها أو يتجاهلها وعالوة على ذلك جيب أن تضمن القاعدة 

ثناء أي طرف من القانونية مبدأ املساواة بني اجلميع فال ميكن بأي حال من األحوال إست
تطبيق القانون مهما كانت الضغوط وحىت تكتمل هذه الصورة يتعني على القائمني على 
تطبيق القانون وقبل تنفيذه أن يقوموا حبملة توعية الغرض منها هو القيام بإطالع مجيع األفراد 

نعيد النظر مبضمون النص القانوين ومغزاه واملصلحة اليت جينيها اتمع من ذلك وهنا جيب أن 
مادام أن أغلب الناس " ال يعذر اجلهل بالقانون " يف طريقة تطبيق املبدأ القانوين القائل 

جيهلون وجود نص قانوين ينظم حيام اليومية ولتفادي الوقوع يف مثل هذه املعضلة يقترح 

                                                 
1 - Farid Bencheikh, op.cit, p : 181                                 
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عدد من علماء اإلجتماع إطالق محلة دعائية وتوعية فعالة لصاحل مجيع األفراد تصاحب 
  .1قانون وقبل تطبيقه إصدار

من هذا املنطلق يبدو أن النظرية التقليدية يف تعاملها مع الظاهرة اإلجرامية مل تعد   
قادرة على جماراة التحوالت اليت طرأت على احلياة اإلجتماعية خصوصا يف بعدها الثقايف، فلم 

هم عرفت يف اآلونة يعد خافيا على أحد أن القيم اليت توجه سلوك الناس وتطبع طرق تفكري
األخرية وبشكل غري مسبوق عددا من التغيريات والتحوالت املتسارعة  كان من أهم نتائجه 

ضعاف الكثري من قوته اجلزائية اجلربية فعل سبيل ن اجلنائي معناه املتعارف عليه وإإفقاد القانو
يا وميكننا التحقق من املثال ال احلصر قوة الردع اليت اقترنت به مند األزل بدأت تتالشي تدرجي

زوال ذلك اإلحساس باخلوف  ذلك عن طريق قياس درجة خنوع األفراد له فيمكن مالحظة
الذي كان يسيطر على األفراد سابقا وجيعلهم دائما متوجسني ومتيقظني وملتزمني حيال 

  .2القانون ومن ميثله
ليت طرأت على احلياة يف وقتنا احلاضر وأمام تفاقم هذه املشكلة ومتاشيا مع التحوالت ا

اإلجتماعية والثقافية داخل اتمع ومن أجل مواجهة الظاهرة اإلجرامية يقترح بعض املفكرين 
القانونني ضرورة استبدال احلل األمين أو خاصية الردع املطلق للمجرم بفكرة أخرى وهي 

إقناع مجيع العدالة، أما مضمون هذه الفكرة فإنه يتمثل يف إتباع أسلوب جديد يتمثل يف 
األفراد جبدوى القانون وأمهية العقوبة املدرجة فيه يف استتباب األمن واالستقرار اإلجتماعي 
كما أن اخلطاب القانوين حيمل رسالة تذكري جلميع األفراد مبن فيهم ارم على خطورة الفعل 

لقيام مبثل هذا اإلجرامي وتنبيهه بال عدالة مثل هذه السلوكات وال أخالقيتها فاألفضل جتنب ا
الفعل ونبده، ومن اإلجيابيات احملسوبة على تطبيق فكرة العدالة أا أحدثت شرخا كبريا يف 
طريقة التفكري القانوين التقليدي وحاولت التقرب أكثر من منط تفكري اإلنسان العادي وبلغة 

هو يف حقيقة الذي يصيب اإلنسان وارم ما  جد مبسطة فتصور اجلرمية على أا ترمز للشر
األمر إال إنسانا يبدي نزعة عدوانية ويظهر إصرارا واضحا على خرق القانون دون أي حرج 
أو تأنيب للضمري كما ال يبدي أي أسف على الضرر الذي قد يلحق ضحيته جراء فعله 

                                                 
1 - Xavier Labbée, Introduction générale au droit: Pour une approche éthique, presses universitaires du 
Septentrion, Villeneuve, 2010, p :66 
2 - Maurice Cusson, op.cit, p : 192 
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اإلجرامي، ويف مقابل ذلك تربز العدالة اليت هي يف نظر اجلميع حتقيقا للخري ونصرا له وهي 
إجابة فورية وواضحة من اتمع على موقف وسلوك ارم وتبني جبالء أن القانون  متثل

مستعد للتعامل حبزم مع ارم وتذكره كذلك أن الضحية هلا احلق يف أن تتمتع باألمن 
واالحترام، وإمجاال ملا سبق فإن العقوبة من مهامها الرئيسية هو توجيه رسالة إىل مجيع 

العاديون بأن السلوك اإلجرامي  ن أوهلم اجلاين مث الضحية وأخريا املواطنوالفاعلني اإلجتماعيني
يتناىف مع القيم املشتركة اليت حيترمها اجلميع ويقيمون هلا وزنا وأن التفكري السليم الذي ينبغي 
على املواطن العادي إتباعه هو جتنب أي سلوك طائش غري حمسوب العواقب ومن األفضل 

سبق هلم إرتكاب جرائم بضرورة التخلي عن هذه الرتعة ودعوته إىل كذاك إقناع الذين 
، ولن يتحقق مراد اجلزاء الذي يضعه املشرع خدمة للقانون إال إذا كانت غايته 1التوبة

األساسية هو بسط العدالة والعدل ويترجم هذا املبدأ عادة وبصفة أولية يف القوانني اإلجرائية 
فاملتهم ) أو ما تعرف بالقوانني الشكلية ( زائية اجلزائري على غرار قانون اإلجراءات اجل

بإرتكاب جرمية ما له احلق يف مساعه والدفاع عن نفسه واحلكم املرتقب صدوره جيب أن يبىن 
على أساس اجلزم واليقني ويتناسب مع خطورة الفعل اإلجرامي املرتكب وتشري دراسة 

مريكية أن األشخاص الذي تعرضوا إىل سوء أجريت يف مدينة شيكاغو بالواليات املتحدة األ
املعاملة والتمييز من قبل اجلهات املكلفة باألمن كانوا أكثر الناس رفضا للقانون ويتغلب 
لديهم استعداد خمالفته وعدم االمتثال له ويف هذا الصدد فإن أمهية فكرة العدالة ووظيفتها 

رام القانون أكثر من التلويح بالعقوبة القيمة يف حتسيس األفراد تتجلى بوضوح يف ضرورة احت
نفسها، وتأكيدا ملا سبق أبانت العديد من الدراسات واألحباث اليت أجراها علماء النفس بأن 
الشعور بالعدالة له دور كبري ليس يف توجيه تصرفات األفراد فحسب بل ميتد أيضا ليؤثر يف 

م اليومية سواء تعلق باجلانب مجيع العالقات الناشئة بني األفراد يف كل ما خيص حيا
  . 2اإلقتصادي أو اإلجتماعي أو الثقايف

 

 

                                                 
1 - Xavier Labbée, op.cit, p : 8-10 
2 - Ibid, p :193 
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  :المطلب الثاني
 التزام األفراد بالقانون 

 

بعد حتديد طبيعة اخلطاب القانوين وداللته يف املخيلة الشعبية باعتباره أحد العناصر   
هذه و د من القانونوري عرض موقف األفرااألساسية املكونة لثقافة األفراد نرى أنه من الضر

املسألة تعد جد جوهرية بالنسبة لرجال القانون وعلماء اإلجتماع على السواء لقياس مدى 
تأثري القانون على تصرفات األفراد وقدرته على توجيه سلوكام اليومية مبا يتوافق مع النظام 

بنوع من  عاإلجتماعي السائد والذي هو حمل اتفاق اجلميع، وقبل أن نتناول هذا املوضو
ملاذا : التفصيل نرى أنه من العدل التعرض للنقاط اليت تثري الكثري من اإلستفهامات لعل أمهها 

يلتزم أغلب الناس بالقانون يف حني ميتنع البعض عن ذلك بل ويشهرون رغبة جاحمة يف خمالفته 
ن العناوين ونكرانه ؟ لإلجابة على هذا السؤال إرتأينا أن نقسم هذا املطلب إىل جمموعة م

أوال معرفة مدى إلتزام اإلنسان العادي : يف الفرعية نتناول مبوجبها عدة نقاط تتمثل تباعا 
بالقانون مث يف الفرع الثاين نتناول فيه أسباب عزوف األفراد عن اإللتزام بالقانون وتفضيل 

األفراد  إدراكرجة األفعال املنافية له أو سلوك طريق اإلجرام ويف العنوان الفرعي األخري نبني د
  .أفعاهلم اإلجراميةخلطورة 

 

 :الفرع األول 

 التزام األفراد بالقانون   

من املتفق عليه على أن القانون ميثل مصدر إمجاع لدى مجيع الفاعلني اإلجتماعيني 
فيصبح بذلك كل فرد ملتزم بصفة شخصية على إحترامه والسهر على تنفيذه، إن هذا اإللتزام 

ثل تعهدا جتاه اتمع ذو صبغة معنوية بل ودينية يف كثري من األحيان ويدل على يف حد ذاته مي
قدرة الفرد يف الدفاع عن املصاحل املشتركة واجلماعية للمجموعة اليت يتقاسم معها ماضيه 

أو متاطل يف تنفيذ هذا اإللتزام كتراجع وخذالن  وحاضره ومستقبله، وقد يفسر أي تراخي
رد ومكانته يف اتمع ويعد أيضا نقضا صارخا لواجب اإلحترام الذي جيب يسيء إىل مسعة الف

أن يتقيد به أي شخص يقبل مببدأ العيش اجلماعي، ويف هذا الصدد يتداول بشكل شائع لدى 
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الناس فكرة أن ارم ما هو يف حقيقة األمر إىل شخص فاسد بتصرفه الطائش أساء حلرمة 
خصوصا يف ( ات اليت يرتكز عليها اتمع بل أكثر من ذلك احلياة اإلجتماعية ودنس املقدس
فإن سلوك ارم املشني يعد مرادفا للنجاسة بامتياز وميثل ) اتمعات الدينية والروحانية 

الوجه النقيض للطهارة واتمع يف هذه احلالة مطالب بالتدخل بالسرعة حملو أثار هذا الفعل 
اليت حلت فجأة على اتمع وبدون سابق إنذار، ومن والتخلص بسرعة من هذه النجاسة 

اجلرمية بكوا فعل شائن يلقى إستهجان اجلميع وما  Ossowska    Mariaهذا املنطلق تعرف 
من وسيلة للتخلص منه سوى باللجوء إىل معاين الشرف والرجولة اليت تعترب النموذج األمسى 

ثل مرجعا ال ميكن اإلستعناء عنه يف تبين السلوك الذي حيرص مجيع األفراد على اإلقتداء به ومت
، وكما أشرنا إليه سابقا فإن أي جرمية تقترف 1السوي الذي جيب أن يعم الوسط اإلجتماعي

يقابله يف املعتاد موقفا حازما من قبل اتمع يترجم عادة بتوقيع العقوبة على اجلاين وهذا الرد 
ستعملها باستمرار اتمع يف تذكري مجيع األشخاص أيا احلازم ما هو يف واقع األمر إىل أداة ي

كان موقعهم فمن جهة حياول أن يقنع املواطنني العاديني وضحايا األعمال اإلجرامية بأن 
اإللتزام بالقانون هو ضمانة رئيسية إلستباب األمن وتعويض املتضررين املباشرين من الفعل 

رتكبني للجرائم خبطورة أفعاهلم اإلجرامية اإلجرامي ومن جهة أخرى إقناع ارمني امل
ودعوم جمددا إىل التوبة والطهارة اليت تقتضيها شروط العيش املشترك والتمسك بواجب 

  .2التعهد الذي جيب أن يطبع سلوكهم
إن ما يشد إنتباهنا خبصوص هذه املسألة هو حتديد ماهية واجب التعهد أو اإلحترام 

االلتزام به واإلقتناع به ؟ إن اإلجابة على هذا السؤال من شأنه  الذي ينبغي على مجيع األفراد
أن يكشف لنا الكثري من الغموض الذي يلف طريقة تعاطي األفراد مع القانون واألسباب اليت 
تدفعهم إىل اإللتزام والعمل به بكل تلقائية وبدون ضغط أو إكراه، ولتوضيح هذه الفكرة 

  :هامنيأمرين نرى أن من الضروري التركيز على 
 
 
 
 

                                                 
1 - Ossowska, Maria, Moral Norms, a tentative systematization, Polish scientific publishers, Warsaw, 1970 (trad. 
anglaise, 1980), P: 134 
2 - Maurice Cusson, Le contrôle social du crime, Les Presses universitaires de France, Paris, 1983, p : 132 
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 أهمية بعض القيم في تنمية روح احترام القانون : أوال 

إن مجيع اتمعات اإلنسانية مهما تعددت أو اختلفت يف طبائعها ومعتقداا فإا 
تتقاسم بعض اخلصائص اليت تعد جد أساسية إلستمراريتها وضمان بقائها، ومن ضمن هذه 

ليت تفرض وجودها بقوة يف احلياة اإلجتماعية وتدفع ا بالطابوهاتاخلصائص نذكر ما يعرف 
مجيع األفراد  إىل عدم املغامرة أو االقتراب منها أو جمرد جتريبها وهذا املعتقد هو قدمي قدم 
وجود اإلنسان والزالت آثاره قائمة إىل غاية يومنا هذا وإذا أردنا حتديد مضمون هذا املبدأ 

على إتيان سلوكات معينة درجت على حتديدها فهو يتلخص يف وجوب إمتناع األفراد 
الذاكرة الشعبية على مر العصور وأعطت هلذا املعتقد دفع معنوي معترب جعلته قادرا على 

، والطابو يف احلياة اإلجتماعية له 1التأثري يف طريقة تفكري اإلنسان وتوجيه مجيع تصرفاته
ب مجيع األفراد وخيلق يف نفوسهم إستعماالت متعددة لكن أمهها هو ذلك الشعور الذي ينتا

نوعا من الرعب واخلوف والقلق فجرمية القتل أو االغتصاب مثال يترتب عنهما وضع 
إجتماعي ونفسي سيء للغاية ال يبعث على اإلرتياح ويصيب الوعي اإلجتماعي بالصدمة 

ضمن الشديدة واإلرتباك وهلذا السبب فإن اإلنسان حيرص دائما على وضع قائمة حمددة تت
عددا من السلوكات احملظورة واملدانة حبدة وذا الشكل فإنه مبقدور اتمع يئة األفراد 
نفسيا وغرس فيهم قيما حمددة تردعهم على إتيان السلوكات اإلجرامية بل وقد متنعهم حىت 
من جمرد التفكري فيها ومجيع الدارسني للظاهرة اإلجرامية يولون أمهية كبرية هلذه العملية 
ويعتقدون بأن هذه املمارسة العقائدية هلا دور فعال يف التقليل من اجلرمية بكل أصنافها 
وإلثبات صحة رأيهم فإم غالبا ما يتحججون باتمعات التقليدية اليت تقدم النموذج 
األفضل يف ذلك، وحول طريقة عمل هذه اآللية فإا تتمثل يف سيطرة فكرة معينة على عقول 

دائما على االبتعاد عن السلوك اإلجرامي حىت يستطيعوا إكتساب إحترام اجلميع  الناس حتثهم
وهذا ميثل إختبارا حقيقيا ملدى إستعدادهم للتضحية مبصاحلهم الشخصية خدمة للمصاحل 
املشتركة وإظهار اجلانب اجليد والسوي لشخصيتهم، واملالحظ على هذه الفكرة هو 

منح الفرد شرف اإلحترام مقابل التصرف بشكل سوي إعتمادها ملعادلة بسيطة تتمثل يف 
واألعراف اإلجتماعية السارية املفعول ويف حالة خمالفة هذا الشرط  كما تقتضيه القوانني

                                                 
   Sigmund Freudمصطلح طابو استعمل علميا من قبل عالم النفس المشهور سيجموند فرويد  -  1
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يصبح املخالف عرضة للوم والتجريح يترتب عنه عادة فقدان املكانة اإلجتماعية السابقة اليت 
ا ويستحيل عليه فيما بعد استعاد ا بكل سهولة فيصبح كالطريد الذي ال مأوى كان يتمتع

له وهذه الصورة ال ختتلف كثريا عن ما كان موجودا يف السابق وإن كانت يف الوقت احلاضر 
  .1أقل قسوة وشناعة

من خالل ما سبق يتضح لدينا مبا يدع جماال للشك أن القيم األخالقية اليت ورثناها عن 
خذ ا تعد صمام أمان لالستقرار اإلجتماعي من سبقونا واليت درجت اتمعات على األ

ووسيلة فعالة ملواجهة كل من تسول له نفسه التعدي عليها كما أا حتصن األفراد من 
اليت قد يتعرضون هلا باستمرار يف حيام اليومية وجتعلهم غري مكترثني  تاإلغراءا

ريى بعض الدارسني بأن ، أما بالنسبة للمجرمني ف2بالضغوطات اخلارجية مهما بلغت حدا
ها فيما سبق ال تلقى أي صدى إجيايب من جانبهم ويعتربوا فقط االقيم األخالقية اليت ذكرن

جمرد خيار أو حل يساعدهم على جتاوز مشاكلهم بغض النظر عن تبعات ذلك فهم بذلك 
يضربون عرض احلائط هذه القيم وحيذفوا من قاموسهم األخالقي فالشرف والرجولة 

إلحترام مضامني ال جتتذم ولن يكون هلا أي تأثري على تفكريهم وتصرفام ولكن الثمن وا
الذي سيدفعونه جراء عدم إمتثاهلم للقوانني سيكون بال شك جد باهظ وسيفقدون ال حمالة 
مسعتهم وإحترامهم وسيكونون حمل شبهة دائمة لن متحوها األيام وال السنون بسهولة حىت 

اإلرادة احلسنة للعدول عن ما اقترفوه من أفعال إجرامية وأبانوا عن إرادم  ولو توفرت لديهم
احلرة للعودة إىل اتمع كما كانوا يف السابق، ويف األخري فإن اإللتزام بالنموذج األخالقي 

  .املتفق عليه من قبل اجلميع ميثل ضمانة أساسية لألمن اإلجتماعي
تكريس مبدأ  المعرفة القانونية ودورها في: ثانيا

 احترام القانون

إن املميز للوضع اإلنساين يف القرن احلايل هو التقدم العلمي واإلقتصادي والفكري 
الذي مس مجيع ميادين احلياة وانعكس بشكل الفت على سري احلياة اإلجتماعية والثقافية 

 أحببنا ذلك أم أبينا جلميع األفراد فنحن مهما كانت املكانة اليت نتبوأها كلنا معنيني ذا التغري
وللتذكري فقط فإنه قد ترتب على هذا التغيري غري املسبوق يف تاريخ البشرية نتيجة حتمية ال 

                                                 
1 - Maurice Cusson, le contrôle social du crime, op.cit, p :144 
2 - Ibid, p :145 
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ميكن غض الطرف عنها أال وهي تشعب وتعقد مناحي احلياة بالنسبة لإلنسان احلايل، ومن 
حيصى من  أجل التكيف مع هذا الوضع غري املسبوق كان لزاما على املشرع إنتاج عدد ال

القوانني بغرض التنظيم ومواكبة املستجدات اليت رافقت تطور اإلنسان لكن امللفت لالنتباه 
املعاصر يف موقع حرج ويف توقيت بالغ  ويف خضم هذه التغريات املتسارعة وجود اإلنسان

جبميع التعقيد جعلته يواجه حتديات كبرية تتجلى أوال يف التأكيد على قدرته الذاتية يف اإلملام 
القوانني وثانيا يف مدى جتاوب إمكانياته الذهنية والفكرية مع الظرف اجلديد الذي يستلزم 

  .1فهما وإستيعابا جيدا للقواعد القانونية
وتكملة ملا سبق تتكون لدينا قناعة مفادها أن اإلنسان مهما ارتقى حسه النفسي 

لقوانني اليت تصدر بشكل متواصل وتزايد حرصه فإنه يعجز دائما على اإلطالع ومعرفة مجيع ا
ولكن من دون أن يصاحبها صدى إعالمي يف مستوى احلدث اليت صدرت فيه فترتسم 
صورة غري مكتملة بل مشوهة للقوانني يف خميلة األفراد ويشيع فيما بينهم تفسريات أولية 

 يتردد للقوانني تفتقر للمنطق أو العقل السليم فتكثر بذلك املخالفات واجلرائم اليت ال
واملالحظ أن هذا " أنا ما كانش عالبلي ذا القانون " املشهورة  ةمرتكبوها على ترديد العبار

الوصف ينطبق عادة على اجلرائم الذي إرتبط ظهورها بشكل وثيق مع التطور التقين والتحول 
  .اإلقتصادي الذي يشهده العامل يف السنوات األخرية

ماء اإلجتماع واألنثروبولوجيا على أن تطبيق وحلل هذا املشكل العويص يتفق عل
القانون وإحترامه يتوقف أوال على إدراك األفراد ومعرفتهم لوجود القاعدة القانونية وثانيا 
على قدرم على إستيعاب القانون وفهمه فهما جيدا، غري أن تطبيق هذه القاعدة يشوبه 

جتماعي هو جهل نسبة كبرية من األفراد الكثري من العقبات كون أن املعمول به يف الواقع اإل
لوجود هذه األحكام القانونية على إعتبار أم مل تتح هلم الفرصة لإلطالع عليها أو مل يتلقوا 
بشأا أي تكوين يساعدهم على اإلملام ا وبالتايل فإن مطالبة مجيع األفراد بإحترام القاعدة 

ي ومستحيل حتقيقه من الناحية العملية ويف هذا القانونية دون دراية مسبقة ا يعد غري منطق
الصدد حيذر أغلب األنثروبولوجيني القانونيني من مغبة تعميق اهلوة بني األفراد الذين جيدون 
صعوبة كبرية يف مسايرة األحكام القانونية واإلملام ا من جهة والقائمني على تطبيقه وتنفيذه 
                                                 
1 - Xavier Labbée, op.cit, p : 67 
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ثقة األفراد بالنظام القانوين ويتراجع دور القانون  من جهة أخرى فينتج عن هذا الوضع فقدان
لفائدة ضوابط إجتماعية أخرى تلقى جتاوبا وقبوال ملحوظا مع العلم أن هذه الضوابط قد 
تتعارض أحيانا مع القانون، ومرد هذا املوقف الرافض للقانون يعوزه البعض إىل عدة أسباب 

  :سنكتفي بأمهها 
أسباب السلوك اإلجرامي إىل مرحلة  يرجع J Carbonnierففريق أول وعلى رأسه 

عابرة يف حياة اإلنسان تتصادف عادة مع عمر الشباب واملراهقة وتتميز بسيطرة نزعة فردية 
تدفع األفراد إىل سلوك طريق اإلجرام دون التفكري يف العواقب احملتملة هلذا الفعل مع التذكري 

ي اإلنسان حرية أكرب وهامش حركة أوسع يف مقابل بطبيعة احلياة اإلنسانية املعاصرة اليت تعط
، ويف هذا السياق نستطيع أن نعطي مثاال واضحا يتمثل يف 1تراجع الدور املنوط باتمع

اجلرائم املتعلقة بسياقة السيارات ففئة الشباب تعد األكثر خمالفة للقوانني املنظمة للمرور 
ك إىل كون أن هذا السلوك يرتبط ارتباطا باملقارنة مع الفئات العمرية األخرى ويرجع ذل

وثيقا بنفسية مرتكبه على اعتبار أن هذا التصرف مينح لصاحبه نوعا من النشوة ويظهره يف 
مظهر البطل الذي ال يقدر أحد أن يقف يف طريقه مبا يف ذلك القانون، ويثري هذا املوقف 

ة اإلجتماعية اليت جيتازها الكثري من التساؤالت واإلستفهامات حول جناعة وجدوى التنشئ
  . 2الفرد طيلة مراحل عمره األوىل وأسباب قصورها 

نأيت اآلن على الفريق الثاين والذي يقدم مقاربته على أساس نظرة ثقافية خالصة 
تتلخص يف وجود تعارض وتناقض رهيب بني نظام قانوين رمسي يستمد أحكامه ونصوصه 

يلة الزالت صامدة بالرغم من تعرضها للتهميش من مصدر خارجي وقيم ثقافية تقليدية أص
والتضييق مع مرور الوقت، وقد أثبتت هذه القيم على قدرا يف توجيه سلوك األفراد 
وإطباقها على طريقة تفكريهم ويفضل أغلب أفراد هذه اتمعات هذا النموذج يف مقابل 

ري بطريقة غري إجيابية تتحول إستهتارهم بالنظام القانوين الرمسي أين يتعاملون مع هذا األخ
أحيانا إىل إمتناع أو رفض صريح للقانون، وتعد البلدان العربية ومن بينها اجلزائر من ضمن 

  N Castanهذه اتمعات اليت ما تزال تعاين من آثار هذه الظاهرة إىل غاية يومنا هذا ويرى
                                                 
1 - Jean-Jacques Sueur, Une Introduction à la théorie du droit, l’Harmattan, Paris, 2001, p :62 
2 - Pierre Lascoumes, Evelyne Serverin, « Théories et pratiques de l’effectivité du droit », Droit et société, revue 
international de théorie du droit et de sociologie juridique, n˚2, librairie générale de droit et jurisprudence, 
C.R.I.V, Paris, 1986, p :139-140. 
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ذا فائدة عملية ويصبح وجوده أن هذه اإلزدواجية قد تضر كثريا بتطبيق القانون وجتعله غري 
  .1يف هذه احلالة شكليا فقط 

أما الفريق األخري فإنه يبين موقفه على أساس سياسي وإجتماعي على حد سواء 
فاتمعات اإلنسانية املستقرة يف املدن وكربى احلظائر العمرانية تعرف تنوعا ملموسا يف 

عادات والتقاليد وكذا املصاحل اإلجتماعية التركيبة اإلجتماعية فينشأ نتيجة ذلك اختالف يف ال
واإلقتصادية فتطفوا على السطح منافسة شرسة بني خمتلف الطوائف تنتهي عادة بسيطرة 
اموعة األكثر جتدرا والقادرة على بسط هيمنتها على سلطة اختاذ القرار يف اتمع وتترجم 

لقانونية وتفوقها على باقي اموعات عادة بإمساكها لزمام أمور السلطة التشريعية وا سيطرا
األخرى املكونة للمجتمع، ويترتب على هذا الوضع تفرقة إجتماعية تنطوي على متييز قانوين 
يستثين بعض األفراد من احلصول أو التمتع ببعض احلقوق املعترف ا جلميع األفراد ومن أبرز 

لفرنسية اليت تعرف نسبة مرتفعة من األمثلة يف هذا اخلصوص ما نالحظه مثال يف بعض املدن ا
فهؤالء ) خصوصا من بلدان املغرب العريب ( املواطنني الذي ينحدرون من أصول أجنبية 

يعدون ضحية نظام إجتماعي قاسي يوجه إليهم اللوم دائما وينعتهم مبختلف األوصاف النابية 
عدائي يف حياة هؤالء املشينة ويشار إليهم دائما بأصابع االام، وينعكس هذا املوقف ال

املواطنني ذوي األصول األجنبية مبعانام املستمرة من التمييز الفادح يف احلصول على عمل أو 
تويل مناصب املسؤولية أو حىت املشاركة بشكل طبيعي يف احلياة السياسية وقد ينجر عن هذه 

لوكات عدائية الوضعية غري الطبيعية إحساس بالذل والتهميش ينعكس يف الواقع بتبين س
  .2وأفعال إجرامية تعرب حبق عن حالة اإلحباط اليت يعيشوا

 

 

 

 

 

 
                                                 
1  - Nicole Castan, justice et répression en Languedoc à l’époque de lumière, Flammarion, Paris, 1980, p :53  
2 - Pierre Lascoumes, Evelyne Serverin, « Théories et pratiques de l’effectivité du droit », Droit et société, art.cit, 
p : 141 
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 : الفرع الثاني 

هل يملكون ثقافة خاصة بهم تتقاطع مع :  المجرمون

 الثقافة الرسمية

لديهم رؤية خاصة جتاه  ارمنيتشري دراسات وأحباث علمية أجريت حديثا أن   
تلك الصورة احملفورة يف صميم الوعي اجلماعي املشترك  األفعال اإلجرامية ختتلف متاما عن

لألفراد بل وتصل إىل حد التعارض معها، ومرد هذا االختالف يكمن يف أن األفعال 
اإلجرامية تعرب عن واقع ثقافتهم اليت يعيشون يف كنفها وهذه األخرية بدورها تعطي تعريفا 

ولتبسيط فهمنا لألمور  ،اإلجرامية عنه مغايرا للسلوك اإلجرامي تصل أحيانا إىل نزع الصفة
فإن الفعل اإلجرامي يف ظل هذه الثقافة يعد سلوك مقبوال وال يصح أن يعاقب صاحبه أو 
مرتكبه على اإلطالق، ويرى بعض العلماء املتخصصني أن هذا التغري الذي أصاب ذهنية 

القيم واملمارسات  فئات سكانية عديدة داخل اتمع يعرب صراحة على والدة منط جديد من
الثقافية اليت مل تكن موجودة من قبل وتتناسب مع أسلوب احلياة اجلديدة الذي مييز مدننا يف 
الوقت احلايل، فاملدينة املعاصرة بلغت أبعادا متقدمة من التوسع اجلغرايف وأصبحت مأوى 

ألحادية للعامل بشرية غري متجانسة ثقافيا كل واحدة منها حتاول أن تفرض رؤيتها ا تموعا
الذي حييط ا وتقدم تفسريا خاصا ا لألفعال والسلوكات اليت يكثر انتشارها وتكرارها 
داخل اتمع، وضمن هذا اإلطار فإن األخذ بالنظرية التقليدية لتفسري السلوك اإلجرامي مل 
لت يعد كافيا ولن يضيف أي جديد خبصوص هذه املسألة املعقدة ولتدارك هذا النقص تعا

طالبت به هو اقتراح تعريف جديد ما أصوات تدعوا إىل حتديث النظام القضائي ومن أهم 
للجرمية يقوم على فكرة حديثة مضموا أن اجلرمية املقترفة ال متثل إنتهاكا أو تعديا على 
اتمع بل متثل تصرفا عاديا يتوافق مع القيم الثقافية اليت حتكم سلوكات جمموعة بعض من 

أصال لتذمر هذه األقلية من طريقة سري احلياة  د داخل اتمع وإنتشارها يف اتمع يرجعاألفرا
اإلجتماعية اليت تكون يف األغلب يف غري صاحلها وسببا يف إصابتها باحلرمان، وكرد على 
ذلك مل جتد طريقة أفضل لتصحيح الوضع الذي تعيشه فيه سوى بتقدمي منوذج ثقايف خمتلف 

ا ويضفي روح املشروعية على بعض السلوكات املعتربة جرائم يف الثقافة يناسب طموحا
الرمسية، هذا التفسري غري التقليدي يقودنا إىل طرح فرضية بدأت تفرض وجودها يف احملافل 
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العلمية مفادها أن اجلاحنني يتقامسون روح معنوية مشتركة تتجلى يف تبين مواقف معينة جتاه 
ات اليت ال تتفق بالضرورة مع القيم الثقافية املعتادة يف اتمع لكنها بعض التصرفات أو النشاط

يأ األرضية لربوز ثقافة خمتلفة ومتعارضة معها، وتشري آراء بعض الباحثني امليدانيني على 
أن طبيعة اإلنسان وبالنظر إىل الظروف احمليطة به تدفعه باستمرار إىل إجياد  Piagetغرار 

عالقاته اإلجتماعية وعلى هذا األساس فإن السلوك اإلجرامي يعد بالنسبة قواعد جديدة تنظم 
إليه حل عملي ال يكلفه أي عناء يذكر باملقارنة مع القواعد اإلجتماعية العامة اليت تستمد 
مشروعيتها من القيم املشتركة واليت تدعوا دائما إىل بذل الكثري من اجلهد لبلوغ اخلري والعمل 

جرام متخصص يف علم اإل معاصر ، وقد بلغ بعامل1له عالقة بالشرعلى جتنب كل ما 
بتسمية هذا النوع من القواعد بالروح املعنوية املشتركة غري األخالقية  Cussonككيسون 

فاإلنسان يستجيب بدرجة أوىل إىل القواعد اخلاصة باموعة اليت ينتمي إليها وال مه 
نموذج اإلجتماعي الذي حيرص اتمع على فرضه على جدوى مطابقتها للمعايري العامة أو ال

مجيع األفراد وإجبارية تقيده هؤالء به وبالتايل فإن أي خمالفة للقانون أو اقتراف أي جرمية لن 
يثري مشاعر الندم يف نفسية مرتكبه مادام أن هذا الفعل يلقى إستحسانا وجتاوبا من قبل 

، وحىت 2ك معها يف نفس منط العيش وطريقة التفكري اموعة اليت ينتمي إليها أو اليت يشتر
نكون أكثر دقة ووضوح فإن هذه النظرية تتبىن فكرة رئيسية لشرح هذه الظاهرة وهي تتمثل 
يف إستعمال مصطلح صراع أو نزاع بني ثقافة عامة ورمسية تعرف باملرجع الرئيسي للمجتمع 

ثقافة فرعية متميزة خاصة بأقلية إجتماعية وميثل فيها القانون أبرز صورها ويف اجلانب اآلخر 
ال ترى حرجا يف إتيان بعض التصرفات احملظورة يف الثقافة السابقة وال يوجد أي مانع للقيام 
ا وهذا املوقف األخري ميكن فهمه وحبثه بالنظر إىل الظروف والعوامل اليت سامهت يف تبنيه 

  .ية الناشئة وما مييزها عن الثقافة الرمسيةوسوف نبني فيما سيأيت طبيعة هذه الثقافة الفرع
لوحظ يف النصف الثاين من القرن املاضي يف أغلب املدن العاملية وباخلصوص يف :  أوال

املدن الكربى بروز جتمعات سكانية منعزلة إىل حد ما عن باقي النسيج العمراين تتميز 
القطاعات السكانية األخرى،  مبستواها اإلجتماعي واإلقتصادي األدىن مقارنة مع باقي سكان

                                                 
1 - Jean Piaget, Le jugement moral chez l'enfant, Presses Universitaires de France, Paris, 1978, p :1 
2 - Maurice Cusson, op.cit, p :91  
 « Cette évolution pave la voie à ce qu'on pourrait appeler une théorie de la morale immorale » 
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هذه الوضعية إنعكست سلبا على قاطين املناطق السكنية احملرومة وخلق لديهم إحساسا 
باحلرمان دفعهم إىل تبين سلوك يتسم بالعزوف عن االلتزام بالقانون بل وعدم اإلعتراف به 

ثقافة الرمسية كسلطة قائمة بذاته فترتب على ذلك موقف استثنائي حيمل يف جعبته معاداة ال
السائدة والتشكيك فيها باإلضافة إىل البحث عن سلطة موازية للدولة جتد مصدرها يف ثقافة 

  .1حملية بديلة قادرة على التعبري عن واقعها الثقايف املتميز واملغاير
يف قلب هذه الثقافة املتميزة واملنافسة للثقافة الرمسية يظهر األفراد املتأثرون ا :  ثانيا

هم ا ووالءهم هلا فيقبلون على التشبث بقيمها ويطبقون قواعدها وضوابطها حرفيا ويف ولع
املقابل يصبح القانون غري ذي فائدة وال جيد له أي تطبيق يف الواقع العملي بل هو شبه 

  .2مهجور
إن جمرد قيام األفراد مبا متليه عليهم ثقافتهم الفرعية جيرهم تلقائيا إىل خمالفة :  ثالثا

لقواعد القانونية املنوه عنها يف القوانني السارية املفعول ا يف اتمع وتنشأ حالة صراع ا
متجددة بني الثقافة الرمسية الراعي الرمسي للنظام العام يف اتمع والثقافة املوازية املعرب عنها 

  .3عادة بالسلوكات اإلجرامية
رضتني يف آن واحد يؤجج لديه إن معايشة الفرد وإحتكاكه لثقافتني متعا:  رابعا

مشاعر التيهان وفقدان األمل فيعيش يف خوف دائم وتوجس ال قبل له به فيصبح فريسة سهلة 
  .4لإلجرام معتقدا أا الوسيلة األفضل لدفع اخلطر الذي حيدق به

هناك شبه إمجاع على إعتبار الفرد الذي يظهر إرادة واضحة يف التجاوب :  خامسا
رعية على حساب الثقافة الرمسية لديه إستعداد وقابلية أكثر للتعاطي مع مع الثقافة الف

  .5السلوكات اإلجرامية واإلستسالم بسهولة للجنوح
بناءا على ما سبق وبالرجوع إىل جوهر اخلالف القائم بني الثقافتني فإنه :  سادسا

قافيني أنشأمها اتمع باستطاعتنا القول بأن مصطلح اإلحنراف أو اجلرمية ما مها إال مفهومني ث
لبسط سيطرته ونفوذه على حياة األفراد مما يتيح له فرصة التضييق على الرتعة الفردية الكامنة 
                                                 
1 - Ibid, p :93 
2 - Ibid, p :93 
3 - Sellin Thorsten, Conflits criminels et criminalités - 2, Revue de Droit pénal et de Criminologie, N° 10, 1960, 
p:879 
4 - Sellin Thorsten., Culture conflict and crime, Social Science, Research Council, New York , 1938, p: 67- 69 
5 - Maurice Cusson, op.cit, p :93  
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اليت تطبع سلوكات بعض األفراد  يف وجدان أي إنسان، يف مقابل ذلك تبدوا لنا ميزة التمرد
ين جد طبيعي يتجاوب على النظام اإلجتماعي السائد ما هي يف حقيقة األمر إال سلوك إنسا

  .1تلقائيا مع قواعد إجتماعية معينة متناقضة أنشأها اإلنسان يف ظروف معينة
  

 :الفرع الثالث 

 مدى إدراك المجرمين لخطورة أفعالهم اإلجرامية

إن العديد من األحباث املنجزة من قبل الباحثني واليت تناولت بالدراسة وجهات نظر   
مية اليت ارتكبوها أحصت مواقف متعددة لكنها تتفق فيما بينها ارمني جتاه األفعال اإلجرا

على تربير السلوك اإلجرامي واعتباره مشروعا من الناحية األخالقية، وهلذا السبب يؤيد 
لدافع معنوي أو أخالقي جيعلهم يتقبلون القانون  ارمنيالكثري من املفكرين فرضية افتقاد 
 احلياة لنظرية غري مقتنع متاما جبدوى القانون وأمهيته يفويلتزمون به فارم وفقا هلذه ا

أي حرج يف التصرف بشكل خمالف له وعلى مسمع من السلطات  اإلجتماعية ولذا ال جيد
يعوزهم شيء يف غاية األمهية أال وهو اإلطالع ارمني العمومية وحبسب هذا الرأي دائما فإن 

الوا القسط الوافر لتلقي ما يكفي لفهم القوانني بشكل جيد على النصوص القانونية فهم مل ين
واألنظمة السارية املفعول مما يضعف ارتباطهم باتمع وجيدون أنفسهم يف اهلامش ويتكون 
لديهم شبه اقتناع شخصي مفاده أم غري معنيني بالقانون ولوائحه وهم غري ملزمني بتطبيقه 

للقانون يف احلياة اإلجتماعية وتضاءل تأثري  ، وأمام هذا التراجع املسجل2أو التقيد بنصوصه
الدولة وممثيلها الساهرين على تطبيقه ينشأ نظام ثقايف مصغر وموازي يعمل على إعادة تفسري 
السلوكات اإلجتماعية مبا يتوافق مع الوضع اجلديد وينتهي يف أغلب األحيان إىل اعتبار 

املسموح ا وال إمث على مرتكبيها كما أن  السلوكات املدانة من قبل القانون يف عداد األفعال
مجيع األفراد احملسوبني على هذه اموعة هم جمربين على تقبل هذا النمط من العيش 
والتجاوب معه حىت ال يتعرضوا لإلقصاء والطرد، وخبصوص هذه املسألة فإن كل تردد يف 

كاسات خطرية تعود بالوبال إثبات الوالء والوفاء للقيم املشتركة للمجموعة يترتب عليه إنع
على صاحبها، ويوافق هذا الرأي العديد من املفكرين الكبار الذين توصلوا إىل نتيجة مشتركة 

                                                 
1 - Ibid, p :93 
2 - Ibid, p :99 
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مفادها أن عدم االقتناع بالقيم األخالقية اليت تدين وتنتقد بشدة األفعال اإلجرامية يساهم 
ف كما أن ذلك بشكل كبري يف تأجيج مشاعر السخط على القانون ويشجع على اإلحنرا

يفتح الباب واسعا أمام بعث منط ثقايف جديد يلبس اجلرائم ثوب املشروعية ويصنفها يف خانة 
األفعال املباحة اليت ال يالم مرتكبوها وال يسألون عنها، ومن أجل معرفة رد فعل املنحرفني 

قني املعتادين جمموعة من املراه دراسة مشلت Tittleعلى اجلرائم اليت يقترفوا أجرى الباحث 
خلصت إىل أن هؤالء غالبا ما يلجؤون إىل ذرائع لتربير أفعاهلم املناقضة  على إرتكاب اجلرائم

للقانون والتهوين من خطورا حبيث يصبح الفعل اإلجرامي سلوكا معتادا ال يستحق عناء 
، 1لعيشالتهويل وال حىت التخويف وما على األفراد إال التكيف مع هذا النمط اجلديد من ا

ويف نفس السياق يرى هذا الباحث أن الدخول يف مرحلة تنفيذ املشروع اإلجرامي ما هو يف 
حقيقة األمر إىل نتيجة مباشرة لضعف الوازع األخالقي وتراجع االقتناع الشخصي بأمهية 
القانون كما أنه يف هذه الظروف تسيطر فكرة خاطئة على عقول الناس مفادها أنه ال يوجد 

ملعاقبة ارم مادام أنه لديه من األسباب ما يكفي للقيام بالفعل اإلجرامي ومن هنا أي داع 
وبغية جتاوز عجزه اإلدراكي وعدم قدرته على التفاعل مع القيم  ارميتضح لنا جليا أن 

األخالقية املفروضة يف اتمع يلجأ إىل تطوير منهج معني يوفر له الغطاء األخالقي للوصول 
  .فه حىت ولو تعارضت كليا مع املشروع اإلجتماعي القائم يف اتمعإىل أهدا

هذه النظرية جوت بنقد الذع من قبل باحثني آخرين رفضوا فكرة وجود ثقافة فرعية بديلة 
للثقافة الرمسية تقوم بتوفري الغطاء األخالقي للسلوك اإلجرامي ويف ظلها يتم تداول قيمها بني 

اك والتعايش املشترك واقترحوا يف مقابل ذلك وجود شعور خاص األفراد عن طريق اإلحتك
أكثر من غريهم ويتمثل يف عزوفهم أو اوم يف االلتزام بالقوانني كونه يعطل  ارمنيينتاب 

وقد استند هؤالء على ، خططهم يف بلوغ أهدافهم كاملة بدون عناء يذكر ويف وقت قياسي
هرت إىل حد ما صحة فرضيام ونذكر أن من أهم عدد من الدراسات امليدانية اليت أظ

روها يف هذا اخلصوص خلصت األحباث اليت أج اليتMatza و   Sykesمناصري هذه النظرية 
على أمهية القيم الثقافية الرمسية اليت تدعوا إىل  ارمنيإىل توفر إدراك واضح ال لبس فيه لدى 

ا يف ردود أفعاهلم الالحقة اليت تصب كلها نبذ اجلرمية مهما كانت دوافعها ويظهر ذلك جلي
                                                 
1 - Charle R Tittle, Sanctions and Social Deviance : The Question of Deterrence, New York, 1980, p: 67- 69 
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، وميكننا مالحظة ذلك بكل وضوح يف اجللسات اليت 1يف تقدمي االعتذار والشعور بالذنب
تعقد يف احملاكم بشكل دوري حيث أن أغلب املدانني يف القضايا اإلجرامية ومن خالل 

فهم العميق واعتذارهم على الكلمة األخرية املمنوحة هلم مبوجب القانون يعربون غالبا عن أس
، من خالل هذه اآلراء املتباينة وطبقا للنتائج املتوصل إليها 2إجراميةما ارتكبوه من أفعال 

ال يرتكبون اجلرائم  ارمنيواليت هي يف جمملها تعاكس األحباث السابقة تفيد بال شك أن 
إىل أسباب نفسية  حتت تأثري عوامل ثقافية بعينها وإمنا يرجع ذلك يف أغلب األحيان

وإقتصادية وإجتماعية بدرجة أوىل تساعدهم أو تعطيهم الفرصة لتعطيل العمل بالقيم الثقافية 
املألوفة اليت تدعو إىل اخلري والتآلف بني الناس أو على األقل تعليقها بشكل مؤقت فهم 

اف ما جتول يبحثون بشكل دائم عن احلجج والذرائع اليت توفر هلم الغطاء واملشروعية إلقتر
م خواطرهم ولو أدى ذلك إىل إحلاق الضرر باآلخرين، وتكميال ملا سبق فإن ارمني ال 
يتبنون اجلرمية كقضية مبدئية أو شخصية بل هي مسألة عرضية سامهت يف حدوثها عوامل 
 سنأيت على بياا يف حينها إن شاء اهللا وحىت يتسىن لنا فهم هذا الفكرة وتوضيحها أكثر جيدر
بنا تقدمي مثال على ذلك فإذا كانت السرقة فعل يستحق التقدير والثناء من طرف اجلميع 
فمعناه أن أي شخص اختار هذا السلوك عليه أن حيضر نفسه مستقبال ألن يكون هو األخر 
ضحية السرقة دون أن يدفعه ذلك إليداع شكوى أو متابعة مرتكبيها وهذا من الناحية 

تبعد وغري قابل للحدوث يف احلياة اإلجتماعية وإال حلت الفوضى يف املنطقية والواقعية مس
  .3اتمع وسادت الرتاعات والصراعات ألتفه األسباب

  
  
  
  
  
  

                                                 
1 - David Matza., Delinquency and drift, John Wiley, New York, 1964, p: 49                    
2 - Ibid, p: 50 
3 - Maurice Cusson, op.cit, p :103 
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  :المبحث الثاني
لدولة وموقعها في الحياة الثقافية ا

 واإلجتماعية لألفراد
 

الوسط الطبيعي  إن الدولة وفق املفهوم األنثروبولوجي متثل بناء إنساين بامتياز كما تعد  
املالئم الذي يعيش فيه اإلنسان ويتيح له النشاط والتحرك بكل حرية بشرط االمتثال إلرادا 

، هذا التعريف يتميز نوعا ما عن ذلك املتداول يف العلوم السياسية 1وإحترام قوانينها وأنظمتها
ياسي ذو سيادة والقانونية على حد سواء فالدولة حبسب هذه األخرية هي عبارة عن كيان س

قوم بتنظيم حياة األفراد عرب سلطة متارس عن طريق نظام يتكون من مؤسسات دائمة تتامة 
وتبسط هيمنتها على إقليم جغرايف حمدد، إن ما يدعو للتساؤل هو أن املفهوم األنثروبولوجي 

كها هي للدولة يقوم على فكرة أساسية مفادها أن إرادة اإلنسان والقدرة اإلبداعية اليت ميل
أوال وأخريا  السبب املباشر واحلقيقي لنشأة الدولة وتطورها فالدولة إذن تستمد مشروعيتها

من اإلنسان هذا الكائن الذي يسعى دائما إىل ترقية ظروف عيشه بدون كلل أو ملل، ويف 
لدولة مقابل هذه الرؤية املتميزة جند أن املقاربة القانونية والسياسية احلديثة تبين موقفها من ا

على أساس قيام مؤسسات سيادية مؤهلة إلصدار القوانني وفرضها على األفراد مما يعطي 
انطباع عام على أن الدولة ما هي يف حقيقة األمر إال إنشاء إجتماعي بدرجة أوىل ال عالقة له 
إطالقا حبياة اإلنسان والواقع الذي يعيشه وخبصوص هذا األمر يرى بعض املفكرين أن هذا 

اقض الرهيب بني كال املفهومني من شأنه أن يساهم يف إحداث القطيعة بني اإلنسان التن
  .يهوالدولة وينمي شعور االغتراب لد

إنطالقا مما سبق سنركز يف هذا املبحث على نقطتني رئيسيتني األوىل تتعلق بتحديد   
تتعلق ف ةأما الثاني نيالعالقة القائمة بني الدولة والقانون باعتبارمها منتوجني إنسانيني خالص

  .الدور املنوط بالدولة يف احلياة اإلجتماعية والثقافية لألفرادب
  

                                                 
1 - Jean M.Broekman, op.cit, p :82 
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  :المطلب األول
 الدولة والقانون

     

العديد من الدارسني والباحثني القانونيني على وجه اخلصوص يرون أن القانون هو عبارة عن 
العام داخل اتمع وهذه امليزة وسيلة ضغط وإكراه تستعملها السلطة يف الدولة لفرض النظام 

هي خاصة بالدولة وشرط لوجودها وإستمراريتها مبعىن أدق فإن القانون هو مفهوم يستقل 
متاما عن إرادة األفراد واختيارام، هذه الفكرة القت نقدا الذعا واستنكارا واسعا لدى 

عظم مؤلفاته حيث استخدم يف م George Gurvitchعلى رأسهم واملفكرين اإلجتماعيني 
مصطلح القانون اإلجتماعي بدل القانون للداللة على وجود إرتباط وثيق بني األفراد والقانون 
من جهة ومن جهة أخرى للتأكيد على أن القانون هو مكون أساسي وله تأثري بارز يف حياة 
ه اتمع ككل وال ميكن بأي حال من األحوال أن ينظر إليه على أنه عنصر خارجي مت فرض

، ووفقا هلذا الرأي فإن اإلنسان ال جيب أن يعيش 1من خارج اتمع بواسطة السلطة احلاكمة
منعزال يف احمليط اإلجتماعي بل هو مدعو دائما لنسج عالقات متكنه من املشاركة يف احلياة 

التضامن اإلجتماعي بني باإلجتماعية فالقانون هو اإلطار األمثل لتحقيق ما يسميه غريفيتش 
يع األفراد وبناءا عليه فإن النظام القانوين الذي تسعى السلطة جاهدة لبسطه ال يستهدف مج

الفرد حبد ذاته بل أنشأ أصال حلمايته وهو املستفيد األول من تطبيقه لكونه يعترب أحد العناصر 
، وزيادة على ذلك فإن النظام اإلجتماعي الذي تنحصر وظيفته يف 2األساسية يف بناء اتمع

ملية الرقابة الدائمة لسلوكات األفراد وتصرفام يرتبط بشكل عضوي مع اتمع بل يعد ع
أحد أبرز أدواته يف احملافظة على توازنه وإستقراره، ومن أجل توضيح هذه الفكرة إرتأينا أن 
نقسم هذا املطلب إىل ثالثة فروع رئيسية األول نتناول فيه بالتدقيق  موقف الدولة كمؤسسة 

من ظاهرة اجلرمية وتعاملها معها أما يف الفرع الثاين فسنناقش مسألة ال تقل أمهية عن  رمسية
سابقتها وتتعلق بنمط احلياة العصرية الذي جعل مجيع األفراد يربطون مصريهم بالدولة وأثر 

                                                 
1 - Jean, Guy Belley, « Georges Gurvitch et les professionnels de la pensée juridique », Droit et société, revue 
internationale de théorie du droit et de sociologie juridique, n˚4, librairie générale de droit et jurisprudence, 
C.R.I.V, Paris, 1986, p : 446-465              
2 - Ibid, p : 448 
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ذلك على ارتفاع نسبة اجلرمية أما الفرع الثالث واألخري فسنخصصه لدراسة ظاهرة تفشي 
  . وغها حدودا قياسية بالرغم من اجلهود املبذولة من قبل الدولة للتخفيف من وطأااجلرمية وبل

 

 :الفرع األول 

 الدولة وظاهرة الجريمة 

مبجرد وقوع أي جرمية يف اتمع تتوجه مجيع األنظار إىل الدولة ممثلة يف خمتلف 
ى على النظام اإلجتماعي مؤسساا القانونية مترقبة ردها وحزمها جتاه ارم الذي جترأ وتعد

السائد، وبالرجوع إىل خمتلف القوانني املكلفة مبكافحة اجلرمية على مجيع األصعدة وعلى 
رأسها القانون اجلنائي نالحظ أن الفكر القانوين تسيطر عليه فكرة تبدو نوعا ما غامضة وغري 

دخل الدولة فقط بتوقيع متوافقة مع الواقع احلقيقي الذي يعيشه األفراد فال ميكننا أن حنصر ت
العقاب على مرتكب اجلرمية جراء ما اقترفه بل يصنف تدخلها أيضا حبسب ما يراه منظروا 
علم اإلجتماع واألنثروبولوجيا ضمن إطار السعي إلنتاج وإستمرارية النظام اإلجتماعي 

اهلدف  وتأمني احلماية له ويف هذا الصدد فإن الدولة تستعني بالقانون من أجل حتقيق هذا
وهو ال ميثل يف األخري إال وسيلة تلجأ إليه الدولة لضمان التوازن بني املصاحل املتعارضة وحل 

، كما يرى منتقدو الفكر القانوين التقليدي 1الرتاعات اإلجتماعية مهما كان نوعها وطبيعتها
لهما مترادفني املهيمن على الساحة القانونية أن هذا األخري ال يفرق بني الدولة واتمع وجيع

ال غري وهذا يف حد ذاته يعد خطأ فادح قد يلقي بظالله على السياسة العقابية املتبعة يف 
للدولة إمتيازا استثنائيا غري مربر من مظاهره ممارسة السلطة بصفة مطلقة وجترمي  اتمع ومينح

، ويعاب 2داألفعال ألتفه األسباب بدعوى استئصال اجلرمية وحموها من الوجود إىل األب
كذلك على التعريف القانوين والسياسي للدولة أنه يربط الدولة باإلقليم أو املكان الذي 
متارس عليه السيادة دون اإللتفات أو اإلنتباه إىل التعدد الثقايف واإلجتماعي الذي قد مييز 

ت هذه الثقافة األفراد القاطنني يف هذا اإلقليم وتصبح املسألة أكثر تعقيدا يف حالة ما إذا امتد
إىل ما وراء هذا اإلقليم فتغدو النظرية القائلة بأن الدولة هي اتمع غري ذات مغزى وال طائل 

اجلرمية يف اتمع فعلى الدولة أن تبين سياستها على أساس التوافق  ظاهرةمنها، وأما خبصوص 

                                                 
1 - Ibid, p : 449            
2 - Ibid, p :450 
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ط هذه الفكرة مع الثقافة السائدة يف اتمع وإال كانت غري ذات جدوى ومن أجل تبسي
نعطي مثاال على ذلك وهو شائع احلدوث يف احلياة اإلجتماعية ويتعلق مبسألة الدفاع عن 
النفس أو كما يسميه القانون بالدفاع الشرعي فهذا األخري لن يتحقق إال بتوافر شروطه 

 ، غري أن املالحظ يف1املتمثلة يف التناسب واللزوم بني فعل املعتدي ورد فعل املعتدى عليه
احلياة العملية ومن خالل القضايا املطروحة أمام القضاء جيعل اإللتزام به من قبل املدافع صعبا 
للغاية واألمور غالبا ال جتري كما يشتهيه املشرع عادة ففي أغلب احلاالت ال ميكن للمدافع 
رم الذي تعرض لإلعتداء أن ميتثل للنص القانوين حرفيا بل يتجاوزه فيتحول من ضحية إىل جم

وهذا يتعارض متاما مع املوقف الشعيب الذي يعتربه شخصا لديه احلق يف الدفاع عن نفسه 
، يتضح لدينا من خالل املثال السالف الذكر أن 2مهما كانت الظروف وبدون شروط مسبقة

التعريف القانوين الذي تبنته الدولة ال يتجاوب إطالقا مع الرؤية الشعبية وال ميت بصلة إىل 
فراد مما جيعل احلكم القانوين الذي تتضمنه القاعدة القانونية غري ذو فعالية ولن يؤيت واقع األ

مثاره مهما كانت الظروف ودفاعا عن هذا املبدأ يدعوا بعض املفكرين القانونيني والذين 
ميلكون أفكارا جريئة إىل ضرورة إلغاء قانون العقوبات بإعتباره رمزا ال يتناسب مع اإلنسان 

خر قادر على التعامل عنها الزمن والبحث عن بديل آوحيوي يف جعبته مبادئ عفا  العصري
مع الظاهرة اإلجرامية بكل حزم ولكن بأسلوب جديد خيتلف متام عن األسلوب املتعارف 

  .عليه سابقا
 

 :الفرع الثاني 

هل ساهم في زيادة : دولة التبعية المطلقة لل

 ؟الجريمة

ما على إبراز إرادا وحتكمها يف مجيع مناحي احلياة إن الدولة احلديثة حرصت دائ  
اإلجتماعية ويعد بسط األمن وحماربة اجلرمية يف اتمع من أهم الوظائف املسندة هلا فتزايدت 
بذلك سلطتها وتدخلها لتحقيق التوازن اإلجتماعي والتخفيف من الرتاعات اليت قد تنشأ يف 

منافستها وجماراا على هذه السلطة املطلقة،  وال أحد ميلك أي وقت وبدون سابق إنذار

                                                 
 من قانون العقوبات الجزائري 39المادة  -  1
  .الفقرة الثانية من قانون العقوبات الجزائري 39أنظر نص المادة  -  2
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وبالرجوع إىل عهد ليس بالبعيد فإن مهمة حماربة اجلرمية خصوصا األفعال اليت مل تكن تبلغ 
حدا من اجلسامة باملقارنة مع بعض اجلرائم كالقتل واإلغتصاب مل تكن قاصرة على الدولة 

ية التقليدية القائمة آنذاك كالعشرية فقط بل كان يقامسها يف ذلك بعض املؤسسات اإلجتماع
وكان لدينا نوع من التناسق والتعاون بني الدولة وباقي ) الكبرية ( والقبيلة أو العائلة املمتدة 

األفراد يف إستباب األمن غري أن هذا املشهد بدأ يتغري تدرجييا ليفسح اال للدولة ألن تكون 
ون منازع، هذه األفضلية املقررة للدولة مل ختلو من املؤسسة الوحيدة املكلفة ذه املهمة وبد

مصاعب فاملالحظ حاليا هو ارتفاع نسبة اجلرمية باملقارنة مع الفترة السابقة اليت قلنا أا 
كانت تعرف وجود أنظمة إجتماعية منافسة للدولة عملت على التعامل مع الظاهرة 

 ذات طابع بدائي ويف هذا الصدد يرى اإلجرامية بكفاءة عالية حىت وإن كانت يف نظر البعض
Donald Black ه املوسوميف كتاب"Crime as social control  "1  إن التبعية املطلقة للدولة فيما

مؤسسات ثقافية وإجتماعية تقليدية بل  فاضعقد ساهم يف إ يتعلق بتوفري األمن يف اتمع
ة ضد إنتشار اجلرمية واستفحاهلا كانت إىل وقت قريب تشكل احلصان حيث إبادا بالكاملبو

بشكل خطري داخل اتمع، ويف هذا السياق نذكر مثال ترسخ جمموعة من القيم لدى األفراد 
مبحاربة لوحدها  اختصاص الدولةتنفرهم من التدخل ملنع أي جرمية ما قد حتدث بدعوى 

على أحد أن إمتناع  ، وليس خبافا معنيني أو ملتزمني القيام بذلكوهم بالتايل ليسواجلرمية 
الناس عن التدخل ملنع وقوع أي جرمية بلغ مستويات قياسية أصبح ينذر باخلطر مما بات يهدد 
السلم واألمن اإلجتماعي واتضح أن قدرة الدولة على حتقيق األمن واإلستقرار بشكل تام 

اسة األمنية داخل اتمع ومبفردها جمرد أسطورة فبدون مسامهة األفراد وإشتراكهم فإن السي
التبعية املطلقة ، وعليه فإن الفكرة القائلة بضرورة 2للنظام الرمسي حمكوم عليها بالفشل احملتوم

الدفاع عن  ة األفراد علىعرض قدرو يمن نسبة اجلرمية معا من شأنه أن يرفع  للدولة والقانون
ه فإن النظرية ، وعلي3التالشي املؤكدالتضامن االجتماعي إىل يؤدي بوهم إىل اخلطر سفأن

دون إشراك األفراد يف ذلك لن يؤيت مثاره  عالقائلة باستفراد الدولة بفرض النظام داخل اتم

                                                 
1 - Donald Black, « Crime as social control », American sociological review, vol.48, N°1, New York, 1983, p: 
34-47  
2 -Vincent Lemieux, “Comportements politiques et milieux urbains”. Un article publié dans la revue Recherches 
sociographiques, vol. 9, no 1, Les Presses de l'Université Laval. Québec, 1968, p : 126-127 
3 - Ibid, p: 38                
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املرجوة بل على العكس فسيشجع البعض على اإلخالل باألمن وارتكاب اجلرائم مىت توفرت 
ت مهما كانانقطاع رجال القانون هلم الظروف املناسبة لذلك يضاف إىل هذا األمر أن 

أو كل األشخاص الشرطة أفراد  وأقضاء الرجال الصفة اليت حيوزوا سواء تعلق ذلك ب
القائمني على مواجهة اجلرمية عن الواقع احلقيقي املعاش من شأنه أن يزيد الطني بلة ولن 

، ولقد أثبتت التجارب اليت خاضتها السلطة يف 1يسهم مهما كان يف التقليل من اجلرمية
ليتها وحتوهلا إىل مؤسسة رمسية ينظر إليها مبنظار الشك والريبة الذي حياول اجلزائر عدم فعا

فرض إرادته على مجيع األفراد دون رغبتهم أو موافقتهم ولدينا يف بعض الدول اليت إختارت 
النظام الديكتاتوري كأسلوب سياسي للحكم وتبنت القمع والعنف مل تنجح على اإلطالق 

من احلياة اإلجتماعية، وعلى هذا األساس فإن مفهوم الدولة يف يف تطويق اجلرمية وشطبها 
اتمعات غري األوربية على غرار اتمع اجلزائري اختذ معىن مغاير يف وجدان األفراد ومل 
يستطع أن ميرر نفس الرسالة واملضمون املتعارف عليهما يف احلقل السياسي والقانوين فالدولة 

ثل الدعامة األساسية لعيشهم ولن يستطيعوا يف أي ظرف كان يف أعني األفراد ال زالت مت
تأمني حيام وأمنهم من دوا مما شجعهم بالتدريج على التخلي طواعية عن بعض 
املؤسسات الثقافية واإلجتماعية اليت كان هلا دور أساسي وجد فعال يف التعامل حبزم مع 

راء قليال كان مجيع األفراد وبدون إستثناء بالرجوع إىل الوواجلرمية وحصر تأثرياا السلبية، 
يقيمون وزنا للبنيات اإلجتماعية التقليدية كالقبيلة أو العشرية أو العائلة وال جيرؤون أبدا على 
خمالفة النظام اإلجتماعي الذي نشئوا يف كنفه حىت ولو كانت ظروفهم اإلقتصادية 

والفكرية يف ظل هذه البيئات التقليدية  واإلجتماعية ليست بأفضل حال فعامل التنشئة الثقافية
قد ترك أثارا بارزة على عقوهلم وطرق تفكريهم واجلرمية كفكرة جمردة ال تساير قناعام ولن 

  .2تلقى أذانا صاغية مهما كانت الظروف 
 

 

 

 

                                                 
1  -Ibid, p:40 
2 - Denis Szabo, Traité de criminologie empirique, 2ème édition, Les Presses de l'Université de Montréal, 
Montréal, 1994, p : 464  
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 :الفرع الثالث 

 مأزق الدولة الحديثة:تفشي الجريمة

ة أخذت أبعادا خطرية وتغلغلت بشكل جيمع أغلب اخلرباء اجلنائيون على أن اجلرمي    
خميف يف مجيع أوساط اتمع وال يستثىن من هذه القاعدة أي أحد ويشري هؤالء أن احلياة 

اإلجتماعية احلديثة اليت رافقت تطور املدن وكربى احلظائر املنتشرة على وجه هذه املعمورة  
يف التعامل مع الظاهرة  أفرزت وضعا إجتماعيا وثقافيا جد معقد صعب من مهمة الدولة

اإلجرامية ووضع مصداقيتها على احملك حىت أن البعض أصبح يشكك يف مقدرا على ردع 
ارمني وثنيهم على معاودة السلوك اإلجرامي، وخبصوص هذه املسألة ال خيفي بعض الباحثني 

من إنعكاسات خماوفهم اجلدية من تراجع هيبة الدولة يف نظر األفراد وما قد يترتب على ذلك 
على األمن والنظام داخل اتمع ويف هذا الشأن حيذر البعض من جتدد بعض األفعال اليت 
كانت شائعة يف املاضي البعيد واختفت مؤقتا وقد استند هؤالء على بعض الدالئل 
واملؤشرات اليت ترجح صحة هذا اإلفتراض، ويف هذا الصدد ال يستبعد أن يعود مصطلح 

من جهة الشرطة والضحايا ( ة احلسابات بني خمتلف الفاعلني اإلجتماعني اإلنتقام وتصفي
الذين إلتقوا مبناسبة وقوع ) وعائالم أما يف اجلهة األخرى ارمني والعصابات املنظمة 

اجلرمية ونشري أن فقدان الثقة يف الدولة ومؤسساا القضائية من شأنه أن يعجل العقاب غري 
القضائية ويصبح كل شخص مل يتم إنصافه من طرف القضاء أو الشرعي خارج املؤسسة 

بطريقته  متاطل يف النظر يف قضيته مرشحا ألن يكون مشروع جمرم مهه الوحيد إسترداد حقه
ويات قياسية تكون تاجلرمية مس ا، ولقد لوحظ يف بعض اتمعات اليت بلغت فيهاخلاصة

املهمشة وغري املستفيدة من مقومات مجاعات من األشخاص داخل بعض األحياء املسماة ب
العيش الكرمي تعمل بشكل موازي جلهاز الشرطة وتتكفل مبالحقة منافسيها وفرض قوانينها 

إن تسلسل األحداث وعليه ف، 1اخلاصة مبا يشبه نوعا من التحدي للدولة وملؤسساا الرمسية
يبين رؤيته  الذي عادة ماللدولة  اخلطاب الرمسيذا الشكل يدفعنا إىل التساؤل حول جدوى 

تؤثر على للتدهور األمين املسجل يف األحياء الساخنة بوجود أفراد لديهم استعدادات إجرامية 
ونذكر هنا أن  لإلذعان إلمالءام وأوامرهم،باقي األفراد املساملني وتدفعهم بالقوة واإلكراه 

                                                 
1 - Donald Black, « Crime as social control », art.cit, p: 45                      



 151

تعصف باألحياء أصبحت  اليتالوضع اإلقتصادي املتدهور غالبا ما يغذي ظاهرة اإلجرام 
ومن  ئاللغة الوحيدة للتعبري عن وضعها السي ماعياجلعنف التخريب والمن وتتخذ الشعبية 

تبعات ذلك أيضا إنعكاسه بالسلب على البنية اإلجتماعية األساسية يف اتمع أال وهي 
اجياا هد يف قلب هذه اخللية وجود عائل واحد يتكفل حبااألسرة حيث مل يعد غريبا أن نش

، إن ما 1بينما أعضاؤها الباقون ال ميلكون مصدر قوم وعيشهم أو هم يف بطالة مستمرة
يدعوا لإلستغراب والتعجب هو إصرار الدولة على اإلستمرار يف نفس النهج واخلطاب 

خصوصا أولئك الذين مل ينالوا  وجتاهل املطالب احلقيقية واملشروعة ملختلف شرائح اتمع
العمل وبالتايل بقاء الوضع على حاله من شأنه أن يدفع باألمور حنو األسوأ و عليمحظا من الت

وأن الدولة غري مكترثة ملشاكلهم  غري مرغوب فيهم بأم ألفرادلدى ا قناعةويولد 
يدفعهم إىل أخذ  واإلقصاء التهميشبإحساس  والصعوبات اليت يتخبطون فيها فينمو لديهم

  .2تصرف وفق ما يرونه مناسبازمام املبادرة بأنفسهم وال
بدرجة أوىل ارتكز  إن العنف الذي تعيشه املدن هو نتيجة طبيعية جلمود اقتصادي ومؤسسايت

بقي عاجزا على حل مشاكل الشباب األقل حظا يف تويل املناصب أو على رؤية قاصرة و
تسالم إىل قطاع سوى اإلسوالذين ال ميلكون من احللول  املنتمني إىل الطبقات الدنيا احملرومة

، ويف كل األحوال ة أو اإلرمتاء بني أحضان اجلرميةخاص جردهم من كل حقوقهم املشروع
فإن هذه املؤشرات اإلجتماعية تشري مبا ال يدع جماال للشك إىل تراجع الدولة وعجزها عن 

ثبتت مسايرة التحوالت املتسارعة يف اتمع كما أن اآلليات املستعملة يف مكافحة اجلرمية أ
على ضرورة ويوصي الباحثون واملتخصصون يف العلوم اإلجرامية  ،3هشاشتها وعدم فعاليتها

شخص يقتضي مراجعة تاريخ كل وهذا لإلجرام واجلنوح املؤدية األسباب احلقيقية  فهم
كشف مواطن اخللل يف شخصيته وجتنيبه مزيدا من اإلبعاد حىت نستطيع إلجرام سلك طريق ا

إن تدخل الدولة جيب أن يأخذ شكال مغايرا يتناسب مع الواقع الفعلي فوعليه والتهميش 

                                                 
1 - Stephane Beaud et Michel Pialoux, Violences urbaines, violence sociale, HACHETTE litteratures, 2ème 
édition, Paris, 2005, p :14-18 

    وأنواعه العنف بكل أشكالهة اليومية لألفراد آطريقة اللباس، طريقة التحدث والحيا أسلوب بشكل واضح فيانعكس  -  2
3 - Denis Szabo, La criminalité urbaine et la crise de l'administration de la justice, op.cit, p :211  
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 للمجتمع التدمري الذايت إىلالذي يعيشه األفراد ويعمل على تفادي كل ما من شأنه أن يؤدي 
autodestruction ) (1. 

 

  :المطلب الثاني
 بين مبدأ تحقيق العدالة: الدولة 

 والصرامة في توقيع العقاب  
 

من الدراسات واألحباث إىل أن إسناد مهمة مكافحة اجلرمية إىل الدولة  تذهب العديد
وتكفلها دون غريها من املؤسسات اإلجتماعية األخرى يف توقيع العقوبات على اجلاحنني من 
شأنه أن يؤدي إىل اخللط أو اجلمع بني مبدأين متعارضني ومها أوال مبدأ العدالة الذي جيب أن 

احل احملاكمة وهو الضمانة الرئيسية اليت جيب توفرها حىت تطمئن يكون حاضرا يف مجيع مر
قلوب مجيع األفراد داخل اتمع وأن ال تشوب األحكام أية نقائص قد تكون سببا يف زعزعة 
ثقة اجلميع جبهاز العدالة، أما املبدأ الثاين فيتعلق بسلطة توقيع العقاب اليت تكون دائما من 

تطبيقا هلا مبجرد النطق باحلكم وبعد استنفاد مجيع الطرق الطعن إختصاص الدولة واليت جتد 
 العقابنشري يف هذا الصدد أن و، اليت يقررها القانون أي بعد أن يصبح حكم اإلدانة ائيا

عادة ما يأخذ أشكاال متعددة تتفاوت تبعا خلطورة اجلرمية  الذي يكون كنتيجة للحكم
ا وقد جند يف قانون العقوبات ويف أكثر من نص املقترفة والظروف اليت تصاحب إرتكا

عالمة واضحة على إصرار الدولة كقانوين ما يشري إىل تشديد العقوبة ضد ارم املدان 
متابعة ارم واالقتصاص منه جزاءا على ما اقترفه كما أا حتاول توجيه رسالة  يفوجديتها 

هذه املسؤولية وإعطاء انطباع على قدرا  إىل بقية أفراد اتمع مفادها أا جنحت يف تويل
على حماربة اجلرمية وردع مرتكبيها، لكن ما يثري إنتباهنا إىل أن اجلمع بني املبدأين أو املهمتني 
وتركيزمها بيد السلطة احلاكمة ليس بالشيء اهلني ويثري خماوف الكثريين من رجال القانون 

من األحوال أن تكون حكما وخصما يف آن  على إعتبار أن الدولة ال ميكنها يف أي حال
واحد وبالتايل فمن الطبيعي واملنطقي أن نفرق بني املهمتني ونقلص من تدخل الدولة حىت 

                                                 
1 - Stephane Beaud et Michel Pialoux, op.cit, p :26 
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نستطيع إستصدار أحكام قضائية متوازنة حتوز على مصداقية وقبول مجيع األطراف الفاعلة يف 
ب إىل فرعني اثنني األول اتمع، ومن أجل شرح هذه الفكرة نقترح أن نقسم هذا املطل

أما يف الفرع الثاين فنتناول فيه بنوع  هالعدالة وكيف ميكن للسلطة جتسيد مبدأنركز فيه على 
  .نفسية األفرادعلى  همن الشرح مسألة الردع وتوقيع العقوبة على مرتكيب اجلرائم وأثر

 

 :الفرع األول 

 الدولة ومسألة تحقيق مبدأ العدالة

ألة قدرة السلطة يف التوفيق بني احملافظة على األمن داخل اتمع غالبا ما تثري مس  
وضمان حق األفراد يف عدالة نزيهة الكثري من اإلستفهامات ألن حتقيق التوازن بني هذين 
املتالزمني ليس باهلني ولن يكون بدون متاعب يف حقيقة األمر، قد يتساءل الكثريون حول 

ا السلطة يف حفظ األمن داخل اتمع دون أن يؤثر ذلك احلدود القصوى اليت جيب أن تبلغه
سلبا على روح العدالة داخل اتمع ومن هذا املنطلق يرى املؤيدون لنظرية تقوية دور السلطة 
على حساب املبادئ األخرى ومن ضمنها العدالة أن القوة اجلربية هي احلل الوحيد الذي 

لتزام بالنظام القانوين وهذه الوسيلة اليت تأخذ حيرك يف نفوس األفراد مشاعر االنضباط واإل
طابع اإلكراه دوما متثل تفويضا شرعيا منحه اتمع للسلطة أو النظام اإلجتماعي ألجل 
احملافظة على إستمراريته وتوازنه وبالتايل فإن عنصر العدالة ما هو إال إضافة ولن ينفع لوحده 

بإختصار فإن هذه النظرية تبين موقفها على و، 1يف بلوغ ما حيتاجه األفراد من أمن وأمان
جعل اإلنسان يف تبعية دائمة للسلطة وهو ملزم دائما باإلذعان واإلستسالم إلرادا بدون قيد 

خر فإنه يعيش حالة رعب دائمة متنعه من القيام أو جمرد التفكري يف إتيان آأو شرط مبعىن 
تمع وبالطبع فإن اجلرمية متثل شرا جيب سلوكات ال تتماشى مع هو مسموح القيام به يف ا

  .2اإلبتعاد عنه وجتنبه حىت ال يكون مصريه يف النهاية مأساويا
خبالف ما ورد على لسان أنصار السلطة املطلقة فإن ربط النظام اإلجتماعي بعامل 
ار  القوة واإلكراه فيه نوع من املبالغة وال ميكن أن ينعم األفراد يف كنفه باألمن واإلستقر

فإستبعاد اجلرمية من أذهام مبجرد بث اخلوف والرعب يف أنفسهم ال يعد أفضل طريق لثين 
                                                 
1 - Marc Ouimet, Jean Proulx, Maurice Cusson,Marc Ouimet,Jean Proulx, Les Violences Criminelles, les presses 
de l’université de Laval, Laval, 1999, p : 223. 
2 - Maurice Cusson, Le contrôle social du crime, op.cit, p :267 
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الناس عن ذلك وال ميكن تصنيفه إال ضمن املساعي واحملاوالت اليت تعاقب اإلنسان منذ األزل 
ن اإلنسان وقبل أن ينشأ نظامه إوللتذكري فقط فللقضاء على اجلرمية ولكن من دون نتيجة، 

 وجتاوبا، واألخطار اليت تنجر عنها قايف واإلجتماعي كانت لديه فكرة واضحة عن اجلرميةالث
 يرتبط هذه الفكرة فإن إحترام القانون واإللتزام به ال يتوقف على اخلوف من العقوبة بل مع

ذلك أساسا بروح العدالة الذي جيب أن يطبع حياتنا اإلجتماعية ومييز باخلصوص املنظومة 
نرى أنه من الضروري املضطلعة بتنظيم أمور الناس ومن أجل توضيح هذه املبدأ  القانونية
  :1لنقاط التاليةإبراز ا
إن فكرة العدالة جيب أن ال ختتزل فقط يف التطبيق احلريف : حتقيق املنفعة العامة  - أ

واجليد للقانون من قبل الدولة فقط بل جيب أن ميتد فهم هذه الفكرة إىل عقول 
م بأم ملزمون على هن يكتب له النجاح إال إذا وعى الناس أنفسالناس وهذا ل

التنصل والتخلي عن اجلرمية كوا دد أمنهم ونسيجهم اإلجتماعي فاملنفعة 
واملصلحة املشتركة تقتضيان وضع حد ألي تصرفات تسيء للتضامن 
اإلجتماعي والتكامل اإلجتماعي ومبفهوم املخالفة فإن التسليم بوجود جمتمع 
يبيح األفعال اإلجرامية اليت تضر باألفراد هو جمتمع يشوبه عوز ما ولن يكتب 
له اإلستمرار مهما كانت الظروف فال يعقل أن حتل الفوضى اإلجتماعية حمل 

 .الصرامة والتنظيم اليت حتمل لواؤمها الدولة بالطبع
ة يف إن األمل الذي يصيب الضحية مبناسبة وقوع اجلرمي: اإلحساس بأمل الضحية  -  ب

نظر مجيع األفراد تقريبا هو سبب كايف إلمتناعهم عن إيذاء أقرام من البشر، 
فال أحد منا يتمىن الوقوع ضحية لعمل إجرامي زيادة على ذلك فإنه حىت 
ارمني أنفسهم يقامسوننا نفس اإلحساس وميتنعون عن إيذاء أقرام لكن ويف 

تيان بعض السلوكات جيدون أنفسهم متورطني يف إ ةظروف استثنائي
 .2اإلجرامية

                                                 
1 - Ibid, p :269 
2 - Ibid, p : 270 
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كما بيناه سابقا ومرارا فإن اجلرمية : جتسيد العدالة يف اتمع من قبل الدولة -  ت
حتقيق اتمع ككل ولتدعيم موقف العدالة ينبغي  رستقراإلتشكل ديدا جديا 

 : 1األمور التالية
راد بأن هناك قناعة لدى مجيع األف: ضرورة إلتزام الفرد بالعمل مع اآلخرين -

املواطنة داخل املناطق احلضرية تقتضي املشاركة مع آخرين وبفعالية يف 
محاية املنفعة املشتركة وتغليبها على املصاحل الفردية كما أن اجلميع 
مدعوون للحفاظ على هذا احلس املشترك والذي ميثل دعامة رئيسية 

 .لتحقيق العدالة
لة يندرج عادة يف سياق حق إن مفهوم العدا: حرية النشاط داخل اتمع  -

األفراد يف احلصول على هامش معني للحركة فليس بديهيا أن يعيش الفرد 
مكمم الفم والتضييق يطبق على كل حتركاته فروح العدالة تقتضي منحه 
أكرب هامش للحركة والتحرك وال خيفى على أحد أن تشجيع الناس على 

 .إستباب احلرية واألمن املبادرة الفردية وتعزيز احلرية عامل مهم يف
إن مفهوم العدالة يقتضي أن : تقاسم األعباء بني مجيع األفراد بالتساوي  -

توزع املهام على مجيع أعضاء اتمع بشكل متساوي وحبسب املركز 
اإلجتماعي الذي يشغله كل واحد منهم كما ينبغي أن يكون النظام 

يطبق تطبيقا سليما دون  القانوين الذي يسهر على تنظيم احلياة اإلجتماعية
أن يشوبه أي تراخي أو متييز لئال يطعن اتمع يف شرعيته ويغذوا جمرد حرب 

 .2على ورق وجيد ارمون ضالتهم يف إنتهاكه والنيل منه بكافة السبل
وخبصوص املهمة املسندة للدولة يف هذا اجلانب فإنه ليس من السهل عليها إطالقا  

اعية اخلارجية اليت تدعوها إىل استثناءها من تطبيق القانون وهلذا مقاومة الضغوطات اإلجتم
السبب فإن العديد من دارسي علم اإلجتماع القانوين يرون أن الدولة احلديثة يف اتمعات 
التقليدية غالبا ما حتيد عن مهمتها الرئيسة املتمثلة يف الوقاية من الرتاعات والصراعات 

                                                 
1 - Ibid, p : 271 
2 - Michel Villey, Philosophie du droit, vol. II, Les moyens du droit, Dalloz, Paris, 1979, p : 101 
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يف ضبط والتحكم يف الرتاعات  إحنصرت فقط ، بل 1ل ملبدأ للقانوناإلجتماعية بالتطبيق األمث
والصراعات اليت متيز احلياة اإلجتماعية وضمان احلد األدىن من التوازن بني الطبقات 

وخلري  التطبيق الصارم للقانون وهذا ما نراه بالفعل يف الواقع املعاش حساب اإلجتماعية على
لنفوذ نظرا لاألفراد  بعض لتجاوزات اليت يرتكبهاالسكوت عن بعض ا مثال على ذلك هو

  .2أي مساءلة أو متابعة جزائية بذلك منالذي يتمتعون به فيفلتون 
 

 :الفرع الثاني 

 نفسية األفراد علىالجزاء وأثره : الردع القانوني 

ال خيتلف إثنان على أن العدالة اليت حترص الدولة على تكريسها يف اتمع ال ميكن أن    
حقق إال إذا رافقتها عقوبات جزائية مادية تتكفل ا الدولة عن طريق جهازها القضائي تت

، فاتمع الذي يكون أفراده ارموأخرى معنوية يتكفل ا احمليط اإلجتماعي الذي يعيش فيه 
مقتنعون بأن إحترام القاعدة القانونية هي امليزة اليت جيب أن تطبع سلوكهم وأن تكون عملية 

افذة بدون نقاش وأن ال أحد له احلق يف اإلعتداء على اآلخرين تبقى جمرد فكرة نرجسية ون
لن جتدي نفعا يف واقع حياتنا اليومية مامل تقترن جبزاء أو عقوبة صارمة وعليه فالعدالة داخل 
النسيج اإلجتماعي ال معىن هلا إذ مل ترافقها سلطة جربية أو قهرية قوية تضمن اإلستقرار 

الذي يرى أن اجلزاء الذي  Hobbesبيق العادل للقوانني ونذكر يف هذا الصدد الفقيه والتط
جيب توقيعه على ارم جيب أن يزرع يف نفسه رعبا ال يقارن مع املصلحة اليت ابتغاها من 
وراء قيامه بالفعل اإلجرامي حىت ال تسول له نفسه الحقا تكرار نفس العمل وأيضا لكي ال 

فراد بالنظام اإلجتماعي القائم وجتعلهم يفكرون ألف مرة قبل إرتكاب أي يستصغر باقي األ
  .   فعل إجرامي

إن الدولة هي الفاعل اإلجتماعي الوحيد الذي حيتكر سلطة توقيع العقوبة اجلزائية على   
أو الذين يصدر يف حقهم أحكام باإلدانة وتعد هذه العقوبات ردعية يف عمومها  ارمني

اعلية إذا ما تركت أثارا نفسية ومعنوية لدى ارمني فهؤالء باإلضافة إىل وتصبح أكثر ف
فإم مقبلني على ) سلب للحرية أو غرامة مالية أو تدبري أمن ( كوم تعرضوا لعقاب مادي 

                                                 
1 - Chaïm Perelman, Justice et raison, Editions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 1972, p :55 
2 - Ibid, p : 56 
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معاملة متييزية وقاسية تسلط عليهم من قبل الوسط اإلجتماعي الذي يعيشون فيه كرد فعل 
النظام اإلجتماعي وإستخفافهم بقواعده التنظيمية وقد دلت األحباث طبيعي على إستهزائهم ب

اليت أجريت يف هذا الصدد أن اإلنسان قد ميتنع أو يتردد عن إرتكاب السلوك اإلجرامي إذا 
ما تبني له أن اجلرمية ميكن أن تسبب له متاعب ال حصر هلا بدءا مبحيطه األسري مرورا 

فيه اجلرمية كفقدانه ملنصب عمله وأخريا نظرة اإلزدراء اليت بالتهديد احملتمل الذي قد تتسبب 
يقابل ا من قبل األشخاص الذين يقامسهم احليز اجلغرايف كاحلي مثال، أما فيما خيص العقوبة 
احملتمل توقيعها عليه فهي حتتل ذيل األولويات بالنسبة للمجرم وعليه يتضح لدينا أن اجلزاء 

وحده كافيا إلحالل األمن وحتقيق ما يسميه دارسي علم العقاب القانوين ال ميكن أن يكون ل
بالردع العام فاإلرتباطات اإلجتماعية األخرى تساهم بشكل مباشر يف تفعيل متابعة ارم 
على فعله وتكشف لنا تبعية اإلنسان للمجتمع حىت وإن بذل جهدا مضعفا لتخفيف من وطأة 

حساب املنفعة العامة، ويتبني لنا جليا أن إفصاح  هذه التبعية وترجيح مصاحله الشخصية على
أجهزة الدولة عن نيتها يف متابعة ارم وتوقيع العقاب عليه يعترب صفارة إنذار بالنسبة 

حملاصرة ارم ومعاملته معاملة قاسية للمجتمع وتعطيه إشارة واضحة للتحرك والقيام بواجبه 
جتماعي هناك من يعتربه أشد وطأة على ارم من جراء ما إقترفه ومن شدة هول هذا الرد اإل

اإلكتواء بنار العقوبة ذاا، ولتحديد طبيعة العالقة اليت تربط بني السلطة املكلفة بتوقيع 
واستصغاره فإن إفتراض غياب السلطة  العقوبة والرد اإلجتماعي املعرب عنه بإزدراء ارم

ن من شأن أي عقاب معنوي أو أديب قد يتخذه التهوي يعينالقضائية عن الساحة اإلجتماعية 
اتمع ضد ارم إن مل نقل أنه سينتفي أصال بينما يف احلالة العكسية أي يف حالة عدم مباالة 
اتمع مبا قام به ارم من تصرف عدواين قد يضر باستقرار النظام اإلجتماعي فإن ذلك 

قلل من شأن الدولة يف نظر أفرادها، سيؤدي حتما إىل إضعاف سلطة الردع القانونية وي
  :التفريق بني وضعني إثنني  ضروريمن الولتوضيح هذه الفكرة نرى 

  جدية السلطة يف متابعة ارم ومعاقبته :أوال
  Roweو   Enrlich،Tittleمن خالل األحباث اليت قام ا بعض الباحثني على غرار 

اجلرائم وتوقيع أقصى العقوبات عليهم  جدية السلطة القضائية يف البحث عن مرتكيب فإن
يؤدي إىل اخنفاض اجلرمية بشكل حمسوس وعلى ضوء هذه النظرية فإن تدعيم األمن يف 
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الشوارع وتبين سياسة وقائية وحماصرة أوكار اجلرمية قد يكون مفيدا لتقليص نسبة اجلرمية يف 
األجهزة األمنية يف مونتريال  اتمع وتدعيما هلذا الرأي إستشهد هؤالء باإلضرابات اليت شلت

حيث لوحظ زيادة رهيبة يف نسبة جرائم األموال بلغت أربعة أضعاف  1969بكندا سنة 
، كما أن تكثيف عمليات املراقبة وجعلها 1مقارنة مبثيالا اليت ترتكب يف الظروف العادية

وبالتايل إمخاد شبه يومية قد يضيق اخلناق على ارمني وجيعلهم غري قادرين على التحرك 
  . 2الروح اإلجرامية الكامنة يف نفوسهم ولو مؤقتا

  شدة العقوبة وعالقتها باجلرمية :  ثانيا
بالرغم من أنه ال يوجد أي دليل يؤكد أو ينفي العالقة بني شدة العقوبة ونسبة اجلرمية 

وبة يزيد من كون أن تشديد العقالقاضي بيف اتمع إال أنه يتعني األخذ باحلسبان اإلحتمال 
إحتمال تراجع ارم عن إرتكاب جرمه ويفضي إىل جو من الترقب واحلذر لدى األفراد 
فتصبح اجلرمية مشروع حمفوف باملخاطر ال يستحق املغامرة، يضاف إىل ذلك أن القبوع يف 
غياهب السجن وملدة طويلة جيعل من ارم معزوال عن اتمع وبالنتيجة يصبح األفراد 

ن يف منأى عن أي عدوان أو إيذاء حمتمل من طرفه كما لو كان ارم حرا طليقا العاديو
  .     3وبالتايل فإن حتييد ارم قد يساعد على التخفيف من نسبة اجلرمية يف اتمع

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 - André Ortolland, Comment prévenir le crime ?, l’Harmattan, Paris, 1988,p :87 
2 -Ezzat Abdel Fattah, La crainte du châtiment, la revue de la littérature sur l'effet dissuasif de la peine, 
Commission de réforme du droit du Canada, Ottawa, 1976, p :74-84 
3 - André Ortolland, op.cit, p :45 
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  الثانيالفصل 
 النظام القانوني لثقافة األفرادمدى مسايرة  

 وأثره على نسبة الجريمة في المجتمع 
 

العديد من األسئلة اليت تتعلق مبدى مسايرة النظام القانوين  ثريت يف اآلونة األخريةأ
الرمسي للثقافة السائدة يف اتمع مبعىن أدق هل تتوفر لدى األفراد قناعة تامة لاللتزام بالقانون 
دون تردد مما يعطي إنطباع عام على حضورهم وتأكيد عضويتهم يف اتمع وإظهار رغبتهم 

على إستقراره وتناسقه أم لديهم حتفظ على أحكامه لكوم غري معنيني بأحكامه  ةاحملافظ يف
كأفراد وال يوجد لديهم أي سبب مقنع جيعلهم يلتزمون به على إعتبار أنه يعد عائقا حيول 
بينهم وبني الطموحات اليت يرغبون بلوغها، لإلجابة على هذا السؤال نرى أنه من الضروري 

رة اإلجرامية عن قرب خصوصا إذا ما سلمنا أن اجلرمية أصبحت يف وقتنا احلايل من تتبع الظاه
الظواهر اإلجتماعية اإلعتيادية اليت متيز حياتنا اإلجتماعية حىت أن املنتقدين للنظام القانوين 
احلايل غالبا ما يشككون يف قدرته على التعامل حبزم مع ارمني خاصة والظاهرة اإلجرامية 

ونشري يف هذا الصدد أن النظرية التقليدية اليت تبين النظام اجلزائي على أساس تشديد  عموما
العقوبة بغية ردع املخالفني للتقليل من شأن الظاهرة اإلجرامية أثبتت فشلها الذريع بل وعلى 
النقيض من ذلك فقد بلغت اجلرمية مستويات قياسية مل تشهدها البشرية من قبل على 

إىل ذلك أن إمهال هذه القوانني للجانب اإلنساين يف مرحلة تقرير العقوبة  اإلطالق، يضاف
قد يضاعف من خماطر معاودة ارمني للسلوك اإلجرامي بدافع اإلنتقام من اتمع وقد يقضى 
ائيا على أي أمل يف كبح الظاهرة اإلجرامية أو على األقل التخفيف من وطأا يف واقع 

وضيح هذه الفكرة إرتأينا مناقشتها ضمن مبحثني جوهريني األوىل نتناول حياتنا اليومية، ولت
 فيه مسألة قدرة القانون على التوفيق بني مبدأ الردع العام أو قمع السلوك اإلجرامي واجلانب

، ويف املبحث الثاين فسنربز حجم اهلوة اليت تفصل بني النظام اإلنساين املالزم لشخصية ارم
  .معه األفراد ومدى جتاوباملعتمد يف اتمع  القانوين الرمسي
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  :المبحث األول
 بين مبدأ الردع العام  القانون

 وفهم شخصية المجرم
 

نالحظ يف السنوات األخرية تطورا سريعا مس مجيع ميادين احلياة واجلرمية بدورها مل 
كان عليه يف تكن استثناءا على هذه القاعدة فهي األخرى أصبح ينظر إليه بشكل مغاير مما 

السابق ومتكنت من حجز مكانة هلا يف املخيلة الشعبية إىل درجة أن البعض يعتربوا سلوكا 
عاديا يتوافق مع طبيعة احلياة املدنية احلديثة ومتكنهم من بلوغ أهدافهم بكل سهولة، إن 

يف ثقافة الصورة املرسومة يف املخيلة الشعبية عن اجلرمية تثري اإلهتمام وتنبأ بتحول جذري 
األفراد ويضع النظام القانوين يف مواجهة مثرية ومصريية يف آن واحد مع اجلرمية كظاهرة 
إنسانية تتجه رويدا رويدا حنو التعقيد والتشابك وجتعل من التغريات املتسارعة واحلاصلة على 

ريب املستوى اإلجتماعي والثقايف واإلقتصادي مصدرا لوقوع قطيعة حمتملة يف املستقبل الق
بني أداء وأسلوب السلطة احلاكمة يف مكافحة اجلرمية وموقف األفراد الذي يعرف تغريا 
حقيقيا يف قيمه الثقافية ونظرته إىل السلوك اإلجرامي، وفيما يتعلق بالنقاط اليت سنركز عليها 
يف هذا املبحث فسنتناوهلا تباعا كما يلي يف املطلب األول سنتطرق بنوع من التفصيل إىل 

مبناسبة مكافحته للجرمية مث ننتقل إىل  تحديات والصعوبات اليت يواجهها النظام القانوينال
املطلب الثاين حيث حناول مبوجبه تشخيص مواطن القصور يف النظام القانوين اجلزائري احلايل 

 النظام القانوين اجلزائيويف املطلب الثالث واألخري فسنتعرض إىل مشكلة عويصة تثقل كاهل 
  .إنفصاله عن الواقع اإلجتماعيتمثلة يف وامل
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  :المطلب األول
القانون ومواجهة التحديات التي أفرزتها 

 الظاهرة اإلجرامية
 

تواجه الدولة وعرب مجيع مؤسساا القانونية والرمسية املكلفة مبكافحة اجلرمية عدة   
الطارئة واملصاحبة  وهي حتاول دائما التكيف مع مجيع الظروف ةحتديات وعلى مجيع األصعد

للظاهرة اإلجرامية، وال خيفى على أحد أن اجلرمية يف اآلونة األخرية بدأت تأخذ أشكاال 
متعددة وأوصافا مل تعهدها من قبل وتعرف إخنراطا غري مسبوق لألفراد يف املشروع اإلجرامي 

ة املكلفة دون أن يثري ذلك يف قرحيتهم أي إنزعاج أو ندم يذكر، يضاف إىل ذلك أن السلط
مبكافحة اجلرمية وبالرغم من إرادا القوية يف إجناح مهمتها إىل أا يف بعض األحيان تبقى 
عاجزة على توفري الوسائل واإلمكانيات لتحقيق ذلك، ومن أجل تبيان هذه الفكرة آثرنا 

التغريات التركيز يف هذا املطلب على النقاط التالية األوىل تتعلق بتشريح الواقع الذي أفرزته 
اإلجتماعية والثقافية وأثر ذلك على الظاهرة اإلجرامية، يف الفرع الثاين نتعرض فيه بشكل 
دقيق إىل تكلفة الظاهرة اإلجرامية وقدرة الدولة على حتملها وإستيعاب نفقاا الباهظة وخنتم 

بالرغم من هذا املطلب بشرح ظاهرة العود أو ما يعرف مبعاودة ارمني ألنشطتهم اإلجرامية 
العقوبات املسلطة عليهم وكيف أن هذا العامل أضر مبصداقية الدولة وأظهر عجزها الفاضح 
يف ثين ارمني على اإلبتعاد عن اجلرمية وفوق ذلك أثقل كاهلها وقلص من مواردها 
املخصصة واملتاحة هلا ملواجهة اجلرمية، يف األخري نذكر أن الظاهرة اإلجرامية مل تعد مفهوما 
قاصرا فقط على جمموعة معينة من األفراد املنبوذين واملعزولني كما كان شائعا يف العهود 
السابقة فحسب بل أضحى اجلميع معنيني ذه الظاهرة بشكل مباشر أو غري مباشر حىت أن 
بعض الباحثني املتخصصني يرون أن التقيد حرفيا بالتعريف القانوين للمجرم جيعل من مجيع 

با وكل حبسب موقعه قد ارتكب يف حياته عددا من اجلرائم غري املصرح ا ومل األفراد تقري
  .الشرطة أو اجلهات املختصة بقضايا اإلجرام تصل أبدا إىل مسامع
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 :الفرع األول 

 واقع اإلجرام في مدننا

إن املتتبع لواقع حياتنا اليومية يدرك جبالء املخاطر اليت أفرزا الظاهرة اإلجرامية على 
إلستقرار والتكاتف اإلجتماعي ليس هذا فحسب بل برزت يف اآلونة األخرية أشكال جديدة ا

من اإلجرام مل تكن معروفة من قبل يف مدننا مما يستوجب على املهتمني بدراسة هذه الظاهرة 
بذل جهد إضايف ومعمق إلستجالء أهم مسبباا، ويف ضوء هذه الرؤية وبناء على ما تقدمه 

ية من إحصاءات وبإتباع املنهج االستقصائي للظاهرة اإلجرامية ميكننا وضع اجلهات الرمس
  :1مقاربة أولية هلذه الظاهرة يف مدننا واليت نلخصها إمجاال فيما يلي

خاصة يف انتشار ظاهرة جنوح األفراد  إن األرقام املقدمة من قبل الدوائر الرمسية تشري إىل -
على وجه  مللكية اخلاصةهذه الفئة عادة ما تستهدف ا اجلرائم اليت ترتكبهاوأوساط الشباب 

اخلصوص وقد لوحظ إرتفاع مذهل هلذا النوع من اجلرائم على غرار السرقة واإلعتداءات 
اجلسمانية بغرض النشل مثال، على صعيد آخر وتأكيدا ملا سبق تربز لنا األحكام اليت تصدرها 

حة هذه الفرضية واليت تشري يف أغلبها إىل أن اجلهات القضائية املتخصصة بالقضايا اجلزائية ص
معظم اجلرائم املرتكبة تستهدف غالبا املنقوالت اليت يسهل اإلستيالء عليها دون عناء 

  .2كالسيارات أو ما حتتويه من أغراض شخصية مملوكة للضحية
الذي تشهده مدننا أفرز بروز طبقة إجتماعية متلك  يتكنولوجالصناعي والتطور ال إن -
صيدا معتربا من القوة واملال يف مقابل الطبقات اإلجتماعية األخرى اليت تعاين احلرمان أو ر

عدم القدرة على تلبية حاجيتها، هذا الوضع اخلاص كان له األثر الكبري يف خلق جو من 
التوتر والتنافس الذي غالبا ما يترجم من قبل أفراد الطبقة احملرومة بالرتوع حنو القيام 

ت اإلجرامية بدعوى احلرمان وعدم حصوهلا على حقها من التنمية كباقي الفئات بالسلوكا
هم من ينتمون عادة إىل  اإلجرام وحىت ارمني الظرفني يمعتاداإلجتماعية األخرى لذا فإن 

الطبقات الدنيا ويعتربون أكثر األشخاص إستسالما لغرائزهم كما أم يتميزون بضعفهم 
السلوك اإلجرامي، وتفيد األحباث العلمية احلديثة املهتمة باجلانب وعدم قدرم على جتنب 

                                                 
1 - Maurice Cusson , la criminologie, op.cit, p :141                            
2 - Marc Ouimet, Jean Proulx, Maurice Cusson,Marc Ouimet,Jean Proulx, op.cit, p :319-337                                                               
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النفسي لإلنسان أن مثل هؤالء األشخاص الذين يعيشون يف قلب حميط إجتماعي مليء 
بالتوترات جتعلهم يعيشون يف دوامة نفسية دائمة تزيدها تعقيدا كثرة اإلغراءات اليت 

ر الرهيب إال بإرتكاب جرائم وخمالفات مستمرة يصادفوا فال ميكنهم التخلص من هذا التوت
  .للقانون واألنظمة

إن اإلمتداد العمراين للنسيج احلضري وما رافقه من زيادة سكانية معتربة أدى إىل بروز  -
تعرف نسبة  )  les enclaves urbaines inciviles(وجيوب سكانية  بؤروبشكل ظاهر للعيان 

لآلفات اإلجتماعية باملقارنة مع باقي األحياء األخرى  عالية من اإلجرام وتسجل حضور قوي
، ويتباين متركز هذه اجليوب من مدينة إىل أخرى بالنظر إىل خصوصية كل 1املكونة للمدينة

منها وتبعا لتطورها العمراين ومن أهم اخلصائص اليت تعرفها نذكر ذيوع قيم ثقافية تعاكس 
 السلوك احلضاري واملدين املناسب للعيش يف املدن، ومن متاما القيم الثقافية اليت تدعوا إىل تبين

املظاهر اليت تعكس الوضع املتردي هلذه األحياء هو غلبة لغة العنف يف التعامل بني قاطين هذه 
األحياء فال مير يوم دون أن حتدث شجارات وإشتباكات ألتفه األسباب وبالرغم من تواجد 

ىل أن ذلك مل ينجح يف التخفيف من وطأة هول الشرطة يف هذه املناطق وبصفة دائمة إ
الظاهرة اإلجرامية، يضاف إىل ذلك أن تفاعل السكان مجيعا وإلتفافهم حول ما يهمهم وما 
ينبغي فعله من أجل ترقية ظروف عيشهم أصبح ال يثري أي إهتمام مما زاد يف تدهور هذه 

ما القيم التقليدية اليت تدعوا إىل األحياء وعبد الطريق إىل تبين قيم جديدة تناقض وتعارض متا
احملافظة على النظام العام يف اتمع وجتنب كل ما من شأنه أن يعرض أمن األشخاص 
وممتلكام للخطر، وإن من أهم ما تصبوا إليه هذه القيم اجلديدة نذكر حتريضها على التمرد 

رامي كطريقة مثلى إلثبات وهي تعرب عن نفسها غالبا بالدعوة الصرحية إىل تبين السلوك اإلج
وكردة فعل طبيعية على عملية اإلقصاء اليت يعاين  عالوجود الذايت واإلجتماعي داخل اتم

منها أفرادها من طرف باقي اموعات اإلجتماعبة األخرى اليت تقامسها الفضاء أو احليز 
  .اجلغرايف

                                                 
إن الجيوب اإلجرامية بدأت في التشكل مع التوسع السريع في العمران غير أن تموقعها يختلف من بلد إلى آخر ففي حين تتمرآز في مراآز   -   1

فرنسا عادة في الضواحي والتي تعرف نسبة آبيرة من المواطنين ذوي المدن آما هو الحال في الواليات المتحدة األمريكية وآندا نجدها مثال في 
األخيرة  األصول األجنبية، أما في الجزائر فإن الظاهرة بدأت تسجل حضورها  وأسبابها في األغلب ذات طبيعة إجتماعية وإقتصادية لكنها في اآلونة

  .      في المدى المتوسط والمدى البعيدبدأت تتطور لتفتح المجال للتساؤل عن المدى الذي يمكنه أن تبلغه 
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ة نسبة بعض اجلرائم يف اتمع هو زياد أيضا من أهم املالحظات اليت ينبغي اإلشارة إليها -
اليت كانت إىل وقت قريب شبه منعدمة وتلقى إستنكارا شديدا من قبل اتمع على إعتبار أا 
تلطخ مسعة مرتكبيها والضحايا على السواء ولذا كان يتم التكتم عنها وال يصرح ا على 

ومن أمثلة ذلك نذكر  اإلطالق وقد درجت املخيلة الشعبية على إدراجها ضمن الطابوهات،
اجلرائم اجلنسية واإلغتصاب وهتك العرض اليت كانت نادرة الوقوع يف املاضي وأصبحت 

القوانني والتشريعات دون أن تتحرك الدولة حيث الزالت اليوم متفشية بشكل غري مسبوق 
ونية يف الوطنية على حاهلا دون تعديل أو تغيري خبالف التشريعات املقارنة اليت تعرف ثورة قان

  .1هذا اال
املنظمة، فاجلرمية  عصابات والشبكات اإلجراميةإن مدننا مل تعد آمنة وأصبحت مرتعا لل -

 بدأت تعرف تطورا يف األسلوب والوسائل واألهداف املسطرة كما أن نتائجها الكارثية على
طرية جدا ويالحظ أن هذه الظاهرة بدأت تأخذ أبعادا خ اتمع واألفراد أصبحت ال تطاق،

تتمثل يف إرتفاع نسبة هذا النوع من اجلرائم والقضايا املعروضة بشكل يومي على القضاء 
تؤكد صحة هذه املعلومات وتنذر بتحول خطري يف الظاهرة اإلجرامية يشمل األسلوب 

  .والتنظيم وطبيعة األهداف املتوخاة
شارة إىل أن اجلرائم املرتبطة وخنتم هذا التقييم األويل لواقع اجلرمية يف اجلزائر إىل اإل -

بالوظيفة العامة عرفت هي األخرى إرتفاعا مذهال ومل يعد ينحصر يف قطاع حمدد دون اآلخر 
فصورة املوظف العام لدى الدولة والذي إقترن يف السابق باالنضباط وإحترام القانون مل يعد 

فني ضاربني عرض كذلك وأصبحت الوظيفة العامة مستباحة من قبل عدد كبري من املوظ
احلائط مصداقية الدولة وهيبتها، ولنا يف جرائم الرشوة وإستغالل النفوذ واإلختالسات 
وغريها من اجلرائم املرتبطة بالوظيفة العامة واملعروضة أمام القضاء بصفة متزايدة ألكرب دليل 

  .على ذلك
        

  
 

                                                 
1 - Jacky Bourillon, les criminels sexuels, l’Harmattan, Paris, 1999, p : 58 
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 :الفرع الثاني 

 تكلفة الظاهرة اإلجرامية

يثة تعترب املسؤول األول عن كل ما يصيب األفراد من أضرار مبوجب إن الدولة احلد  
التفويض الذي حتوزه من طرف اتمع وهلذا السبب فهي مؤهلة للتدخل مىت استوجبت 
الضرورة ذلك وهي جمربة على إصالح ما حلق اتمع من أضرار مادية أو نفسية، هذا التدخل 

وغري املباشرين من اجلرمية بل يتعداه أيضا إىل شخص ال يقتصر فقط على املتضررين املباشرين 
ارم نفسه كونه هو اآلخر رمبا كان ضحية لوضع إجتماعي سيء أجربه على التمرد على 
ضوابط اتمع فالدولة مدعوة لتحمل مسؤولياا مهما كان األمر، هذا العمل اجلبار الذي 

صيلها وهذه األموال عادة ما تنفق تقوم به الدولة يتطلب أمواال ضخمة يصعب جردها وحت
لتمويل األجهزة املكلفة مبكافحة اجلرمية وإصالح ما أحدثته هذه األخرية من أضرار وتطبيقا 
لذلك فالدولة جمربة على إنشاء احملاكم وأجهزة األمن واملؤسسات العقابية وعدد من 

مل جبد للتقليل من آثارها امللحقات اإلدارية اليت تعمل على مواجهة الظاهرة اإلجرامية والع
  .1بشىت الوسائل املمكنة

إن األضرار اليت تسببها اجلرمية بالنسبة للمجتمع تأخذ أشكاال وصورا متعددة تتفاوت   
إستعادة  من جمتمع آلخر ولعل اجلانب اإلقتصادي واملادي يعد جوهرها فليس من اليسري

ومن هذا املنطلق تبذل مجيع الدول  اإلستقرار اإلجتماعي دون توفر األموال الالزمة لذلك،
بدون إستثناء وكل حبسب قدرته جهودا مضنية يف سبيل حتقيق هذا اهلدف ويترجم ذلك 
بالزيادة احملسوسة واملسجلة من سنة إىل أخرى يف ميزانية القطاعات املعنية بصفة مباشرة أو 

نا إبراز التأثري السليب غرب مباشرة مبكافحة اجلرمية، ولكي تتوضح الصورة لدينا أكثر إرتأي
للجرمية على إعتبار ما ختلفه من أضرار وما تكلفه من نفقات تتحمل الدولة العبء األكرب 

  :وذلك كما يلي 
ففي اجلانب اإلقتصادي يقتطع من ميزانية الدولة مبالغ معتربة تصب مباشرة يف حساب  -

ء وكذا اخلسارة املالية الالحقة الضحية لتعويضه عن األضرار اليت أصابته جراء تعرضه لإلعتدا
ا جراء توقفه عن العمل وتعطيل آلة اإلنتاج وينطبق هذا الوصف أيضا على اجلرائم اليت متس 
                                                 

  109: ،  ص 1997علم االجتماع الجنائي، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، علي الشتا،  -  1
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السالمة اجلسدية واليت يقرر فيها راحة إجبارية، أما فيما خيص الطرف األخر املتمثل يف ارم 
منه عالة على الدولة كونه ال يساهم فإن زجه يف السجن وإمضاؤه لعقوبة سالبة للحرية جيعل 

يف عملية اإلنتاج باإلضافة إىل األموال املخصصة إليوائه وإطعامه وكذا النفقات الواجب 
ضخها إلعادة تأهيله يف احلياة اإلجتماعية، ويف نفس السياق فإن الدولة اليت تعاين نسبة إجرام 

يف خريطتها األمنية وتبين خمطط  عالية كما هو عليه احلال يف اجلزائر مدعوة إلعادة نظر
يتناسب مع الوضع العام للبالد وهذا املخطط لن يكتب له النجاح مامل يتم تسخري كامل 

لذلك، والفاتورة الباهظة اليت ختلفها  ةاإلمكانات املالية واملادية والتقنية واللوجيستيكية املطلوب
نونا واملصنفة ضمن اجلرائم املالية أو اجلرمية ال تتوقف عند  هذا احلد فاألفعال احملظورة قا

اإلقتصادية كجرائم اإلختالس والرشوة وريب األموال وتقليد العملة وقعها يكون أشد على 
  .1إقتصاد الدولة ويصعب حصر أضرارها بدقة

يف اجلانب اإلجتماعي تتسبب اجلرمية يف زعزعة اإلستقرار والنظام العام ويؤدي إىل خلق  -
ة اإلجتماعية ولنا أن نتصور املدى الذي ميكن أن تبلغه هذه الدعاية يف إثارة بلبلة يف احليا

القالئل والفوضى وتقويض اجلهود اليت تبذهلا الدولة يف التقليل من اآلثار املترتبة عن الظاهرة 
اإلجرامية، وبصفة عامة فإن التكلفة اإلجتماعية اليت تسببها اجلرمية تصيب النسيج اإلجتماعي 

بالتفتت والتفكك وتؤدي إىل موجة من االضطرابات وعدم اإلنضباط فتضعف بذلك برمته 
القيم الراسخة اليت تدعوا إىل اخلري وحتل حملها قيم أخرى تشجع على التمرد واإلجرام 
وتضرب يف الصميم القيم اإلجتماعية املشتركة واملتعارف عليها من قبل اجلميع، كما ال 

هلا تأثريات سلبية على البنيات اإلجتماعية القائمة كالعائلة ننسى أن الظاهرة اإلجرامية 
واملؤسسات اإلجتماعية األخرى يف اتمع ففي املثال األول فإن إخنراط أحد أفراد العائلة يف 
املشروع اإلجرامي من شأنه أن يضعف متاسك العائلة ويفقدها مصدر قوا خصوصا إذا 

ا خيص املؤسسات اإلجتماعية األخرى اليت قد تتأثر سلبا كان اجلاين رب هذه العائلة، أما فيم
بالظاهرة اإلجرامية كاملدرسة مثال نالحظ أا أصبحت مسرحا ملختلف اجلرائم ومكانا 

                                                 
  120: المرجع نفسه، صفحة  -  1
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حيتضن مجيع اإلخفاقات اإلجتماعية اليت متيز احلياة اإلجتماعية وكأننا نشهد سيناريو تتكرر 
  .1انه اإلفالت من هذا العرضمقاطعه يف مجيع مفاصل احلياة وال أحد بإمك

ال ميكن إن اجلرمية كظاهرة طبيعية متيز اتمعات البشرية : يف اجلانب الرمزي واملعنوي  -
أو شطبها ائيا من قاموس علم اجلرمية فهي واقعة وقدمية قدم اإلنسان ولن تزول إال  إلغاؤها

ما مل تتجاوز حدودا معينة فإذا بزواله، والظاهرة اإلجرامية يف اتمع تعد مقبولة وعادية 
جتاوزت هذه احلدود فذلك يعين تغريا جذريا يف ذهن األفراد ونظرم للجرمية فبدل أن تكون 
اجلرمية سلوك ميقته مجيع األفراد ويقابلونه باإلستهجان واإلستنكار فإا تصبح وسيلة 

ير تصرفام غري يستعملها األفراد لبلوغ مآرم الشخصية وال جيدون أي حرج يف ترب
الشرعية، وبالتايل وكما سبق ذكره نشهد حضور منط جديد من السلوك جيد مرجعيته 
األساسية يف قيم ثقافية جد حديثة تعطي مفهوما للجرمية خيتلف متاما عن ما كان سائدا من 
قبل ويتزامن ذاك يف الوقت احلاضر مع تشكل فضاءات غري متجانسة تعرف شيوعا للجرمية 

اآلفات اإلجتماعية كما أن قاطين هذه الفضاءات يتكون لديهم شبه إمجاع على وكافة 
معارضة القيم الثقافية التقليدية كنتيجة طبيعية على سياسة اإلقصاء اليت يتعرضون هلا من قبل 
باقي الفاعلني اإلجتماعيني مثل الدولة و اجلرمية لدى أغلب الفقهاء والدارسني اإلجتماعيني 

لى يستعني ا األفراد اجلاحنني للتعبري عن إنشغاالم اليت مل جتد أذانا صاغية تعد طريقة مث
  .2لدى املسؤولني وتذكري اجلميع بالتهميش الذي يكتوون بناره

 

 :الفرع الثالث 

 ظاهرة معاودة السلوك اإلجرامي 

رائم إن جمرمي احلق العام واملدانني بعقوبات جنائية تعاود نسبة كبرية منهم إرتكاب اجل
مما يعين أن العقوبات املوقعة عليهم مل تفلح يف ردعهم أو تغيري سلوكهم وعلى الرغم من أن 
قانون العقوبات اجلزائري وكباقي التشريعات اجلزائية املقارنة أقر عقوبات مشددة يف حالة ما 

هؤالء  أن ذلك مل ينفع هو اآلخر يف ثين إذا عاود ارم ارتكاب نفس السلوك اإلجرامي إال
على إتيان مثل هذه التصرفات، ويرجع علماء اإلجرام ظاهرة معاودة نسبة كبرية من ارمني 
                                                 
1 - Éric Debarbieux,Catherine Blaya, Violence à l'école et politiques publiques, ESF éditeur, issy les moulineaux, 
2001,  p : 15-35 

  132 - 130: المرجع السابق، ص علي الشتا، -  2
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للسلوك اإلجرامي إىل جمموعة من األسباب والعوامل يلخصوا يف ثالث نقاط رئيسة نوردها 
  : 1فيما يلي

اخلاص  تقرير عقوبات خمففة نوعا ما وغري مشددة يف بعض اجلرائم جيعل من قوة الردع -
ضئيلة باملقارنة مع الفائدة اليت سيجنيها ارم من اقترافه للنشاط اإلجرامي مما يشجعه على 
تكرار فعلته دون خوف، ويف هذا الصدد فإن القضايا اليت تعاجلها احملاكم واالس القضائية 

دائما  تصدر فيها أحكام وقرارات قضائية غالبا ما توصف على أا خمففة وغري ردعية وتصب
لصاحل املتهم بإرتكاب اجلرمية والدافع ملثل هذا التسامح هو تطبيق مبدأ الدفاع اإلجتماعي 
الذي يسهر النظام القانوين احلديث على تكريسه، والنظام القانوين والقضائي املعاصر يعلل 
موقفه بالصعوبات اجلمة اليت تقف حائال بني املتهم ومسألة إعادة إدماجه يف احلياة 

جتماعية كون أن ارم ال يقدر على مواكبة احلياة العادية لألفراد وهذا لظروف هو غري اإل
مسؤول عنها وعليه ليس من العدل أن نعاقبه عقابا قاسيا ونزيد من مأساته اإلجتماعية 
والعائلية بل املفروض هو مساعدته على جتاوز هذه األزمة بدل أن نزيد من تفاقمها وتشديد 

  .مثل هذه الظروف لن حيل املشكل على اإلطالقالعقوبة يف 
إن إشتراك ارم مع آخرين يف النشاطات اإلجرامية جيعله أكثر إرتباطا وتأثرا م فيصبح  -

ملتزما جتاههم يف إجناز املشروع اإلجرامي إلتزاما معنويا وال مناص له يف هذه احلالة سوى 
ونشري يف هذا الصدد أن املكانة اليت حيتلها القيام بدوره على أكمل وجه مىت طلب منه ذلك، 

الفرد يف اموعة اإلجرامية جتعله دائما يف وضعية اإلستعداد إلرتكاب أو املشاركة يف أي 
نشاط إجرامي تطلبه منه هذه اموعة اإلجرامية وبالتايل جتعل توبته أو جمرد التفكري يف 

تبار أن اختاذ هذا القرار ليس بيده بل بيد اإلقالع عن هذا السلوك ليس باألمر اهلني على اع
اموعة اإلجرامية اليت هو عضو فيها ويف كل األحوال فإنه لن ينجو من شر شركائه إذا ما 
حسم أمره بترك اموعة وإعادة بناء حياته من جديد متاشيا مع متليه الضوابط والقواعد 

  .2اإلجتماعية

                                                 
1 - Maurice Cusson, Pourquoi punir ?, Collection Criminologie et droits de l'homme, DALLOZ,  Paris, 1987, p : 
140 
2 - Ibid, p :141 
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لتقي فيه ارمون فيصبح األفراد الذين مت زجهم إن السجن يعد فضاءا متميزا يتجمع وي -
ألول مرة يف السجن وميضون عقوبتهم األوىل عرضة لتأثري وسيطرة ارمني معتادي اإلجرام 
باإلضافة إىل ذلك فإن السجن يوفر املالذ اآلمن إلنتشار قيم ثقافية تربر الفعل اإلجرامي 

نفه ضمن األعمال اليت تتيح للفرد حتقيق وتغرس يف أذهان األفراد صورة إجيابية عنه وتص
أهدافه املشروعة بطريقته اخلاصة ومتكنه من اإللتفاف على القيم اليت يدعو إليها اتمع الذي 

  .1يقف سدا منيعا أمام ما يصبو إليه
وبالرجوع إىل قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري الذي نظم القواعد العامة ملسألة   

أن تطبيق أحكامه ال يكون إال على اجلرائم اليت تعترب من نفس النوع  العود يتضح لدينا
، إن هذا احلكم مما يعنيه هو أن تشديد العقوبات 2والواردة على سبيل احلصر يف القانون

يتوقف أوال على جرائم معينة دون غريها وهذه اجلرائم هي اليت يتم حتديدها مبوجب هذا 
ا النص أيضا أن يكون ارم قد إرتكب جرمية من نفس نوع القانون وثانيا يشترط لتطبيق هذ

اجلرمية السابقة واليت حكم عليه بسببها حكما ائيا وال جمال للقاضي اإلجتهاد خارج أحكام 
، إن ما يعاب على هذا النص هو إغفاله لعدد كبري من احلاالت اليت 3هذا النص القانوين

اإلجرامي فمثال الشخص الذي إرتكب يتوجب أن تصنف ضمن خانة معاودة السلوك 
جرميتني ذات طبيعتني خمتلفتني ال ينطبق عليه النص القانوين املتعلق بالعود وال تشدد عليه 
العقوبة، ويرى رجال القانون وعلماء اإلجرام أن هذا املوقف املثري للجدل من شأنه أن يؤدي 

هلم املالذ لإلفالت من العقاب  إىل نوع من التمييز جتاه ارمني بل أكثر من ذلك سيوفر
نسبة كبرية منهم إىل إرتكاب نوع جديد من اجلرائم خيتلف عن ما إرتكبوه  وذلك بلجوء

سابقا، واحلقيقة الواضحة هو أنه مهما إختلفت اجلرائم وتعددت إىل أا ال خترج عن نطاق 
ه التعقيدات القانونية كوا أفعال تلحق ضررا حاال باألفراد واتمع على السواء، وأمام هذ

واإلجرائية اليت يصادفها ممارسو املهن القضائية واملرتبطون مباشرة بالظاهرة اإلجرامية 
كالقضاة قام علماء اإلجرام بتركيز جهودهم من أجل البحث عن أفضل طريقة تساعدهم 

                                                 
1 - James.Q Wilson, Thinking about Crime, Basic Books, New York, 1983, p: 146  

جراءات المتضمن قانون اإل 1966يونيو  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  155 – 66األمر رقم من  60إلى  54انظر المواد من  -   2
  .ممالجزائية المعدل والمت

، الديوان الوطني للفنون 01، المجلة القضائية عدد 52717غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا في ملف رقم  04/04/1989قرار  -   3
  .1991المطبعية، الجزائر، 
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واألحباث على التنبؤ بسلوكات ارمني املستقبلية وبالفعل فقد أجريت العديد من الدراسات 
يف هذا اجلانب من قبل علماء أمريكيني وكنديني متخصصني على غرار كل من 

coll،Gottfredson  و  Nuffield  توصلت هذه األحباث إىل نتيجة مشتركة مفادها أن وقد
ارم املعتاد على اإلجرام يفضل اإلختالط مع أقرانه الذين سبق هلم أيضا إرتكاب اجلرائم 

لفضاءات اليت يرتادوا بإستمرار، ووفق هذه الدراسات فإن عملية الوقاية وكذا اإلرتباط با
من إجرام معتادي اإلجرام يتوقف على قدرة القائمني على مكافحة اجلرمية يف اجتثاث 
الفضاءات اإلجرامية اليت تشجع على اجلرمية وتشجيع األفراد على فك اإلرتباط ا ائيا، 

جلادة اليت تندرج ضمن توقع اجلرمية والوقاية منها إىل أن ال أحد وبالرغم من هذه احملاوالت ا
ينكر دور العامل الذايت والفردي وكذا الظروف الطارئة غري املتوقعة يف معاودة ارمني 
ألفعاهلم اإلجرامية مما جيعل نتائج هذه الدراسة غري دقيقة وتطرح الكثري من الشكوك حول 

ولتجاوز هذه العقبة اإلبستيمولوجية ينصح بعض الدارسني  ،1مصداقيتها ونزاهتها العلمية
  :2طريقة جديدة تتمحور حول جمموعة من املتغريات نلخصها فيما يلي

دلت أغلبية الدراسات اإلجرامية وكذا اإلحصاءات : السوابق العدلية أو اجلنوح السابق  -
إلجرامي ترتفع عند اليت تقدمها خمتلف اجلهات القضائية على أن نسبة معاودة الفعل ا

األشخاص الذين سبق هلم على األقل إرتكاب جرمية يف ماضيهم البعيد حىت وإن مل تكن ذات 
  .خطورة بالغة

عامل ) خاصة يف مرحلة املراهقة ( يعترب إرتكاب اجلرمية يف سن مبكرة : اجلنوح املبكر  -
ر وذلك مىت سنحت له جد مهم يف معاودة ارم إلجرامه يف املستقبل القريب وبشكل متكر

  .الفرصة
يكون أكثر ميال لإلجرام ) مرحلة الشباب ( إن ارم الذي يكون يف مقتبل العمر : السن  -

وإختاذه سلوكا معتادا له يف حياته باملقارنة مع فئة كبار السن أو الذين جتاوز معدل عمرهم 
  .عموما اخلمسني سنة

                                                 
1 - Maurice Cusson, Pourquoi punir ?, op.cit, p : 149-150 
2 - Ibid, p : 151-152 



 171

الشخص الذي ال يستطيع احلفاظ على منصبه  إن: عدم اإلستقرار اإلجتماعي أو املهين  -
العملي أو يتميز وضعه اإلجتماعي باهلشاشة يكون دائما معرضا لضغوطات أسرية ونفسية 

  .جتعله لقمة سائغة لعامل اإلجرام
إن اإلدمان على : تعاطي املخدرات وإستهالك املواد املؤثرة على القدرات العقلية لإلنسان  -

واد اليت من شأا اإلخالل بالتوازن العقلي والنفسي لإلنسان تكون املخدرات وكل أشكال امل
عامال حامسا يف معاودة ارم جلرمه وقد دلت األرقام الرمسية يف هذا الشأن أن هذه الفئة من 

  .ارمني تعد األكثر خطورة وإستمرارية يف نشاطاا اإلجرامية
د من الدارسني املتخصصني وحجتهم إن هذه الطريقة القت نقدا الذعا من قبل العدي  

يف ذلك أن لكل جمتمع له خصوصياته اإلجتماعية والثقافية وال ميكن يف أي حال من األحوال 
  : 1أن تعطي هذه الطريقة املقترحة نتائج باهرة، ومن اإلنتقادات املوجهة هلا نذكر

يل إقتالعه بكل ر يف وجدان األفراد يستحتجارب امليدانية أن السلوك املتجذأثبتت ال -
بساطة، فمثال الشخص املدمن على املخدرات جيد صعوبة كبرية يف التوقف عن إستهالكها 

  .حىت مع إخضاعه لعالج نفسي وموضعي مكثف
إن الشخص الذي يتمتع مبكانة إجتماعية مرموقة يف اتمع ويتوىل منصبا راقيا مهما   -

قارنة مع األشخاص العاديني الذين حيتلون تتضائل لديه فرص نزوعه حنو إرتكاب اجلرائم بامل
مواقع إجتماعية أقل أمهية أو كالذين يعانون من بطالة مستمرة وعدم إستقرار مهين، ففي 
احلالة الثانية يكون الفرد أكثر من غريه مستعدا لإلجرام ومعاودة فعله اإلجرامي فاجلرمية 

ر ويعرض مناصرو هذه الفكرة بالنسبة إليه هي خيار إستراتيجي وليست جمرد نشاط عاب
  .جمموعة من األمثلة من ضمنها جرائم التسول وجرائم العصابات املنظمة

إن التقدم يف السن يقلل من نسبة معاودة الفرد ألعماله اإلجرامية كونه بدأ يفقد تدرجييا  -
جمددا قدراته البدنية والعقلية وأصبح لديه خوف متزايد من الرجوع إىل السجن  واملكوث فيه 

وهذا خبالف األفراد الذين هم يف مقتبل  عاد رويدا رويدا عن طريق اإلجرامفيحاول االبت
العمر والذين يبدون دائما جرأة زائدة يف مقاومة النظام القانوين واإلجتماعي الذي حيكم 

  .اتمع وحتديه بشكل مستمر
                                                 
1 - Ibid, p :153 
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له وأن أفرط يف  إن املشرع بتقريره عقوبات مضاعفة ومشددة بدعوى أن ارم سبق  
إرتكاب اجلرائم وأحلق أضرارا بليغة باتمع وداس على القوانني وإستخف بالسلطة القائمة 
تعد فكرة غري سليمة وتتميز بالسطحية والبساطة وال تتناسب إطالقا مع مبدأ الدفاع 

تماشى اإلجتماعي الذي يناضل من أجله منظروا الفكر القانوين والعقايب احلديث كما أنه ال ي
مع الروح العلمية اليت جيب أن تطبع تفكرينا القانوين، كما يعاب على هذه الفكرة أيضا أا 
تدعوا بلغة غري مباشرة وضمنية مبا يشبه اإلحياء إىل وجوب اإلنتقام من ارم وتصفية 
احلساب معه بأي شكل من األشكال وحنن بدورنا نتساءل ما هو املغزى احلقيقي من هذا 

أهو التخلص من ارم وحتييده قدر املستطاع وكأن املشرع يف سباق مع الزمن مهه  املوقف
الوحيد وبدون منازع هو توفري األمن والنظام ومنع وقوع اجلرمية أم أن الغاية من ذلك تكمن 
يف التضحية بارم من أجل محاية املصلحة العامة، إن التسليم ذا املنطق خيالف أهم مبدأ 

أي نظام قانوين مهما كانت طبيعته ومصدره أال وهو العدالة فارم حىت وإن أدين  يقوم عليه
بإرتكابه جلرمية ما ومتت معاقبته فهذا ال مينعنا مطلقا من متكينه من مجيع حقوقه املشروعة 
وفهم أسباب إندفاعه غري املربر للجرمية وبشكل متكرر فال يعقل أن يكون اإلنسان خلق فقط 

اء الغري وسلبه ألمواهلم ما مل تكن وراء ذلك أسبابا مفهومة ومعقولة، وعليه فإن من أجل إيذ
القاضي يف تقريره لعقوبة ما على ارم لقاء إرتكابه جرمية وربطه بالسوابق العدلية املسجلة يف 
صحيفته العدلية لن يفيد يف شيء بل على العكس سيوقظ لديه مشاعر الغضب واإلنتقام 

اإلجتماعية ساحة كر وفر بني ارم والنظام اإلجتماعي القائم وبالتايل ال يرجى وتصبح احلياة 
  .أبدا أن يكف ارم عن إجرامه
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  :المطلب الثاني
 مواطن القصور في 

 النظام القانوني الجزائي الجزائري
  

يعترب النظام القانوين وتطبيقاته القضائية صمام أمان للحياة اإلجتماعية ال ميكن 
اإلستغناء عنه مهما كانت الظروف ويفترض يف هذا النظام أن يساير واقع احلياة اإلجتماعية 
لألفراد ويصغي هلمومهم واحتياجام املتعلقة أساسا بأمنهم وإستقرارهم لكن ما يالحظ يف 
السنوات األخرية هو مجود النصوص القانونية وبطأ تكيفها مع األوضاع اإلجتماعية السائدة 

عرف ديناميكية غري مسبوقة، إن هذا التعارض الذي أصبح مرئيا ال ميكننا أن نتجاهله أو اليت ت
نتخطاه بكل بساطة وسهولة بل علينا أن نقيم بكل موضوعية طبيعة العالقة اليت تربط بني 

والواقع واملؤسسات الرمسية اليت تسهر على تنفيذه لقانون املمثل يف االنظام القانوين الرمسي 
، ومن أجل ومميزات ال ميكن عدها أو حصرها اعي اليومي مبا حيتويه من خصائصاإلجتم

شرح وتبيان هذا املطلب آثرنا تقسيمه إىل فرعني رئيسيني األوىل نبني فيه النقائص اليت تعتري 
املفترض تطبيقها على  التعريف القانوين املستخدم يف حتديد ماهية السلوك اإلجرامي والعقوبة

الصعوبات اليت تعترض النظام القانوين يف  لفرع الثاين فسنخصصه لتشخيصاجلاين أما ا
  .مواجهة واقع إجتماعي معقد

 

 :الفرع األول 

 فشل الخطاب الرسمي في احتواء 

 مفهوم الجريمة

كما بيناه سابقا فإن الفجوة اليت تفصل بني الرؤية الرمسية للظاهرة اإلجرامية القائمة 
ارم يف بدأ يتعاطف  حة مع ارم ومنظور املخيلة الشعبية الذيعلى أساس املواجهة املفتو

تزايد مستمر حىت أن البعض أصبح يتخوف من احتمال وقوع قطيعة بني نظام قانوين قائم مل 
، إرهاصات وتغريات عميقة ومتتالية القدمية وجمتمع يعيش هيتغري منط تفكريه وبقي وفيا لآلليات

  : التالية نقاط نرى أنه من الضروري إيضاح ال ه كما ينبغيوالستجالء هذا املوقف وفهم
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سلبيات التعريف المعتمد في تحديد طبيعة :   أوال
 السلوك اإلجرامي وماهية العقوبة المقررة

إن لكل جمتمع رؤية حمددة عن السلوك اإلجرامي والطريقة املناسبة الواجب تبنيها   
هذه الرؤية حبنكة وذكاء يف النظام القانوين للتعامل مع الظاهرة اإلجرامية ويتم توظيف 

، ومع ذلك 1اجلزائي وفروعه املتعددة لئال ينشأ نزاع أو سوء فهم قد يعصف يبته وإحترامه
فإن هذا ال مينع من القول أن هناك خصائص مشتركة بني مجيع األنظمة القانونية املنتشرة عرب 

املغزى هو تطويق اجلرمية والتقليل من مبا أن العامل وإن إختلفت التفسريات أو تعددت 
، ولقد اجتهد املفكرون والفالسفة القانونيون وبشكل مستمر على 2أضرارها قدر اإلمكان

وضع التعريفات القانونية للسلوكات اإلجرامية وبيان أصنافها وأشكاهلا املختلفة وكذا 
هذه  فت يف األمر أنلكن الالمنها  العقوبات اليت جيب أن تتناسب مع درجة اخلطورة لكل

اإلخفاقات وهذا ما كشفت عنه العلوم احلديثة على غرار اإلرادة اجلادة مل تسلم من 
العلوم على أن هذه وتتفق  وعلم اإلجرام األنثروبولوجيا وعلم اإلجتماع اجلنائي وعلم النفس

ق فإن اجلرمية ال التعريف القانوين مل يعد مناسبا لتحديد مفهوم اجلرمية وارم ، ويف هذا السيا
عبارة فهي قبل كل شيء ميكن حصرها فقط يف جمموعة من الكلمات أو النصوص اللغوية 

عن سلوك إجتماعي معادي للقيم الثقافية السائدة يف اتمع وحتدي ينم عن جرأة صاحبها 
 وإستهتاره ا ولذا ينبغي أن يكون قانون العقوبات حاضنا هلذه القيم ومستميتا يف الدفاع

مشريا إىل أن  Mannheim Hermanالعامل املتخصص يف علم اإلجرام  دعا إليهعنها وهذا ما 
 احلياةتصب بدرجة أوىل يف صون  جيب أن اجلنائي محايتها القانونإىل القيم اليت يهدف 

، زيادة على ذلك ومن خالل اإلضافات القيمة اليت قدمتها 3قبل كل شيءالبشرية أوال و
تعىن بدراسة الظاهرة اإلجرامية فإن اجلرمية هي عبارة عن ظاهرة نسبية  جممل العلوم اليت

واملكان الذي وقعت فيه واتمع هو الذي ميلك القدرة والسلطة  ترتبط إرتباطا كبريا بالزمن
 األبديةعلى التمييز ما بني هو مباح وما هو حمظور وفقا لإلعتقاد القائم على أساس الثنائية 

يه فإن التصرفات اليت يؤتيها األفراد ختضع لعملية تقييم دائمة من قبل اتمع اخلري والشر، وعل

                                                 
1 - Herbert Lionel Adolphus Har, Le concept de droit , traduit de l’anglais par Michel Van de Kerchove, 2ème 
édition, Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2005 , p : 217  
2 - Ibid, p : 222 

   22:الدآتور السيد علي شتا، المرجع السابق، ص -  3
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وهذه العملية تتوقف بشكل كبري على درجة الوعي الثقايف السائد ففي اتمعات التقليدية 
اليت ال يزال فيها للعرف وللمعتقدات الشعبية دور يف حتديد ماهية األفعال اخلطرية على 

ال يتماشى مع هذا املعيار قد جيد صعوبات  جزائيقانوين أو  نظامفأي ة السالمة اإلنساني
ي الذي جيد مصدره يف القوانني اجلزائرمع النظام القانوين عملية أثناء تطبيقه كما هو احلال 

من قبل األفراد على مسألة جترمي بعض  ظاهرة تتجلى حتفظاتفعن الثقافة احمللية األجنبية 
كما هو احلال بالنسبة  (ا ال تشكل خطرا على املصلحة اإلجتماعية السلوكات اليت يرون أ

جلرائم القرصنة اإللكترونية أو اإلعتداء على امللكية الفكرية أو رمبا جرائم الرشوة اليت 
حة القانون لبعض التصرفات ، ويف مقابل ذلك فإن إبا)أصبحت ال تقابل باإلستنكار والتنديد 

القيم الثقافية املتوارثة واليت ينظر إليها على أا تلحق ضررا بالغا  والسلوكات اليت تتعارض مع
ال جيدون أي حرج يف التعامل بقسوة  ال تلقى التجاوب املطلوب وبالتايل فإن األفرادباتمع 

مع من يؤيت هذه التصرفات وقد يبلغ أحيانا حد اللجوء إىل القوة متجاهلني متاما بتنايف هذا 
، أما يف اتمعات املسماة باملتحضرة فإن احلياة اإلجتماعية تأخذ 1ن وأحكامهالفعل مع القانو

إجتاها آخر فالنظام القانوين املطبق ما هو يف حقيقة األمر إال نتاج تفاعل طويل ومعقد بني 
الفكر القانوين والوعي اجلماعي املشترك فقلما نشهد رفضا متعمدا وإراديا لنصوص القانون 

ف األفراد وإن حدث ذلك فإنه ال خيرج عن النطاق العادي لألمور، وعلى وأحكامه من طر
ضوء ما سبق يتبني لنا وبكل وضوح وجود تفاوت كبري ما فتئ يتفاقم يوما بعد يوم بني 
املفهوم أو املعىن الشائع الذي يتداوله أغلبية األفراد عن اجلرمية واملفهوم القانوين الذي ال يعري 

إهتمام للرد الفعل اإلجتماعي ومكمن اخلطورة يف ذلك هو أن آلية يف حاالت عديدة أي 
التفكري وحتديد قائمة األفعال اإلجرامية لدى الطرفني تعمل بطريقة متعارضة ومتباعدة فيؤدي 

وفقدانه  ( tomber en désuétude )ذلك ال حمالة إىل الوقوع يف فخ ما يعرف جران القانون  
، وبالرغم من أن القانون ميتنع عن وضع تعريف جامع 2حياة األفرادلسلطته الروحية يف تنظيم 

وشامل للجرمية درءا ألي شبهة فإن ذلك ال مينع من توجيه إنتقادات شديدة للمشرع كونه 
يعتمد أسلوبا أقل ما يقال عنه أنه جاف ومييل إىل حتكيم القوة يف إجبار األشخاص على 

                                                 
  24: سه، ص المرجع نف -  1

2 - Herbert Lionel Adolphus Har, op.cit, p : 286  



 176

ملالحظ يف ايف حالة العصيان أو التمرد على أحكامه، و طاعة القانون والتلويح بأشد اجلزاءات
مع السلوكات اإلجرامية بشكل عكسي  أصبح يتعاطى شعيبالوقف أن املجمتمعنا اآلن هو 

ومن ضمن اجلرائم واملخالفات اليت تلقى إستجابة من طرف وخمالف متاما لروح القوانني 
على األمالك العامة واستباحتها مجيع األفراد نذكر جرائم التهرب الضرييب، االعتداء 

وإستعمال وسائل غري قانونية للتعبري عن بعض املطالب واحلقوق كقطع الطرقات وإحراق 
  .مثال العجالت املطاطية

في وضع أهم النقاط التي تم التغاضي عنها :  ثانيا
 التعريف القانوني للجريمة

أو السلوك اإلجرامي يدفعنا  إن حتديد أهم أوجه التقصري يف التعريف القانوين للجرمية
  .إىل البحث والتدقيق عن أهم الدراسات العلمية اليت تناولت هذا املوضوع بإسهاب كبري

نبدأ أوال مع الفريق األول الذي يصور اجلرمية على أا تشمل مجيع أمناط السلوك اليت  
لعقاب جيب أن تصيب اتمع بأضرار ظاهرة ال لبس فيها وبالتايل فإن عملية التجرمي وا

تتناسب وتتجاوب دوما مع الرد الفعل اإلجتماعي املعرب عنه باإلستنكار واإلدانة الواسعة من 
دوره يف تقرير وتبين ما يعتربه اتمع ضارا يكمن فاملشرع  ،قبل اتمع على اجلرمية املقترفة

ك من آثار، هذا باحلياة اإلجتماعية وكذا مبصلحة األفراد بغض النظر عن ما يترتب على ذل
املوقف وبالرغم من أمهيته يف إعادة بعث مهمة املشرع وجعلها أكثر إندماجا وإطالعا بواقع 
حياة األفراد إىل أنه يبالغ يف حصر مهمة حتديد شكل أمناط السلوك اإلجرامي وجعلها جمرد 

نا حقيقة ذا خاصية إجتماعية حبتة ال حيق للدولة ومؤسساا القانونية التدخل فيها وإذا سلم
الوضع فإنه ال داعي مطلقا لتجرمي بعض األفعال اخلطرية اليت برزت مؤخرا كنتيجة للتطور 
التكنولوجي واإلقتصادي احلديث لسبب بسيط وهو أن اتمع ليس بوسعه تدارك خطرها يف 

  .1الوقت احلايل
أساس جمموعة  وضع تعريف للجرمية علىضرورة نأيت اآلن على الفريق الثاين الذي يوصي ب

من املعايري العامة اليت يضبطها اتمع فغالبا ما تترسخ يف ذهن مجيع األفراد صورة مشتركة 
، فإن حدث 2عن الشخصية اإلنسانية املنضبطة واليت جيب أن تكون مرجعا جلميع تصرفام

                                                 
  26: الدآتور السيد علي شتا، المرجع السابق ، ص  -  1
وهو نمط من السلوك يتعين على جميع   Patternتحت تسمية ) اإلنجليزية والفرنسية على السواء ( يجد هذا المصطلح ترجمته باللغة األجنبية  -  2

   .تزام بهاألفراد اإلل
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وأن جترأ أي شخص على اخلروج وعدم اإللتزام مبقومات هذه الشخصية عد جمرما ويستحق 
العقاب أما العقوبة املقررة يف هذه احلالة فهي جمرد عملية تقنية يضطلع املشرع القيام ا، 

أحد رواد مدرسة  E.W. Burgessوفيما خيص الصفات اليت تتوفر يف شخصية ارم فريى 
شيكاغو اإلجتماعية أنه ذلك الشخص الذي يعتربه مجيع الناس جمرما ويعترب نفسه كذلك 

  . 1توافق بني موقف اتمع وموقف الفردمبعىن أن هناك 
ويف األخري نتعرض إىل ما يسميه األنثروبولوجيون إمهال املشرع وتغاضيه عن وجود 
حقيقي وفعلي لثقافة إجرامية تسود املدن والقطاعات احلضرية تزاحم الثقافة التقليدية اليت 

فإن حتديد منط   Marshall Clinardفبحسبيرعاها القانون ويستميت يف الدفاع عنها، 
  :2لشروط التاليةل خيضعالسلوك اإلجرامي جيب أن 

مترس ارم على السلوكات اإلجرامية يف سن مبكرة مبعىن أدق أنه تظهر لديه بوادر  -
اإلجرام منذ الصغر فبمجرد أن تتهيأ له الفرصة والظرف املناسب للقيام بالسلوك اإلجرامي 

    .  فإنه لن يتردد يف القيام بذلك
ضرورة تواجد مناطق معينة يف املناطق احلضرية تكون حاضنة موعة من القيم الثقافية  -

تعمل على تشجيع اإلجرام وتتبناه عالنية، وتبعا لذلك فإن األحياء املهمشة أو الفقرية تعد بيئة 
  .3هذا النوع من الثقافة أو السلوكمثل خصبة إلزدهار وإنتشار 

مثل هذه الظروف يعد الوسيلة الوحيدة اليت متكن ارم من  إن السلوك اإلجرامي يف -
كسب لقمة عيشه فال جييد ارم غري هذه الطريقة إلكتساب األموال وهو مقتنع متاما أنه 

لن يبلغ مراده وسوف تنتهي حماولته بالفشل فإنه نبيلة وشريفة  مهما حاول لتعلم مهنة أخرى
  .الذريع

فإن هذه الشروط إن حتققت فسوف تكتمل صورة  Marshall Clinard لـ  بالنسبة
ويترتب على ذلك رد فعل إجتماعي مباشر يعطي إشارة واضحة على توقيع  الشخص ارم

اجلزاء فورا وبدون تردد أما ختلف إحدى هذه الشروط أو كلها فيعين أن الشخص تنتفي فيه 
                                                 

  26: الدآتور السيد علي شتا، المرجع السابق، ص -  1
2 - Marshall B.Clinard, Richard Quinney, John Wildeman, « Criminal Behavior Systems: A Typology », third 
édition, ELSEVIER, Cincinnati, 1994, p: 171-88 

القانون باعتباره قيمة تحوز على احترام الجميع ومن ضمنها  ائدا فيما قبل حول بعض القيمأن انهيار اإلجماع الذي آان س  Gassinيرى  -  3
آجريمة اإلجهاض ( والمرجع لكل السلوآات والتصرفات اإلنسانية آان بسبب التدفق الهائل للقيم الجديدة التي تغزو العالم وفقدان السيطرة عليها 

  .بريقه وأدى إلى خلل في عمل سلطة الرقابة على سلوك األفرادوبالتالي فإن القانون الجنائي فقد ) مثال 
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يستويف هذه الشروط  القانون بتحديده وال الصفة اإلجرامية وأي وصف إجرامي يضطلع
  . 1فمآله الالمباالة واإلستهجان

 العقابي وعدم مسايرته لتطور النظام : ثالثا
 المجرم سلوك 

يعاب على النظام القضائي اجلزائري أسوة باألنظمة العقابية املقارنة إمهاله جلانب 
اج عنه ويطرح املتابعة الدقيقة واملتواصلة للمجرم منذ صدور احلكم باإلدانة إىل غاية اإلفر

العديد من الباحثني يف علم أنثروبولوجيا اإلجرام فرضية ختلي ارم طواعية عن اإلجرام فلرمبا 
يطرأ عامل ما يؤثر يف نفسية اجلاين يدفعه إىل التخلي ائيا عن النشاطات اإلجرامية اليت اعتاد 

كم إدانة املتهم ينم عن القيام ا، وعلى ضوء هذه الفرضية فإن التطبيق احلريف والصارم حل
جهل كبري بنفسية اجلاين وشخصيته وإبقاء هذا األخري يف السجن إىل غاية إمتام العقوبة 
الصادرة يف حقه سيؤدي ال حمالة إىل إضطراب نفسيته بدرجة أكرب وسينتج عنه حتما فقدان 

بقاءه أي أمل إلصالحه وسينتهي أي مشروع إلعادة إدماجه يف اتمع بالفشل كما أن 
داخل السجن وخمالطته رمني هلم باع طويل يف اإلجرام من شأنه التأثري على موقفه ومراجعة 

يرى الدارسون اإلجتماعيون املدافعون عن مبدأ الدفاع اإلجتماعي أن  وهلذا السبب قراره،
يثبت عدوله وتراجعه ائيا عن النشاط اإلجرامي  ن ارم الذيهذا املوقف غري صائب وأ

 يتعنيأنه قد أبدى حتسنا يف سلوكه مبا يتطابق مع القوانني واألنظمة االجتماعية فعال  تبنيو
أما اآلخرون الذين مل يتخلصوا بعد من عدوانيتهم  إطالق سراحه قبل انتهاء مدة عقوبته

، وقد 2املفرطة فهم مستثنون من هذا اإلجراء إىل حني أن يطرأ تطور إجيايب يف سلوكهم
دف إىل إصالح ارم وإعادة تأهيله  اليت جمموعة من التدابرينظرية احلديثة أقرت هذه ال

اجتماعيا وال خيفى على أي مهتم بدراسة الظاهرة اإلجرامية أن هذه التدابري متيزت ببعدها 
وبالنتيجة يكون لزاما على  اإلنساين وعدم تركيزها على الردع العام عند توقيع اجلزاء اجلنائي

دة النظر يف التعريف القانوين وفتح اال أمام التعريف اإلجتماعي للجرمية وارم، املشرع إعا

                                                 
  28 - 27: ، ص  الدآتور السيد علي شتا، المرجع السابق -  1
ذلك بالفاء أول من نادى بهذه الفكرة الفقيه جراماتيكا الذي دعا إلى توفير الحماية للمجرم والمجتمع وتغيير المفهوم التقليدي لإلجرام والعقاب و -  2
ل التخفيف من فهوم القانوني للجريمة واستبداله بالمفهوم االجتماعي  أي أنه ينكر المسؤولية الجنائية، ثم تاله الفقيه الفرنسي مارك أنسل الذي حاوالم

  .      وطأة أراء سلفه بحيث جعل فكرة الدفاع االجتماعي تتالءم مع السياسة العقابية الحديثة
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وقد توصلت هذه النظرية إىل جمموعة من احللول العملية ملعاجلة الظاهرة اإلجرامية من أمهها 
   :التخلي كلية عن أفكار املدرسة الوضعية ومباشرة التدابري التالية بدون تردد 

  نطق باجلزاء املناسبات اليت متكنه من الالصالحي كل القاضيتفويض  -
 يف نظام جنائي واحد القانوين إدراج العقوبة والتدبري -
  تأهيل ارم وإصالحه متهيدا إلعادة إدماجه اجتماعيا -
  ات السالبة للحريةبالعقو إقرار أساليب جديدة وبديلة عن -

 من هذه اإلجراءات والتدابري يفوبالرغم من سعي املشرع اجلزائري إىل تبين بعض   
إىل أن ذلك يف نظر بعض  قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني

احلقوقيني يعد غري كاف وحيتاج إىل مزيد من اخلطوات اجلريئة والشجاعة حىت يكون نظامنا 
  .  1العقايب متناسبا مع ضروريات العصر

 

 :الفرع الثاني 

 في مواجهة  النظام القانوني

 واقع إجتماعي معقد 

تلتقي آراء الباحثني األنثروبولوجيني على أن النظام القانوين احلديث الزال متأثرا 
بالرغم من التعديالت املتعاقبة اليت أدخلت عليه، ويستدل هؤالء بكون  باألفكار التقليدية

إجتماعية معينة ذات قوة  النظام القانوين يف مراحله األوىل كان يف خدمة مصاحل فئة أو طبقة
هذه الصورة كثريا يف وقتنا احلايل حيث يشتكي العديد من األفراد من الظلم  ونفوذ ومل تتغري

املسلط عليهم مبوجب التطبيق املشدد للقانون وعدم جدوى املقارنة بني شخصني ال يتقامسان 
، ن نفس اجلزاء والعقوبةنهما يناالعلى اإلطالق الظروف اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية لك

خرق واضح ملبدأ  حبسب اإلعتقاد الشعيب السائد يف احلياة اإلجتماعيةأنه يعد هذا اإلجراءو
  .املساواة والعدالة الذين جيب أن مييزان عمل اجلهاز القضائي

ويف خضم هذا النقاش الساخن أثريت نقطة جوهرية تتعلق مبدى تغلغل الفئات املهيمنة داخل 
مبا  إلجتماعية وقدرا على التأثري يف صناعة القرار أو وضع الوصف القانوين للجرميةاحلياة ا

                                                 
تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي المتضمن قانون  2005فيفري  06الموافق لـ  1425ذي الحجة  27في المؤرخ  04 -  05قانون رقم  -  1

  .1972فيفري  10الموافق  1391ذي الحجة  25المؤرخ في  02 – 72رقم  قوالذي ألغى األمر الساب للمحبوسين
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من قانون  350، فإذا أخذنا مثال جرمية السرقة املنصوص عليها يف املادة يناسب مصاحلها
العقوبات اجلزائري فهي ال متيز بني السارق الذي خيتلس أمواال تقدر باملاليري وآخر سرق 

ا من املال قد يكون فقط إليفاء بعض حاجياته الضرورية أو ديون يف ذمته فكأن مبلغا متواضع
من نفس الطبيعة  القانون يف هذه احلالة جيسد التمييز بني شخصني إرتكبا فعلني إجراميني

، وتظهر أوجه هذا التمييز 1متفاوتني يف درجة اجلسامة واخلطورة اإلجراميةلكنهما يف احلقيقة 
شىت فقد أظهرت الكثري من الدراسات املنجزة يف هذا اال عدة كذلك يف ميادين 

هذه الفرضية وكشفت عن الكثري من احلقائق واملمارسات أقل ما صحة مالحظات تؤكد 
يقال عنها أا تعرب عن إحنياز فاضح للمؤسسات املكلفة بالتعامل مع الظاهرة اإلجرامية 

لصاحل طبقة إجتماعية ) واملؤسسة العقابية  مؤسسة الشرطة، السلطة القضائية( ومواجهتها 
  :مهيمنة ومن ضمن األمثلة الواردة يف هذا الشأن نذكر 

سنجد أن جرائم الفقراء جتابه برد  بني األغنياء والفقراء إذا أردنا إجراء مقارنة بسيطة -      
األغنياء (  بينما جرائم أصحاب القوة والنفوذسريع وعنيف من قبل السلطة القضائية املختصة 

وتفضيلي جتعل من متابعتهم جزائيا جمرد روتني ال  فيتم التعامل معها بشكل متييزي )مثال 
  .يستحق التهويل والقلق

قبل وإستنكار من  ارتكب جرمية ما يترتب عنه موقف ازدراء عادي إن إدانة شخص -      
يتمتع  الطبيعية اليت كان جتعله جيد صعوبة يف استرجاع املكانةعار اتمع وتلصق به وصمة 

اإلجرامي ويصبح منبوذا من قبل اجلميع وتكون إحتماالت معاودته  لفعلل هقبل ارتكابا 
للنشاط اإلجرامي جد واردة، وخبالف ذلك فإن الشخص الذي يتمتع بانتماءاته اإلجتماعية 

يط احملاه من كون تبعات الرد اإلجتماعي أقل وطأة عليه نظرا للدعم الذي قد يلقتالراقية 
  .2الذي يعيش فيه

وتتعقد األمور أكثر فأكثر يف احلالة الثانية فإخفاق النظام القانوين والعقايب على تكريس مبدأ 
 العدالة واملساواة يف توقيع العقاب يدفع باألفراد إىل البحث عن حل بديل يتمثل عادة يف

ففي حالة شعور  لعدالة اخلاصةابأو ما يطلق عليه علميا  ) vengeance privée (اإلنتقام 

                                                 
1 - André Ortolland , op.cit, p : 51  
2 - Maurice Cusson, la criminologie, op.cit, p :61-63 
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ون بطريقتهم اخلاصة ويوقعون عليه اجلزاء األفراد بالتفريط أو التسامح يف حق ارم يتدخل
، ينجر على فعلهم من متابعة جزائيةالذي يرونه مناسبا دون مراعاة للقانون وغري مبالني ملا قد 
ني األفراد ومعاملتهم على أساس وعليه تنتابنا الدهشة من هذا الواقع الذي يكرس التفرقة ب

إنتماءام اإلجتماعية مما يطرح تساؤالت جدية عن طبيعة النظرة السلبية املخزنة يف ذاكرة 
األفراد أو املخيلة الشعبية جتاه اجلهاز القضائي وطريقة عمله، فال خيفى على أحد أن هذا 

مهيمنة داخل اتمع،  ة معينةحلماية مصاحل فئالقانون أصبح يرمز إليه على أنه وسيلة دف 
وللتخلص من هذه الصورة السلبية يعتقد الكثريون من متتبعي الظاهرة اإلجرامية أن هناك 
جهد كبري ينتظر رجال القانون إلعادة بناء نظام قضائي على أسس جديدة تأخذ بعني 

هد لن يكتب له اإلعتبار العقالنية والنظرة اإلجتماعية للجرمية وارم باخلصوص، وهذا اجل
  :النجاح إذا مل يتم التركيز على النقاط التالية 

أو  شعورال كوما ميثالن األخالق مع القواننيو توافق األعرافضرورة  –1   
  .اجلماعي املشترك بني األفراد الوعي

إن العقل والشعور املشترك يقتضي أن يكون هناك تالءم وتناسب  – 2        
  .قافية للمجتمعثاللعقوبة مع اخلصوصيات ل

فيكون من  إن العقوبة غالبا ما تتأثر بالوضع االجتماعي واملعيشي لألفراد –3        
  .بشكل عقالين يأخذ يف احلسبان مجيع املتغريات مراجعة القواننياألفضل 

تدخل الدولة يف توقيع العقاب جيب أن يكون متوازنا فمن جهة على  – 4        
حماكمة عادلة من اتمع من ارم ومن جهة أخرى متكني هذا األخري  اجلزاء أن يشفي غليل

  .1وقانونية
  

  

  

                                                 
1 - Ligea Negrier- Durmont, op.cit, p :177 
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  :المطلب الثالث
 النظام القانوني الجزائي

 وإنفصاله عن الواقع اإلجتماعي
 

هناك توجه عام على نقد النظام القانوين اجلزائي السائد كونه أصبح مسؤوال هو   
اإلجرام عوض إصالحهم وتقدمي العون هلم لتجاوز  اآلخر على إنتاج جمرمني متمرسني على

أن النظام القانوين اجلزائي احلايل يعمل   Louk Hulsmanحمنتهم، ويف هذا السياق يعترب 
بطريقة ميكانيكية خالية من كل روح مهه الوحيد هو ارم الذي جيسد دائما صورة ذلك 

ويضه بكل الطرق مبا يف ذلك إستعمال اإلنسان املتمرد عن النظام اإلجتماعي والذي يتعني تر
ارم مهما بلغت عدوانيته و ،سلطة اإلكراه البدين واجلربي إلعادته إىل جادة الصواب

وشراسته يف إحلاق الضرر باتمع يبقى عضوا يف اجلماعة البشرية فال ميكن نفيه أو طرده من 
ه بل يقع على عاتق اتمع اتمع كما كان شائعا يف العصور السحيقة ليلقى مصريه لوحد

، إن مناقشة هذه الفكرة تقتضي منا التعرض إىل عدد من 1عمل جبار إلصالحه ويئته
آلية عمل اجلهاز األول نركز يف  حيث األفكار اجلوهرية نتناوهلا يف جمموعة من الفروع

تطارده يف كشبهة للمجرم ، يف الفرع الثاين نتعرض فيه إىل مسألة املاضي اإلجرامي القضائي
نلقي الضوء على حاضره ومستقبله وحىت بعد إمتام عقوبته ويف الفرع األخري حناول أن 

   .البدايات اإلجرامية للفرد
 

 :الفرع األول 

 عمل الجهاز الجزائي آلية 

 وبعدها عن واقع األفراد ونمط تفكيرهم   

الواقع الثقايف إن من أهم العوامل اليت جتعل النظام القانوين واجلزائي بعيدا عن 
واإلجتماعي لألفراد هو طريقة تفكريه التجريدية اليت ال تتيح له اإلطالع بشكل دقيق على 
                                                 

باحث هولندي متخصص في العلوم اإلنسانية وعلوم اإلجرام من أهم مؤلفاته التي القت رواجا آبيرا نظرا لجرأتها في نقد النظام القانوني  -  1
  : الحالي

- Louk Hulsman et Jacqueline Bernat de Celis, Peines perdues, le système pénal en question, Editions du 
Centurion, Paris, 1982 
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منط تفكري األفراد وتصرفام املختلفة، وخبصوص هذه املسألة فإن املشرع عادة ما يلجأ إىل 
فراد إنشاء قاعدة قانونية حتت تأثري رؤية جمردة تقوم على أساس تصنيف غري منطقي لأل

األشرار  فيجري دائما مقارنة غري منطقية بني األشخاص األسوياء من جهة وبني األشخاص
غري الطيبني من جهة أخرى وهذا املوقف ينبأ على إستسالم املشرع لذاتية مفرطة يستحيل 
بعدها تقدير األضرار اليت قد حتصل فيما بعد، ولعل أبرز دليل على ذلك هو تسرع املشرع 

األحيان على جترمي بعض السلوكات يظهر فيما بعد أن احلكم الذي تتضمنه  يف كثري من
القاعدة القانونية ال يتناسب مطلقا مع الواقعة موضوع التجرمي متجاهال متاما أن اجلرمية هي 
يف األصل ظاهرة إجتماعية قبل أن تكون ظاهرة قانونية وهي ذات طبيعة نسبية ومتغرية فكل 

اليوم جمرما قد  أو جرمية قد يصبح غدا سلوكا مباحا وكل من كان يعتربما يعترب اليوم جنحة 
يصبح يف الغد القريب إنسانا حمترما، ولتحري مدى حقيقة هذا املعطى نلقي بإطاللة بسيطة 
 على قانون العقوبات اجلزائري فقد شهد يف السنوات األخرية تعديالت وإلغاءات عديدة وقد

مه ونصوصه ويف ظرف قصري جدا، ومن املظاهر السلبية مست يف أحيان كثرية بعض أحكا
اليت متيز عمل اجلهاز القضائي إعتماد القضاة بشكل كبري على احملاضر اليت تعدها الضبطية 
القضائية فكلنا يعلم أنه يف املمارسة القانونية والقضائية هذه احملاضر ال يؤخذ مبحتواها إال 

وإعتماد القضاة على هذه ) دا حماضر املخالفات ماع( على سبيل اإلستدالل واإلستئناس 
احملاضر له ما يربره مادام أن النظام القانوين واجلزائي ال يتيح هلم اإلستعانة بوسائل أخرى 

، اجلرميةالفرد إىل إرتكاب بلكشف احلقيقة واإلطالع بالتفصيل على الظروف اليت دفعت 
ز القضائي إىل اإلرث التارخيي واملتراكم ويعزى البعض هذه التعقيدات اليت تقيد عمل اجلها

الذي ميز تطور النظام القضائي الوطين خالل الفترات الطويلة املتعاقبة وجعله أسريا لطريقة 
، ومن األمور اليت القت نقدا الذعا أيضا نذكر اإلكراه البدين أو العقوبات ة يف التفكريأحادي

خص الذي تسلب منه حريته يكون ضحية السالبة للحرية فمضارها أكثر من منافعها فالش
عملية منظمة دف إىل تكسريه نفسيا وعزله بالكامل عن حميطه اإلجتماعي مما جيعله سهل 

مستقبله اإلجرامي  هو أناإلنقياد وضعيف اإلرادة وجيعل مصريه جمهوال لكن من األكيد 
  .حافال باجلرائم واجلنوح والتمرد على قيم اتمع وضوابطهسيكون 
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واألحباث اليت تناولت السري الذاتية لكثري من  أثبتت الدراساتيف نفس اإلجتاه و
رافقتها جمموعة من التدابري أثناء تؤيت مثارها إال إذا  ارمني واجلاحنني أن العقوبات املوقعة لن

فترة قضاء العقوبة أو بعدها مباشرة فارم جيب أن يستفيد من متابعة متواصلة ودقيقة حىت 
خلى ائيا عن املشروع اإلجرامي ومن ضمن التدابري الذي جيب على اجلهاز القضائي تبنيها يت

  :وبشكل عاجل نذكر 
، فالشخص ضرورة استبدال مفهوم الردع مبفهوم أخر هو اإلقناع بالتخلي عن اجلرمية -  

الذي يقضي فترة عقوبته يف السجن جيب أن خيضع لتأهيل بسيكولوجي وإجتماعي فعال 
  .إنقطاع نووبد

متكني اجلانح من دراية قانونية تساعده على التمييز بشكل جلي السلوكات احملظورة  -  
  .وطريقة جتنبها

جيب أن تكون على درجة واحملكوم ا من طرف القاضي  العقوبة املقررة من قبل املشرع -  
هدفها الوحيد هو  والتالزم بني الفعل اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية  وال يكون من العقالنية

الردع بل أيضا تذكري اجلانح بعواقب فعله اإلجرامي وحتذيره من مغبة تكرار هذا العمل 
   .الشنيع يف حق اتمع

اللتني متثالن األساس املتني لكل نظام  واملساواة ةلافكرة العدلد يجتسما هي إال  العقوبة -  
  .1قضائي وجزائي ناجح

 

 :الفرع الثاني 

 وصمة عار ال تفارقه أبدا: رامي للشخص الماضي اإلج

إن صدور حكم بإدانة املتهم وتوقيع اجلزاء عليه يكون يف نظر املشرع والقاضي كافيا   
يف حقه ومناسبا ملا إقترفه من تعدي وإنتهاك يف حق اتمع وما سببه له من أضرار، لكن 

تمع الذي يالحقه أينما وبعض انقضاء العقوبة جيد اجلانح نفسه جمددا يف مواجهة غضب ا
حل وكأنه حيمل يف ظهره يافطة اإلجرام ويزداد األمر تعقيدا بتبين املعتقد الشعيب ملوقف سليب 
جتاه أي شخص أدين حبكم إدانة فتلصق به دائما مة اإلجرام وإن مل يرتكب هذا األخري أي 

                                                 
1 - Maurice Cusson, la criminologie, op.cit, p :137 
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الشخص الذين أدين  ذلبجرمية الحقا، فالتخلص من مة اإلجرام ليس باألمر اهلني ومهما 
مسبقا جبرمية ما من جهود لدفع التهمة عنه فلن ينفعه ذلك يف شيء بل أكثر من ذلك فهناك 

ظلوا حمل شبهة وريبة من قبل احمليط  لكنهمأشخاص برأهم القضاء من مة إجرامية 
قبل ، فاإلنسان يف مثل هذه احلاالت يتولد لديه إحساس وإنطباع بأنه مطارد من 1اإلجتماعي

اجلميع ومبرور الوقت ال يستطيع حتمل نظرات االزدراء اليت تالحقه أينما حل وحياول اهلروب 
من هذا الواقع املر باللجوء إىل األوساط اليت تتقبله بدون أن تبحث عن ماضيه التعيس وهي 
ع بالطبع لن تكون إال اموعات اإلجرامية أو ارمني الذي يشترك معهم يف إزدراء اتم

وتصعب من  ارمهلم، ومن األسباب األخرى اليت تساهم يف رسم هذه الصورة النمطية عن 
إعادة إدماجه يف اتمع اإلجراءات والتدابري القانونية اليت تتخذها الدولة جتاه هذه الفئة من 
األشخاص فكما هو معروف فإن املدان بأي جرمية كانت خصوصا تلك السالبة للحرية يتم 

مالحظة يف صحيفة سوابقهم العدلية تتضمن جممل العقوبات اليت صدرت يف حقهم تدوين 
من قبل القضاء، وخبصوص هذا اإلجراء كما يراه علماء اإلجرام وأنثروبولوجيا اإلجرام ميثل 

، ويف وق اليت تضمنها الدولة ملواطنيهاوصمة عار يف جبني املدان متنعه من بلوغ أحد أدىن احلق
أن من األسباب اليت تعيق إندماج الفرد   Denis Szaboراملشهود عامل اإلجرام هذا الصدد يعتق

يف مقابل  اتمعمجيع أفراد سيطرة الروح العقابية لدى يف احلياة اليومية وبشكل طبيعي هو 
، ونتيجة لذلك فإن أي 2إمهال اجلانب اإلنساين الذي جيب أن يطبع العالقات اإلجتماعية

قبل الشرطة مث يتم تقدميه إىل العدالة يصبح مهددا يف املستقبل القريب شخص يتم توقيفه من 
بفقدان مجيع عالقاته اإلنسانية واإلجتماعية ابتداء مبحيطه العائلي وإنتهاءا باتمع الذي يعيش 
فيه، ويرجع البعض تفاقم هذه العالقة إىل الدولة كوا تتحمل املسؤولية األكرب يف ييج 

وتزيد من تدهور العالقة بينهما ليكون التوتر هو اخلاصية املميزة  ارمإلنسان اتمع على ا
أن هذا املوقف له ما يربره من  هلذه العالقة وتذهب الدراسات التارخيية واألنثروبولوجية إىل

تطور نظام العقاب كان يرتكز باألساس على إظهار الدولة مبظهر القوة الناحية التارخيية ف
قدرا على متابعة ارم واإلقتصاص منه فالعقوبة إذن هلا بعد رمزي وهلا قدسيتها واجلربوت و

                                                 
 stigmatisationفي اللغة األجنبية بـ    يطلق على هذا التصرف أو الرد اإلجتماعي القاسي تجاه الجانح السابق -  1

Stigmatisation est le processus par lequel une société accole à un individu une étiquette de déviance 
2 - Laurent Mucchielli, La déviance : entre normes, transgression et stigmatisation, revue de Sciences humaines, 
n°99, Auxerre, 1999, p :20-25 
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تثبت جدارا ولن يتحقق هلا ذلك إال إذا  أيضا والدولة حىت تضمن ثقة األفراد عليها أن
تتوضح لدينا ويف ختام هذا الفرع ، 1أقنعت مجيع األفراد بأن بإستطاعتها صيانة هذا الرمز

بل ارم  على شخصفقط ال يتوقف القضائي  األثر العميق الذي يتركه احلكمفالصورة جيدا 
عنوانه توتري العالقة بينهما وغلق الباب أمام أي تفاهم أو تصاحل  مجيع األفراداه ليشمل يتعد
  .بينهما

 

 : الثالثالفرع 

 البدايات اإلجرامية للفرد 

إرتكابه جلرمية  دا حملاكمته بتهمةمما ال شك فيه أن توقيف اجلاين من قبل الشرطة متهي  
املستقبلية، غري أن  ما له األثر البالغ يف نفسيته وعامل مهم يف تقرير إجتاه مساره أو إختياراته

هذا اإلجراء خيتلف تأثريه من شخص آلخر وتبعا للظروف املصاحبة له ويف هذا السياق فإن 
رجال األمن ختتلف كلية عن حالة  حالة الفرد النفسية الذي يتم توقيفه ألول مرة من طرف

من قبل ولفهم هذا اإلختالف نرى من األفضل  ذلك الفرد الذي سبق توقيفه وحماكمته
  : 2التفريق بني وضعني خمتلفني

من قبل  ألول مرة الذي يتم ضبطه المبتدأ الجانح: أوال
 رجال األمن 

ملوقوفني ألول مرة أظهرت األحباث امليدانية اليت أجراها بعض علماء اإلجرام أن ا
بتهمة قيامهم بنشاط إجرامي توجد نسبة جد كبرية منهم ال تتواىن مبراجعة موقفهم اإلجرامي 
مبجرد ضبطهم ومعاقبتهم من قبل السلطات القضائية املختصة فهذا اإلجراء القانوين والقضائي 

لية عن معاودة على السواء له وقعه الكبري على نفسيتهم ويعد ردعا كافيا يدفعهم للتخلي ك
يف  التخلي ائيا عن اإلجرام إىل سببني إثنني األول يتمثل، ويعزى هذا 3السلوك اإلجرامي

مارسوا نشاطا إجراميا سابقا  ارمني قد تدخل الدولة يف الوقت املناسب ألنه تبني أن أغلب
على  يتوقفاإلجرامي كان إستمراريتهم يف النشاط قبل أن يتم ضبطهم من قبل الشرطة و

 بني أيدي الشرطةوقوعهم وبمدى قدرم يف تفادي السلطات األمنية املكلفة مبكافحة اجلرمية 

                                                 
1  - Louk Hulsman et Jacqueline Bernat de Celis, op.cit, p : 55 
2 - Maurice Cusson, le contrôle social du crime, op.cit, p : 182 

واختيارهم لعينات من Anne-Marie Favard و Wolfgangمن األبحاث الرائدة في هذا المجال ما قام به آل من العالمين األمريكيين    -  3
  مريكي األفراد مختلفة في المجتمع األ
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أم غريوا  قضائياني املتابعني املستطلعاإلجرامي ولذا أظهر أغلبية عجل بنهاية طموحهم 
مبجرد  رأيهم كلية وأظهروا إستعدادهم لإللتزام بالقوانني وعدم تكرار أخطائهم السابقة

، وفيما يتعلق بالسبب الثاين فهو يتعلق باخلوف الذي يعتري قلوب هؤالء دميهم أمام العدالةتق
األشخاص الذي ضبطوا ألول مرة فاإليقاف واملتابعة اجلزائية يكون له أثر بالغ على حالتهم 
النفسية وخييل هلم أم يعيشون أوقات عصيبة ودراماتيكية وعزاؤهم الوحيد هو إنفراج هذه 

مة يف القريب العاجل ويف قرارة أنفسهم قرار ائي بعدم معاودة النشاط اإلجرامي مهما األز
، أما السبب الثالث فيتمثل 1كلفهم ذلك من مثن ومهما ساءت ظروفهم املادية واإلجتماعية

يف عدم وعيهم خبطورة األفعال اإلجرامية اليت يقومون ا وال يدركون حجم األخطار اليت 
م اإلجتماعي فبمجرد وقوعهم وحماكمتهم تتوضح لديهم األمور ويندمون على دد مستقبله

فعلتهم واملالحظ يف هذا النوع من ارمني أم غالبا ما يكونون حديثي العهد باإلجرام 
  .وذوي أعمار فتية

يتضح لدينا أن تدخل الدولة عرب مؤسساا الرمسية كالشرطة  ما سبقمن خالل 
عقابية قد يساهم إىل حد كبري يف كبح مجاح اجلاحنني احلديثي العهد والقضاء واهليئات ال

باإلجرام ويدفعهم إىل التخلي ائيا عن السلوك اإلجرامي، فاجلرمية ما هي إال حدث عابر يف 
أثارا سيئة على مسارهم احليايت وهم غري مستعدين ملعاودة هذه التجربة القاسية  تركحيام 
  .من جديد

 المسبوق قضائيا الجانح: ثانيا

إن اجلانح الذي إرتكب العديد من اجلرائم واملسبوق قضائيا تكون عمليات إلقاء القبض عليه 
يف كل مرة من قبل السلطات األمنية ذات تأثريات متفاوتة على ميوالته اإلجرامية، فكما 

ول أليف حالة ضبطه دراساته امليدانية فإن اجلانح وخالل من  Wolfgangإستخلصه الباحث 
ية جلرميته الثانمرة وبعد متابعته جزائيا وتوقيع اجلزاء عليه يتريث مدة من الزمن قبل إرتكابه 

يبدو عليه نوعا من الصدمة واخلوف وبعد توقيع العقاب عليه  وتفسري ذلك وهو أن اجلانح
مث يبدأ مفعول هذا اخلوف يتالشى بالتدريج وتتقلص املدة جتمد نشاطه اإلجرامي مؤقتا 

زمنية بني كل جرمية وأخرى إىل أن يصبح الفارق الزمين هامشيا بني اجلرائم األخرية وتصبح ال

                                                 
1 - Maurice Cusson, le contrôle social du crime, op.cit, p : 183 
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ويفقد  اجلرمية سلوك عادي مييز حياته اخلاصة ويصبح تدخل الدولة غري ذي مفعول يذكر
يظهر مقاومة مستميتة لكل حماولة إعادة إدماجه يف  الذيوتأثريه بالتدريج على اجلانح 

  .1اتمع
أمل جيدا يف هذه النتائج املتوصل إليها يبدوا لنا أن اجلانح املتمرس على اإلجرام بالت

تظهر يف شخصيته نوع من الرعب واخلوف من املتابعة والتوقيف أول مرة ويبقى تأثري هذا 
التوقيف منتجا ألثاره مدة من الزمن إىل حني توفر الفرصة له من جديد ملعاودة إجرامه ويبدأ 

ابع التوقيفات واملتابعات اجلزائية يتحرر من اخلوف والرعب الذي ينتابه مع اية اجلانح مع تت
أثر خمفف بل على العكس من  له كل متابعة جزائية، ويف هذه احلالة فإن تدخل الدولة ليس

ذلك على إعتبار أن اجلانح املتعود على اإلجرام يزيد من معدل إرتكابه للجرائم كلما كان 
جراء قضائي أو قانوين يؤدي إىل سجنه أو حبسه، ويستخلص من هذه حمل متابعة أو إ

 هلا دور إجيايب يف) خصوصا األوىل والثانية والثالثة ( األحباث امليدانية أن العقوبات األوىل 
باإلضافة إىل كوا تعمل على إنذار اجلانح  من الزمنتأجيل معاودة النشاط اإلجرامي فترة 

ملخاطر احملتملة اليت سيجنيها يف املستقبل إذا ما قرر معاودة النشاط خبطورة فعله اإلجرامي وا
على قانون العقوبات كونه يتميز بنوع من عدم التجانس يف تقرير  يعاباإلجرامي، و

العقوبات مبا أن العقوبة املقررة ضد اجلانح يف اجلرمية األوىل تكون خمففة مقارنة مع العقوبات 
نشاطاته اإلجرامية، كما أن توقيع احلد األقصى للعقوبة على أمل الالحقة يف حالة معاودته ل

 .2ردع اجلانح وجعله يكف عن مضايقة اتمع بتصرفاته الالمسؤولة أثبتت عدم فعاليتها
  

  

  

  
                                                 
1 - Ibid, p :184 
2 - Ibid, p : 186-187 
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  :المبحث الثاني
 الثقافة القانونية الرسمية ومدى

 تجاوب األفراد معها  
 

دمة من التطور واستطاع يف العهود إن الفكر القانوين احلديث بلغ مستويات جد متق  
األخرية من إنتاج عدد من النظريات واملبادئ القانونية اليت سامهت يف إنعاش احلياة العامة 
جلميع األفراد والتغلب على كثري من املشاكل والعراقيل اليت كانت تعصف باإلستقرار 

ت املدارس الفقهية اإلجتماعي وتعكر صفو احلياة اليومية، ومن هذا املنطلق فقد تعدد
والفلسفية اليت اجتهدت يف اقتراح احللول للقضايا العويصة اليت كانت تنشأ بصفة مستمرة 

بني األفراد كما ال ننسى الدور الكبري الذي لعبه الفقه وكذا املمارسات أو التجارب القضائية  
امية بكل عقالنية بعيدا يف ترشيد وترقية املؤسسات القانونية املؤهلة للتعامل مع الظاهرة اإلجر

عن روح العصبية ورغبة اإلنتقام من اجلاين، يف السنوات األخرية بدأت بوادر أزمة تلوح يف 
األفق موضوعها يتمثل يف تنامي الفجوة بني التفكري القانوين الرمسي أو ما نسميه عادة بالثقافة 

لى إختالف مشارم القانونية الرمسية املنتشرة باخلصوص بني أوساط رجال القانون ع
قضاة، حمامني، كتاب الضبط، رجال األمن ومجيع الساهرين على تطبيق القانون ( وإنتماءام 

ال تعري إهتماها كبريا بالنصوص القانونية وال تبذل أي جهد لفهم  شغبيةثقافة و) وتنفيذه 
وقيمها من  مضموا وإستيعاب أحكامها على األقل وهذه الثقافة غالبا ما تستمد أفكارها

صورا ت يعطيا ثقافي اوعاء أنتجتليت مبرور الزمن املتراكمة وا املمارسات اليومية أو التجارب
  .خمتلفا للظاهرة اإلجرامية

األول نتناول فيه  نيرئيسي لبنيمطملناقشة هذه الفكرة إرتأينا تقسيم هذا املبحث إىل 
التواصل مع الثقافة الشعبية لألفراد، ويف يف  تواجههاالثقافة القانونية الرمسية والصعوبات اليت 

الظاهرة اإلجرامية على ضوء لطريقة تعامل القاضي اجلزائي مع نخصصه فساملطلب الثاين 
  .املعمول ا التشريعات القانونية
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  :المطلب األول 
الثقافة القانونية الرسمية في مواجهة ثقافة 

 واقعية مختلفة 
 

وانتقاد واسع خصوصا من قبل الدارسني  مثار جدل إن التفكري القانوين احلايل هو
األنثروبولوجيني على اعتبار أم األدرى مبا جيري يف واقع األحداث اليومية لألفراد وحمذرين 
ملا يرونه أنه بدأ يربز إىل الوجود من تباعد وتباين ثقافتني كانتا إىل وقت قريب تشكالن 

املتداولة عادة يف أوساط رجال القانون وكل عنصرين متكاملني، الثقافة األوىل هي تلك 
املمارسني القضائيني أما الثقافة الثانية فتتعلق بعامة الناس واألفراد العاديني واليت تضم يف 
جعبتها الكثري من األحكام املسبقة والتمثالت وأغلب القيم اليت توجه سلوكهم مبناسبة 

واقع  طبيق وتنفيذ القانون، وبالرجوع إىلتعاملهم مع القانون أو مع اجلهات املوكل هلا بت
هلا نالحظ أا أصبحت تعج بعدد من اموعات البشرية كل واحدة منها  اليوميةاحلياة 

طريقة تفكري متميزة مرتبطة أساسا بواقعها وظروفها اإلجتماعية خصائصها وثقافتها اخلاصة و
ايف مل يعد مبقدور الدولة اإلمساك اخلاصة ا ومع هذا الكم اهلائل من التعدد والتنوع الثق

وأصبح يربز للعيان بزمام األمور كما كان سابقا واحملافظة على التماسك الثقايف واإلجتماعي 
صراع بني ثقافات هذه اموعات على حساب الثقافة الرمسية اليت هي األخرى بدأت 

البحث وارد  لنظريالتفكري ا يفاملشرع عن الواقع املعاش خصوصا مع إماك اإلبتعاد ب
  .وتناسيه للواقع الثقايف الفعلي لألفراد

أساسني األول نتناول فيه تقسيم املطلب إىل فرعني إرتأينا على ضوء هذه املقاربة 
ل القانون عن الواقع اانفصال رجمسألة أثارت والزالت الكثري من النقاش أال وهي 

سنخصصه إىل مواطن القصور اليت تعتري أما الفرع الثاين ف اإلجتماعي والتارخيي لألفراد
  .النظام اجلزائي احلايل وضرورة تكييفه مع واقع األفراد وتطورهم
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 :الفرع األول

 انفصال رجل القانون عن الواقع      

 اإلجتماعي والتاريخي لألفراد

 غالبا ما يلجأ املشرع اجلزائري عند وضعه ألي تشريع معني إىل املنهج املقارن مستفيدا  
بذلك من جتربة  هذا األخري يف تنظيم أي ظاهرة ترتبط حبياة األفراد والقانون اجلزائي ال خيرج 
عن هذه القاعدة فأغلبية نصوصه وأحكامه مستوحاة من القانون اجلزائي الفرنسي وال ختتلف 
 عنها إال يف التعبري والصياغة، ويرجع رجال القانون هذه الطريقة الفريدة يف صياغة النصوص
القانونية إىل أسباب تارخيية مرتبطة بالظروف اليت عاشتها الدولة اجلزائرية بعد اإلستقالل 
مباشرة ومل تتخلص منها إىل يومنا هذا بينما آخرون يربطون ذلك إىل أمور أخرى تتعلق 
بظاهرة العوملة اليت امتد تأثريها إىل كل اتمعات مبا فيها الثقافات احمللية واملنعزلة على 
اختالف أشكاهلا ومميزاا حىت أن البعض أصبح ينادي اليوم بعوملة اجلهاز القضائي واجلزائي 
وجعله متماثال يف كل الدول، هذا اإلقتباس الذي يراه رجال القانون أنه ال ميس جبوهر 
القانون بل على العكس من ذلك فهو ميثل املالذ األمن للتعاطي مع أي ظاهرة إجتماعية بكل 

مستفيدا من خربة اآلخرين الذي حققوا السبق يف هذا اال، إن هذا املوقف ال  عقالنية
يتحمس إليه كثريا الباحثون امليدانيون وعلى رأسهم األنثروبولوجيني من منطلق أن القانون 
ومهما بلغ من تعقيد حيتوي دائما على جمموعة من القيم الثقافية واإلنسانية املرتبطة مبجتمع 

يل فإن القانون املقارن خياطب إنسانا له ثقافة معينة ويعيش يف ظروف إجتماعية معني وبالتا
ختتلف كلية أو جزئيا عن ثقافة اإلنسان احمللي وبالتايل جيد نفسه يف مواجهة خطاب ال 

  .1يتناسب مع طريقة تفكريه وفهمه لألمور
رم بدرجة أوىل وعلم إن العلوم التجريبية على غرار األنثروبولوجيا التطبيقية املهتمة با

اإلجرام يرفضون بشدة الوسائل التقليدية اليت يستعملها رجال القانون يف حتليل الظاهرة 
اإلجرامية وفهم شخصية ارم وينكرون على هذه الطريقة ارتكازها على الروح العقابية يف 

نظومات القانونية التعامل مع الظاهرة اإلجرامية على الرغم من التعديالت اليت طرأت على امل

                                                 
1 - Jan m. broekman, op.cit, p: 19 
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سب املفكرين دون املستوى املطلوب، ومن مجلة يف السنوات األخرية واليت تبقى حب
  :اإلنتقادات املوجهة لرجال القانون نذكر

 لفهم شخصية المجرم     فعدم بذل جهد كا: أوال

إن انعزال املشرع اجلزائري ومتوقعه بعيدا عن الواقع املعيشي لألفراد يزيد من سوء 
ره وفهمه للظاهرة اإلجرامية فلن يتأتى له النجاح يف مهمته إذا اقتصر فقط على اإلقتباس تقدي

من القانون والفقه املقارن وجتاهل ما تقدمه األحباث العلمية من مالحظات حول تطور 
، فالكل أصبح على قناعة تامة بأن معايشة لصيقة للجانح 1الظاهرة اإلجرامية يف جمتمعنا

ظروف عيشه واإلملام جبميع العالقات اليت ينسجها مع حميطه تعد جد أساسية ومعرفة دقيقة ل
فيساعدنا ذلك ال حمالة يف التخفيف من اآلثار السيئة واجلانبية اليت ختلفها  تهيف فهم شخصي

قد تثار مشكلة عويصة تتجسد يف سوء التواصل الذي واجلرمية على اإلستقرار اإلجتماعي، 
حيان بني األحباث العلمية اليت تم بدراسة الظاهرة اإلجرامية وإرادة قد حيدث يف كثري من األ

املشرع الذي يضطلع بتجرمي األفعال وتقرير العقوبات املناسبة هلا فليس سرا إن قلنا ان تأثري 
هذه العلوم ومسامهتها يف صياغة موقف املشرع يف الوقت املناسب ال يزال حمتشما، وبالرغم 

السلوك اإلنساين يف مجيع جوانبه لشرح حت تقوم به هذه العلوم من الدور الذي أصب
فرض الزلت حتتفظ بطابعها التقليدي املتمثل يف وتفصيالته فإن السياسة اجلنائية خبالف ذلك 

، ويف نظر مبعىن أن سلوكه جيب أن ينسجم كلية مع القواننيمنط حياة معني على اإلنسان 
عن مسرية  آثار سيئة على تطبيق القوانني ولن تثين ارم قد تكون لهالعلماء فإن هذا املسعى 

  .اإلجرام والتخلي عن سلوك التمرد على قيم اتمع
ومن املالحظات اليت ميكن إستخالصها من القراءة املتأنية للنصوص القانونية الواردة يف 

خطر داهم يهدد وتصويره على أنه  ارمقانون العقوبات هو تبين املشرع خلطاب متييزي جتاه 
هذه الصورة السلبية و سوى بصده وردعه بأقصى العقوبات،  هالنسيج اإلجتماعي ال مفر من

ال تزال مهيمنة بقوة على الفكر القانوين احلديث وزيادة على ذلك فإن  بارموامللصقة 
ياة وقف يكرس سياسة إبعاد اجلانح وإقصائه بكافة األشكال من احلامل هذا التشدد الذي يطبع

اإلجتماعية وهذا املوقف وإن كان يف مظهره يشري إىل حزم املشرع وجديته يف الضرب من 
                                                 
1 - Denis Szabo et Marc Le-blanc, Traité de criminologie empirique, 2e édition, Les Presses de l'Université de 
Montréal, Montréal, 1994, p : 1-11 
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حديد على كل من تسول له نفسه اإلخالل باألمن إىل أن نتائجه على املدى املتوسط والبعيد 
لن تكون إال وباال على اتمع وارم على السواء فهذا األخري لن يتواىن مستقبال من معاودة 

من قبل على اعتبار أنه ال يوجد لديه ما خيسره  بشاعةشاطه اإلجرامي وبشكل أكثر ن
كانوا سببا يف استبعاده وحرمانه من أبسط احلقوق أال وهي  نمموإشباعا لرغبته يف اإلنتقام 

، يضاف إىل ذلك أن القواعد اإلجرائية اليت تتبعها 1بناء حياة إجتماعية عادية كباقي األفراد
 إعادة إدماجه يف ريخوتأل يتعطقضائية هلا إنعكاسات سلبية على ارم ومن شأا الشرطة ال

فكثريا ما نسمع من لدن العديد نظرا لإلرهاق النفسي واجلسدي اليت تتركه يف نفسيته اتمع 
من األشخاص الذين عايشوا هذه التجربة القاسية بأن طريقة معاملتهم كانت هلا األثر الكبري 

رأيهم الشخصي من هذا اجلهاز وأن جمرد اإلستدعاء أو اإلستجواب كان ميثل يف حتديد 
رأيهم  مل تترك هلم أي فرصة للتعبري عنيف هذا الصدد يذكرون أم و رعبا حقيقيابالنسبة هلم 

  .  2 يف الوقائع املتابعني من أجلها
 ردة الفعل اإلجتماعي والمشرع : ثانيا

إال وكان وقعها على اتمع يتسم بالصدمة وعدم كلما وقعت جرمية ما يف اتمع 
تقبل حدوثها وتثار بلبلة كثرية حول قدرة السلطة القائمة على حتييد ارم واتقاء شره 
وتترسخ يف أذهان الناس فكرة مفادها أن هناك تقصريا وتراخيا من جانب الدولة يف تعقب 

وجيه إام قاسي ينذر بفشل املؤسسات ينطوي على ت املوقف الشعيبارمني ومعاقبتهم، هذا 
الرمسية املكلفة مبهمة ختليص اتمع من دنس اجلرمية وارم وعدم قدرا على التعامل حبزم 
مع ارم وهلذا السبب فغالبا ما يتأثر املشرع بردة فعل اتمع جتاه ارم وحيرص على أن 

يجة يكون اجلزاء املرتقب ذو طبيعة ثأرية يصطف خلف الرأي العام الذي جيسده اتمع وبالنت
أكثر منه تالزميا خبالف ما يتصوره البعض ومرد هذا اإلحنياز إىل كون السلطة واملشرع 

لبسط نفوذها تتربص باألساس خيشون من تنامي دور مؤسسات إجتماعية غري رمسية 
 الظاهرة اإلجرامية ا جتاه مكافحةوسيطرا مىت رأت تراجعا غري مربر للدولة يف أداء مهمته

ومن احللول البديلة اليت تلجأ إليها اموعات البشرية يف مثل هذه الظروف اإلستثنائية نذكر 

                                                 
1 - Ibid, p : 12 
2 - Ibid, p :14 
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، إن 1اإلقتصاص من اجلاين بطريقتها اخلاصة وخارج األطر الشرعية والقانونية وحتييد اجلاين
رم ليس باألمر اهلني العمل مبا توصلت إليه األحباث العلمية وامليدانية من نتائج حول ا

خصوصا إذا ما دعت إىل حتسني ظروفه اإلجتماعية والتخفيف من العقوبات احملتمل توقيعها 
عليه فاملشرع لن يقبل على هذه املراجعات والتعديالت اجلوهرية إال إذا ما تأكد لديه أن 

تماعي من ذلك لن يشكل ديدا على اإلنسجام بني النظام القانوين من جهة والنظام اإلج
جهة أخرى فهو لن يغامر أبدا مبصداقية النظام اجلزائي والعقايب املطبق مادام أن املخيلة 

  .2الشعبية لألفراد ال تتقبل ولن تتفاعل أبدا مع هذا املشروع اجلريء
 رجال القانون في مواجهة المجتمع: ثالثا

رية ترسانة حقيقية لدواعي تنظيمية وأمنية أصدرت الدولة اجلزائرية يف السنوات األخ
من القوانني والتشريعات مبختلف أنواعها يصعب عدها أو اإلطالع عليها من قبل اإلنسان 
العادي املرهق أصال يف حياته اليومية، هذا يدفعنا إىل التساؤل أوال حول إمكانية اإلملام ذا 

املعين  د العاديول مدى قدرة الفرنني ويف مدة زمنية قصرية وثانيا حالكم اهلائل من القوا
األول ا على مسايرة هذا اإليقاع السريع يف إصدار القوانني والتجاوب معه بكل إجيابية، 
مبعىن آخر هل إستطلعنا حنن كرجال قانون أو كدارسني مهتمني بالظاهرة القانونية موقف 

اال ؟     ورأي املخاطبني بالنص القانوين جتاه القانون والعدالة والسياسة املتبعة يف هذا 
لإلجابة على هذا التساؤل نلفت اإلشارة إىل أن معىن الثقافة القانونية املطلوبة يف احلياة العامة 

واملعتقدات املتعلقة بالقانون أو التقنيات اليت  أصبح ال يقتصر فقط على املبادئ والقيم
حسب بل يضيف ف) واليت تشمل الفقه والقضاء ( يستعملها القانونيون يف تفسري القانون 

إليها املفكرون احلداثيون وعلى رأسهم األنثروبولوجيني عنصرا جديدا ال يقل أمهية عن 
معرفة رأي وتقدير األفراد العاديني للقانون الذي خيضعون   العناصر السابق ذكرها ويتمثل يف

عة من له وحتديد موقفهم من النظام القضائي يف حال كانوا أطرافا يف أي قضية جزائية، جممو
احللول قد مت طرحها خصوصا يف الدول األوروبية حيث يقوم النظام القضائي احلايل بإشراك 
مجيع األفراد عرب ممثليهم يف اقتراح أي مشروع قانون أو إلغاء أي قانون قد يشكل ديدا 
لألمن اإلجتماعي وقد يأخذ هذا اإلشراك حدا أقصى بسيطرة جمموعات ضاغطة عن طريق 
                                                 
1 - Denis Szabo, criminologie et politique criminelle, Librairie philosophique J. VRIN, Paris, 1978, p : 178-185 
2 - Ibid, p: 186 
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، هذه التقنية املتميزة يف إصدار 1على املشرع والضغط عليه ليتبىن موقفا لصاحلها فرض رؤيتها
القوانني من شأا أن ختفف من حدة التنافر بني اخلطاب القانوين واملخاطبني به وجتعل من 

  .2هؤالء أكثر تفاعلية مع القانون
ت تفقد هذه إن جمتمعاتنا وإن كانت إىل وقت قريب تسمى بالتقليدية والبسيطة بدأ

اخلاصية تدرجييا متوجهة وخبطى متثاقلة حنو التعقيد وتداخل املصاحل املتعارضة، هذا التغري 
الثقايف واإلجتماعي واإلنساين على السواء قد يكون له إنعكاسات غري متوقعة على عمل 
املشرع وقدرته على ضبط التوازن بني خمتلف الطبقات اإلجتماعية والتوفيق بني مصاحلها 
املتعارضة، والقانون وفقا هلذه املقاربة احلديثة قد يواجه مستقبال عصيبا حبيث ال يستطيع 

  .جماراة التحوالت املتسارعة اليت حتدث يف اتمع أو التكيف معها
 

 :الفرع الثاني

 مواطن القصور التي تعتري

 النظام الجزائي الحالي

انوين يقوم فقط على جمموعة من إن النظام القضائي يف أي دولة ال ميثل فقط كيان ق
هذه املؤسسة على  املعمول ا وكذا اإلجتهادات القضائية اليت تعكف القوانني واإلجراءات

إنتاجها وال ميكن أن خنتزله فقط يف جمموعة من البنيات أو اهليئات اإلدارية ذات التسيري 
متثالت وردود على طريقة البريوقراطي، بل إا أيضا معنية مبا يتخذه األفراد من مواقف و

تسيري هذا النظام األساسي للحياة اإلجتماعية وميكننا أن نلمس يف املمارسة القضائية بشكل 
خاص حماولة القضاة وبدون كلل أو ملل بإعتبارهم املسؤولني األوائل عن تطبيق القانون 

انتفاض الناس مسايرة طريقة تفكري األشخاص يف اتمع بغية جتنب ما يتوقعون حدوثه من 
حتقق يف بعض األحيان وإن كانت هذه احملاوالت  ،على القوانني وإمتناعهم على تقبل أحكامه

إىل أن ذلك ليس سهال ) كالقانون املدين ( يف بعض ااالت القانونية بعض النتائج اإلجيابية 
طة القاضي للنص اجلنائي تقوض دائما سل املميزةالطبيعة أن يف اال اجلنائي على أساس 

                                                 
1 - André-jean Arnaud « les juristes face à la société 1975-1993 », Droit et société, revue international de théorie 
du droit et de sociologie juridique ,n˚25, librairie générale de droit et jurisprudence, C.R.I.V, Paris, 1993, p : 
525-532 
2 - Denis Szabo, criminologie et politique criminelle, op.cit, p : 186 
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اجلزائي ومتنعه من اخلروج على النص، فبحسب املبادئ اليت حتكم نظامنا اجلزائي ال ميكن 
للقاضي اجلزائي اإلجتهاد خارج النص القانوين حتت طائلة املتابعة القضائية ولذا فهو ملزم 

هو  بالتقيد حرفيا ذا النص وإال صنف إجتهاده ضمن األخطاء القضائية اليت ترتب متابعته
اآلخر، إن اجلمود الذي يطبع عمل النظام القضائي حاليا من شأنه أن يؤدي إىل تراجع الثقة 
بني هذا النظام واألفراد املكلفني بتطبيق القانون ويؤدي يف النهاية إىل أزمة حقيقية تنذر 

، ومن أجل توضيح أكثر 1بالقضاء على روح اإلنسجام الذي جيب أن يسود احلياة اإلنسانية
  :ذه الفكرة نناقش نقطتني جوهريتني مها على التوايلهل

 المتبعة حاليا  عدم فعالية السياسة العقابية: أوال

إن الالفت يف جمال املمارسة القضائية هو نسبية وتساهل األحكام القضائية مع بعض اجلرائم 
نظام القضائي املرتكبة مما قد يترك آثارا سلبية على نفسية األفراد جتعلهم يشكون يف قدرة ال

وميكننا أن نلمس ذلك من خالل الشكاوى  والقانوين على مكافحة اجلرمية وتطويقها
واإلحتجاجات العديدة واملستمرة اليت يبدوا جتاه هذه األحكام واليت يروا غري متناسبة مع 
الفعل اإلجرامي املرتكب وهم ال يتقبلون مثال إطالق سراح مرتكب جرمية بعد فترة زمنية 
قصرية من احلبس أو تسليط عقوبة الغرامة اليت يف أغلب األحيان ال يتم تسديدها، من جانب 

من  ارمآخر يرى جانب من الفقه أن تركيز النقد على قضية تساهل النظام اجلزائي جتاه 
فيه نوع من التجين على عمل املشرع والقاضي على حد سواء خالل العقوبات املقررة 
فإن اجلرمية  Duff R.Aو   Maurice Cussonنمنيني على غرار كل فبحسب بعض القانو

والعقوبة بالنسبة للمجتمع ما مها إال وسيلتان للتعبري عن موقفني متعارضني  للمجرمبالنسبة 
كل منهما يقدمان تفسريين خمتلفني ملفهومي العدل والعدالة من جهة ومفهومي اخلري والشر 

د أن يلفت اإلنتباه بأن القانون ال يهمه على اإلطالق ولن بفعله يري فارممن جهة أخرى، 
بينما اتمع ومن خالل رده العقايب يذكر بأن هناك طرق مينعه من حتقيق مراده اإلجرامي 

، ويف 2شرعية ومشروعة متاحة لألفراد لتحقيق مآرم فال داعي إذن ملخالفتها أو جتاوزها
والنظام القضائي قد يؤدي إىل املزيد من التوتر  ارم نفس السياق فإن إنعدام لغة التواصل بني

خبطورة فعله اإلجرامي على النظام  ارمبني كال الطرفني فإذا مل يستطع اتمع من إقناع 
                                                 
1 - Denis Szabo et Marc Le-blanc, op.cit, p : 207 
2 -  Maurice Cusson, criminologie actuelle, op.cit , p :192 
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اإلجتماعي وعلى الضحية فلن يكون هناك أي أمل يف إحتوائه وثنيه على معاودة النشاط 
دف إىل حتقيق العدل بغض النظر عن شدا أو اإلجرامي وجيب أن تكون العقوبة املقررة 

،  وقد أظهرت بعض األحباث الرائدة يف هذا اال وخصوصا بالواليات املتحدة 1تساهلها
األمريكية أن سوء معاملة الشخص املتهم جبرمية ما من قبل الشرطة وحرمانه من حق الدفاع 

عهم على خمالفة القوانني وعدم ينمي لدى هؤالء مشاعر الكره جتاه النظام القضائي ويشج
  .2إحترامها مستقبال

ومن بني اإلنتقادات املوجهة إىل عمل اجلهاز القضائي احلايل هو توجهه إىل األشخاص 
خبطابني متناقضني يف نفس الوقت فمن جهة يتباهى املشرع بتبنيه لألفكار احلديثة املنظمة هلذا 

األفراد من األضرار اليت قد تسببها اجلرمية  اجلهاز اليت تكفل حقوق الدفاع املتهم ومحاية
ولكنه من جهة أخرى طريقة عمله يشوا العديد من النقائص بدءا من املتابعة األمنية مرورا 
باألحكام القضائية وأخريا باألسلوب الذي تتبعه املؤسسات العقابية يف توقيع اجلزاء على 

ائي ككل ال يتوقف عند هذا احلد بل يتعداه ، هذا القصور البارز يف عمل النظام القض3اجلاين
إىل املبادئ اليت حتكم السياسة العقابية املعمول ا يف الوقت احلاضر فبالرغم من أن املشرع 
حاول التخفيف من وطأة الرتعة الردعية والصرامة يف توقيع العقوبات على اجلاين واليت ميزت 

ار اجلريئة اليت تعمل على جتسيد وحتقيق مبدأ لعهود طويلة القانون اجلزائي وتبىن بعض األفك
إىل   للمجرمالعدالة اهلادف إىل التوفيق بني احلفاظ على األمن وضمان حد أدىن من احلقوق 

أن ذلك يف نظر الكثريين يعد غري كاف لسبب بسيط وهو أن اخلطاب القانوين الشائع حاليا 
أن األفراد األكثر أدق  ه مبعىنهو موجه فقط لألشخاص القادرين على تقبل وفهم مضمون

إرتباطا مبحيطهم اإلجتماعي والواعني بضرورة التوازن واإلستقرار اإلجتماعي هم الذين 
 حيام يفإرتكبوا حيرصون دائما على اإلبتعاد عن اجلرمية وجتنب كل مسبباا حىت وإن 

، بينما أهمأدركوا خطفهم سرعان ما يعودون إىل جادة الصواب مىت جرمية على األقل 
اآلخرون املصابون وس التمرد واإلقصاء من احلياة اإلجتماعية وذوي األفق احملدود فإن 

                                                 
1 - Antony R Duff,. Crime and Justice :  Penal Communications,   A Review of Research, vol. 20.  : University 
of Chicago Press, Chicago, 1996, p: 1-98. 
2 - Tom R Tyler, T.R.  Why People Obey the Law?  New Haven : Yale University Press, Yale, 1990, p : 51-75   
3 - Raymond Gassin, Les fonctions sociales de la sanction pénale.  Les Cahiers de la sécurité intérieure, no 18, 
Paris, 1994, p : 50-68 



 198

صدى اخلطاب القانون لن يصل أبدا إىل مسامعهم ولن يبذلوا أي جهد ملعرفة مدى خطورة 
  .األفعال اإلجرامية اليت إرتكبوها

 المؤسسات الرسمية ومسألة تطبيق القوانين: ثانيا

ؤسسات الرمسية املكلفة بالتعامل مع الظاهرة اإلجرامية حتاول دائما تأجيل التغيري إن امل
املنتظر يف بنيتها األساسية وسياستها قدر اإلمكان، فمقاومة التغيري هي مسة رئيسية متيز 
اإلنسان ومؤسساته اإلجتماعية يف كل زمان ومكان وعلى غرار مجيع األنظمة القانونية 

لدول فإن النظام القانوين والقضائي يف بلدنا ال خيرج عن هذه القاعدة املوجودة يف كل ا
ا اليت تؤكد صحة هذ ت، ومن اإلشارا1ويؤكد على رغبته يف اإلستمرار بنفس النهج السابق

أن اجلهاز القضائي واملنظم مبوجب النصوص القانونية يف جوهره يعطينا إنطباع  القول هو
ة وحقيقية إلرادة املشرع دون لبس وال غموض ضمن إطار أويل على رغبته يف ترمجة ملموس

لتحقيق هذا اهلدف يلجأ ف( ما يسمى بضمان حقوق مجيع األطراف املتنازعة بدون متييز 
 )بدقة متناهية  املشرع إىل حتديد مهمة كل من الشرطة وجهات احلكم واملؤسسات العقابية

اجلهاز القضائي أصبح ينظر إليه على أنه فهذا  لكن يف الواقع العملي نلمس شيء مغاير متاما
دون تنسيق  اخلاصة ايف القوانني وتفسرها وفق رؤيتهمجيع عناصره تكمعقد  بريوقراطي نسق
اإلرادة احلقيقية للمشرع من النتائج املترتبة على هذا الوضع هو اخلروج عن ، وبينهافيما 

يقود إىل اإلرتباك والتضارب يف  والتمادي يف التفسري واإلجتهاد خارج النص وهذا بدوره قد
عمل كل من فرع من فروع هذا اجلهاز الذي يفترض تكامله وإنسجامه، والنتيجة املتوقعة 
ملثل هذا اخللل يف الوظائف هو إما زيادة مرتقبة يف توجيه اإلامات واملتابعات جتاه األفراد 

كس من ذلك هو إبداء قدر رد شك أو الظن وهذا ما مييز عمل الشرطة غالبا أو على الع
بدعوى عدم وجود أدلة كافية تدين قيامه باجلرمية اليت  ارممن التسامح أكثر من الالزم جتاه 

يتابع من أجلها وبالتايل إخالء سبيله وهذا ما تعتاد القيام به اجلهات القضائية الرمسية 
  .2خصوصا يف درجاا النهائية

  
  

                                                 
1 - Denis Szabo, Criminologie Et Politique Criminelle, op.cit, p :132 
2 - Ibid, p :134 
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  :المطلب الثاني 
 والتعامل مع  ئيالقــاضي الجزا

 الظاهرة اإلجرامية
 

هو الشخص األكثر إطالعا على اإلجرام إن القاضي اجلزائي الذي ينظر يف قضايا 
الظروف اليت صاحبت إرتكاب الفعل اإلجرامي وأقدرهم على فهم شخصية اجلاين والدوافع 

غري كثريا من واقع ، لكن هذا اإلمتياز الذي ميلكه القاضي لن يالفعلاليت جرته إىل القيام ذا 
األشياء خصوصا إذا ما عرفنا أنه يشغل منصبا عاما تتمثل وظيفته األساسية يف التطبيق الصارم 

، إن هذه املهمة تبدو يف املنشودة حتقيق العدالةبغرض  انللقانون ونصوصه دون زيادة أو نقص
فليس صحيحا ما شاقة وصعبة املنال  عمليا وميدانيا تعد جد لكنهالتحقيق ا سهلةا يظاهر

يقال أن إصدار حكم يف قضية جزائية ما يقتضي فقط اإلملام باملادة القانونية والتحكم فيها بل 
إن مهمة القاضي أعقد من ذلك وتتطلب إستيعاب كامل جلميع جمريات األحداث بدءا من 

دوره تاريخ وقوع اجلرمية مرورا بصدور حكم اإلدانة ووصوال إىل تنفيذ العقوبة وال يتوقف 
توقع املسؤوليات امللقاة على عاتقه عند هذا احلد بل يرى علماء اإلجرام والعقاب أن من بني 

من ناحية أخرى فإن ، عودته لإلجرامإحتماالت  وتدارس ستقبليف امل ارم املدانردة فعل 
تقيده بالنص القانوين اجلامد على حساب إذا ما سلمنا بوجوب  تزداد تعقيدا مهمة القاضي

ع أي حال من األحوال وضباملشرع ال ميكنه معروضة عليه ف صوصية كل واقعة إجراميةخ
  .ةنص خاص يتعلق بكل جرمية على حد

يف هذا املطلب إرتأينا أن نركز فيه على جمموعة من النقاط الرئيسية اليت من شأا أن 
ساين ال ميكن تساعدنا على فهم الرؤية اخلاصة للقاضي جتاه الظاهرة اإلجرامية كسلوك إن

ثالثة فصله عن اتمع وما هو موقفه من ارم، وتبعا لذلك سوف نقسم هذا املطلب إىل 
 اجلزائية للقضاياة القاضي ففي الفرع األول نتطرق فيه إىل طريقة معاجل ةفرعي عناوين

ية مبدأ العمومية الذي مييز النص القانوين واخلصوص املعروضة عليه وقدرته على التوفيق بني
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 كماحلخيلفها  احملتملة اليت يف الفرع الثاين فسنتناول اآلثار، اجلزائية اليت تتميز ا القضية
         .  اجلزائي على نفسية ارم ويف الفرع األخري نتطرق ملوقف الضحية أثناء سري احملاكمة اجلزائية

 

 :الفرع األول

القاضي بين مبدأ العمومية التي يتميز بها النص 

 صية القضية الجزائية المعروضة عليهوخصو

إن صياغة النص القانوين اجلزائي هي وظيفة معقدة أسندت للمشرع فهو الوحيد   
املناسب الذي ميلك سلطة جترمي السلوك اإلنساين وتعريفه كما أنه يقوم بتحديد اجلزاء 

صياغة النص الواجب توقيعه على ارم، غري أن املشكلة اليت تطرح دائما وتكرارا هو أن 
القانوين تكون عادة وفق منظور نظري وجتريدي ليتم فيما بعد تطبيقه مباشرة على الواقع 

 على مرحلة االختبار والتجريب ليجد يف األخري املكلف بتطبيقهمن قبل دون أن مير  العملي
  ).املؤسسات القانونية واألمنية بدرجة أوىل القاضي وبدرجة أقل باقي ( وتنفيذه نفسه 

جترميه وإحاطته  بالرغم من اجلهد الذي يبذله املشرع يف حتليل وفهم السلوك احملتملو
، جبميع الظروف املصاحبة هلذا السلوك إىل أن ذلك ال يكفي مبفرده لإلملام بالظاهرة اإلجرامية

كبري يف تطبيق النص القانوين ففي كل قضية معروضة أمامه هو  ءويقع على القاضي عب
لنص القانوين حرفيا دون أن تكون له اإلستطاعة يف إستعمال سلطته التقديرية مطالب بتطبيق ا

بالطبع على إعتبار  أخرى وهذه املهمة ليست سهلة جماالت قانونيةاليت يقررها له القانون يف 
وزيادة على  هو قمة الصعوبةأن تطبيق نص قانوين جامد على ظاهرة إنسانية نسبية وغري ثابتة 

ختتلف من شخص آلخر وبالتايل فإن احلكم  رميةاجلرتكاب ع املؤدية إلالدوافذلك فإن 
ولتوضيح الفكرة نرى من  ،1بالنسبة له الصادر يف حق املتهم سيكون مصرييا وحامسا

  : الضروري التطرق إىل النقاط التالية 
  
  
 

                                                 
تقضي  ىتظهر مالمح تأثر المشرع الجزائري بالمبادئ الدولية الحديثة والمعمول بها في القوانين اإلجرائية الجزائية في نقطتين رئيسيتين األول  -   1

المنصوص عليه  لمحاآمة وثانيا بمنحه سلطات واسعة في تطبيق الجزاء تطبيقا لمبدأ تفريد العقابا بضرورة إحاطة القاضي بشخصية المجرم قبل
 – 66جزائية الجزائري والصادر بموجب األمر رقم من قانون اإلجراءات ال 593و  592 الموادآذا و  1مكرر  51مكرر والمادة  51المادة  في 

  . المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم 1966نيو يو 08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  155
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الصعوبات التي تعترض القاضي في تطبيق القانون : أوال
 الجزائي

ملدعو إىل إصدار حكم يف قضية جزائية ما يواجه جمموعة من إن القاضي اجلزائي ا  
  :1منهاها على الواقعة املعروضة عليه نذكر اجلزائيالصعوبات أثناء تطبيق النص 

فمهما بلغت يقظة املشرع وفطنته يف إدراك الظاهرة : عدم إكتمال النص القانوين وقصوره  -
وترمجتها  ااإلملام بالظاهرة اإلجرامية حبذافريهأي حال من األحوال باجلزائية إىل أنه ال ميكنه 

يف نص قانوين قطعي وائي خصوصا إذا ما علمنا أن الظاهرة اجلزائية يف تطور وتغري 
  .مستمرين

يالحظ أن النص القانوين يف العديد من احلاالت يتضمن معىن مبهم وغري واضح فيجعل  -
املغامرة ويؤدي إىل نتائج غري متوقعة،  من تطبيق النص على الواقعة املعروضة فيه نوع من

وقانون العقوبات اجلزائري احلايل ال خيلو من هذه الثغرات حيث أن عدم تطابق النص احملرر 
أصال باللغة الفرنسية مع النص العريب يف كثري من األحيان قد يثري الكثري من املشاكل بالنسبة 

مارسة القضائية ترجح العمل بالترمجة للقاضي ويصعب من مهمته والغرابة يف األمر أن امل
العربية على حساب النص األصلي احملرر باللغة الفرنسية يف حالة التعارض ولنا أن نتصور 
املأزق الذي قد يقع فيه القاضي أثناء نظره لقضية ما ومدى جناحه يف إدراك املعىن احلقيقي 

  . الذي أراده املشرع
يف غاية التعقيد والتشابك نظرا لتداخل عدة عوامل  يف بعض األحيان يتم إرتكاب جرائم -

خمتلفة يف نفس الوقت وبالرغم من أن املشرع يف قانون العقوبات ينص على جمموعة من 
الضوابط واألحكام اليت تساعد القاضي على التعامل مبرونة مع الواقعة املعروضة أمامه إىل أن 

ومعقدة مل يتعرض إليها النص  امية حديثةذلك ال يكفي يف بعض األحيان ملعاجلة أفعال إجر
  .2القانوين

قد ينشأ تعارض صريح بني املعىن الذي يسعى القاضي الستنباطه من فحوى القاعدة  -
القانونية والذي قد يتأثر يف كثري من األحيان بنوع من الذاتية اليت متيز شخصية القاضي ومن 

                                                 
1 - M. broekman, op.cit, p :106 

ن نظم المشرع الجزائري األجكام والقواعد العامة التي تحكم جميع الجرائم واألشخاص المتهمين بارتكاب الجرلئم في الكتاب الثاني من قانو -  2
وتتعلق هذه األحكام بتحديد مختلف أنواع الجرائم في إطارها العام والتعرض آذلك لمسائل أخرى آاألفعال )  60إلى  27في المواد من ( العقوبات 

  ,  المبررة واألعذار القانونية والعود وغيرها من المسائل األخرى
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اعدة القانونية، فالقاضي إذن هو حتت جهة أخرى شرط املوضوعية الذي يقتضيها تطبيق الق
تأثري قوتني متعارضتني كل واحدة منهما حتاول أن جتذبه إىل صفها وبالتايل جتعل من مهمة 
إصدار األحكام مسألة جد معقدة تتطلب حنكة كبرية جدا وممارسة طويلة يف امليدان جتنبه 

  .1على األقل الوقوع يف أخطاء غري مسموح له بارتكاا
لواقعة على ا ملية التكييف اليت يلجأ إليها القاضي للتأكد من مدى مطابقة النصإن ع -

فالقاضي جيد نفسه يف مواجهة منوذجني إثنني اإلجرامية املعروضة عليه ال تتم بطريقة آلية 
األول هو ذلك الذي يتضمنه النص القانوين والثاين هو ذلك املرتبط بالواقعة اإلجرامية 

خري يف إجياد إطار مشترك بينهما متجاهال متاما أن السلوكات اإلجرامية وتكمن مهمته يف األ
 .مهما متاثلت فإن لكل منها مميزاا اخلاصة

القاضي الجزائي هو الذي يستطيع فهم الظاهرة : ثانيا
 اإلجرامية أكثر من المشرع

ضاة ساد يف القرن الثامن عشر امليالدي خصوصا يف فرنسا نظام قضائي مميز جييز للق
النطق بالعقوبة اليت يروا مناسبة ضد مرتكيب اجلرائم دون رقيب وحسيب فالسلطة اليت 

لظاهرة اإلجرامية وأكثرهم فهما لالناس  أكثركانوا ميلكوا كانت مطلقة على اعتبار أم 
إطالعا على شخصية ارم وأقدرهم على مواجهة اجلرمية والتخلص منها، هذه الطريقة 

التعامل مع الظاهرة اإلجرامية سامهت يف بناء صورة سلبية عن القاضي على اعتبار  املتميزة يف
أن أحكامه كانت تتأثر بأهوائه وأحاسيسه العاطفية مما عجل بتغيري هذا النظام القضائي وتبين 
مبدأ الشرعية يف حتديد اجلرائم والعقوبات كضمان عدم تعسف القاضي يف األحكام وإجباره 

  .2النصوص الواردة يف قانون العقوباتعلى التقيد ب
إن النظام القضائي الساري يف الوقت احلايل ال يزال يعمل مببدأ الشرعية ولكنه 
لألسف حول القاضي إىل جمرد موظف عام يف مؤسسة قانونية رمسية تكمن مهمته األساسية 

تماعية اليت القضايا بطريقة بريوقراطية دون البحث يف األسباب والظروف اإلج معاجلةيف 
إرتكاب جرميته، وتربز الوظيفة اإلجتماعية والرمزية للقاضي أوال بالنسبة بارم إىل أدت 

لألفراد وثانيا بالنسبة للمجتمع يف طمأنتهم على أنه منشغل مبا حلقهم من أضرار جراء 

                                                 
1 - Ibid, p : 106 
2 - Maurice Cusson, pourquoi punir ?, op.cit, p : 159 
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ة ، هذا املوقف ينبهنا إىل مسألة جد هامة تتمثل يف مترير القاضي لرسالة مفهوماجلرمية
وواضحة املعامل مفادها أنه سوف لن يتأخر يف اإلقتصاص من اجلاين وبأقصى عقوبة ممكنة 
جييزها له القانون وهذا كله إستجابة لتطلعات مجيع األفراد الذي هم متشوقني لرؤية اجلاين 
ينال عقابه جراء ما إقترفه من جرائم، إن هذا التصرف وإن بدا غريبا ومتناقضا مع مبدأ 

املفكرين القانونيني املعاصرين إىل أنه يف نظر جل إلجتماعي الذي ينادي به الدفاع ا
 تقبلفهذه األخرية لن لطبيعة اإلنسانية ل وموافقا األنثروبولوجيني يعد موقفا صائبا إىل حد ما

القفز على هذا احلق فإنه ليس غريبا أن ، ويف حالة 1غريزا يف اإلنتقامأبدا بإهدار حقها و
ت للحسابات بني ارمني من جهة والشرطة وعائالت الضحايا من جهة أخرى تصفيانشهد 
، إن القاضي حىت يتسىن له جتنب هذه الفوضى يذكرنا بالبدايات األوىل لإلنسانمشهد  يف

بكل صرامة حىت وإن  اجلاينمطالب بالتعاطي بشكل إجيايب مع ما يأمله األفراد من معاقبة 
ترعى تستلزم غض الطرف عن بعض املبادئ احلديثة اليت  كانت النتيجة يف بعض األحيان

  .   2حقوق ارم
 فوضى االجتهادات القانونية : ثالثا

من املمارسات القضائية املعهودة يف احملاكم واجلهات القضائية الرمسية هو كثرة 
ايا التفسريات اليت يقدمها القضاة مبناسبة تطبيقهم للقوانني والنصوص القانونية على القض

املعروضة أمامهم وقد نصادف يف بعض األحيان صدور عدة تفسريات قضائية خمتلفة لنفس 
النص القانوين مما جيعلنا نتساءل عن حقيقة وجود تفكري قانوين وقضائي موحد ومتناسق 
يكفل للجهاز القضائي العمل بشكل متوازن وبإحترافية أكرب، ومن السلبيات العديدة اليت 

ة املعمول ا حاليا يف القضاء هو التعارض الفاضح بني التفسريات اليت تترتب عن الطريق
يقدمها القضاة لنفس النص القانوين يف كل مرة يصدرون أحكامهم وعلى الرغم من أن 
القانون يكفل للقضاة اإلستقاللية يف اختاذ قرارام إىل أن ذلك حبسب العديد من املهتمني 

أن ال يكون على حساب مصلحة ارم، وقد بينت بدراسة الظاهرة اإلجرامية جيب 
يستفيدون  القضاءاإلحصائيات واألرقام يف هذا اخلصوص أن األشخاص الذين يعرضون على 
ليس لديهم سوابق  من ختفيف العقوبة املقررة مبوجب احلكم الصادر إذا ما ثبت للقاضي أن

                                                 
1 - Denis Szabo, criminalité urbaine et la crise de l'administration de la justice, op.cit, 1973. 
2 - Maurice Cusson, pourquoi punir ?, op.cit, p : 165 
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ميلك  املتهمدد كلما كان ن حكم القاضي يبلغ حدا من التشأالف ذلك لوحظ خب، وقضائية
اإلجتماعية  هظروفحىت  ماضيا حافال بالنشاطات اإلجرامية املتعددة وال تقنعه يف هذه احلالة

، باإلضافة إىل ما سبق ذكره فإن القانون غالبا ما يترك إلفادته بظروف التخفيف القاسية
وهنا تظهر مالمح للقاضي احلرية يف تقرير العقوبة املناسبة بني حدها األدىن واألقصى 

  .1شخصية اجلاينشخصية القاضي يف التعامل مع الظاهرة اإلجرامية و
 

 :الفرع الثاني

 اآلثار المحتملة للحكم الجزائي على شخصية المجرم

إن القاضي اجلزائي يف إصداره ألي حكم جزائي يقضي بإدانة املتهم يعتمد على 
احللول وجتعله قادر على اإلحاطة جبميع  جمموعة من املعايري اليت تساعده على إختيار أفضل

، ويوصي املتمرسون القضائيون على ضرورة الظروف املصاحبة إلرتكاب الفعل اإلجرامي
األخذ بعني اإلعتبار جمموعة من التدابري اليت ال غىن عنها يف الوصول إىل حكم عادل يتوافق 

  :2ن هذه التدابري نشري إىل مع روح القانون ويتماشى مع اإلرادة احلقيقية للمشرع ومن ضم
على القاضي الذي تطرح أمامه قضية جزائية أن حيسن تقدير حجم األضرار : أوال 

األضرار اجلسمانية اليت  عادةتشمل (  الذي حيدثها الفعل اإلجرامي ومهما كانت طبيعتها 
، ) تاليت أصابت ممتلكاته عقارا كانت أو منقوال املادية حلقت بالضحية وكذلك اخلسائر

كما جيب عليه أن يأخذ بعني اإلعتبار الضرر النفسي والصدمة اليت سببتها اجلرمية بالنسبة إىل 
  . اتمع

من املهام املسندة للقاضي اجلزائي املوكل إليه النظر يف الواقعة اإلجرامية أن : ثانيا 
وقت إرتكاب له أنه تبني  أثناء إرتكابه الفعل اإلجرامي فإن اجلاينيتفحص بدقة متناهية إرادة 

اجلرمية كان يف كامل قواه العقلية وأن الغاية اليت قصدها من وراء إقترافه للنشاط اإلجرامي 
هو فقط إشباع رغباته كان احلكم يف هذه احلالة يتسم بالصرامة والشدة فال جمال للقاضي 

ة طبيعية لتعرض أما إذا كان الدافع إلرتكاب اجلرمية هو نتيج املخففةظروف الهنا إلفادته ب

                                                 
1 - Maurice Cusson, Le contrôle social du crime, op.cit, p :204 
2 - Ibid, p : 174 
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موعة من الضغوطات فإن القاضي ملزم يف هذه احلالة أخذ ذلك بعني اإلعتبار  اجلاين
  .أقل شدةوتكون العقوبة 

إن خطأ الضحية وتسببها يف وقوع الفعل اإلجرامي يكون سببا كافيا لتخفيف : ثالثا 
حية أو اجلاين الذي جتاوز العقوبة عن اجلاين كحالة املتهم الذي مل يستطع مقاومة إستفزاز الض

  .حدود الدفاع الشرعي فيتحول فعله الدفاعي إىل إعتداء يتحمل مسؤوليته
كما أشرنا إليه يف العناوين السابقة فإن املاضي اإلجرامي للجانح قد يكون له : رابعا 

دور كبري يف بلورة موقف متشدد للقاضي جتاهه فتعدد اجلرائم وبلوغها حدا من اخلطورة 
  .عامال حامسا يف معاقبته عقابا قاسيايكون 

إن الظروف املصاحبة للجرمية تساهم هي األخرى يف تشديد العقوبة احملتمل : خامسا 
توقيعها على اجلاين فمثال محل السالح أو تكوين مجعية أشرار أو إقتران الفعل اإلجرامي 

لها ظروف نص عليها بظرف الليل أو اإلستعانة مبركبة لتسهيل القيام بالفعل اإلجرامي ك
املشرع يف قانون العقوبات وعلى القاضي التأكد من توافرها قبل النطق باحلكم يف القضية 

   .املاثلة أمامه
 

 :الثالثالفرع 

 مركز الضحية أثناء سير المحاكمة الجزائية 

أظهرت الدراسات واألحباث امليدانية اليت أجراها عدد من الباحثني املتخصصني يف 
اهرة اإلجرامية أن الوضعية اليت يكون عليها الضحية يف مجيع إجراءات احملاكمة دراسة الظ

بداية من التحقيق اإلبتدائي إىل غاية جلسة احملاكمة من شأا أن تؤثر على صدور احلكم 
القضائي سواء باإلدانة أو يف العقوبة املصرح ا، ويالحظ يف احلياة العملية أن موقف الضحية 

ابعة ارم املتهم باإلعتداء عليها وذلك بإبالغ السلطات األمنية والقضائية أو الصريح يف مت
بإيداع شكوى لديها يعد من أهم الوسائل يف حتريك الدعوى العمومية وإستدعاء اجلهاز 

بعد إرتكاب اجلرمية غالبا يؤجج  الضحيةوضع ، ويف هذا الشأن فإن 1القضائي ملتابعة ارم
كلفني مبحاربة اجلرمية وجيعلهم يتسرعون يف إختاذ أحكام مسبقة ضد مشاعر الغضب لدى امل

                                                 
  مام الجهاز القضائي يتم تحريكها بناء على شكوى الضحيةجل القضايا اإلجرامية المعروضة أ -  1
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وبالفعل فإن أغلب احملاضر احملررة من قبل الشرطة القضائية إن مل نقل بأكملها تنتهي املتهم 
هذا  غالبا بإحالتها على اجلهات القضائية املختصة حىت وإن حامت شكوك حول قيام

فيمكننا أن نلمس املعاملة  جلسة احملاكمةحبضور ، و1الشخص املتهم بالفعل اإلجرامي
األولوية يف سرد الوقائع تعطى هلا  لضحيةباملقارنة مع املتهم فاالضحية حيظى ا التفضيلية اليت 

خبالف املتهم اليت تكون تصرحياته مقيدة ومشروطة من قبل قاضي اجللسة، ومن بني املظاهر 
يف التأثري وتوجيه رأي القاضي الذي ينظر يف باشرا ماليت تكون سببا اليت ترجح هذا الرأي و

  : نذكرالقضية اجلزائية املعروضة أمامه 
   أثناء جلسة احملاكمة الضحية احلالة اليت يكون عليها: األوىل 

اخلاصة بالضحية كالسن، اجلنس، الوضعية اإلجتماعية  تشمل الصفات الشخصيةهي و
الشخصية كما ال ننسى أن طريقة مرافعة الضحية ودرجة اإلحترام الذي يكنه اتمع هلذه 

وأسلوا يف سرد ما تعرضت له من أمل جراء اجلرمية قد يعطي إنطباعا عاما بالتأسف على ما 
حلقها من أذى ويساهم إىل حد ما يف بناء القاضي حلكمه على هذا األساس وزيادة على ذلك 

يزيد من تعاطف القاضي واحمللفني مع  فإن الظروف املأساوية املصاحبة إلرتكاب اجلرمية قد
  .  2وتأييد وجهة نظره الضحية

  سلوك الضحية : الثانية 
القاضي يف بعض األحيان  إن طريقة عيش الضحية قبل وقوع الفعل اإلجرامي قد يدفع

فمن خالل ما مت مجعه  ،اوبعده اجلرميةإىل إجراء مقارنة بسيطة بني سلوكه املعتاد قبل وقوع 
فإن القاضي املناط به النظر يف مثل هذه القضايا قد جيد نفسه معنيا بسوابق  من مالحظات

الضحية خصوصا إذا كانت هذه األخرية على عالقة سابقة باملتهم، وهذا املوقف يندرج 
ضمن حماوالت القاضي لفهم أفضل لوقائع القضية والدوافع اليت أدت بارم إىل إرتكابه 

اولة حبسب الدارسني قد تؤدي إىل نتائج عكسية وتزيد من للفعل اإلجرامي لكن هذه احمل
  .3خماطر صدور حكم غري موضوعي ال يتماشى مع روح العدالة

                                                 
1 -  Franklin Kuty, L'impartialité du juge en procédure pénale: de la confiance décrétée à la confiance justifiée, 
éditions Larcier, Bruxelles, 2005,  p :103-127 
2 - Ezzat Fattah, op.cit, p : 27 

في سبعينيات القرن الماضي وفي معرض دراستهما لجريمة اإلغتصاب في الواليات  Wolfgang et Riedelالعالمين األمريكيين  توصل -   3
  =  ن فيهاالمتحدة األمريكية أن جميع العقوبات المنطوق بها من قبل القضاة الناظرين في مثل هذه القضايا تبلغ الحد األقصى في الحاالت التي تكو
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   األولخالصة الباب 

توصلنا إىل عرض جممل اخلصائص نستطيع القول أنه ومن خالل هذا الباب قد 
اد وطريقة تفكريهم، والتمثالت اليت يتميز ا اخلطاب القانوين وأثر ذلك على سلوك األفر

وبيان أهم ففي البداية أسهبنا يف حتديد طبيعة اخلطاب الذي يتضمنه القانون اجلزائي 
كما أننا حاولنا إستجالء أهم القيم اليت يتضمنها، يف مرحلة الحقة اخلصائص اليت يتميز ا 

ينعكس  إستعرضنا مدلول الدولة يف تفكري ووعي األفراد وكيف أن التقصري يف مهامها قد
سلبا على صورا يف أذهام ويشجعهم على البحث عن بديل ثقايف آخر يليب إحتياجام 

وزيادة على ما سبق فقد ركزنا يف هذا الباب على الطريقة اليت يتم ا ورغبام املختلفة، 
ها الكثري تعتريأن هذه الطريقة وبدا لنا واضحا من قبل املشرع  صياغة نص اخلطاب القانوين

هذا هو و ن الصعوبات وجتعلها ال تتماشى مع اإلرادة اجلماعية لألفراد أو ما يسعون لبلوغهم
ينبأ هذا الوضع و ،احملدثنيا األنثروبولوجي علماءعدد ال بأس به من الغالب لدى  الرأي

إىل نشوء صراع بني ثقافة رمسية يرعاها القانون وثقافة شعبية جتد كنتيجة غري متوقعة 
تتعارض كلية مع ما يدعو إليه النظام القانوين السائد يف اتمع، قيم  مصدرها يفمشروعيتها و

أن القانون كإطار لتنظيم سلوكات األفراد بدأ يفقد النتائج املتوصل إليها يف هذا الباب ومن 
ويعزى هذا التراجع إىل ة ابقباملقارنة مع العهود السراد فوتأثريه احلازم على سلوكات األبريقه 
وعدم ز النظام القانوين على فهم واقع إجتماعي وثقايف يتجه رويدا رويدا إىل التعقيد عج

 أن على النسيج اإلجتماعي حىت قدرته على مسايرة التغريات املستمرة واملتواصلة الطارئة
القاعدة القانونية ووقائع القضية  القاضي اجلزائي جيد صعوبة كبرية يف إجياد التواصل بني

   .عواقب ذلك على شخصية ارم املدان يف املستقبلمامه ولنا أن نتصور املطروحة أ
  

  
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
من العرق األبيض والمتهم من العرق األسود بينما في باقي الحاالت فتكون العقوبات المحكوم بها أقل شدة مما يبرهن على وجود نوع الضحية  =

      .من اإلنجياز لصالح الضحية على حساب المتهم
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  الباب الثاني 
 الشخصية اإلجرامية والثقافة اإلجرامية 

 

ها وطباعها ولكنها لن خترج أبدا إن ارم يتمتع بشخصية إجرامية متميزة هلا خصائص      
بذل الكثري من العلماء املهتمني  ضعن إطارها اإلنساين وبعدها االجتماعي، وهلذا الغر

بدراسة اجلرمية وارم الكثري من اجلهد والعمل لفك لغز هذه الشخصية اليت تنطوي على 
يت متيز حياة ارم بداية اخلبايا والغموض وأولوا لذلك عناية مركزة ألدق التفاصيل ال من كثري

من طفولته املبكرة إىل غاية معاقرته للجرمية واختياره لسلوك اإلجرام كنمط للعيش والتعايش 
مصاحل خمتلف الفاعلني يف احلياة االجتماعية، ولقد بني يف بيئة تتسم بالتناقض والتعارض 

 امشتركة مفادها أنه بإمكاننأسهبت الدراسات واألحباث املنجزة يف هذا امليدان إىل تبين رؤية 
أن نضع تصورا شامال ومتكامال للشخصية اإلجرامية قابال للتطبيق يف كل مكان ويف أي 

أي حال من بال ميكنها  واليت زمان بالرغم من االختالفات اليت قد تصادفنا يف احلياة العملية
كانة أو االنتماء إىل كالسن واجلنس وامل( أن تكون يف منأى عن األبعاد االجتماعية  األحوال

، إن هذا املبدأ هو أمسى ما تصبوا إليه 1وكذا األبعاد الثقافية أو الرمزية)  طبقة معينة
األنثروبولوجيا مند نشأا فهي مل ختف إرادا وتصميمها على صياغة قانون حيكم السلوك 

  .2سانسواء يف جانبه الكلي أو يف جانبه الفردي امللتصق خبصوصية اإلن اإلنساين
إن دراسة شخصية ارم يف مجيع أبعادها ويف خضم املتغريات اليت تطبع حياته اليومية       

من شأنه أن مينحنا فرصة جيدة لفهم السلوك اإلجرامي وكذا معرفة أهم مكوناته وتتبع 
 مساراته املختلفة، ومن أجل بلوغ هذه الغاية ارتأينا أن نويل قسطا وافرا من األمهية لدراسة

سلوك معني إىل بعض اجلوانب والعناصر اليت تساهم يف بناء شخصية ارم وترمجتها ميدانيا 
يتناسب مع األهداف اليت سطرها ويتماشى مع تطلعاته اليت يصبوا إىل بلوغها وحتقيقها وإن 
أدت يف اية املطاف إىل إحلاق األذى باآلخرين، وقبل أن نستطلع أهم ما يتناوله هذا الباب 
                                                 
1 - Jean-Pierre Olivier de Sardan, Anthropologie et développement,  essai en socio-anthropologie du changement 
social, APAD-KARTHALA, Paris, p : 49. 

على اعتبار أن اإلنسان مهما اختلفت بيئته وتعددت ثقافاته  ( Holisme )إن األنثروبولوجيا تولي أهمية آبرى للسلوك اإلنساني في جانبه الكلي  -  2
خرين، وفي الوقت ذاته فإنها تذآر دائما بأن اإلنسان يطمح دائما إلى تغليب وبطريقة موحدة في التعامل مع اآل فإنه يبقى محتفظا بنفس التفكير

         .( individualisme ) مصلحته على مصالح اآلخرين بشكل يبرز الجانب الذاتي والفردي الذي  يتميز به 
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عناوين يتبادر إىل ذهن القارئ الكرمي سؤال يتعلق مبدى صحة وجود شخصية إجرامية  من
حقيقية متكاملة األركان والعناصر وتتمتع بصفات خاصة، مبعىن آخر هل ميكننا مسايرة 

هذا  تالزمالفكرة القائلة بوجود نوع من اإلنسان حيترف اإلجرام ويتمتع بطريقة تفكري مميزة 
  .1يقيم يف وسط أو جمتمع معاد له هأنصوصا خالنمط من العيش 

إىل فصلني  نأيت اآلن على عرض موجز وبسيط خلطة هذا الباب فقد ارتأينا تقسيمه      
اثنني، األول نتعرض فيه إىل حتديد ماهية الشخصية اإلجرامية ومدى إرتباطها بثقافة اتمع 

ىل جتزئة هذا الفصل إىل مبحثني ودقة عمدنا إ ااحمليطة ا ولكي تكون نظرتنا أكثر عمق
فنلقي الضوء على يف املبحث الثاين  بينمارئيسني األول خنصصه لفهم الشخصية اإلجرامية 

الذي حيرص ارم على إجناحه وكذا حتديد موقع كل طرف معين طبيعة املشروع اإلجرامي 
بالتفصيل عن الثقافة ، يف الفصل الثاين فستكون لدينا الفرصة للحديث اإلجرامي ذا املشروع

اإلجرامية اليت بدأت تتجسد يف الواقع اإلجتماعي بالتدريج وبدأت تفرض وجودها وتأثريها 
على نسبة كبرية من األفراد ويف هذا الصدد ومن أجل إعطاء صورة واضحة وشاملة هلذه 

د مالمح ديتقسيم هذا الفصل إىل مبحثني رئيسني نستهله أوال بتح إرتأيناالثقافة اإلجرامية 
فسنتعرض لطرق إكتساب الثقافة اإلجرامية  يف املبحث الثاينأما  هذه الثقافة اإلجرامية

  .وتداوهلا بني خمتلف األفراد

  

  

  

  
                                                 

لة حول مدى موضوعية بعض النتائج والخالصات التي أثارت الكثير من اإلستفهامات واألسئ  ( épistémologie )العلمية  اإن اإلبستومولوجي -  1
يون تجنبه توصلت إليها األنثروبولوجيا خصوصا تلك المتعلقة بالثقافة وحول مدى إمكانية التحقق منها علميا، إن مثل هذا األمر حاول األنثروبولوج

ها واحتواؤها آما هو جاري العمل به في العلوم التطبيقية والرد عليه بكون الظاهرة اإلنسانية هي ظاهرة نسبية وذاتية يصعب على الدارس ضبط
    .      آالبيولوجيا وإن حاول بعضهم االستفادة مما قدمه هؤالء
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  : الفصل األول 
 الشخصية اإلجرامية  

         

إن تكوين نظرة واقعية وموضوعية لشخصية ارم يتطلب منا حبثا وجهدا متواصلني 
مع أكرب جل متعددةاحي اليت ختص حياة ارم، هذا العمل اجلاد يأخذ أبعادا يتصالن بكافة املن

وتدوين مجيع التفاصيل اليت تعىن حبياة ارم سواء تعلق ذلك مبراحل  تقدر ممكن من املعلوما
عمره املتبدلة وكذا بيان املواقع اليت يرتادها باستمرار، ومن أجل بلوغ هذا اهلدف ارتكزنا يف 

يف األول مبحثني إثنني على مناقشة العديد من األفكار وفقا خلطة حمكمة تتضمن  هذا الفصل
حيث نبني أهم اخلصائص اليت ركز فيه على الشخصية اإلجرامية وحتليلها حتليال علميا دقيقا ن

، يف املبحث الثاين وبعد ا اليوميةاألسلوب الذي مييز طريقة حياهذه الشخصية و تطبع
نقاط اليت تتعلق بشخصية ارم وميوالته اإلجرامية نتوقف عند مسألة جد إستعراضنا ألهم ال

الكيفية اليت يستعني ا ارم إلمتام هامة يوليها الباحثون األنثروبولوجيون أمهية خاصة وهي 
الصعوبات والتحديات  سيده على أرض الواقع وما هيجتاملشروع اإلجرامي الذي يسعى إىل 

 هذا السياق حناول إستجالء العالقة اليت تربط ارم بالدولة من جهة اليت تعترض طريقه ويف
  .ومن جهة أخرى العالقة اليت تربط ارم املفترض بالضحية
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  :المبحث األول
 تحليل الشخصية اإلجرامية

 

نتناول يف هذا املبحث كل األمور اليت من شأا أن تعيننا على حتليل شخصية ارم 
كنتيجة لذلك حناول أن نضبط أهم السمات والصفات اليت يتمتع ا ارم باملقارنة وفهمها و

مع قرينه السوي أو الرجل العادي واليت أكدت األحباث بأن هناك كم هائل من املالمح 
 خبالف الرجل العادي، ا ارم أو من تستهويه النشاطات اإلجرامية يتميزوالقدرات اليت 

األول نتناول فيه أهم اخلصائص واملزايا  أساسينيمطلبني  إىلهذا املبحث  وهلذا الغرض قسمنا
ارم حيث نستعرض عددا من العناوين اهلامة على غرار العجز الذي اليت تطبع شخصية 

سنسرد أيضا يطال إدراكه وإرتباطه باحلاضر فقط دون بذل أي جهد لتوقع املستقبل كما 
البشر لكنها تأخذ أبعادا خطرية لدى اجلناة كاألنانية ع مجيبعض امليزات اليت يشترك فيها 

وتتمة ملا مت التعرض إليه ، يف املطلب الثاين املفرطة واإلستسالم بشكل كامل لسلطان الغريزة
يف املطلب األول فإننا سنبحث فيه أسلوب احلياة اإلجرامية اليت تطبع حياة ارم وكيف أن 

يستعرض فيه براعته يف إجناز مشروع إجرامي على اتمع اجلرمية تشكل منفذا هلذا األخري 
أثر النتيجة اإلجرامية يف حتديد املستقبل يغيض به باقي أفراد اتمع ويف األخري حناول إبراز 

  .للمجرماإلجرامي 
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  :المطلب األول
 خصائص الشخصية اإلجرامية

 

لذين ثبت إرتكام جرائم ألجل لقد أجريت عدة دراسات ميدانية على األفراد اجلاحنني ا
حتديد الصفات واخلصائص اليت متيزهم وبالرغم من أن هذه الدراسات أحصت العديد من 
النقاط املهمة يف هذا امليدان إىل أا مل تستطع أن تضع معيارا جامعا ومشتركا جلميع ارمني 

ة متناهية سلوك اجلانح لسبب بسيط هو أن الظاهرة اإلجرامية هي نسبية وال ميكن توقع وبدق
وتصرفاته حىت وإن متكنا من احلصول على مجيع التفاصيل واملعلومات املتعلقة حبياته، ونشري 
يف هذا الصدد أن تعدد الدراسات وإختالف طرق البحث مل مينع هؤالء الباحثني من اإلتفاق 

عل أمهها أسلوب على جمموعة من اخلصائص املشتركة اليت متيز ارمني من دون إستثناء ول
، ي وتتميز عنه يف كثري من األشياءحيام اخلاصة اليت ختتلف جذريا عن حياة اإلنسان العاد

هذه الدراسات فإن أسلوب احلياة الذي يتبعه ارم عادة  اوحبسب النتائج اليت توصلت إليه
ه أساسه يف حياته اليومية وإرتباطاته اإلجتماعية يكشف لنا عن وجود نظام فريد من نوع

تنظم حياة هذه الفئة من األفراد وجتعلهم يلتفون حوهلا معلنني اليت جمموعة من القيم والقواعد 
رغبتهم اجلاحمة يف معاكسة كل ما يرمز إىل النظام الثقايف الرمسي واملعارضة الصرحية للقوانني 

لى غرار يتجه بعض القانونيني عوواألنظمة الشرعية اليت تضبط سلوكات مجيع األفراد، 
Pinatel رمني واجلاحنني ال خيتلفون عن الناس العاديني من حيث الطبيعة  إىلاإلعتقاد بأن ا

كما يعتقد البعض بل خيتلفون عنهم فقط من حيث درجات االستجابة لبعض املؤثرات 
وفقا اخلصائص اليت متيز عادة ارمني فيمكن سردها اخلارجية أو الداخلية، وخبصوص 

  :  1لآليت
  

 

                                                 
إن جميع األبحاث العلمية التي تناولت موضوع شخصية المجرم حاولت أن تضع رسما تقريبيا لهذه الشخصية لئال يسهل على رجال القانون  -  1

يتماشى مع الظروف المحيطة بالمجرم والواقعة اإلجرامية على السواء، ومن المحاوالت الجادة المسجلة في هذا الميدان منذ تلك  تحديد نص قانوني
  :التي قام بها المبروزوا نذآر

De Greeff (1942, 1948 et 1955), Glueck, S. et E. (1950, 1974), Redl et Wineman (1951), Pinatel (1963 - 1975), 
Mucchielli (1965), Mailloux (1971), Yochelson et Samenow (1976), Fréchette (1970),  Hare (1986, 1996), 
Fréchette et Leblanc (1987), Gottfredson et Hirschi (1990). 
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 : ول الفرع األ

 العجز في اإلدراك

كان المربوزوا من العلماء األوائل الذين قللوا من القدرات الذهنية والعقلية للمجرمني   
وفسر ميوهلم اإلجرامية إىل عجزهم عن مسايرة احلياة اإلجتماعية وتفضيلهم العمل اإلجرامي 

متأخرة إنتقدت بشدة  كونه ال يكلفهم أي جهد ذهين خاص مث جاءت فيما بعد نظريات
هذا الرأي وإعتربت ارم يتمتع كباقي األفراد العاديني بنفس القدرات العقلية بل أكثر من 

ذكاءا فائقا باملقارنة مع األفراد  ونميلكفإن بعض ارمني Sutherland فبحسب  ذلك
يستحسن ، وللتأكد من هذه الفرضية 1يستحيل يف بعض األحيان تعقبهم أو كشفهم األسوياء

بنا يف مثل هذه احلاالت اللجوء إىل الدراسات امليدانية اليت أجريت من قبل متخصصني يف 
   Hirschiدراسة الظاهرة اإلجرامية ومن ضمن هذه األحباث الرائدة نذكر أعمال كل من 

حيث توصلوا إىل نتيجة مفادها أن ارمني  Farrington3باإلضافة إىل  Hindelang 2و
للجرائم يعانون عجزا يف اإلدراك والذكاء باملقارنة مع أقرام العاديني وهذا ما املرتكبني 

بينت أن حيث أكدته أيضا إحصائيات أوردا الدوائر الرمسية يف الواليات املتحدة األمريكية 
السلوك اإلجرامي ذو اخلطورة العالية يرتكبه عادة األفراد الذين يعانون تراجعا يف القدرات 

القدرات الذهنية يعود باألساس إىل عجز يف هذه ، وتفسري هذا القصور يف 4الذهنيةو الفكرية
التفكري ارد وفقدان القدرة على إستنباط املفاهيم الضرورية اليت تتيح للفرد العادي التموقع 

ن واإلجتماعية ومن ضمن أشكال القصور اليت يعاين منها ارم بكل سهولة يف العالقات
  : نذكر 

  الصعوبة يف فهم أسباب أي ظاهرة إجتماعية  -  
  فقدان القدرة على التجريد -  
   القيام به ر عواقب الفعل اإلجرامي الذي ينوونسوء تقدي -  

                                                 
1 - Maurice Cusson, Criminologie actuelle, op.cit, p : 120 
2 - Hirshi, T. ; Hindelang, M.J. ,  “Intelligence and Delinquency : A Revisionist Review”.  American Sociological 
Review, vol. 42, no 4, 1977,  p: 571-587 
3 - David P Farrington, Human Development and Criminal Careers, (eds), The Oxford Handbook of Criminology.  
Oxford : Clarendon Press, London, 1994, p : 511-584 
4 - Richard J Herrstein,  Criminogenic Traits, in , Cal. : Institute for Contemporary Studies Press, Francisco, 1995, 
p:  39-64 
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بإختصار فإن ارم غالبا ما يكون مشوشا ويفتقر للتفكري السليم وبالتايل فإن اخللل و
صرفه وتضعف لديه إمكانية إدراك الذي ينتاب قدراته الذهنية ينعكس مباشرة على طريقة ت
ن كثريا أونصادف يف احلياة العملية العالقة السببية اليت تربط بني األفعال والنتائج املترتبة عنها 

يف مغامرام اإلجرامية ومع ذلك يصرون على معاودة نشاطهم مما يؤكد يفشلون  من ارمني
من فاقهم يف التعلم واإلستفادة مما يؤكد إخاإلجرامي بنفس الطريقة ويف نفس الظروف 

باإلضافة إىل ذلك فإن تفكري ارم ينصب بدرجة أوىل على ، التجارب اليت خاضوها من قبل
ويفسر بعض العقوبة اليت تنتظره املنفعة اليت يرغب يف حتقيقها متناسيا أو متجاهال متاما 

ى إجراء حماكاة أو متثالت الباحثني النفسانيني هذا التصرف بكون ارم ال ميلك القدرة عل
مبعىن آخر أنه وأثناء إرتكابه للفعل  على واقع حياته احلقيقية للفعل الذي يرغب القيام به

زيادة على ذلك فإن ، 1اإلجرامي فإنه ال يضع يف حسبانه العقوبة اليت من احملتمل أن توقع عليه
فهو اإلجتماعية بكل سهولة  التموقع يف احلياة  علىارم ليست لديه القدرة اليت تساعده 

به وبالتايل فمن الطبيعي  فهم الوقائع اليت حتيطه جيعله غري قادر على تفكريقصور يف  يعاين من
بل مغايرة متاما للحقيقية ويطغى على طريقة  صورة غري واضحة عن القانونلديه كون تتأن 

  .2تفكريه اإلضطراب وضعف التركيز
 

 : الفرع الثاني

 بالحاضراإلرتباط فقط 

أظهرت الدراسات امليدانية اليت أجريت على ارمني أن هؤالء يعانون خلال يف 
الذاكرة حبيث تتناقص لديهم قدرة إستحضار املاضي وتذكر التجارب السابقة اليت خاضوها 
من قبل وتتأزم هذه الوضعية أكثر إذا ما علمنا أيضا أم ال يعريون أي إهتمام للمستقبل وال 

هم أي رغبة يف التطلع للغد القريب كما تقتضيه يف مثل هذه احلاالت الطبيعة تظهر لدي
اإلنسانية، فارم مهه الوحيد هو احلاضر الذي يعيشه وال شيء آخر يشغله وقد كشفت 

أن ارمني يستعجلون عادة أهدافا قريبة جدا  Landeau, S.Fدراسة أجريت من طرف العامل 

                                                 
1 - Ethan E Gorenstein, A Cognitive Perspective on Antisocial Personnality, in  Cognitive bases of mental 
disorders.  Annual Review of Psychopathology, vol. 1, Magaro, P.A.,Newbury, 1991, p: 116-121 
2 - Marie Hélène Leca, Carences cognitives et délinquance juvénile.  Revue internationale de criminologie et de 
police technique, vol. XLIX, no 3, Paris, 1996, p : 288-299 
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ودون إنتظار بينما األشخاص األسوياء فإم يرصدون أهدافا ويرغبون يف حتقيقها عاجال 
ولتوضيح هذه الفكرة نعرض املثال  طموحام والظروف اليت يعايشوابعيدة تتماشى مع 

فإذا خري ارم بني مكسب ليس له قيمة كبرية لكنه آين التحقيق وآخر شيء معترب : التايل 
وعليه فإن التباعد الزمين بني  ،د اإلختيار األوللكنه مؤجل احلدوث فإنه سيختار وبدون ترد

واهلدف املتوخى حتقيقه من شأنه أن يضعف شغف اإلنسان الذي لديه  إجرامي أي نشاط
لن إذا أتيحت له الفرصة ويف حلظة عابرة فإنه ميول إجرامية به ويصرف نظره عنه ويف مقابل 

فضل ما هو سهل التحقيق ومالزمة ي يتردد يف القيام بالنشاط اإلجرامي فهو أوال وأخريا
يف أغلب اجلرائم املرتكبة أن املدة الفاصلة بني قد لوحظ و، 1احلاضر دون التفكري يف املستقبل

عملية التفكري يف اجلرمية وبداية مباشرة الفعل اإلجرامي جد ضئيلة وال تتطلب وقتا كبريا 
قصر الطرق املمكنة ويف أقل مدة فغاية ارم الوحيدة هي التمكن من الوصول إىل مبتغاه بأ

  .ممكنة
 

 : الفرع الثالث

 إدراك الجاني لخطورة نشاطه

 اإلجرامي شبه منعدم

إن التفكري املبين فقط على كل ما هو قابل للتحقق ماديا بكل سهولة وبدون عناء ومرتبط 
ل من فقط باحلاضر دون األخذ بعني اإلعتبار النتائج اليت قد تترتب عنه يف املستقبل جيع

صاحبه غري قادر على إستغالل قدراته اإلدراكية ويصبح غري قادر على التحكم يف تصرفاته 
بأن الفجوة احلاصلة بني  ونشاطاته، ويف هذا السياق يرى ببعض علماء النفس اإلكلينيكيني

قوة اإلدراك لدى اإلنسان وتصرفاته قد ينجر عنها بعض اآلثار غري الطبيعية تأخذ يف كثري من 
حيان وصف جرائم أو تصرفات تناقض السلوك املعتاد الواجب إتباعه يف احلياة اإلجتماعية األ

إتيان أفعال تتناقض كلية مع ما يفكرون فيه وعليه فإن الفعل  ارمنيولذا يغلب على طابع 
يف هذه احلالة عادة ما ال يتوافق مع التفكري السليم، ومن الصفات الغالبة على تصرفات هذه 

سلبا على طريقة ذلك ؤثر في بشكل مستمر ة من األشخاص نذكر القلق واإلحباطالفئ

                                                 
1 - Donald A Andrews,James Bonta, The Psychology of Criminal Conduct., 5 edition, Ellen S.Boyne,  New 
Jersey, 2010, p:194 
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تفكريهم وينتهي م املطاف دائما إىل الندم ولوم أنفسهم على ما قاموا به ومع ذلك كله 
أن مثل  Cleckleyفإم يكررون نفس اخلطأ وال يتعلمون أبدا من جتارم السابقة، ويرى 

من عدم التنسيق بني امللكة اإلدراكية الكامنة لديه والعواطف اليت هذه الشخصية تعاين دائما 
تتحكم فيه فيصبح أسريا هلا وال يستطع التحرر منها فيقع دائما يف اخلطأ وارم حىت وإن 
كان على معرفة بالقواعد القانونية واإلجتماعية املنظمة للحياة اإلجتماعية فإا يف األخري ال 

، 1أفكارا جمردة غري قابلة للتنفيذ وغري جمرب لإلنصياع هلا بشكل تلقائي متثل بالنسبة له إال
ونشري أيضا إىل أن اجلاين يف أغلب اجلرائم العمدية اليت يرتكبها ال يعري أي إهتمام يذكر 
جلانب احليطة واحلذر الذي تتطلبه احلياة اإلجتماعية فقراره مبباشرة الفعل اإلجرامي دائما 

  .احملتملة اليت قد تنجر عن جرميته ال يبايل بالعواقبوعقالين للوقائع يفتقد للتقدير ال
 

 : الفرع الرايع

 النشاط اإلجرامي يمثل المالذ

 اآلمن للجاني  

إن الشخصية اإلجرامية ختفي وراءها الكثري من املآسي واإلخفاقات املتكررة اليت   
متناقضني إثنني األول يتمثل يف طبعت حياة ارم منذ صغره فيصبح هذا األخري خمريا بني 

العيش بعيدا عن أعني الناس يتجنبهم ويتجنبوه باستمرار كالطريد اهلائم الذي ال جيد مكان 
آمن يأوي إليه وبالتايل ال يفصله عن اإليار النفسي إال خطوات قليلة جدا أما اخليار الثاين 

ام من اتمع كرد فعل طبيعي على فيتمثل يف حماولته وبطريقته اخلاصة إثبات وجوده واإلنتق
ميشه وإبعاده فيتحول النشاط اإلجرامي بالنسبة إليه املالذ الوحيد إلستعادة توازنه 
وإستقراره النفسي، إن هذه القطيعة جتعل من ارم إنسانا ساخطا على مجيع أفراد اتمع 

وأشنعها ضد ضحاياه  حبيث ينمو بداخله إحساسا باإلحباط يدفعه إلرتكاب أفظع اجلرائم
دون رأفة أو رمحة فاجلرمية وفقا هلذه املقاربة ما هي إال تعبري صادق وصريح للحالة النفسية 
السيئة اليت يوجد عليها ارم والذي جيد يف السلوك اإلجرامي أداة مثلى تساعده على 

سلوك معادي  التخفيف من اآلالم واهلموم اليت ختتلج أعماقه كما أن إقترافه ألي نشاط أو

                                                 
1 - Maurice Cusson, Criminologie actuelle, op.cit, p : 125 



 218

للمجتمع جيعله حيس بنشوة اإلنتصار على اآلخرين الذين كانوا حبسب إعتقاده الشخصي 
سببا ملأساته وفوق ذلك فاجلرمية بالنسبة للمجرم ترمز إىل التفوق ومتنحه القوة للتغلب على 
الفراغ الذي يعيشه بشكل يومي وتعد فرصة مواتية للتغلب على هاجس القلق الذي يالزمه 

قض مضاجعه، ومن خالل حضورنا لعدد من اجللسات اجلزائية الحظنا أن املتهمني الذين وي
خيضعون لإلستجواب من طرف القاضي اجلزائي غالبا ما يربرون سلوكام وتصرفام 
العدوانية باحلالة التعيسة اليت متيز حيام اإلجتماعية وامتعاضهم الشديد من حالة النسيان اليت 

م أيا كان أو يكلف أي أحد نفسه مشقة معرفة يتجرعون مرار ا باستمرار دون أن حيس
الظروف اليت يعيشوا واإلمهال الذي يطاهلم، يف مثل هذه الظروف الصعبة وغري املواتية 
بالنسبة للجاين تكون اجلرمية إحدى اخليارات القادرة على إمساع صوته وإثبات وجوده يف 

  .1اتمع
 

 :الفرع الخامس 

  نأنانية الجاني المفرطة وعدوانيته تجاه األخري 

 ارمأن   Pinatelوعلى رأسهم املتخصصني يف القانون اجلنائي  يرى فريق من الفقهاء
يغلب عليه طابع األنانية وعدم اإلحساس باآلخرين وباألخص جتاه ضحاياه وذلك يرتبط كله 

أل صدره وإعتقاده اخلاطئ بأنه ضحية إىل اإلحباط الذي مي من قبل وكما سبق وأن أشرنا إليه
للمجتمع واألفراد الذين يقامسهم العيش، ومن أجل جتنب أي صراع نفسي بسبب إرتكاب 
الفعل اإلجرامي يلجأ ارم إىل جمموعة من املربرات تقيه من الوقوع يف الندم أو األسف على 

ا إعطاء الفعل اإلجرامي ما إقترفه وما سببه من أضرار جتاه اآلخرين وهذه املربرات هدفه
الذي إرتكبه معىن يتناسب مع إحساسه بالظلم الذي تعرض له وهلذا فإن أغلب ارمني 
يعتربون تصرفام الطائشة دفاعا مشروعا عن حقوقهم املهضومة، كما أن سوء العالقة اليت 

التعامل  تربط اجلاين باحمليط الذي يعيش فيه هي السمة الغالبة فتعوزه بذلك القدرة على
بشكل إجيايب مع عائلته ورفقاء عمله ويسود اإلختالف واملواجهة بني الطرفني وارم يف مثل 
هذه الظروف يلجأ إىل الفضاءات اإلجرامية اليت متنحه نوعا من األمان والثقة يف النفس 

                                                 
1 - Theodore Millon, Disorders of Personality, 2e éd, John Wiley,  New York, 1996, p : 445-452 
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، وعلى هذا األساس فإن اجلانح يعيش 1وتشحنه نفسيا وعاطفيا ضد من يتخيلهم أعداؤه
ة حقيقية يصعب عليه اإلفالت منها بكل سهولة خصوصا وأنه يواجه حصارا شديدا دوام

وقطيعة شبه تامة من قبل مجيع أفراد اتمع والتعويل على صحوة ضمريه وتوبته هو جمرد أمل 
يصعب حتقيقه ميدانيا ولذا جرت العادة يف مثل هذه األمور على أن يكون تصرف ارم يف 

، وكخالصة ملا سبق شرحه فإن ارم هو رد فعل طبيعي على ميشه يت جمردالواقع احليا
إنسان غري ناضج يعتليه عجز من الناحية اإلدراكية والعاطفية كما أنه يف معظم األحيان جيد 
صعوبة يف إدراك العالقة السببية اليت تربط بني الفعل والنتيجة وال يستطيع إدراجها يف سياقها 

نه ليست لديه اإلمكانية الفكرية للتحكم يف أفعاله ويتجاهل متاما الزمين يضاف إىل ذلك أ
موقف ومصلحة احمليطني به وكنتيجة لذلك يتميز تفكريه باحملدودية وتصبح مجيع تصرفاته 
ختضع ألهوائه وعاداته السيئة خبالف اإلنسان السوي الذي يبين أفعاله على جمموعة من 

عجب إذا قلنا أن ارم يف حالة مواجهة مستمرة مع اتمع املبادئ واإللتزمات الثابتة ولذا ال 
  .ال ختيفه العقوبات اجلزائية وال يصغي أبدا ملا يأمره به القانون

 

 :سادسالفرع ال

 المجرم ومسألة العقالنية

بدرجة أوىل ومثله مثل باقي السلوكات اإلنسانية خيضع  إن اجلرمية هي فعل إرادي
قبل على إتيانه فهو ظاهريا يتسم بالعقالنية لكن فعليا هو يهدف إىل لتفكري وتدبري من قبل امل

حتقيق مصلحة شخصية وفردية ال تراعي الضوابط اليت أنشأها املشرع، والفعل اإلجرامي وفقا 
أي بالنسبة إىل ( هلذه الرؤية جيانب الصواب والعقالنية بالنسبة للمجرم بينما يف اجلانب اآلخر 

الة من الشذوذ وخلل يف التفكري لدى ارم وهذا التعارض يقودنا إىل يعرب عن ح) اتمع 
فرها لدى اضرورة التساؤل عن حدود العقالنية املتطلبة لدى اإلنسان السوي ومدى تو

اإلحالة ألهم الدراسات اإلنسان اجلانح، ومن أجل إستجالء هذه النقطة وتوضيحها إرتأينا 
  :2ه املسألةالعلمية وامليدانية اليت تناولت هذ

                                                 
1 - Marc LeBlanc,  La conduite délinquante des adolescents et ses facteurs explicatifs, Traité de criminologie 
empirique, Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 1994, p : 49-90 
2 - Maurice Cusson, la criminologie, op.cit, p : 69 - 73 
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الواليات املتحدة يف امليدانية اليت أجريت هذه الدراسة أظهرت : األوىل  الدراسة
ال يعانون من أية أعراض مرضية وطريقة  األشخاص الذي ارتكبوا جرائم األمريكية أن أغلب

تفكريهم تبدو طبيعية بإستثناء عدد قليل جدا من ارمني الذي يعانون قصورا يف التفكري، 
ى علماء النفس أن جلوء هؤالء ارمني إىل هذا النمط من التفكري الذي يقود لإلجرام ما وير

واملنضبطة ويعطون مثاال على  الشخصية غري االجتماعيةهو يف احلقيقة إال تعبري عما يسمونه ب
  .الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية ذلك احملبوسني
توصلت فقد وبعكس سابقتها يبك بكندا يف كأجريت هذه الدراسة : الثانية  الدراسة

املعتاد على اإلجرام والذي لديه ميول إجرامية  الشخصإىل جمموعة من النتائج أمهها هو أن 
فقط  هذه الدراسة خصت ( فحاصل الذكاء لديهقصور يف املعارف والتفكري يعاين من 
ينطبق على  لشيءونفس ا الناس لدى عامةالعادي املسجل  هو أقل عن املعدل) احملبوسني 

  .مبتدئي اإلجرام رمني القصرا
يرى بعض الدارسني لظاهرة اإلجرام يف اتمع أن ارم يف إختاذه : الثالثة  الدراسة

قرار القيام بالفعل اإلجرامي ميثل يف األساس إستجابة فورية وحالة إلحتياجاته وطموحاته وال 
يكون بناءا على القرار الذي يتخذه ، وبالتايل فيعترب بالضرورة حال مناسبا وعقالنيا لوضعيته

اليت هو بصدد عقدة املشكلة املمع ال يتناسب على اإلطالق مبسط للواقع تفكري سطحي و
على موقفه اإلستخفاف خبطورة فعله وجهله التام موع النتائج املتوقع  فيالحظمواجهتها 

  . 1حدوثها جراء وره
إلجرامي بالنسبة للمجرم ميثل حتديا مشروعا له وإختبارا إن النشاط ا: الرابعة  الدراسة

حقيقيا لقدراته العقلية واإلدراكية فهو يف مرحلته األوىل يعرب عن إختيار إرادي وعقالين غايته 
بلوغ هدف معني بينما يف مرحلته التالية واملتأخرة يتحول إىل كارثة حقيقية غري متوقعة 

  .بالنسبة له كدخوله احلبس
   
  
  

                                                 
1 - Ibid, p : 72 
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  : الثاني مطلب ال
 أسلوب الحياة اإلجرامية 

       

هناك تساؤل يثري فضول العديد من الدارسني للظاهرة اإلجرامية وهو هل للمجرم   
أسلوب مميز يف احلياة خيتلف عن اإلنسان العادي ؟ وإن كان كذلك فما هي أهم مميزات هذا 

هذا ما سنحاول  م به  ؟األسلوب وما عالقة ذلك باملشروع اإلجرامي الذي ينوي القيا
  .التطرق إليه يف هذا املطلب من خالل الفروع األربعة التالية

 
 

 :الفرع األول

 للمجرمالحياة اإلجرامية 

إن ارم عادة ما حياول بناء شخصية تتميز عن باقي األشخاص العاديني ويظهر ذلك من 
ال ختتلف من حيث  رمنيحياة اأسلوب ، و1تميزاملخالل أسلوب حياته اليومية املختلف و

املؤثرات  من ةموعه منط عيشخبضوع  اتميز عنهتلكن املبدأ عن حياة الناس العاديني 
األماكن اليت وعلى ذكر ، 2اجلرائمالظروف اليت تشجعه أو تسهل له إرتكاب واخلارجية 

ن بعيدة عن ه فهي غالبا ما تكوونالتصرف بالشكل الذي يرغب مواليت تتيح هل ونيرتادها ارم
الضيقة الشوارع ومن ضمنها وتعترب مناطق مشبوهة يف نظر الناس العاديني أعني الناس 

اليت تعد أماكن خصبة لإلجرام وتبادل اخلربات ويعود سبب  الواقعة على أطراف املدينةو
اختيار هذه املواقع إىل عنصر احلذر الذي مييز كل ارمني حبيث يبقون بعيدين عن أعني 

الشرطة وحىت ال تثري حتركام أي انتباه من طرف السكان ااورين، وال تتوقف رجال 
 املطاعمك اخلاصةماكن بعض األتواجد ارمني على األماكن السالفة الذكر بل تشمل أحيانا 

لخطط اإلجرامية كما أن احلانات والكباريهات هي األخرى لاليت تكون نقطة التقاء وتدارس 
وباإلطالع ، ة لذلك وتعطي صورة واضحة عن طبيعة احلياة اإلجراميةتعد فضاءات مناسب

على ما جيري داخل هذه الفضاءات املشبوهة جندها ويف أغلب األوقات وكرا للصراعات 

                                                 
1 - Ibid, p :82 
2 - Marc Leblanc, “La conduite délinquante des adolescents: son développement et son explication”, Traité de 
criminologie empirique, 3e édition, Les Presses de l'Université de Montréal, Montréal, 1994, p : 367-420 
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مسرحا للعديد  هي األخرى رمني فال غرابة أن تصبح هذه األماكناوالتوتر الدائمني بني 
من خالل   Hootonمن طرف العامل األمريكي  إلطارامن اجلرائم، ويف دراسة أجريت يف هذا 

على  the american criminal  an anthropologycal study" ارم األمريكي" املشهور  مؤلفه
هناك صفات متماثلة شخص توصل إىل جمموعة من النتائج لعل أبرزها أن  17000عينة تضم 
أكيدا ملا مت التطرق إليه سابقا فإن هذه ، وت1وتشابه يف أسلوب حيام اليومية بني ارمني

 الدراسة تصب يف إعتبار ارم إنسان يفضل عيش احلاضر فقط دون االهتمام باملستقبل
présentisme ) (  فهمه الوحيد هو إشباع رغباته والعيش حتت تأثري غرائزه وأهوائه كما أن
وجتنب ه من مواجهة املواقف متكن الكافية اليت ذهنيةالقدرة تعوزه دائما ال هذا اإلنسان

الذي يعيش  إغراءات احلياة اليومية ويتجلى واضحا أن املؤثرات اخلارجية والوسط اخلارجي
فيه ارم وخاصة املواقع اليت يرتادها متثل ملجأ له ومتنفسا يضمن له مكانة خاصة ومتميزة 

األسلوب يف احلياة هذا  ، إن2فيعمل على احلفاظ عليها وتأكيد اهتمامه ا واالنتماء إليها
يساعد على بناء فضاء ثقايف مميز تربز من خالله صفات الذي يشترك فيه الكثري من ارمني 

بدأ يربز إىل  وسلوكات متميزة نستطيع أن نصنفها ضمن أسلوب حياة إجرامية فريد من نوعه
أن   Greefعلى غرار العامل  ، وقد توصلت األحباث والدراسات يف هذا الصددالوجود

الذي  بسبب اخلوف ن األوىل تتعلق اجسه األميناغريزتتتنازعه اإلنسان يف حياته اليومية 
 فتدفعه إىلأما الثانية  جتاه باقي األفراد عدوانية أو عنفكل تصرف بيعتريه فيدفعه ذلك إىل ال

ارم الدخول معهم يف عالقات متعددة، وو همالتقرب منوذلك ب اآلخرينالتعايش مع 
يف فيجره ذلك إىل اإلنغماس  يفضل هاجسه األمين على التقرب من اآلخرينخبالف اإلنسان 

واإلنعزال عن اجلميع ونافذته الوحيدة على اتمع هي أصدقاء السوء واجلاحنني  الوحدانية
الذين ينقلون إليه أفكارا خاطئة عن احلياة اإلجتماعية ويغرسون فيه قيما تتعارض متاما مع 

لثقافية املعروفة اليت جيب أن يلتزم ا مجيع األفراد ويغلب على سلوكه العدوانية ورفض القيم ا
  .3اآلخر وسوء التقدير للوقائع

 

                                                 
1 -Ibid, p : 55 
2 - Jacquy Chemouni, « l’archive psychique comme fondement de l’anthropologie psychanalytique »,  Le 
mouvement psychanalytique revue freudienne, volume 2 n°1, l’Harmattan,  Paris, 1999, p : 65-94. 
3 - Michel Born, Psychologie de la délinquance, édition de Boeck université, Bruxelles, 2003, p :127 
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 : الفرع الثاني

 الجريمة بالنسبة للمجرم

تعطي للمجرم جمموعة من اإلمتيازات واألفضليات اليت ال ميكن أن  احلياة اإلجراميةإن 
وحاجاته دون  رغباته مجيع تلبيةله  تتيحاة العادية أو السوية، فهي يتحصل عليها لو اختار احلي

عناء يذكر كما أا تساعده على حل كل املشكالت اليت تعترض طريقه ويف زمن جد قياسي  
زيادة على ذلك فإن اجلرمية بالنسبة للجانح أو ارم تعد الوسيلة األكثر فعالية لتجسيد 

نسان واليت يسعى إىل حتقيقها مهما كلفه ذلك من مثن الطموحات اليت تسكن كيان كل إ
فاجلرمية تعد الطريق األمثل واألقصر إلقتناء األشياء الثمينة اليت ال يستطيع احلصول عليها يف 

السيطرة على الذاتية وكذا حتقيق رغبته يف  الدفاع عن مصاحلهالظروف العادية مثال و
اة اإلجرامية يف بدايات حياة الشباب هي مبثابة واحلي، 1وإخضاعهم لسلطته وإرادته اآلخرين

يف مرحلة الكهولة  يتخلى عنها أغلبهمتتالشى مع مرور الوقت لمرحلة املغامرة سرعان ما 
  .2يةاإلجرامممارسة بعض النشاطات فئة صغرية جدا تستمر يف والشيخوخة بإستثاء 

بقة تشمل مجيع األفعال إن اجلرمية يف املفهوم القانوين كما بيناه يف العناوين السا
والسلوكات اليت حيضرها قانون العقوبات ويف حالة إتياا يتعرض املخالف جلزاءات صارمة 
واحلكمة من جترمي هذه األفعال هو حجم الضرر الذي قد يطال الضحية واتمع على السواء 

ة بالنسبة للمجرم جراء هذه السلوك املعادي وغري املقبول، لكن يف اجلانب املقابل متثل اجلرمي
وقد تعددت األحباث يف حتديد طبيعة هذا الشيء ولإلطالع أكثر على هذا  خمتلف متاما شيء

  :املوضوع نرى أنه من الضروري إبراز خمتلف هذه األحباث واليت نستعرضها فيما يلي
يرى جانب مهم من الدارسني أن اجلرمية تعترب مرض يصيب الشخص : اإلجتاه األول 

فقد القدرة متاما على التحكم يف تصرفاته مبعىن آخر أنه ال ميلك حرية اإلختيار مما عله يجتو
يتعني وضعه يف عزلة دائمة عن اآلخريني كإجراء إحترازي أو التخلص منه متاما إذا إتضح أن 

  .  3إمكانية عالجه غري ممكنة

                                                 
1 - Maurice Cusson, la criminologie, op.cit, p : 166  
2 - Ibid, p :168 

  . من مناصري هذا الرأي آذلك المدرسة النفسية -  3
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خطرا حمدقا بأمنه مما يرى أن اجلرمية متثل ديدا خطريا للمجتمع برمته و: اإلجتاه الثاين 
ومنعه بكافة  ارميتعني على السلطة اليت متلك زمام األمور التدخل يف الوقت املناسب لردع 

فارم ال يعري أي إهتمام بالظوابط الطرق من معاودة الفعل أو جمرد التفكري فيه من جديد 
  .والقيم اليت تنظم احلياة اإلجتماعية

ع الفرد للنشاط اإلجرامي كأسلوب مميز يف احلياة يعرب يرى إن نزو: اإلجتاه الثالث 
عن وقوعه يف مشكلة عويصة تتطلب حال عاجال فارم أو اجلانح تدفعه قوى نفسية 

هل اإلنقياد وخارجية بقوة إلتيان الفعل اإلجرامي ونظرا لتقصري اتمع وختليه عنه يصبح س
  .وفريسة سهلة لإلجرام
اه األخري فإنه ينفي وصف ارم عن اجلانح ويعتربه ضحية أما اإلجت: اإلجتاه الرابع 

لو توفرت لديه  فارموضع غري طبيعي يتحمل فيه اتمع جانب كبري من املسؤولية، 
الوسائل عينها اليت ميلكها اإلنسان السوي فإنه لن يتجرأ أبدا على معاكسة التيار الذي ينظم 

  .   احلياة اإلجتماعية
ونة األخرية عدة مؤلفات علمية تنطوي على جمموعة من الدراسات وقد صدرت يف اآل

امليدانية أكدت أن اجلرمية ال متثل مشكلة باملعىن اللغوي بالنسبة للمجرم بل على العكس من 
ذلك فهي متثل خيارا ذكيا وإستراتيجيا يلجأ إليه من أجل حتسني وضعيته اإلجتماعية ولو 

يعرب عن اإلجرام ن بالتايل فإو تقتضيها احلياة اإلجتماعيةاليت  على حساب الضحية واملصلحة
يرجع سبب هذا اإلختيار إىل كون ارمني ، و1للمجرمإختيار إرادي وحل عقالين بالنسبة 

قدر كاف من املنتمني إىل عائالت فقرية أو متوسطة ال حيصلون على منهم و لشبابخاصة ا
فهذه األخرية متلك من إىل عائالت ميسورة أقرام املنتمني كما هو حاصل لدى  مايةاحل

قدر اإلمكان من اجلنوح  أعضائها ومحايتهم سلوكالوسائل ما ميكنها من الرقابة على 
فريدة  استراتيجيةتبين إىل يدفع بارم  Cussonحبسب  الوضع غري الطبيعيفهذا ، واإلجرام

ترض طريقه وإلجناح لتغلب على الصعوبات اليت تعحل مشاكله وامن نوعها متكنه من 
مشروعه اإلجرامي يتصرف ارم بشكل متميز عن الشخص العادي ووفق معامل حمددة 

  :نلخصها فيما يلي 
                                                 
1 - Maurice Cusson, la criminologie, op.cit, p : 171 
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يرمي من وراء إختياره للنشاط اإلجرامي إشباع رغباته  ارمإن : الثقة يف النفس  -
 وحاجاته املختلفة ولذلك فهو مقتنع متاما بقدرته على حتقيق هذه النتائج ويف

أحسن الظروف ويف ختطيطه ملشروعه اإلجرامي فإنه لن يدخر أي جهد إلجناح 
 .مهمته

جناح املشروع اإلجرامي الذي ) :  Rationalité( التفكري بشكل منطقي ومتوازن  -

يتبناه ارم يقتضي أن يكون على درجة عالية من احلذر والتفكري فليس من 

أو معرفة سابقة به وتدل  املعقول أن ينخرط يف عمل ليس له أي دراية

اإلحصائيات والدراسات اليت جترى بشكل متواصل أن ارم قلما ينوع نشاطاته 

 .اإلجرامية ويكتفي فقط بارتكاب نفس النوع اإلجرامي

إن ارم :  مع خصومه ذكية  التعامل بطريقةواألخذ باحلسبان مواقف اآلخريني  -
يد التعامل مع الوسط الذي يعيش فيه ما هو متداول يف اإلعتقاد الشعيب جي بعكس

ويتحني الفرصة املواتية  ضحاياهفهو يدرس بدقة أحوال  أو الظروف املصاحبة له
يعرضه للخطر وهو يأخذ بعني قد لكل طارئ دائما لالنقضاض مع اإلحتياط 

وقد لوحظ يف بعض القضايا املعروضة أمام  ،اإلعتبار الرد اإلجتماعي املنتظر
املتهمني املعروفني بدهائهم وحبكم جتارم السابقة يف اإلجرام القضاء أن بعض 

مبقدورهم اإلفالت من العقاب وال يستطيع القاضي ومهما كانت حنكته أن 
وإطالق  ةرباءالوليس له خيار يف األخري إال احلكم ب مميسك بأي دليل ضده

 .1مسراحه
 لإلجراممغايرا  بىن مفهومايت Cussonمبقارنة هذه النظرية مع سابقاا يتبني لنا أن 

 ،اليت هلا تاريخ طويل يف تفسري وشرح الظاهرة اإلجرامية نظريات السببيةخيتلف جذريا عن ال
متثل احلل األنسب واملالئم للمشاكل اليت تعترض  اجلرميةفإن دائما وحبسب رأي هذا الباحث 

ضحاياه ليستويل على أو يعتدي على  )  Pour(طريق ارم فهذا األخري قد يقتل لينتقم 
إىل اجلرمية  وينسبينطوي على السؤال ملاذا كان ممتلكام وأمواهلم بينما التفكري السابق 

                                                 
1 - Ibid, p : 172 - 174 
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فالسارق مثال يسرق ألنه فقري، وارم باللجوء إىل )   Parce que(جمموعة من األسباب 
ينه وبني وسائل غري قانونية لتحقيق مراده يكون قد قطع شوطا مهما يف إيقاع القطيعة ب

األشخاص األسوياء وأعلن رمسيا تبنيه لتفكري خمالف ملا هو متعارف عليه من قبل اتمع، 
 ةياحلركودائما ضمن هذه الرؤية اجلديدة فإن أهم ما مييز هذا النمط من التفكري إعتماده على 
وقف لئال املستمرة فأغلب ارمني يتمتعون بقدرة عالية يف املراوغة والتحرك بسرعة وبدون ت

حب التملك اليت تبلغ أوجها لدى يضاف إىل امليزة السابقة خاصية  يتم حتييدهم وعزهلم،
ارم باملقارنة مع األسوياء وتسيطر عليه هذه الغريزة بشكل رهيب جتعله ال يعري أي إهتمام 

عدائية للضوابط اإلجتماعية والثقافية اليت تنظم احلياة اإلجتماعية ويشحنه هذا املوقف بروح 
غري مربرة تبلغ حد إستعمال القوة والعنف إلجبار ضحاياه على اإلستسالم واإلذعان لرغباته 
ووسيلته يف ذلك زرع الرعب يف قلوب ضحاياه فال يقوي أي أحد منهم على مقاومته 

وإن كانت يف حاالت إستثنائية تبدوا شرعية إىل أا يف  هذه الغاياتوتعطيل دفاعاته، 
تعطي لنا انطباع عام حول إستراتيجية ارم يف التعامل مع اآلخرين وتلبسه دية احلاالت العا

  .1ثوب املعارض الدائم لكل ما هو قانوين
 

 :الفرع الثالث

   المشروع اإلجراميإنجاز  مراحل

إن أسلوب احلياة الذي يتبناه ارم يف حياته اليومية له بالغ األثر على طريقة إرتكابه 
مي واألهداف اليت يريد بلوغها، واملشروع اإلجرامي الذي يشغل بال ارم لن للسلوك اإلجرا

إال   Gassinيتحقق حبسب عدد من الباحثني واملختصني بالظاهرة اإلجرامية ومن ضمنهم 
بإتباع جمموعة من اخلطوات احملددة وكذا إستخدام وسائل معينة تقتضيها الظروف املصاحبة 

  .إلرتكاب النشاط اإلجرامي
 مراحل إنجاز المشروع اإلجرامي :  أوال

مير بثالث مراحل مهمة  هلدراسات واألحباث اليت تناولتل اووفق إن املشروع اإلجرامي
  : هي على التوايل

                                                 
1 -  Marc LeBlanc, Marc Ouimet, Denis Szabo, op.cit, p :73 
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وهي عادة اليت تسبق بداية تنفيذ الفعل اإلجرامي واليت يسميها : املرحلة األوىل   
السابقة وضعية ألعمال التحضريية هذه الاملشرع أو رجل القانون باملرحلة اإلبتدائية أو ا

واملستقلة عن إرادة اجلاين  الظروف اخلارجيةتشمل مجيع   situation précriminelleللجرمية
  : بـاملرحلة  تتميز هذهاجلرمية ورتكاب به من كل جانب وتدفعه تلقائيا إل اليت حتيطو

دورا أساسيا يف يئة ارم اجلانب املعنوي والنفسي الذي يلعب : أوال                
 خيانة الزوجةو جرمية السرقةرتكاب يكون الدافع الرئيسي إل الفقر الذيإلرتكاب اجلرمية ك
   .ضد زوجته وعشيقها قتل ةرتكاب جرميزوج املخدوع الاليت تكوم دافعا لل

ين بإعداد اجلانب املادي املرتبط بتحضري اجلرمية وتنفيذها كقيام اجلا: ثانيا               
سالح اجلرمية أو التخطيط لإليقاع بالضحية واالستفراد ا أو مثال اإلستعانة بشركاء آخرين 

  .  1لتسهيل مهمته
من شأا أن  الضغوط النفسية اليت مجيع إن على ارم التحرر من :املرحلة الثانية        

ه جمرد أماين لن جيد طريقه إىل هذا األمر جد مهم وإال كان فعلاإلجرامي وتعرقل إمتام نشاطه 
عن طريق التحجج  تربير فعله التجسيد وللتغلب على هذه الضغوط يلجأ ارم عادة إىل

  .إجتماعية وميشه من قبل اتمعالعدالة ال ضحيةبوقوعه 
هي مرحلة تنفيذ وجتسيد املشروع اإلجرامي ليصبح يف آخر األمر : املرحلة الثالثة        

ة وارم إذا ما تبني له أن هناك خلل ما يف اخلطة اليت وضعها إلمتام نشاطه حقيقة واقع
  .النظر كليا أو جزئيا يف هذه اخلطةسيعيد اإلجرامي فإنه 

 وسائل إنجاح المشروع اإلجرامي: ثانيا

ويف أحيان أخرى ميثل الفعل اإلجرامي املسطرة  إن اجلرمية متثل وسيلة لبلوغ األهداف
رم  اغاية يف حد ذاكاإلنتقام أو إشباع الرغبات، وإلجناح املشروع اإلجرامي يلجأ ا

  :املتمرس إىل جمموعة من الوسائل اليت تأخذ أحد األشكال التالية 
إن ارم قبل إختاذ أي خطوة يف إجتاه جتسيد مشروعه  : للمجرمالقدرات العقلية  – 1    

ترن جبمع أكرب قدر قوضع خطة حمكمة اليت تاإلجرامي يقوم بعملية التخطيط لفعله عن طريق 
  .من املعلومات حول الضحية

                                                 
1 - Gustave-nicolas Fischer, Psychologie des violences sociales, Dunod, Paris, 2003,P :23 
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بعد :  الوسائل املادية املستعملة يف ارتكاب اجلرمية ومدى مالءمتها للقيام باجلرمية  -  2    
إمتام عملية التخطيط للعملية اإلجرامية يقوم اجلاين بتحضري خمتلف الوسائل اليت تساهم يف 

رص أن تكون الوسائل مناسبة للظروف احملتمل مصادفتها يوم وقوع تسهيل مهمته وهو حي
  .     اجلرمية

إن ارم الذي يرغب يف إجناح :  التقدير اجليد لإلمكانات الذاتية يف ارتكاب اجلرمية – 3    
مشروعه اإلجرامي حيرص على أن يكون اهلدف املراد بلوغه يتناسب مع اإلمكانات املادية 

  .1املتوفرة لديه
ي فعل أل هقبل ارتكابوإن ارم كقرينه السوي  :املخاطر التقدير اجليد للعوائق و -4    

وقياس درجات اخلطأ اليت قد تنسف مشروعه بالكامل يف إجرامي يقوم بتحليل هذه العملية 
املرجوة من هذا العمل الفائدة ساب يقوم حبحلظة ما كما أنه وقبل بدء مغامرته اإلجرامية 

إنه قد فإذا كانت املصلحة املراد بلوغها ال تستحق كل هذه املخاطرة ف خلطر احملدق بهامقابل 
  .2يف آخر حلظة تراجع عن خمططه اإلجراميي

ومع حرص ارم على إختاذ مجيع هذه اإلحتياطات إىل أن مشروعه اإلجرامي قد 
إلخفاق يف اأو حول الضحية  املعلومات املستقاة دقةعدم يفشل سواء كان ذلك راجع ل

عدم وضوح الفكرة أو ودون سابق إنذار كما أن فجأة  طرأتالتعامل مع املستجدات اليت 
  .قد يعجل يف فشله اإلجرامي هخبصوص مشروع اهلدف

 

 : رابعالفرع ال

المستقبل اإلجرامي  أثر النتيجة اإلجرامية في تحديد

  للمجرم

دى جناح مشروعه اإلجرامي من هي اليت حتدد مللسلوك اإلجرامي  النتيجة النهائيةإن 
أو اهلدف املسطر من والغاية الفعلية احملققة  نتيجةفشله ولقياس ذلك يلجأ إىل املقارنة بني ال

بلوغها فإن هذا يريد  كان مع الغاية اليتتطابقا تاما إذا كانت النتيجة تتطابق ، فقبل اجلاين
كان  ال تتطابق مع الغاية اليتاجلاين وختالف توقعات إذا كانت النتيجة باهر أما عن جناح يعرب 

                                                 
1 - Ibid, p : 25 
2 - Ibid, p : 26 
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يف الوصول إىل  فإن هذا يعرب عن فشل ذريعلمشروع اإلجرامي ل هيطمح إليها أثناء ختطيط
مبتغاه، ويرى البعض أن جناح التجربة اإلجرامية األوىل بالنسبة للمجرم وبلوغه إىل ما كان 

أكيد أو نفي هذه الفرضية نستعني ، ولت1يصبو إليه له وقع كبري على حتديد مستقبله اإلجرامي
نشري إىل واحدة العلمية اليت أجريت يف هذا امليدان ومن ضمن هذه األحباث بعض الدراسات ب

املبتدأ ينتابه فضول وحب اإلطالع على األعمال اليت تثري انتباهه  ارمأن منها اليت نرى 
خوض هذه التجربة دون  وحتت تأثري وتشجيع أصدقاء هلم جتارب سابقة يف اإلجرام يقرر

تردد فإذا حصل على نتائج جد مرضية واستطاع جتنب املتابعة اجلزائية والعقاب فإن 
إحتماالت ولوجه لعامل اإلجرام وحتوله إىل جمرم حمترف تصبح جد واردة ويزيد من تعزيز هذا 

ن أيف نفس السياق يرى البعض و، ارماإلحتمال غياب الوازع الديين واألخالقي لدى 
خمففة وهذا التسامح املفرط يف نظر بعض الباحثني طبقا للقوانني احلديثة تعد  العقوبات املوقعة
ضعف كثريا سلطة الضبط قد يتراجع خاصية الردع العام واخلاص على حنو قد يؤدي إىل 

املبتدأ وبعد تقديره للمخاطر املترتبة عن قيامه  للجايناإلجتماعي داخل اتمع، فإذا تبني 
وتعريض نفسه للمساءلة الفعل اإلجرامي بأن هناك إحتمال كبري لفشل حماولته اإلجرامية ب

فإنه بالتأكيد سيتردد يف إتيان فعله وسينتهي به املطاف ال حمالة إىل صرف اجلنائية القاسية 
بالنتيجة بنسبة كبرية  ن اختيار طريق اإلجرام يتحددخمططاته، وكنتيجة لذلك فإ النظر عن
  .2اليت يسعى ارم إىل بلوغها يف كل مرة وليس بالغايةاحملققة ية اإلجرام

وللتحقق من صحة فرضية تأثري النتيجة اإلجرامية على املستقبل اإلجرامي للشخص 
إهتدى الباحثون اإلجتماعيون وعلماء اإلجرام إىل طريقة البحث يف السوابق اإلجرامية 

ذا يف الفترة اليت تسبق مباشرة إرتكابه للفعل للجانح قبل إرتكابه آلخر فعل اإلجرامي وك
  :ساعدهم فقد  اإلجرامي

اإلطالع على الطرق والوسائل اليت يلجأ إليها ارم عادة لبلوغ نتيجته  على :أوال 
اإلجرامية ومعرفة هذه التفاصيل يساعد كثريا علماء اإلجرام واألنثروبولوجيا على حتليل 

                                                 
1 - Ligea Negrier- Durmont, op.cit, p : 225 
2 - Ibid, p :226 
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لدقيقة كما أنه يساعد على حتديد درجة التواصل بني شخصية اجلاين وكشف مكنوناا ا
  .ارمني وكيفية تبادل املعلومات واخلربات فيما بينهم

طريقة تفكريه الذاتية وقدرته على التفاعل مع وحتديد ارم ألهدافه  كيفةمعرفة :  ثانيا
املشروع  األحداث، فاملتعارف عليه أن عملية حتديد اهلدف تعد جد هامة يف جناح أو فشل

سهولة الوصول إىل اهلدف من شأنه أن يولد اإلجرامي وذا اخلصوص هناك إتفاق على أن 
إذا فمثال يشجعه على املضي قدما يف مشروعه دون خوف لدى ارم شعورا باألمن و

 إلنقاذ الضحيةصادف حارسا أو أبدت الضحية مقاومة شرسة أو تدخل أشخاص مارين 
  .1مستحيلشبه  املسطر بلوغ اهلدف منه وجيعل ه يعيد حساباتفذلك جيعل

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 
1 - Ibid, p :230 
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  :المبحث الثاني 
والتحديات التي تواجه مشروعه : المجرم 

 اإلجرامي 
 

بعد حتليلنا لشخصية ارم وحتديد اخلصائص اليت متيزها عن باقي األفراد العاديني أو 
جرامي والتحديات اليت األسوياء نأيت يف هذا املبحث على الصعوبات اليت تعترض طريقه اإل

تواجهه، فنشاطه اإلجرامي لن يكون أبدا حمل ترحيب ال من قبل اتمع وال السلطة اليت قد 
أوكل إليها مهمة ضبط ارمني وتقدميهم للعدالة ومن هذا املنطلق فإن ارم يف تبنيه لإلجرام 

نية أكرب، واجلرمية بالنسبة يواجه حتديات عديدة يتعني عليه التعامل معها مبرونة كبرية وعقال
للمجرم متثل إجنازا يستحق املغامرة ومن أجل جتسيد هذا املسعى يقوم ارم باعتماد 

ومن ضمن أهم العوائق اليت ميكنها  إستراتيجية معينة للتغلب على مجيع العوائق اليت تعترضه
 وبدرجة ثانية   تعطيل املشروع اإلجرامي وتعقيد مهمة ارم نذكر بدرجة أوىل الضحية 

فقد إرتأينا تقسيم هذا  وبناءا على ما سبقالدولة اليت متثل أكرب عقبة دد مستقبله اإلجرامي، 
املبحث إىل مطلبني رئيسني األول نتعرض فيه إىل العالقة اليت تربط ارم بالضحية أما فيما 

  .لة ومؤسساا املختلفةخيص املطلب الثاين فسنخصصه لتفصيل العالقة اليت تربط ارم بالدو
 

  :المطلب األول 
 المجرم والضحية 

 

إن التحليل العلمي واملوضوعي للظاهرة اإلجرامية يلزمنا بضرورة حتديد األشخاص 
فاجلرمية متثل نسقا وهيكال منظما  واألطراف املعنيني بصفة مباشرة أو غري مباشرة ذا احلدث

تعرب عن وجود نزاعات ن الظاهرة اإلجرامية كما أ، جيتمع يف بنائه العديد من العناصر
يف قيام الواقعة اإلجرامية وشركائه إن وجدوا  اأساسي ومنافسات بني ارم الذي يعد فاعال

 حتاول مواجهة ارم بطريقتها اخلاصة وباقي األطراف األخرى اليت كل منها وحبسب موقعها
ا تنافسيا إطاربأن احلياة اإلجتماعية متثل  وجيزم بعض الباحثون يف علم اإلجرام واألنثربولوجيا
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لكسب مكانة  يف احلياة االجتماعيةذا طابع خاص يهيأ الفرصة جلميع األفراد واموعات 
إجتماعية حمددة فكل واحد من منها له إستراتيجيته اخلاصة وأسلوبه وقائمة األهداف اليت 

خنص بالذكر امية باإلضافة للجاين املعنية بالواقعة اإلجر ومن ضمن األطراف ينوي بلوغها،
 –الشرطة ( مبتابعة اجلرمية وحماربتها  نيالدولة املكلف يوأخريا ممثلالشاهد مث الضحية أوال 

، وتفيد التجربة اإلنسانية أن اوي العالقات اإلجتماعية وتراجعها من 1)السجن  –القضاء 
، ولشرح هذه الفكرة فقد 2ر اجلرميةيضعف التالحم بني األفراد وميهد الطريق إلنتشا أن شأنه

قسمنا هذا املطلب إىل فرعني األول خنصصه لبحث التطور التارخيي واإلجتماعي ملفهوم 
    .أمام الثاين فندرس العالقة اليت تربط ارم بالضحية والعوامل املؤثرة فيهاالضحية 

 

 :الفرع األول 

 التطور التاريخي واإلجتماعي لمفهوم الضحية 

ن نتطرق إىل التطور التارخيي واإلجتماعي ملفهوم الضحية نرى أنه من الضروري قبل أ
ونذكر يف هذا املقام أن وضع تعريف شامل ودقيق وموحد للضحية ليس  ،حتديد هذا املفهوم

بني خمتلف العلوم  تباذا املفهوم هو موضوع إختالف وجتاذباملهمة السهلة على اعتبار أن ه
  .هرة اإلجراميةاليت تعىن بدراسة الظا

 تعريف الضحية   : أوال

إنتهى  يالضحية هي كل شخص طبيعي تعرض العتداء بدين أو معنوبصفة عامة فإن   
، ووفقا هلذا التعريف اجلامع املختصر فإن الضحية عادة النفسيبإحلاق ضرر بكيانه املادي أو 

يف هذه  أيضا نونا ويفترضما تكون مستهدفة من قبل ارم يف أحد احلقوق املعترف هلا ا قا
احلالة أيضا أن تصاب بضرر فعلي وحقيقي حىت نستطيع القول بأن اجلرمية أنتجت كامل 

أساسيا  طرفاشكل ، وبالنسبة لعلماء اإلجرام واألنثروبولوجيا فإن الضحية ت3آثارها القانونية
و معىن وال غىن ال ميكن بأي حال من األحوال جتاهلها فبدوا لن يكون للجرمية أي وجود أ

على أي شخص تعرض جلرمية ما  الضحيةحىت ينطبق وصف من وجودها يف قيام اجلرمية، و
  :يشترط

                                                 
1 - Gérard lopez, Victimologie, Dalloz, Paris, 1997, p : 12 - 19 
2 - Ibid, p :20 
3 - Ibid, p : 29 
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من املتعارف عليه أن ف: ضرورة إحساس الضحية باألمل نتيجة الضرر الذي حلق ا –أ 
وهذا اإلحساس  للضحية ن يسبب إحساسا باألملحىت يرتب آثاره جيب أالفعل اإلجرامي 

قد يكون شديدا كما قد يكون هينا وهذا حبسب طبيعة اجلرمية املرتكبة، وعلى هذا  باألمل
األساس فإن إنتفاء هذا الشرط قد يسقط وصف الضحية عن الشخص الذي يدعي بتعرضه 

  .العتداء  من قبل الغري
إن الضرر الذي أصاب الضحية : الضحيةببوجود ضرر حلق اتمع اعتراف  - ب 

ر اتمع وتقييمه فإن رأت املخيلة الشعبية أن الفعل أو التصرف الصادر جيب أن خيضع لتقدي
 من أحد أفرادها ال يرتقي إىل مرتبة السلوك اخلطري الذي يهدد أمن وإستقرار اتمع فال جمال
إذن للحديث عن وجود ضرر أصاب الشخص وليس من املعقول اإلعتراف له بصفة 

الدفاع عن ع عنها املخيلة الشعبية الصفة اإلجرامية اليت ترت الضحية، ومن بني السلوكات
  .1العرض أو الشرف

إن هذه املسألة هلا إرتباط : بالضرر الناتج عن السلوك اإلجرامي اعتراف القانون  -ج
وثيق بقانون اإلجراءات اجلزائية أكثر منه من قانون العقوبات فحىت يتم اإلعتراف للضحية 

ققة فعليا املرتكب والنتيجة اإلجرامية احمل قة السببية بني الفعلذا الوصف يتعني إثبات العال
، ولقد سار 2باين عليه أو الضحية يحقيقفعلي و ضرر أحلقتقد هذه األخرية أن وكون 

اإلجتهاد القضائي يف اجلزائر خبصوص هذه املسألة على أنه لقيام هذا الشرط جيب على 
ة السببية بني الفعل والنتيجة باإلضافة إىل ذلك يتعني القاضي التأكد والتحقق من توافر العالق

، وتثار يف اإلجراميسلوك العلى الضحية إقناع القاضي حبقيقة الضرر الذي أصابه جراء 
القضايا اجلنائية املعروضة أمام احملاكم اجلزائية العديد من اإلشكاالت القانونية كون أن طلبات 

ا واإلعتراف له ذه الصفة قد ترفض ألسباب الضحية خبصوص قبول تأسيسه طرفا مدني
  .متعددة وخمتلفة قد يطول شرحها أو اإلسهاب فيها

                                                 
 : جريمة ال" والتي تنص من قانون العقوبات الجزائري  39المادة  -  1

 .نلقانوا به أذن أو مرأ قد لفعلا ناآ إذا -          
 نيكو أن طبشر للغير أو للشخص كمملو لما عن أو لغيرا عن أو لنفسا عن وعلمشرا عللدفا لحالةا ورةلضرا ليهإ فعتد قد لفعلا ناآ إذا -          

  " .اءالعتدا امةجس مع متناسبا علدفاا
آل فعل أيا آان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من آان سببا في حدوثه  : " من القانون المدني الجزائري  124المادة  -  2

   "بالتعويض 
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ذلك خيتلف من بلد إىل آخر وحبسب الظروف  إنفيما خيص توزيع الضحايا فو
 ان الضحاي، لكن املتفق عليه أة والثقافية اليت متيز هذا البلداإلقتصادية واإلجتماعية والسياسي

 انتماؤه اإلجتماعي وبغض النظر عنبدون إستثناء  خمتلف الطبقات االجتماعيةيتوزعون على 
، وتعرف بعض الدول تسجيل نسبة مرتفعة من الضحايا لدى بعض الفئات أو الثقايف

  . 1كالشباب باملقارنة مع الفئات العمرية األخرى أو لدى بعض اإلثنيات أو األعراق
 هوم الضحيةلمف التطور االجتماعي والتاريخي: ثانيا

خملوق يتم تقدميه  أي كل victimaمشتقة من كلمة  ةن كلمة ضحية يف اللغة الالتينيإ
قربانا لآلهلة وقد درجت ثقافات األمم السابقة ويف العهود السحيقة على جعل اإلنسان 
يتحمل تبعات تصرفاته متاشيا مع ما كان يعرف قدميا بآلية التكفري عن الذنب وهذا يرتب 

فارم  ميح دنس فعله اإلجراميشخص كل ألوان العذاب وإيالمه أشد اإليالم حىت إيذاق ال
طبقا هلذه الرؤية ما هو إال جتسيد ألرواح شريرة ال تريد اخلري للناس تنفث مسومها وتتسرب 

ومل يكن هناك سبيل  إىل نفوس ارمني وتتقمص أرواحهم فتدفعهم إىل إرتكاب اجلرائم
ء سوى توقيع أقصى العقوبات للتخلص من بطش وشر هذه األرواح للتخلص من هذا البال

، وقد إنعكس هذا ولقد إستمر هذا املعتقد يسيطر على تفكري الناس إىل غاية وقت قريب
التمرد على قيم اتمع ولبس ثياب التفكري يف  التصور على مواقف مجيع األفراد ليصبح جمرد
باخلوف هلا األثر الكبري يف تقوية إحساس عام  الضحية مبثابة إنتحار فكلمة الضحية كان

  .2الرعب من العقابو
يف الوقت الراهن أو على األقل يف العهود األخرية تغري مفهوم الضحية ليأخذ معاين 

العلوم إىل ما قدمته  يف ذلكأخرى أكثر عقالنية وأقرب إىل الواقع املعاش ويعود الفضل 
يف شرح مفهوم هذا الشأن حيث يالحظ تقدم كبري  من إسهامات يف اإلنسانية واالجتماعية

فاجلرمية اليوم أضحت تشكل مؤشرا على اختالل عمل النظام  واإلرتقاء به الضحية
، وقد حدث تطور بارز يف طريقة تفكري الناس وديدا صرحيا لتكامله وإستقرارهاإلجتماعي 

باألخص األنثروبولوجيا وعلم (  العلوم اإلنسانيةهذه وآلية عمل األنظمة العقابية مع إزدهار 
  ).األخرىاإلجرام وعلم النفس وباقي العلوم اإلجتماعية 

                                                 
1 - Gérard lopez, op.cit, p : 35 
2 - Ibid, p : 36 
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 :الفرع الثاني 

 عالقة الضحية بالمجرم والعوامل المؤثرة فيها   

تثار عدة أسئلة حول طبيعة العالقة اليت تربط الضحية بارم فبالرغم من أن مجيع   
ا اليت تناولت هذا املوضوع تؤكد بأن اجلاين ويف أغب اإلحصائيات والدراسات اجلنائية تقريب

اجلرائم ليست لديه معرفة سابقة بالضحية إال أن طريقة إختياره وتربصه لضحيته يوحي بأن 
هذه الفكرة إرتأينا أن من أجل توضيح ذلك ال يتم بشكل عشوائي أو بدون تفكري سابق، و

الضحية بارم أما النقطة الثانية فسنتناول  عالقةة نبدأها بطبيعة أساسيثالث نقاط نركز على 
ويف النقطة األخرية نتعرض إىل رد فعل  العالقةهذه فيها العوامل اليت من شأا أن توجيه 

  .    1الضحية املعرب عنه بالدفاع الذايت
 عالقة الضحية بالمجرم: أوال

لية يف وقوع تتجه األحباث والدراسات احلديثة إىل حتميل الضحية نصيب من املسؤو
إطارا للمسؤولية أو العالقة اليت   S.Schaferالفعل اإلجرامي ويف هذا السياق يقترح الباحث 

  :2 لإلحتماالت اآلتية ويصيغها وفقا  من املمكن أن تربط ارم بالضحية
   :ارمبعالقة  أي الضحية ال تربطه )1

ور هذه اجلرائم ومن ص وهي حالة ما إذا كان أي شخص يف اتمع ضحية حمتملة
نذكر مثال جرائم اإلعتداء اليت تقع يف املدن الكربى واليت تستهدف السياح أو األجانب 
وكذا اجلرائم اليت تقع يف املناطق املعزولة اخلالية من السكان فكل ضحية توجد ضمن هذه 
األماكن تصبح عرضة إلعتداء من طرف جمرم يتصادف وجوده مع الضحية، وتظهر مسؤولية 

  .ه األخرية يف عدم بذهلا أي جهد لتجنب هذه األماكن اخلطريةهذ
  : لمجرملالضحية إستفزاز ) 2      

تبني األرقام اليت تقدمها اهليئات املختصة تنامي اجلرائم اليت تكون فيها للضحية نصيب 
غالبا ما يكون اجلاين حتت تأثري إغراء اإلغتصاب من املسؤولية حيث أنه مثال يف جرائم 

                                                 
1 - Robert Cario, Paul Mbanzoulou , "La victime est-elle coupable ?": Autour de l'œuvre d'Ezzat Abdel, 
l’Harmattan, Paris, 2004, p :51  
2 - Carolyn Hoyle, Richard Young, Richard P. Young, New vision of crimes victims, Hart publishing, Portland, 
USA, 2002, p : 215 
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حية ويكون يف وضع ال يستطيع فيه متالك نفسه فبمجرد أن تتوفر له الفرصة لتنفيذ الض
   .خمططه اإلجرامي كإنفراده بالضحية فإنه لن يتردد يف القيام بذلك

  :كهدف حمتمل للمجرم  الضحية) 3      
مبعىن أن الضحية يف  )   cible( طور علماء اإلجرام يف أمريكا الشمالية نظرية اهلدف

وينطبق هذا الوصف على الضحية )    )potentielرم حمتمل سهال ف معينة تصبح هدفاظرو
  مل عاملييتالضحية الالذي يعجز عن الدفاع عن نفسه أو  ةالضعيف من الناحية البدني

قد  التجول يف الليل املتأخراكن مشبوهة يف أوقات غري مرغوبة فأم رتيادإكواحلذر  احليطة
  .قوع الشخص ضحية جرميةيزيد من إحتمال و

  ) :  sur victimisation des délinquants( ة يالضح ارم) 4      
املعتادين على اإلجرام يصنفون ضمن الفئات األكثر  الدراسات أن ارمني بعضبينت 

 اجلناةويفسر هذا اإلرتفاع املذهل يف عدد  ،باملقارنة مع األشخاص العادينيعرضة لإلجرام 
، فالطابع اإلجرامي الذي يتغلب من جهة رمنيألقرام ا املستمرة خمالطتهمىل الضحايا إ

على مسار حياة ارمني جيعلهم يف تنافس دائم فيما بينهم للظفر بأكرب عدد من الضحايا 
واإلستيالء على أكرب قدر ممكن من املمتلكات واألموال وهلذا السبب حتدث وبشكل مستمر 

ا بينهم تنتهي عادة جبرائم مروعة، ومن خالل الدراسات امليدانية مناوشات وصدامات فيم
اليت أجريت ذا اخلصوص فإنه تبني أن ارمني املعتادين على اإلجرام والذين يتحولون إىل 

يتعرضون  ضحايا مفترضني يكونون غالبا أعضاء نشطني يف جمموعات أو عصابات إجرامية
كلما كان الشخص املتفق عليها يف العلوم اإلجرامية أنه إلنتقام من قبل شركائهم والقاعدة ل

  .1جمرما كلما أصبح عرضة للجرمية
المجرم  العوامل المؤثرة في توجيه عالقة: ثانيا 

 بالضحية

ارم هي عديدة ومتنوعة بطبيعة العالقة اليت تربط الضحية  يفإن العوامل املؤثرة    
  :كما هي مبينة فيما يليموعات وميكننا تصنيفها وترتيبها ضمن فئات أو جم

  :املتعلقة بوجود خلل يف التكوين العضوي والنفسي للضحية العوامل  ) 1

                                                 
1 - Ibid, p : 215  
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يف تكوينهم الفيزيولوجي والنفسي ميثلون سائغة  قصورإن األشخاص الذين يعانون من 
اإلعاقة أو  لقدرة على الدفاع عن النفس ككرب السنللمجرمني ويف هذا اجلانب فإن اإلفتقار ل

يعزز من إحتماالت الوقوع ضحية جرائم ويدخل ضمن هذه الفئة صغار البدنية والذهنية 
الوقوع  جتنبهمالسن الذين ال ميتلكون خربة كافية يف هذه احلياة ويفتقدون للقدرة العقلية 

إرتفاع مذهل يف نسبة اجلرائم اليت أنه يف السنوات األخرية سجل  ونشريضحية ارمني، 
  .1لسن وكذا الكبار العاجزين عن الدفاع عن أنفسهمتستهدف صغار ا

  :  املهنيةعوامل ال )2
إن ممارسة بعض املهن واألعمال من شأنه أن يعرض املنتسب هلا ألخطار مستمرة 

سيارات األجرة الذين يعتربون من األشخاص سائقي ودائمة ونذكر يف هذا الصدد مثال 
فإم أيضا  الشرطةطورة اليت تصاحب عمل املرشحني بقوة ملعايشة جتربة الضحية وحبكم اخل

  .كذلك ليسوا مبنأى عن الوقوع ضحية إلعتداءات ارمني
  :  2عوامل النفسية ال )3

 اخلوف من الوقوع ضحية جرميةو اإلحساس بانعدام األمنأن أثبت الدراسات امليدانية 
تبة على هذه احلالة لدى األفراد بتجنب ارمني ومن النتائج املتر عاما يغذي إحساساقد  ما

النفسية هو سعي األفراد للنأي بأنفسهم عن مساعدة أشخاص آخرين تعرضوا إلعتداءات من 
رتكاب جرائمهم بكل فرصة مواتية الالن جيد ارموقبل ارمني وأمام هذا املوقف السليب 

بشكل ويتطور املوقف  من ردة فعل األفراد الذين عايشوا وقوع اجلرمية وفاخلثقة وعدم 
 بإمتناعإىل عاهة مستدمية  انيف اجلرائم اخلطرية كالقتل والضرب واجلرح املؤديدراماتيكي 

، وهلذا السبب يرى قسم كبري من ت احملكمة خوفا من إنتقام اجلاينحضور جلساعن الشهود 
تعزيز أن التركيز على  متعلقة بالوقاية من اجلرميةالعلماء والذي عكفوا على صياغة نظرية 

وقد أثبتت هذه السياسة  تصحيح سلوك ارمقد يكون أفضل من  ماية بالنسبة للضحيةاحل
  .3جناعتها يف الواقع العملي

  

                                                 
1 - Ibid, p : 216 
2 - Ibid, p : 217 
3 - Ibid, p : 218 
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  : طريقة عيش الضحايا )4
يعتقد الكثري من الباحثني املطلعني على الظاهرة اإلجرامية ميدانيا أن طريقة عيش    

إلرتكاب جرميته ارم يف دفع  تعد عامال حامسا )  style de vie des victimes(الضحايا 
الشباب ونظرا لطريقة مستفيدا من الثغرات اليت تتخلل أسلوب حياة الضحية فمثال فئة 

هم اليت يغلب عليها نوع من الالمباالة كتفضيلهم البقاء يف اخلارج وألوقات طويلة عيش
، مرتفعة على اإلجرام جد رمني معتادينضحايا وقوعهم خماطر  متأخرة بالليل جيعل

باإلضافة إىل ذلك فإن تقلص هامش حركة القوى األمنية املكلفة مبحاربة اجلرمية يزيد من 
إحتماالت اجلرمية ولذا يوصي العلماء بضرورة تكثيف احلراسة املستمرة ومرافقة الضحية فهذا 

 القياممن شأنه أن يقلص بشكل كبري من إحتماالت وقوع اجلرمية ويقلل من فرص ارم يف 
  . 1ةإجرامي بنشاطات
  : األمين يف بسط األمناجلهاز  عجز )5

األمن واإلستقرار  يف حتقيقإن عجز الشرطة وكافة األسالك املكلفة مبكافحة اجلرمية 
داخل اتمع قد يؤدي إىل تزايد نسبة اجلرمية، وتظهر مؤشرات ذلك من خالل تتبع الظاهرة 

يف التغطية األمنية فقد أبرزت األرقام اليت اإلجرامية يف األماكن اليت تعرف ضعفا واضحا 
تقدمها الشرطة بشكل دوري أن األحياء املهمشة واملعروفة بإحنطاط مستواها اإلقتصادي 
واإلجتماعي وهشاشتها هي من أكثر املناطق املعرضة خلطر اجلرمية ويزيد من تفاقم هذا 

جرمني خصوصا املتكتلني يف الوضع غياب األمن وإنعدام مراكز دائمة للشرطة مما يتيح للم
عصابات إجرامية من بسط نفوذهم وسيطرم على هذه األحياء وفرض قانوم على مجيع 

قد يكون له إنعكاسات خطرية على اإلستقرار واألمن األمين  القاطنني ا، وعليه فإن التردي
قصار  ةالدولة اجلزائرية يف السنوات األخريويف خضم هذا احلديث تبذل داخل اتمع 

من رفع قدرة جهاز الشرطة على تغطية مجيع املناطق احلضرية وعلى جهدها كي تتمكن 
  .2األخص األحياء الساخنة واملتضررة كثريا من ظاهرة اجلرمية

 
 

                                                 
1 - Ibid, p : 219 
2 - Cécile Carra, Délinquance juvénile et quartiers sensibles: Histoires de vie, l’Harmattan, Paris, 2001, p : 39-45 
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 الدفاع الذاتي للضحية:  ثالثا

( Auto-défense )  

ل العادي من أجل اليت يتخذها الرجوالوقائية  يقصد باحلماية الذاتية التدابري السلمية  
أو للدفاع عن نفسه وأمواله إن إقتضى  شخص آخرن مإعتداء صادر  الوقوع ضحية جتنب

تعد فعالة لردع ارم وثنيه عن املضي قدما يف مشروعه اإلجرامي، الوسيلة األمر ذلك وهذه 
وقد بينت األحباث والدراسات أنه كلما تزايدت ديدات ارمني وخطورم كلما إرتفع 
حس األفراد وزادوا من حرصهم وحذرهم جتاه هذه التهديدات فيؤدي م ذلك إىل الرفع 

منذ القدم موجود فهو إلنسان وهذا السلوك ليس جديدا على امن مستوى احلماية الذاتية، 
م بإبتكار أفضل يقو األزمنةعرب مجيع وهو فوق ذلك مهووس بأمنه وعلى إعتبار أن اإلنسان 

يف اتمعات البشرية اليت تعطي ألفرادها هامشا كبريا قد لوحظ و، الغرضا السبل لتحقيق هذ
يف نسبة اجلرمية فارم عليه التفكري مليا قبل املغامرة بسلوكه  اكبري اللحماية الذاتية تراجع

ويرى  اإلجرامي ألن ضحيته املفترضة لديها من الوسائل ما ميكنها من رد اإلعتداء والنيل منه،
وجيعله  ن أي تقصري يف عمل هذه اآللية قد يكون له عواقب وخيمة على الضحيةالدارسون أ

سهال هلم ويف تفسري هلذه الظاهرة فإن ميثل هدفا ارمني فهو يتعرض بإستمرار إلعتداءات 
  : 1هناك أسباب تكمن وراء ذلك نوجزها فيما يلي

  :  هدف سهل املنال ضحية )1
ليت جتريها عادة مصاحل األمن أن األشخاص تتضمن حماضر اإلستجواب والتحقيقات ا  

ذوي البنية اجلسدية الضعيفة ميثلون هدفا سهال للمجرمني وجيعلهم معرضني دائما أكثر من 
غريهم إلعتداءات مستمرة كما أن التراخي يف أخذ اإلحتياطات والتدابري الالزمة ملنع وقوع 

  . خوفية بكل طمأنينة ودون على إرتكاب أنشطتهم اإلجرام ارمنياجلرمية قد يشجع 
  :إرتباط الضحية بعالقة قرابة بارم  )2

إلعتداءات مستمرة من قبل نفس ارم  الضحيةقد حيدث يف احلياة اليومية تعرض  
نذكر ، وباستمراركحال الزوجة الضحية اليت يشبعها زوجها اجلاين ضربا ألتفه األسباب و

                                                 
1 - Gérard Lopez, op.cit, p : 118 
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لذاتية تكون معطلة يف مثل هذه الظروف مما يفوت أن آلية الدفاع الذايت أو احلماية اهنا ب
  .الفرصة على الضحية للدفاع عن نفسها

  : تبادل املعلومات بني ارمني حول نفس الضحية )3
وبالرغم من عدم إرتباطهم فقد تبني أم جمرمني  علىأجريت أحباث بالرجوع إىل   

من هم جتريداع بضحاياهم وجنحوا باإليق بضحاياهم وعدم وجود أي معرفة سابقة م فإم
زمالئهم إليها عرب  توصلوااملعلومات الدقيقة اليت  سبب ذلك يرجع إىلكل مقاومة ذاتية و

1رمني آخرين فتتهيأ هلم بذلك األرضية إلقتراف جرميتهم دون عناء يذكرا.  
 

  :المطلب الثاني 
 المجرم والدولة

   

األفراد واقترن وجودها وتأثريها بدرجة إن الدولة احتلت والزلت مكانة مميزة يف خميلة 
االعتقاد الذي يكنه هلا هؤالء، وميكننا أن نشري إىل أن مفهوم الدولة يأخذ تفسريات ومعاين 
خمتلفة تتعدد بتعدد الوظائف واملهام املسندة إليها فالدولة هي حافظة لألمن عرب جهاز يتوىل 

كما أا تسعى ) الدرك واجلمارك وغريمهاك(أسالك األمن املختلفة وهذه املهمة وهي الشرطة 
لتجسيد مبدأ العدالة عن طريق جهاز القضاء وتصبوا كذلك إىل نشر األمن عن طريق توقيع 
العقاب و االقتصاص من ارم، إن هذه الصورة املبسطة للدولة جتعلنا نعتقد أا موكلة من 

ألوامرها للقيام  عدم يف االنصياطرف مجيع األفراد الذين يدينون هلا بالوالء ويثبتون إرا
حقيقي  وأأي وجود مادي هلا  الدولة ليسإعتراض، وبالرغم من أن دون  جبميع هذه املهام

األفراد مقتنعون متاما بأمهيتها وغري مستعدين للعيش بدوا مما يدل على أن العالقة اليت  نفإ
ها بكل بساطة وعليه سنحاول تربط الدولة باألفراد هي جد متينة وال ميكن اإلستغناء عن

وفهم أبعادها املختلفة وحتديد انعكاساا على  العالقةهذه حتديد طبيعة ضمن هذا املطلب 
  .تفكري األفراد وتصرفام

 

                                                 
1 - Ibid, p : 119 
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 :الفرع األول 

 مسألة الوالء للنظام القانوني والخضوع له 

مارسة قيام الدولة وشرط ضروري مللإن مفهوم اخلضوع أو الوالء هو عنصر ضروري 
مهامها، ومن أجل تطبيق سليم هلذا املبدأ مت إرساء جمموعة من القواعد لعل أمهها إقرار نظام 

يف تقاسم هم واملسامهة لتواصل بينا لتسهيل وهذا اجلنسية جلميع املواطنني املنتمني لنفس الدولة
يع قد حرصت مجو إحساس االنتماء إىل نفس اموعةيقوي مما نفس اخلصائص واألهداف 

  .اتري وبدون إستثناء على مراعاة هذا الشرط وصونهالدس
ن رابطة التبعية والوالء تتيح للدولة امتيازا مهما يتمثل يف ويرى معظم القانونيني أ   

وهذا يظهر بشكل جلي إعطاء الشرعية لتدخلها يف حياة الفرد يف مجيع تفصيالا وتعقيداا 
حبيث يصعب أو يستحيل عليهم اإلفالت من هذا قوة تأثري الدولة على سلوكات األفراد 

اإلستغراب يرى جانب من يف موقف ال خيلوا من ، و1التأثري مهما كانت درجة مقاومتهم
من شأنه أن وتبعية هذا األخري هلا الوجود القوي للدولة والدائم يف حياة الفرد الباحثني أن 

وحجتهم يف  عاإلجرام يف اتم نسبةيرتب أخطارا حقيقية مل توضع يف احلسبان ويزيد من 
أنظمة  من كثريا تن التبعية املطلقة للدولة فيما يتعلق بتوفري األمن يف اتمع أضعفذلك بأ
وأثبتت فاعليتها يف التقليل من  يف حفظ األمن داخل اتمع عملت آلالف السنني تقليدية

فقد عملت  ياة العصرية أصبحهذه األنظمة مبا يتماشى مع احلالدولة اجلرمية وعوض أن تطور 
ربة لوحدها هي املختصة مبحا الدولةتولد إقتناع لدى األفراد بأن ف، 2على ميشها وحماربتها

على مقربة منهم، فاالتكال  وقوع جرميةوأم غري معنيني إطالقا مبا حيدث ولو كان اجلرمية 
التعاطي مع السلوكات على اجلهاز الرمسي يف ضبط األمن ينتج عنه حالة من السلبية يف 

يف كتاب  Donald Blackيعتقد اإلجرامية ويفتح الباب واسعا النتشار خمتلف اجلرائم، و
أن التبعية املطلقة للدولة والقانون يساعد على الرفع من ب"  Crime as social control"بعنوان

التكاتف و لتضامننفسه كما أن االدفاع عن  يف ويقلص من قدرة اإلنساننسبة اجلرمية 
  . 3الذي مييز وجود اإلنسانية يصبح عرضة لالختفاء واالندثار االجتماعي

                                                 
1 - Philippe Robert, " Le citoyen, le crime et l'état ", librairie DROZ, Genève,1999, p :23 
2 - Ibid, p : 26 
3 - Gérard Lopez, op.cit, page :114 
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يساهم يف خفض احلس اجلماعي لألفراد وينمي فيهم والتبعية املطلقة للدولة  إن الوالء     
اإلحساس باألنانية وحب الذات فيزيد ذلك بالطبع يف عزل الفرد عن حميطه الطبيعي الذي 

، وملواجهة هذا التردي غري املسبوق يقترح 1تمامه ينصب فقط على عائلتهيعيش فيه وجيعل اه
العديد من املفكرين رأيا يتلخص يف التخفيف من وطأة اخلضوع وتبعية الفرد للدولة يف جمال 

وقد ترمجت  ،2ذه املسألةباعتباره املعين مباشرة  احلياة االجتماعية يفدماجه األمن وإعادة إ
احلماية الذاتية اقع العملي بتمكني الفرد من اللجوء إىل ما يسمى بآلية هذه الفكرة يف الو

)autodéfense  ( 3وقد سبق وأن تعرضنا هلذه املسألة يف العناوين السابقة.  
 

 : الفرع الثاني 

   الدولة وفقدان ثقة األفراد   

 سجلاملوتفشي اإلجرام  يبين رؤيته للتدهور األمين التقليدي اخلطاب الرمسيإن    
يتخذون من اجلرمية  وجود أفراد لديهم استعدادات إجراميةإىل الساخنة  يف األحياءخصوصا 

أن مسؤولية اإلجرام تقع كوسيلة لفرض إرادم وسيطرم واملتمعن هلذا اخلطاب يستنتج 
حتليلنا لألمور نرى أن أغلبية هؤالء يكابدون  يفو، 4فقط على عاتق ارمني دون غريهم

فقدان الثقة الفرد  احلتميةتكون نتيجته ملطالبهم من قبل الدولة  تاما ة وجتاهالظروف صعب
وفوضى  من ختريب وعنف مجاعي الفقريةباألحياء  األحداث اليت تعصفلنا يف دولته وب

روح التمرد والتطاول ل اتنامييف نظر األفراد وإجرامية إال مثال على تراجع مصداقية الدولة 
  .ولة ومؤسساا ورموزهاعلى كل ما ميثل الد

كلها أسباب  لفقر وعدم االستقراراليومية وتفشي االتدهور املستمر يف املعيشة إن      
سامهت يف زعزعة ثقة األفراد بالدولة وأنتج ظاهرة إنسانية مل تكن معروفة إصطلح على 

ملرافق العمومية أي قيام األفراد بتخريب مجيع ا ) ( autodestructionالتدمري الذايت تسميتها ب
، وقد دلت رضاهم على أداء الدولة ومؤسساااملوجهة خلدمتهم يف األساس تعبريا عن عدم 

التمرد قد يؤدي إىل األحباث والدراسات أن تقصري الدولة يف معاجلة األسباب املؤدية لإلجرام 

                                                 
1 - Philippe Robert, op .cit, p :40-41  
2 - Robert Cario, Paul Mbanzoulou, op.cit, p : 23- 42 
3 - Raymond Gassin, Criminologie, 2ème édition, Dalloz, Paris, 1990, p :463-466 
4- Stephane Beaud – Michel Pialoux , op.cit, p : 14 - 15 
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 ينالوا حظا من األفراد خصوصا أولئك الذين ملاليت يعاين منها البطالة  وعلى سبيل املثال فإن
لدولة على املستوى احمللي يف الوفاء بالتزاماا االتعليم ولد لديهم قناعة بعجز مؤسسات 

يعد كافيا هلم ملراجعة والئهم هلا وختليهم عن حبسب رأيهم وختليها عنهم وهذا  جتاههم
قبول واجب اإلحترام هلا وبالتايل يصبح سلوك طريق اإلجرام هو يف حد ذاته خيار مربر وم

لشر ومصدرا ملآسيهم ارمز ، ووفق هذا املنظور فإن الدولة أصبحت مرادفا ل1ومستساغ
يف خلق فضاءات اجتماعية معزولة ومهمشة ال حتوز على االهتمام الالزم وسببا ومعانام 

هناك أحياء راقية توليها الدولة قدرا كبريا من العناية واالهتمام وتضطلع فيف مقابل ذلك و
ا لألفراد هذا املوقف املتناقض للدولة يف معاملتهإن ، 2زمها من احتياجاتبكل ما يل

وازداد األمر سوءا  للدولة املثاليةر الكبري يف فقدان تلك الصورة واجلماعات كان له األث
مؤسساا فيخيل إلينا وللوهلة األوىل  تطعن يف مصداقيةكر وجود الدولة وبترديد عبارات تن

إن هذا اإلحياء ينبهنا إىل مسألة جد وبالتدقيق يف األمر ف، 3ة أصالغري موجودأن الدولة 
مما دفع بالبعض إىل املناداة بإعادة النظر  خطرية وهي هشاشة العالقة اليت تربط الدولة باألفراد
إن طرح هذا التساؤل وإن كان يستحق ، 4يف شكل الدولة وإعادة صياغة دورها يف اتمع

ليست اإلنسانية مستعدة هلا يف يتسبب يف ثورة يف املفاهيم واألفكار  الثناء سابق ألوانه وقد
  .5الوقت احلاضر

 

 :  الثالثالفرع 

 تقصير الدولة في التعامل مع ظاهرة اإلجرام

يطبع  هو تصرف عادي يالسلوك اإلجراميرى العديد من الباحثني يف علوم اإلجرام أن      
واحلرية هو أن الدولة يف أحيان كثرية تعجز عن  احلياة البشرية، لكن الذي يثري التساؤل

تطور هذه التعامل مع هذه الظاهرة وتتسرع يف اللجوء إىل حلول ظرفية ال تتناسب مع 
القانونية من  املبادئالظاهرة، وملعاجلة هذه الثغرة جلأت الدولة يف اآلونة األخرية إىل نشر 

                                                 
1 - Ibid, p : 25 
2 - Philippe Robert, op .cit, p : 177 
3 - Stephane Beaud – Michel Pialoux, op.cit, p : 379. 
4 - Philippe Robert, op.cit, p : 178 
5 - Lygia Negrier-Durmont, op.cit, p : 9 
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وذلك بالشكل املطلوب هؤالء ال يتفاعلون  غري أن املثري للجدل هو أنألفراد ل هانيتلقخالل 
  : نوجزها فيما يلياألسباب  لعدة

  .تعقيد النظام القانوين وصعوبة استيعابه من طرف اإلنسان العادي -
القوانني على ينظرون إىل األفراد اللجوء يف كثري من األحيان إىل حلول قاسية جعلت  -

ا وسيلة للتضييق على تصرفام وسلب حلريتهمأ. 
ا ملخاطب مستوى تفكري ان الصياغة الفنية للنصوص القانونية ال تأخذ بعني االعتبار إ -

فيجعل هذا األخري يتخبط ويتكهن يف معرفة احلكم القانوين الذي تتضمنه القاعدة 
 .1القانونية

       
  
  
 

  

  

  

  

  

  
                                                 
1 -Axel de Theux, Imre Kovalovszky, Nicolas Bernard , Précis de méthodologie juridique: les sources 
documentaires du droit, 2ème édition, publications des facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2000, 
P : 164 
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  :  الثانيالفصل 
 الثقافة اإلجرامية بين النظرية والواقع 

 

 متميزة ذات مفاهيم جديدةفرعية  إىل اإلعتراف بوجود ثقافة تتجه اآلراء العلمية
هذه الثقافة الناشئة وإن كان تأثريها اليزال حمدودا لكن املتفق عليه أن  الثقافة الرمسيةتزاحم 

اليت تبحث على قيم جديدة األفراد نسبة كبرية من تدرجييا يف أذهان وعقول  لبدأت يف التغلغ
وتليب حاجياا ومصاحلها الفردية على حساب املصاحل تتناسب مع مستوى تفكريها 

سلوكات إنسانية ال تنال على رضا إلباس تصبو إىل هذه الثقافة ويبدو جليا أن ، املشتركة
وتدعو إىل معاكسة القيم الثقافية الرمسية اليت جتسدها الدولة  ثوب الشرعية واملشروعيةاتمع ب

النشاط وكنتيجة هلذا التحول أضحى ، م لسلوك األفرادالقانون املنظومؤسساا القانونية و
، تتوافق مع أهواء معتنقيها اإلجرامي ميثل شكال من األشكال اجلديدة اليت تعرب عن قيم فردية

يلجأ ما هو واجب من الناحية القانونية على واإللتفاف ويف سبيل حتقيق املصلحة الشخصية 
على فعله ربير موقفه وإضفاء طابع املشروعية لت األعذار واحلجج من ارم إىل جمموعة

قضيته بعدالة موقفه يحاول إقناع نفسه وقضاة احملكمة الذين يتولون النظر يف ف اإلجرامي
فكل ارمني تقريبا جيتهدون لتقدمي رؤيتهم اخلاصة للسلوك اإلجرامي وحسن إختياره 

هذا املوضوع إتبعنا خطة  ، وملناقشةوالتشبث مبوقفهم وحماولة ظهورهم يف ثوب الضحية
ترتكز على مبحثني رئيسيني نستعرض يف األول الثقافة اإلجرامية وسعيها يف تقدمي البديل عن 

وطريقة إنتشارها  الثقافة الرمسية أما يف املبحث الثاين فسنخصصه إلكتساب الثقافة اإلجرامية
  .يف خمتلف الفضاءات اإلجتماعية
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  :المبحث األول
 ثقافة اإلجراميةمالمح ال

 

هناك شبه إمجاع لدى األوساط العلمية املتخصصة يف دراسة ارم والظاهرة اإلجرامية 
بشكل عام على وجود حتول جوهري يف إعتقادات األفراد ونظرم إىل السلوكات اإلجرامية 

ا ضد لدى ارمني واجلاحنني قناعة تامة مبشروعية وشرعية اجلرائم اليت يرتكبوقد أصبحت ف
اتمع الذي يأويهم ويستندون يف ذلك على جمموعة معقدة من احلجج ضد أقرام و

مما بالبنية التحتية واألساسية للثقافة اإلجرامية، ومكونة لنا ما يسمى والذرائع والتربيرات 
 تساهل وتسامح أضفى على هذه الثقافة نوعا من املشروعية ما لوحظ يف اآلونة األخرية من

مع مرتكيب بعض اجلرائم بدليل غياب أي رد  يف بعض األحيان إىل تعاطف اتمعبل يصل 
يف مثل هذه كاإلستنكار أو اإلزدراء كما هو معتاد  على هذه األفعالمن جانبه فعلي حاسم 

من جانب املؤسسات  تابعة اجلزائية والقانونيةامليتوقف الرد فقط على املواقف والظروف و
ذه الفكرة وتوضيحها إرتأينا تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني رئيسيني ، ولتوسيع هالقانونية

مرجعية ثقافية جديدة ترمي إىل حجز بإعتبارها األول خنصصه للحديث عن الثقافة اإلجرامية 
أما  لتأسيس أسلوب جديد يف احلياة اإلجتماعيةسعيها مكانة هلا ضمن النسيج اإلجتماعي و

 مستوى التفكري القانوين املتداول بني األفرادلقياس  صصهسوف خنفيما خيص املطلب الثاين ف
  .وأثر ذلك يف الرتوع إىل طريق اإلجرام
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  :المطلب األول
نحو التأسيس ألسلوب جديد : الثقافة اإلجرامية 

 في الحياة اإلجتماعية 
    

 يليق بنا أن نذكر بأن كل جمتمع لديه قيم وضوابط تسعى إىل تصنيف األفعال اليت
تصدر عن أفراده سواء بالتزكية والقبول أو بالرفض واالستهجان، وقد بينت الدراسات 

يشجعه على تبين تفسريا سلبيا للقانون و واألحباث أن خضوع الفرد وعيشه يف وسط يعطي
، 1لتقمص دور الشخصية اإلجراميةمستقبال يهيأه  ألنموقف عدائي جتاهه هو سبب كايف 

ال يتم بشكل عفوي بل يكون نتيجة عملية معقدة من تعلم قافة حتفيز هذا النمط من الثو
آليات تسمح بانسياب باإلضافة إىل إنشاء واكتساب معارف وقيم هذه الثقافة اإلجرامية 

  .املثرية للجدلووصول هذه املعارف 
إبداؤنا هلذه املالحظات األولية يندرج يف سياق إبراز وجود مالمح وقرائن قوية ترجح 

 املرجع بإعتباره حول القانوناألفراد بني من قبل اإلمجاع الذي كان سائدا  جعفرضية ترا
تشكك يف  تدفق هائل لقيم جديدةتاركا اال إىل  وتصرفاملسلوكام الوحيد الثقايف 

، فعلى سبيل املثال تعد جرمية اإلجهاض فعال جمرما ومعاقبا مصداقية القانون والثقافة الرمسية
من قانون العقوبات اجلزائري واملشرع اجلزائري يف صياغته هلذه املادة  304ادة عليه مبوجب امل

شدد يف العقوبة املقررة على مرتكبيها سواء كانوا فاعلني أصليني أم شركاء إىل درجة ساد 
لكن يف واقع األمر هو ال يتم إال يف حاالت نادرة جدا اإلعتقاد بأن ارتكاب هذه اجلرمية 

على نطاق واسع ويف يتم هذه اجلرمية  أن إنتشارت اإلحصائيات الرمسية خبالف ذلك فقد دل
شىت ربوع البالد وال يصل صدى هذه اجلرمية إىل مرأى ومسمع الدولة إال يف حالة تدهور 

إخطار تم صحة األم اليت أجهضت وتطلب ذلك نقلها على وجه السرعة إىل املستشفى في

                                                 
1 - Ligea Negrier- Durmont, op.cit, p : 66 
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على أن الثقافة الشعبية تتقبل هذا النوع من اجلرائم هذا املثال يربهن ، 1السلطات العمومية
  .2وتعمل على بسط نفوذها يف اتمع كما أن مناصريها يف إزدياد دائم

 

 :الفرع األول 

 الثقافة اإلجرامية شكلها وخصائصها

يتقامسون قيم ومعايري ارمني يشكلون جمموعة من األفراد أن  مغزى هذه النظرية
تهم ألحداث معينة والالفت للنظر أن هذه اموعة ليس هلا هيكل ناء معايشمشتركة أث

تنظيمي خاص كما هو متعارف عليه لدى العصابات اإلجرامية كما أا ال تستطيع االتفاق 
على حتديد أي هدف أو معىن حمدد قابل للتحقيق، ويشار أن العدوانية الكامنة يف نفوس 

م ويلجأ العديد من الدارسني يف قياس هذا العامل هؤالء ارمني ميثل عامال مهما لإلجرا
  . بالنظر إىل درجة معارضة هؤالء ارمني للقيم والقوانني املنظمة حلياة األفراد

هم يعد ضرورة ملحة وهلذا السبب عيشمنط تناسب مع ت مميزةلثقافة ارمني  إن حاجة
وتتحدى  تعارضت لكنها ةإجرامية تتقاسم خصائص وقيم مشترك جمموعاتيقبلون على بناء 

هذه اليت تتميز ا ن اخلصائص السائدين يف اتمع، ويف معرض احلديث ع القانونم والنظا
  : 3نذكرالثقافة اإلجرامية 

ي يكتسب هذه القيم من الفردأن ذلك معناه و:  ثقافة إجتماعيةثقافة اإلجرامية هي ال -
نظمة أو مجاعات األشرار اليت عصابات اإلجرام املة كجراميات اإلمجموعخمالطته لل

اإلجرامي يتأثر به الفرد  هذا النموذجوتتخذ من اجلرمية أسلوب للحياة اإلجتماعية، 
ما كان الفرد بصحبة ارمني كلما كان فكل جتمع ارمنيارتياد أماكن من خالل 

يف حامسا مخالطة ارمني يعد عامال معرضا بدرجة أكرب لدخول عامل اإلجرام ف
حىت ولو كانت نية الشخص يف بادئ األمر هي جمرد اإلطالع  كاب اجلرميةارت

   .4والفضول

                                                 
1 - Louk Hulsman, « Un paradigme ‘criminologique’ abolitionniste et la recherche sur la catégorie du crime », 
Paris, C.N.R.S., 1979, p.486 

  :     Gassinلمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى موقف  - 2
- Dan Kaminski, entre criminologie et droit pénal, De Boeck université, Bruxelles, 1995, p : 59 

  61: المرجع السابق، ص  السيد علي شتا،  -  3
4 - Richard Cloward & Lloyd Ohlin, l, delinquency and opportunity: a theory of delinquent gangs, free press, 
glencoe, 1960, p: 105.    
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إن الثقافة اإلجرامية تعد مالذا لألفراد الذي : تصادمية ثقافة الثقافة اإلجرامية هي  -
يعتقدون أم ضحية نظام إجتماعي قاسي مل يبذل اجلهد الكايف حلل مشاكلهم ومبا 

رض مع الثقافة الرمسية فهي يأ األفراد نفسيا وإجتماعيا أن الثقافة اإلجرامية تتعا
 جيدون صعوبة يف احلصول علىالذين شباب المثال فللتمرد على القانون وإنكاره 

تدعوا إىل الثورة على جيدون يف القيم اليت  يكونون يف أغلب األحيانمنصب عمل قار 
صادم مع النظام اإلجتماعي للتأوضاعهم اإلجتماعية متنفسا هلم فيصبحون آلة مربجمة 

نهب وإحراق املباين التابعة للبلديات التكسري ووالقانوين القائم فيقومون بأعمال ال
 .1اليت تأوي املؤسسات العمومية تواملقرا

 هروب الشخص من الواقعيف  وتتجسد: هامشية  ثقافةالثقافة اإلجرامية هي  -
ومنعزلة عن اتمع، فبسبب  اإلجتماعي الذي يعيشه واللجوء إىل فضاءات هامشية

عجزه عن مواجهة التحديات اليت تفرضها احلياة اإلجتماعية ليس أمامه سوى البحث 
  .2البعيد عن احلياة اإلجتماعية العادية عن بدائل ثقافية وإجتماعية توفر له املالذ اآلمن

جرام الثقافة اإلجرامية هي ثقافة تشمل مجيع السلوكات والقيم اليت تشجع على اإل -
طريق التعلم وليس عن طريق عن أساسا  تنتقلاليت وتعاكس النظام اإلجتماعي و

ال تتوقف على جمرد الواسع يف مفهومها  اإلجرامية الثقافةو ،3كما هو شائعالوراثة 
على نطاق واسع  االبتكار ونقل املعلومات بل كذلك على تراكم واستعمال املعلومات

وتنتشر هذه الثقافة ، 4ني واملتأثرين بالثقافة اإلجراميةبني أكرب عدد ممكن من املنخرط
 .5السلوكبيئة مالئمة هلذا النمط من يف 

 

 

 

 

 
                                                 
1 - Thomas Sauvadet, jeunes dangereux jeunes en danger, Dilecta, Paris, 2006, p : 81 
2 - Ligea Negrier- Durmont, op.cit, p : 76 
3- Susanne, Charles, Reabato, Esther, Chiarelli, Brunetto (Eds), Anthropologie Biologique : Evolution et biologie 
humaine,  De Boeck Université, Bruxelles, 2003, p :29 
4 - Ibid, p :319 
5 - Ibid, p :631 
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 :الفرع الثاني 

 االحتكاك بين الثقافة اإلجرامية والثقافة الرسمية 

ه ونظرا بدراسة الظاهرة اإلجرامية أن تميسود األوساط العلمية اليت هناك شبه إمجاع 
فإنه نتج لدينا بناء ة يف اتمع الواحد قافية واقتصادية وإثنيثمل اجتماعية وعوالتداخل عدة 

يتكون من جمموعات بشرية متمايزة ثقافيا ومتفاوتة يف عاداا معقد جد مركب وإجتماعي 
الثقافة الرمسية  بني هذا التمايز واإلختالف إنعكس مباشرة على العالقة اليت تربط، 1وطقوسا

حتليل هذه العالقة يرى مالينوفسكي أن التغري أو التحول ويف ، 2ية األخرىالثقافات الفرعو
الذي ينشأ يف قلب أي جمتمع ما هو إال نتاج حراك أو احتكاك بني خمتلف القوى أو 

) اإلجرامية (  ن الثقافة اجلديدةوتطبيقا هلذه النظرية فإ الفاعلة فيهاملؤسسات االجتماعية 
الثقافة  هذه ، وبالتايل فإن3يس بتركيب أو جتميع عناصر خمتلفةتتعلق بتأسيس بناء جديد ول

وتنظر اليت تقدم تربيرات للفعل اإلجرامي أو تتبناه متارس نوعا من الرقابة على الثقافة الرمسية و
وكعملية إلتفاف على القانون  قييدا للحرية ورمزا للقهر والقمعأنه ميثل تعلى لقانون إىل ا

لعملية التجديد مبا يتالءم ) املباحة كأصل عام ( بعض السلوكيات  ضاعبإخالثقافة تقوم هذه 
، إن وتصبغ بصبغة خمالفة ملا هو معتاد يف الثقافة الرمسية )  acculturation(مع خصوصياا 

قيم الثقافة الرمسية اهلدف الرئيسي منه هو حتقيق مصاحل األفراد بعض عملية التجديد الثقايف ل
تقاذف التفسريات بني الثقافتني وهنا تبدأ مرحلة قافة الفرعية داخل اتمع املعنيني ذه الث

  .4يف صفه كل واحد منها حياول أن يستهويه ويغريهمتباينني وجيد املرء نفسه أمام منوذجني 

                                                 
1 - Colette Sabatier, Hanna Malewska-Peyre, Fabienne Tanon, Identités, Acculturation Et Altérité, l’Harmattan, 
Paris, 2006, p :183 
2 - Bronislaw Malinowski , une théorie scientifique de la culture, traduit de l’anglais par Pierre CLINQUART, 
François Maspero, Paris, 1968, p :80     
3 - Ibid, p : 81 
 

لصدام تنتهي عادة افهو يرى أن المجتمع األميرآي متعدد الثقافات الشيء الذي يدفع إلى خلق نوع من   Thorsten Sellinأما بالنسبة لـ   -  4
 أنظر في هذا الصدد ( بارتكاب جرائم 

Thorsten Sellin, Conflits de culture et criminalité, Publications du Centre de recherches de politique criminelle, 
Pedone, 1994. 

 - AK.Cohen   عاما  ااعية وبالتالي ال تستطيع مسايرتها مما يعطي انطباعيرى أن الطبقات الدنيا تكون أآثر عرضة للتغيرات أو الفوضى االجتم
  .بانتشار الجريمة

 - Wolfgang et Ferracuti الجريمة داخل المجتمع حتى أصبحت عنوانا لنوع من الشخصيات لها  سنحاوال إبراز وجود ثقافات فرعية تستح
  .مكانتها

 -   R.K.Merton  الثقافة نستطيع ويقترح لذلك مجموعة من الحلول أهمها أن  النظام في المجتمع،فاإلجرام هو نتيجة طبيعية للفوضى وانعدام
  س القيم االجتماعية أو نفس الهدفتوحيد األفراد حول نف
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مهما الرائجة  لقيما بإنتقاءتقوم اإلجرامية ثقافة اليفترض أن آلية التبادل فوخبصوص 
مبا يتوافق مع  يف قالب جديد ةصياغالوإعادة  التمحيصلعملية  هاختضعطبيعتها و كانت

 هاتفسريالقيم الثقافية وإعادة  صياغة ن آليةإ، وعلية فارمون يتبعهااليت  اإلستراتيجية اجلديدة
 ثقافة تفاعلية  يف إطار كونتتكون فردية بل جيب أن  بأي حال من األحوال أن كنميال 

  .1أعضائها وعيتترسخ تدرجييا يف   ةمشترك
 التنافس بين الثقافات  -

 يعتقد بعض املفكرين أن احلياة االجتماعية هي عبارة عن مسرح كبري يضم جمموعة من
الثقافات املتنافسة حيث جيد األفراد أنفسهم منخرطني يف إحداها بشكل أو بآخر وينجر على 

 يف هذا التنافسيتجسد و ادهذا التنافس نتائج مباشرة على العالقات الناشئة بني خمتلف األفر
ن كل فاعل حياول أن يفرض زاع بني الفاعلني االجتماعيني، وتبعا لذلك فإنظهور بوادر 

، ولذا يبدو 2املصاحل الرئيسية واإلستراتيجية السيطرة على من أجلإرادته على اآلخرين 
ي عبارة عن نزاع القائمة بني الثقافة الرمسية والثقافة اإلجرامية ه ةواضحا أن طبيعة العالق
ويترجم هذا الرتاع بتمكن أحد الفئات  حل والوسائل اليت يوفرها اتمعيرتبط أساسا باملصا

وتستند  تويل املناصب والتحكم يف املرافق اإلجتماعيةات متيازإمن وإستفادا  اإلجتماعية
ها على باقي توهيب فرض إراداهذه اموعة على النظام اإلجتماعي أو الثقافة الرمسية ل

تتراجع اموعة اليت تتبىن الثقافة اإلجرامية مفضلة  ويف اجلهة املقابلةبينما  اموعات املنافسة،
اإلنغالق على نفسها متحينة الفرصة املناسبة لإلنقضاض على الثقافة الرمسية مىت سنحت هلا 

   .3الفرصة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 - Denis Szabo, Crimes et villes. Étude statistique comparée de la criminalité urbaine et rurale en France et en 
Belgique, Cujas, Paris ,1960. 
2 -  

أو ما يسميها بالطبقة البرجوازية يمثلون المسيطرين على وسائل اإلنتاج وبالتالي ميزان القوة في  أصحاب رؤوس األموالف بالنسبة لمارآس -  3
صحاب التكوين العالي تغير الوضع بشكل جذري وأصبح المثقفون وأ ، في وقتنا الحاضر( Prolétariat )صالحهم في مواجهة الطبقة البروليتارية 

  .السامية المسيطرون في الحياة االجتماعية النخبة المتعلمة واإلطاراتأي 
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 :الفرع الثالث 

 هو مألوفعن ما  الثقافة اإلجرامية كبديل

ركة األفراد يتقامسون قيم ومعايري مشتمضمون هذه الفكرة هو أن هناك جمموعة من 
، هذه الثقافة الناشئة أثناء معايشتهم ألحداث معينة تساهم إىل حد ما يف بلورة ثقافة جديدة

ميكن حتديد أهم معاملها يف فقدان هؤالء األفراد هلدف واضح يعطي  صائصتتميز بعدد من اخل
وال يترددون يف جتاه اآلخرين  مفرطة وانيةهووسون بعدم محقيقي حليام كما أ معىن

األنظمة القانونية ببأم غري معنيني  أيضا يعتقدونأهدافهم واستعمال أعنف الطرق لبلوغ 
إىل اوي  ذلك Cloward et Ohlin  يرجعوهذا ما يفسر خمالفتهم املستمرة هلا، و املعمول ا
 و معتاد ولذاهكما سلوكات األفراد  تقدر على ضبط أصبحت الالتقليدية اليت  يريالقيم واملعا

  .1يذكر دون خوفخمالفتها  أي حرج يف ارمونال جيد 
ا ترتبط إرتباطا وثيقا مبفهوم احلرمان أGrosby يف شرح هذه الثقافة اإلجرامية يرى و

يتعلق عادة قد هذا العامل أنه يعتاملفهوم  يف تعريف هذاالذي يسيطر على ذهن ارم و
ذلك إنطباعا  هإجتماعي وحمل ميش من طرف اتمع فيعطي ظلمضحية  ارم بأنه إحساسب
اإلحساس باحلرمان يتوقف على جمموعة من الشروط ويوقظ ميوله اإلجرامية و غياب العدالةب

  :2هي
يء يكون عادة أي تسيطر على اإلنسان فكرة ثابتة وهي احلصول على ش:  إرادة شيء -

ذو قيمة معينة حيتاجها يف حياته اليومية، والشيء املراد احلصول عليه قد يكون ملكية 
 .   خاصة أو قد تعود ملكيته إىل شخص عام كالدولة

ومعناه أن الشيء املراد احلصول عيه من :  ذا الشيءه اآلخرين ميلكونأن  التأكد من -
متناول أغلب األفراد اآلخرين، مما  طرف الشخص الذي يكون ضحية للحرمان هو يف

يضعه أمام موقف ال يستطيع أن يستوعبه أو يعترف به فال يقتنع إطالقا بوجود فوارق 
اجتماعية أو طبقية كما أن جمرد احلصول على هذا الشيء من طرف اآلخرين يعد 

  .3سببا كافيا بالنسبة له الكتسابه
                                                 
1 - Richard Cloward, Lloyd Ohlin, op.cit, p: 106 
2 - J.Bouchet, O.Chanton, V.Kreel, C.Maze, F.Rik, G.Richard , psychologie sociale, Tome 1 : l’individu et le 
groupe, Bréal , Paris,1996,   p : 220 
3 - Gustave-Nicolas Fischer, Psychologie des violences sociales, DUNOD, Paris, 2003, p : 55 
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هنا جيد املرء نفسه قادرا على :  االقتناع على أنه بإمكانه احلصول على الشيء -
احلصول على هذا الشيء لكن بواسطة وسائل يعتربها هو مشروعة بينما اتمع ال 
يقرها، ويظهر جليا أن ارم حياول االستناد على هذه احلجة أي احلرمان لبلوغ مراده 

 .      1وحتقيق هدفه
ن حالة احلرمان اليت يعيشها إ :مسؤوال عن اجلرمية اليت اقترفها اإلحساس بأنه ليس  -

الفرد واليت تؤدي به إىل ارتكاب اجلرمية جتعله يفكر بطريقة مغايرة للتفكري السائد يف 
، ويترتب على ذلك حالة من اتمع وجتعله غري آبه خبطورة التصرف الذي قام به

ال إلعادة النشوة وعدم الندم على ما قام به من أضرار للغري كما أا يأ له اجلو مستقب
تكرار الفعل اإلجرامي بدون تردد مادام حيس بأنه يعيش مأساة ال ذنب له فيها فعامل 

 .     2احلرمان جيعل ارم أكثر استعدادا لإلجرام
 

  :المطلب الثاني
العوامل المساعدة على نشأة الثقافة 

 اإلجرامية
 

اليت يتمتع ا األفراد يعد لبنة  ةإن استطالع مستوى التفكري القانوين أو الثقافة القانوني     
أساسية يف فهم سلوكام والكيفية اليت متكنهم من التعاطي مع القواعد القانونية والنظم 
القانونية السائدة يف اتمع، فأي سلوك مهما كان شكله ومهما كانت طبيعته البد وأن 

وامل اليت تساهم يف ومن ضمن الع يفسر يف إطاره الصحيح وضمن الظروف اليت نشأ فيها،
نشأة الثقافة اإلجرامية وإغراء األفراد ا فقد أحصى الباحثون عددا كبريا منها وأسهبوا يف 
حتديد آثارها ونتائجها املباشرة على سلوك ارمني وحىت ال نطيل يف احلديث عنها وبدون 

 الفرع األول جدوى فقد إرتأينا إختصارها يف أربعة نقاط رئيسية ضمن اخلطة التالية، يف
اليت تضمن  القانونمن ضوابط لتحرر وسعيه الدائم ل التفكري اإلنساينإستجالء طريقة  حناول

وكيف أن توازن وإستقرار احلياة اإلجتماعية مث نتطرق يف الفرع الثاين إىل فكرة العدالة 
                                                 
1 - Ibid, p : 55 
2 - Ibid, p : 55 
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السخط على املساس ذا املبدأ من شأنه أن يولد لدى فئة كبرية من األفراد إحساسا بالظلم و
النظام اإلجتماعي ومؤسساته القانونية املختلفة كما سنخصص الفرع الثالث لدراسة مبدأ 

سيساعد كثريا على إنتشار الثقافة اإلجرامية وإزدهارها لدى أوساط املساواة وأن اإلخالل به 
  .كبرية من األفراد

 

 : الفرع األول

 ضوابط القانون الدائم للتحرر من اإلنسان  سعي

فهم الطبيعة اإلنسانية يقتضي من الباحثني الرجوع إىل اإلطار املبدئي الذي يعيش إن 
ات اإلنسانية يف اآلونة اتمع دون جتاهل أو إمهال للتغريات املتسارعة اليت تطالفيه الفرد 

هلذه اتمعات وأثرت بشكل مباشر على األسس املعامل األساسية كثريا ب أخلتاألخرية واليت 
لإلنسان املعاصر وجعلته يف بعض األحيان يسبح يف إجتاه معاكس للتيار  الفكريةوية العقائد

ن الذي ميثله عادة النظام اإلجتماعي، ويصرح العديد من األنثروبولوجيني املعاصرين على أ
 ،أو على األقل إضعافها لرابطة االجتماعيةاحنالل بداية ال طريقة التفكري الفردية تشكل

حياول التوفيق قدر املستطاع بني املصلحة اإلجتماعية اليت الفكر القانوين وبالرغم من أن 
تقتضيها احلياة اإلجتماعية واملصلحة الفردية اليت تقتضيها حرية اإلنسان الشخصية إىل أن 

من ختطي اإلنتقادات املوجهة إليه وإامه بالتضييق على اإلنسان خصوصا  ذلك مل يشفع له
، 1ولو كان على حساب القانونلبحث عن املنفعة الذاتية ل سعى دائماتطبيعة البشرية الأن 

إرادة اإلنسان وسعيه للتحرر من الثقافة الرمسية ويف هذا اإلجتاه يفسر بعض علماء النفس 
إلشباع رغباته وتدفعه كنتيجة  األناواإلخنراط يف الثقافة اإلجرامية كوا تتناسب مع حماوالت 

إظهار مقاومته للقيم اإلندماج يف النظام اإلجتماعي وقتا على لذلك إىل التخلي ولو مؤ
فإن اإلنسان العادي ال اإلجتماعية والقوانني اليت تنظم احلياة اإلجتماعية ومبفهوم املخالفة 

إذا أبدى متكنه من تبوء مكانة مميزة يف اهلرم اإلجتماعي إال  يتمتع بشخصية اجتماعية
ظروف إجتماعية إحترامه حىت وإن اضطر إىل مواجهة إستعدادا نفسيا لتقبل القانون و

، وضمن هذه الرؤية الفريدة يعترب املفكرون اإلجتماعيون أن النسق املكاين 2قاسيةوإقتصادية 

                                                 
1 - Geneviève Vinsonneau, op.cit, p : 5-20 
2 - Ibid, p: 25-26 
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أو ظاهرة معطى يف أي حال من األحوال اعتباره هو انتاج بشري بامتياز ال ميكن  والزماين
نه ان لكل جمتمع له زمهذه النظرية بقوله أ  Sorokinدويؤكطبيعية مستقلة عن إرادة اإلنسان 

أهداف مبا حيتويه من  تمعااإلجتماعي وتقدير الوقت االجتماعي يرتبط ارتباطا وثيقا بثقافة 
، ولضمان حد أدىن من 1نفس التفسري للواقعتعرب عن تبين متثالت االجتماعية و معتقداتو

مشترك يعد مرجعا منوذج مرار على صياغة باست اتمعات البشريةالتناسق اإلجتماعي تعمل 
وأن اإلخفاق يف بناء هذا النموذج املشترك يؤدي بدون إستثناء األفراد  مجيع لسلوكأساسيا 

من ضمنها الثقافة ( ال حمالة إىل إيار النظام اإلجتماعي وحلول حمله ثقافات جديدة 
إىل فشل أوال هذا النموذج  أسباب إخفاق  Lintonحتاول ملء الفراغ، ويرجع ) اإلجرامية 

وثانيا إىل عجز ) القانونية  من بينها املعرفة( الثقافة الرمسية من قبل األفراد إكتساب عملية 
نظرا لعدم مسايرا للزمان اإلجتماعي الذي يعيش فيه  اإلندماج اإلجتماعي وتقصري يف آلية

  .اإلنسان
حول القانون واألنظمة املعمول ا  إن إكتساب ثقافة قانونية مقبولة أو معرفة أساسية

يف تنظيم احلياة اإلجتماعية هي مسألة نسبية تتعلق بالوضع اإلجتماعي والثقايف للطبقة أو 
 العام يف اتمع قد حيول العلمي اموعة البشرية اليت ينتمي إليها الفرد فمثال تراجع املستوى

 ،هله لفهم ومسايرة األنظمة القانونيةعرفة قانونية تؤبشكل أساسي يف إكتساب اإلنسان مل
تعطي تفاسري مغايرة للسلوكات اإلنسانية مبا هذه الفجوة قد تساعد على إنتشار ثقافة شعبية 

ميلي على األفراد )    pattern(موازي للثقافة الرمسية  منوذج ثقايففيها اجلرائم ويأ لظهور 
أنه   A Kardiner، ويعتقد2املعمول بهلقانوين طريقة التعامل فيما بينهم بغض النظر عن النظام ا

تعد املرجع الوحيد  شخصية منوذجيةهو ضرورة تقدمي  ائف اليت توكل إىل اتمعمن الوظ
 personnalité de ) وذلك يف زمان ومكان حمددين داخل اتمعجلميع سلوكات األفراد 

base )  املشرع والنظام القانوين هذه الشخصية يف بعض األحيان قد تتعارض مع إرادة و
  .3السائد لعوامل متعددة سنتناوهلا يف العناوين القادمة بإذن اهللا

  

                                                 
1 - Ibid, p : 45-48 
2 - Ibid, p : 79 
3 - Thomas Sauvadet, op.cit, p : 81 
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 :الفرع الثاني 

 العدالة  اإلخالل بمبدأ 

وم إن فكرة العدالة اليت يوصي ا رواد الفكر القانوين تعترب من أهم املبادئ اليت يق
ومضمون  ،رة مع ظهور الدولة احلديثةه الفكوقد اقترنت هذ عليها النظام القانوين احلديث

هذه الفكرة أن الدولة تتوىل تطبيق القانون وتوقيع العقاب عل كل من ختوله نفسه اإلخالل 
اون الدولة أو مؤسساا بالنظام العام غري أنه ويف السنوات األخرية برزت إشكالية تتمثل يف 

األفراد فكرة مفادها أن هذا لكثري من اوترسخ يف ذهن  التطبيق الصارم للقانونالقانونية يف 
بكل حرية وبدون خوف  ونيتصرفون ارموأصبح  نسبة اإلجراميف رتفاع التهاون أدى إىل إ

ال  عليهمأن حجم العقوبات املوقعة كما  همنظرا للتسامح الذي تبديه السلطة احلاكمة جتاه
من مزايا  ونيستفيد مفإتتالءم مع جسامة الفعل اإلجرامي املقترف بل أكثر من ذلك 
يف املستقبل القريب ال  ممتعددة سواء أثناء املتابعة أو بعد صدور احلكم باإلدانة جتعله

إندثرت يف  عقيدةنسبيا فإنه أحي ، هذا التصور وإن كان ون يف معاودة الفعل اإلجراميترددي
عور الفرد بوجود أال وهي العدالة اخلاصة أو االنتقام كما حيلو للبعض تسميته، فشاملاضي 

تقصري يف مواجهة ارم من قبل جهاز العدالة يذكي إحساسا بعدم الرضا والقبول ورمبا يدفع 
إن هذا األسلوب االقتصاص من ارم،  إرتكاب أفعال إجرامية بدعوى إىل منهم بالكثريين

بادئ غري الرمسي يف توقيع اجلزاء على ارم قد يضع املشرع يف وضع حرج وجيعل من امل
املدرجة يف القوانني العقابية واإلجرائية اليت حتمي ارم من تعسف جهاز الشرطة والقضاء 

التواصل مع  ، فالتفكري املستشري لدى اإلنسان املعاصر الزال يرفض1حمل جدل وإستفهام
وجترئه على حرمة  لمجرماإلجرامي لسلوك الن ونسيا سهولة ارم والتعامل معه بكل

   . 2اتمع
 

 

                                                 
يأتي في مقدمة المدافعين عن هذه الفكرة الفقيهين غراماتيكا ومارك أنسل حيث يرون أن قانون العقوبات يجب أن يأخذ بالظروف التي دفعت  -  1

من توقيع القوبة هو إصالح المجرم  بالشخص إلى ارتكاب الجريمة وفهمها أي أن دراسة شخصية المجرم شرط لتوقيع العقوبة، والهدف الرئيسي
  .وليس إيذائه أو إهدار آرامته اإلنسانية

  :لمزيد من التوضيحات يرجى الرجوع إلى 
    69إلى غاية  65قتوح الشاذلي، المرجع السابق، صفحة 

2 - Walter B Miller, Ideology and Criminal Policy Issues, Journal of Criminal Justice, New York, 1973,  p: 141-
162 
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 :الفرع الثالث 

  وفق الرؤية الشعبية  اإلخالل بمبدأ المساواة 

يتداول يف املخيلة الشعبية أن اجلرمية هي تصور أو تعريف قانوين لسلوك معني هدفه 
محاية مصاحل فئة معينة من األفراد ويترافق هذا املوقف مع ما نسمعه يف حياتنا اليومية وعلى 

القانون هو يف خدمة األقوياء أصحاب النفوذ يف اتمع وكذا  أفواه بعض العوام من الناس أن
األغنياء بل أكثر من ذلك فهم يعتقدون أم هم من أملوا على املشرع نص هذا القانون، 

خرين ولعل املثال الذي ا لفرض إرادة بعض األفراد على اآلوعليه فاجلهاز القانوين ميثل غطاء
األغنياء اليت يرتكبها رائم قاربة اليت جيروا عادة بني اجليتحجج به هؤالء األفراد هي تلك امل

وجرائم الفقراء فهؤالء إذا ما ارتكبوا جرمية ما فالرد يكون فوريا وحامسا بينما إذا كان 
مرتكب اجلرمية ينتمي إىل فئة األغنياء أو ذوي النفوذ فهو يعامل معاملة تفضيلية تعفيه أحيانا 

خيضع إىل متابعة صورية تفضي إىل عقوبات تافهة ال ترقى إىل  من املتابعة أو على األقل
، وجيب التذكري ومسايرة هلذا النمط من التفكري أن العقوبات 1جسامة اجلرمية اليت ارتكبها

اليت توقع على كال الفريقني هي متفاوتة وخمتلفة نظرا الختالف طبيعية اجلرائم املرتكبة وعليه 
جرائم االختالس كترتبط غالبا بالوظائف اليت يتولوا فجرائم األشخاص ذوي النفوذ 

الرشوة واستغالل النفوذ أي جممل اجلرائم اليت ال حتتاج إىل جهد عضلي والضحايا يف مثل و
بالنسبة لباقي األفراد الذين ال يتمتعون بوضع أما هذه احلاالت معروفني لذا اجلناة سلفا، 

من السلم االجتماعي فهم غالبا ما يرتكبون  اجتماعي راقي أو يأتون يف درجات متأخرة
، زيادة على والعقوبات تكون جد قاسية اجلرائم اليت تتميز بالعنف وال حتتاج إىل ذكاء خارق

القائمني على جهاز الشرطة وأسالك األمن ذلك فإن الثقافة الشعبية تتبىن موقفا سلبيا جتاه 
ة إياهم بإتباع سياسة متييزية جتاه متهماملتخصصة يف ضبط اجلرائم ومتابعة مرتكبيها 

بالتايل فإن مبدأ املساواة ، و2حبسب انتماءام االجتماعية والطبقية وهذااملتهمني  صألشخاا
املنصوص عليه يف القوانني ال يترجم يف الواقع إال خلدمة مصاحل أقلية يف اتمع على حساب 

                                                 
1 - Dan Kaminsky, op.cit, P : 64. 
2 - Ibid, page : 64 
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دة الطبقة اإلجتماعية املهيمنة اموعات األخرى واملشرع يف اية األمر يرضخ إلرا
   .والضاغطة

 

 : الفرع الرابع 

إتساع الهوة بين نظرة األفراد والتعريف القانوني 

 للسلوكات اإلجرامية

إن أي جمتمع يضطلع مبهمة حتديد القواعد اليت تنظم حياة األفراد داخل اموعة وكذا 
ر وتقرير ماهية اجلزاءات والعقوبات تعريف السلوكات اليت من شأا أن دد األمن واالستقرا

اليت تقابلها، وحىت ال يكون هناك جمال ألي غموض أو تردد يف هذا اجلانب أسندت هذه 
قة واحترام املهمة إىل الدولة بإعتبارها جهاز ضبط له أبعاد قانونية وسياسية واجتماعية وينال ث

 ينطبق عليهاهو حتديد السلوكات اليت  من أهم املهام املسندة هلذا اجلهازمجيع أفراد اتمع، و
يف النصوص القانونية واألنظمة املتفرعة عنه جتنبا ألي فوضى يف تفسري وصف جرائم 

ملوقف األفراد أن الكثري منهم ال يبدون ، واملتتبع 1سلوكات األفراد وصيانة حلريام األساسية
املرتبطة بتنظيم احلياة  تلكخصوصا أي جتاوب مع القوانني وينكروا يف بعض األحيان 
يف املدلول الشعيب ختص فقط األفعال اإلقتصادية وال حرج بالنسبة إليهم يف إنتهاكها فاجلرمية 

حىت ولو تعلقت سالمة األفراد وممتلكام وماعدا ذلك ال يعد جرمية باخلطرية اليت متس 
إىل  األفرادنظرة بني وة ينبأ بإتساع اهل غري السوي ، إن هذا الوضع2مبصاحل الدولة األساسية

تسارع وترية التجرمي  ويزيد منالدولة التعريف القانوين للسلوكات الذي تضطلع به والقانون 
الفرد  اليت ال يقدر بالصدمة القانونية يعتربه بعض األنثروبولوجينيقد يؤدي إىل ما إىل حد 

يب بنوع من أصاصر اإلنسان املعويعتقد بعض األنثروبولوجيني على أن ، 3على مواجهتها
 يبذل أي جهد لإلستفادة من عديمل ويف طريقة التفكري والتعامل مع الظروف احمليطة اخلمول 

إىل يقدم عليه فهو حباجة دائمة  علأي فاخلربة املكتسبة يف احلياة لتقدير جسامة وخطورة 
مسايرة  فاإلنسان العادي مل يعد قادرا على احلاكمة، ةالسلطممثلي  شرح وتفسري من قبل

السرعة اليت جترم ا األفعال وأصبح املبدأ القائم على خطورة الفعل وجسامته غري ذي 
                                                 

  " ال جريمة وال عقوبة أو تدبير أمن بدون نص من القانون" تنص المادة األولى من قانون العقوبات  -  1
2 - Maurice Cusson, la criminologie, op.cit, p : 14 
3 -Philippe Robert, op.cit, p : 229 
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ولتجاوز هذه العقبة يقترح  ،جدوى يف متييز األفعال اإلجرامية عن غريها من األفعال املباحة
مة جسيارمة ترتب أخطارا ل افعالباحثون ضرورة توعية األفراد وجعلهم على بينة من أن األ

رادة ومطابقته إلإدراك مغزى جترمي الفعل على عقل البشري ال ومساعدةاحلهم على مص
  .1املشرع

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 - Dan Kaminsky, op.cit, p : 14, 15 et 16. 
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  :المبحث الثاني
 اكتساب الثقافة اإلجرامية

 

العوامل املساعدة السابق ألهم مالمح الثقافة اإلجرامية واملبحث بعد أن تطرقنا يف 
بإسهاب للوسط أو الفضاء الذي حيتضن هذه نرى أنه من الضروري التعرض على نشأا 

متاشيا مع هذه ، ويف هذا الوسط هاطريقة إنتشاركذا هلا و أرضية خصبة الثقافة ويشكل
الوسط الذي يساعد خصصنا هذا املبحث لدراسة مسألتني جوهريتني األوىل تتعلق ب املقاربة
أما ثقافة هذه الئم إلنتشار املدينة كوسط مالإنتشار الثقافة اإلجرامية ونتعرض فيه إىل  على

، على كل فإن دراستنا ووسائل إنتشارها الثقافة اإلجراميةطريقة إكتساب الثانية فنناقش فيها 
يف هذا املبحث سوف متيط اللثام عن كثري من النقاط الغامضة وتربز بشكل أساسي حقيقة 

بشأا العديد من هذه الثقافة اإلجرامية واليت الزال الكثري يشكك يف وجودها وتثار 
، كما أننا سنويل أمهية خاصة لدراسة بعض األمور التفصيلية اخلاصة بكل مطلب 1األسئلة
   .2على حدا

 

  :المطلب األول
 كوسط مالئم إلنتشار ثقافة اإلجرام: المدينة 

 

إن التطور اهلائل والسريع الذي مس املدينة يف السنوات األخرية وما رافق ذلك من 
يع مناحي احلياة اليومية لألفراد كان له إنعكاسات مباشرة على الظاهرة تغيريات يف مج

اإلجرامية وعلى صقل شخصية ارم على وجه اخلصوص، ومما ال شك فيه أن املدينة 
املعاصرة أضحت مركز جذب جلميع األشخاص الذين يستهويهم النشاط اإلجرامي فهي 

ألرقام اليت تقدمها مراكز البحث طبقا ل اليوم تعد حاضنة وموطنا مفضال ألغلب ارمني

                                                 
1 - Marc LeBlanc, Marc Ouimet, Denis Szabo, Traite de Criminologie Empirique, 3ème édition, les presses de 
l’université de Montrial, 2003, p : 367- 420  
2 -Luigi Lombardi Vallauri, Giacomo Canepa, Aquinas Fund, Modernité et criminogenèse, VRIN, les presses de 
l’université de Montrial , 1989, p :88 
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فلم يعد خافيا على أحد أن هناك أجزاء يف املدينة املتخصصة يف دراسة الظاهرة اإلجرامية، 
ترعى ارمني وتقدم هلم السند املادي واملعنوي إلرتكاب اجلرائم تشجع على ظهور جيوب 

ماكن املنقطعة عن النسيج احلضري األكما أن ارمني املعتادين على اإلجرام جيدون يف هذه 
، وملزيد من التفصيل 1وسطا مالئما لتبادل اخلربات واملعلومات املرتبطة بنشاطهم اإلجرامي

اليت تربط  العالقةإرتأينا تقسيم هذا املطلب إىل فرعني رئيسيني نتناول يف الفرع األول طبيعة 
يف الفرع الثاين و، مل على صقل شخصيتهيستمد منها خمتلف القيم اليت تع اليتوالبيئة ب ارم

تتعلق باآلثار املترتبة على التوسع العمراين للمدن على إرتفاع نسبة مسألة جد هامة  قسنناقش
 .         2اإلجرام

 

 :الفرع األول 

  3العالقة بين المجرم والبيئة التي يعيش فيها 

يت تربط البيئة بالفرد ال ميكن إنكارها وال إن تناولنا هلذا املوضوع له ما يربره فالعالقة القوية ال
مصطلح البيئة املشار جتاهلها ويظهر ذلك جليا يف كافة اتمعات على إختالفها وتنوعها، و

إليه يف هذا العنوان يقصد به احليز أو الوسط الذي يعيش فيه الفرد مبا حيتويه من أبعاد سواء 
تماعي أو الثقايف أو غريها من األبعاد اليت تساهم تعلق ذلك بالبعد املكاين أو الزماين أو االج

ابن بيئته وال يستطيع تؤكد الدراسات اإلجتماعية أن اإلنسان ، واوتشكيله شخصيته يف بنائه
فال بد  الدائمة واملستمرة وإرهاصاابأي شكل من األشكال أن يكون يف منأى عن تأثرياا 

الوسط أو البيئة على سلوك اإلنسان يتحدد  ودرجة تأثرييتكيف معها،  عليه أن يتجاوب و
املعروفة  اتمعات الصغريةبالنظر إىل جمموعة من املعطيات ويف هذا اإلطار لوحظ أن 

متجانسا  احتتل عادة رقعة جغرافية ضيقة نسبيا وتشكل فضاءواليت  جتماعيها اإلماسكبت
الكبرية واملتشعبة واليت ات يف اتمعبينما  جد منخفضة نسبة اإلجرامتكون فيها ومنسجما 

تكون نسبة اجلرمية جد مرتفعة وتفسري هذا  أو املدن الكربى املراكز احلضرية الكربىيف تقطن 

                                                 
1 - Gustave-Nicolas Fischer, Psychologie des violences sociales, DUNOD, Paris, 2003, p : 161 
2 - Jean-Paul Baillargeon, Transmission de la culture, petites sociétés, mondialisation, les presses de l’université 
de LAVAL, LAVAL, 2002,  p :123 - 132 

وهذا "   espace"آثرنا استخدام مصطلح البيئة للداللة على الوسط الذي يعيش فيه الفرد بدل مصطلح الفضاء والذي يقابلها في اللغة الفرنسية  -  3
   .  ولنظرا لكون معظم المراجع باللغة العربية تفضل المصطلح األ
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تسكنها جمموعات بشرية وفضاءات غري متجانسة اإلرتفاع يعود إىل كون هذه املدن متثل 
وتراجع عملية ا بينها فيمالترابط والتواصل  مما قد ينتج عنه ضعف متباينة ثقافيا وإجتماعيا

املدينة املتشعبة قد توفر املالذ اآلمن للمجرم هذا ، وعلى سلوكات األفرادالتنظيم والرقابة 
فبمجرد أن يتوفر له  مال خيتلف كثريا عن اجلرثو   Lacassagneالكساين  األخري حبسب

د استقرار الوسط املالئم حىت يبدأ يف االنتشار لينفث مسومه ويتحول إىل خطر داهم يهد
أن هذه الفكرة مربزا    Linton، وعلى نفس النهج يؤيد العامل النفسي واالجتماعي 1اتمع

 فالوسطاملكان نفس  يفيشتركون هلم انتماءات ثقافية خمتلفة بالرغم من أم قد تكون األفراد 
، 2رفامحيمل عدة معاين ومدلوالت هلا تأثري ظاهر وواضح على طريقة تفكري األفراد وتصقد 

كما أن اإلنسان مبا لديه من معارف وجتارب إكتسبها على مر العصور يعمل دائما على 
ترتيب الفضاء الذي يعيش فيه مبا يتالءم مع تصوراته وإحتياجاته وهذه العملية قد تأخذ 

قد تصل إىل حد خمالفة  اإلنساين تباينات اليت متيز اتمعأشكاال وأوصافا خمتلفة نظرا لل
  .3بشكل عمديو اننيالقو

الفضاء املكاين الذي يعيش فيه اإلنسان من شأنه أن يثري حياته سلبا أو إجيابا إن 
له  فإن دد املعامل تبدو فيها احلدود املادية ظاهرة للعيانحم اجغرافي افباإلضافة إىل كونه حيز

الفضاء  ق بنييعكف اإلنسان على التفرييف هذا الصدد وال ميكن إنكارها، أيضا معاين رمزية 
ال يدخل فهو  هومحايته من أي ديد وما عادااخلاص به الذي حيرص جبد على احلفاظ عليه 

املقدس : الثنائية األبدية يثري إنتباهه وهذا التقسيم يندرج طبعا ضمن ضمن إهتماماته وال 
سلوك ل والدنس، فإذا أصبغ على الفضاء املكاين معىن التقديس فذلك جيعله ميتنع عن إتيان ك

فهو لن ) على البيت األسري أو احلي الذي ترعرع فيه  غالباهذا ينطبق ( غري إجتماعي 
فإن أي مكان ال يستجيب  يف مقابل ذلكو، هذا الرمز املقدسجرأ أبدا على املغامرة وخرق تي

هم بالنسبة إليه ميثلون هدفا  هواألفراد الذين يصادفهم فييصبح موقعا مستباحا هلذه القدسية 
  .4مشروعا ألعماهلم اإلجرامية

 

                                                 
1 - Laurent Mucchielli, Histoire de la criminologie française,  l’Harmattan, Paris, 2001,  p : 190 

  .وذلك يرجع لعدة أسباب آالمستوى الثقافي أو الدخل االقتصادي أو االنتماء العرقي واالجتماعي -  2
3 - Génieveve Vinsonneau, op.cit, p : 39 - 42 
4 - Yannick Marec, ville en crise, Les politiques municipales face aux pathologies urbaines, CREAPHIS, Paris, 
2007, p: 30  
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 :الفرع الثاني 

 المدينة المعاصرة وانتشار الثقافة اإلجرامية 

آخر وهو التحضر واالستقرار الذي بلغه اإلنسان فهي  إن مفهوم املدينة اقترن مبفهوم
جد تبدو لنا هذه الفكرة  إن، 1تؤشر إذن على رقيه والتهذيب الذي بلغه يف معامالته مع غريه

تبني فاإلحصائيات املقدمة من طرف هيئة األمم املتحدة مع أن الواقع ينفي ذلك سية رومان
ثلثي اخلطر الذي يتهدد هذا البناء اإلنساين على إعتبار أن املدينة يف الوقت احلاضر تأوي 

وحبساب بسيط  املعمورة سكان ميعمأوى جل القريبيف املستقبل ستصبح سكان املعمورة و
لتدارس العالقة ، وسكانية سينجم عنها ال حمالة تطور يف اجلرمية واإلجرامفإن هذه الطفرة ال

   :2اليت تربط املدينة بالثقافة اإلجرامية وإنتشارها نرى أنه من تاماتئم التعرض للنقاط التالية
 العنف والجريمة تعبير عن واقع يعيشه األفراد:  أوال

عنف واجلرمية ما مها إال حمصلة يعتقد بعض علماء االجتماع واألنثروبولوجيا أن ال
األحياء وتعد ن الكربى على وجه اخلصوص، طبيعية لوضع معيشي متدهور مييز قاطين املد
من أهم الفضاءات اليت تعرف إرتفاعا مذهال يف  الشعبية وأحياء الضواحي يف املدن الكربى

سها ظاهرة فئيت الشباب ومتوسطي العمر من أهم الفئات اليت مت تكوننسبة اإلجرام و
، ويالحظ على أن اإلجرام املنتشر يف هذه األماكن يأخذ عدة أشكال لعل أبرزها اإلجرام

ديد األمن تقوم بالتسكع واالعتداء على األشخاص واليت عصابات ال املمثل يفاإلجرام املنظم 
اليت واالستقرار يف املدن أو اللجوء إىل اإلحتجاجات للتعبري عن مطالب إجتماعية مشروعة و

لق يف أحيان كثرية حنو مصادمات وإشتباكات مع أفراد الشرطة تنتهي عادة بأعمال شغب رتت
  .وختريب للممتلكات العامة واخلاصة 

 مميزات اإلجرام والعنف في المدن:  ثانيا

 هو شكل من أشكال العنف االجتماعيوأصبح يقترن ا  الذي مييز املدن اإلجرامإن 
يرون أم مل يستفيدوا كباقي سكان املدينة من اإلمتيازات اليت  يرتكبه شباب جانح الذي

هؤالء األفراد  يسكن، و3متنحها هذه األخرية كالشغل والسكن وغريها من املطالب املشروعة

                                                 
1 - Ibid, p :32 
2- Jean Pelletier, Charles Delfante, villes et urbanismes dans le monde, ARMAND COLIN, 4ème édition, Paris, 
2000, p :  9 
3 - Gustave-Nicolas Fischer, op.cit, p : 158 
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تقع غالبا يف أطراف املدينة وتعاين التهميش وعدم اإلكتراث من قبل السلطات أحياء يف 
اقتصادية وثقافية واجتماعية ظاهرة بني خمتلف األحياء العمومية فتربز إىل الوجود تباينات 

  :نذكريف هذه األحياء ومن املظاهر البارزة للعيان  املكونة للمدينة
يتميز بطابعه اإلقليمي واإلجرام الذي يكون مرجعه الظروف االجتماعية  إن العنف  -1  

 دة ضمن النسيج العمراينوهذه املناطق املتعد ،داخل املدينةأي أنه يتركز يف مناطق معينة 
  .انسجام وأتنسيق أي ال يوجد فيها بينها تسمى باجليوب اإلجرامية  الواحد

مواقع  بعناية على إختيار دائما  الذين يرتكبون األفعال اإلجرامية حيرصونإن ارمني -2  
ون اإلجرامية هو مادي حمض فيك إرتكاب جرائهم فإذا كان الغرض املباشر من وراء أفعاهلم

، املراكز التجاريةالشوارع الكربى وكاإلجرامي يف األغلب خارج مناطق سكناهم نشاطهم 
سابات احلأما إذا كان الغرض من القيام بالنشاط اإلجرامي هو الدفاع عن النفس أو تصفية 

  . ا ونفيكون موقع اجلرمية يف العادة مناطق النفوذ اليت يتحصن
ميكن أن ينظر إليه على أنه موضوع واحد لكنه حيمل  الكربى يف املدن اإلجرامإن  -3  

  :ما يليدالالت متعددة نستطيع أن نلخصها في
يشكل دليال على وجود خلل وظيفي اجتماعي  هإذا نظرنا إليه على أنه ميثل أزمة فإن - 

  .يف اتمع ومؤسسايت
طريقة منظمة  إذا نظرنا إليه على أنه ميثل وسيلة فإن اإلجرام هو مبثابة إستراتيجية أو - 

 .متكن صاحبها من بلوغ أهداف معينة
فإنه بذلك أو حيوز على إهتمام األفراد  إذا نظرنا إليه على أنه جيسد قيمة رمزية معينة - 

إدراجه ضمن قائمة السلوكات اليت ال تثري اإلستغراب  اتمعيتعني على ميثل مبتغى 
 .1وال تقابل باإلستنكار والرفض

  غير حضاري الجريمة كسلوك: ثالثا

القومي الذي يتعني  سلوكالضاري واحلوعي تعترب احلياة احلضرية يف املدن إطارا يعرب عن ال     
إن السلوك املتحضر املرتبط بالعيش داخل على مجيع األفراد سلوكه وتبنيه وكنتيجة لذلك ف
تسبب ضررا  وجتنب مجيع التصرفات اليت املدن يرتكز على تعلم واحترام قواعد السلوك القومي

                                                 
1 - Ibid, p : 159 
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الجتماعية بإجيابية وأكثر يف احلياة ااألفراد  مشاركةفيعزز ذلك  أو تعطيال للحياة العادية
إن هذه املبادئ والقواعد جتد مصدرها يف القيم اليت انصهرت وتكونت خالل حياة  ،فاعلية

فوظة حمفورة وحماإلنسان الطويلة واشتركت فيها الكثري من العوامل والظروف املختلفة وهي 
إن هذا اإلطار األمثل للعيش ليس بالضرورة هو السائد يف كل ربوع املدينة يف ذاكرة اتمع، 

ومن ضمن هذه السلوكات  ) incivilité (بل يقابله جمموعة من السلوكات غري املتحضرة 
  :  اليت ينطبق عليها هذا التعريف

الكتابة ذي يعيش فيه األفراد كاليت ال تعطي أدىن اعتبار للمحيط أو الوسط الالتصرفات  -
  .رمي القاذوراتو احلائطعلى 

لالحتجاج على أوضاع معينة كالتجمهر الذي  تجمعات لألفرادتبدأ عادة بالتصرفات اليت  -
  .حيضره القانون مث تنتهي مبصادمات مع الشرطة

عمومية ال تخريب املمتلكاتك les violences contre les biens :االعتداء على املمتلكات -
  .1النهب أو اخلاصة واليت تصل أحيانا إىل

وعرقلة أعماهلم ومهامهم وعدم التعاون االعتراض على أعمال املنتسبني جلهاز الدولة  -
  .معهم

أو النشاطات اإلجرامية املنظمة واليت دف إىل توريط أكرب عدد  االعتداءات اجلماعية -
  .2ممكن من األشخاص

إلنتشار ظاهرة العنف واإلجرام العوامل المؤدية :  رابعا
 في المدن

إن اخلوض يف حتليل ظاهرة اإلجرام اليت متيز املدن جيرنا إىل دراسة العديد من احلاالت      
الفردية رمني احترفوا اإلجرام ومقارنتها فيما بينها حىت نستطيع مجع أكرب قدر من 

، وقد أظهرت األحباث العلمية 3املعلومات وتوظيفها بشكل دقيق لفهم أفضل هلذه الظاهرة
وامليدانية على أن تفشي اجلرمية بشكل كبري يف اتمعات احلديثة يعود سببه إىل تضافر 

املتردي لدى بعض األفراد فانسداد األبواب  االقتصاديوتداخل عدة عوامل لعل أمهها الوضع 
وبكل سهولة  وتقلص فرص احلصول على عمل مناسب يضاعف املخاطر يف اجنرار األفراد

                                                 
1 - Ibid, p : 161  
2 - Ibid, p : 162 
3 -Ibid, p : 167 
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، غري أن العامل اإلقتصادي لوحده ال يكفي لدفع الفرد لإلجرام 1للقيام باألعمال اإلجرامية
بل هناك عوامل أخرى تتمثل يف إنكار القيم اإلجتماعية والثقافية املتفق عليها يف اتمع 

عية تعطي ثقافة إجرامية فر وإستبداهلا بأخرى متعارضة معها مما يفتح اال واسعا لربوز
للجرمية تشجع األفراد على التمرد على القيم الثقافية والقوانني املنظمة للحياة  اإجيابيتفسريا 

، وميكننا تلخيص جممل العوامل اليت تساهم إىل حد كبري يف تزايد النشاطات 2اإلجتماعية
  :3اإلجرامية يف املدينة املعاصرة ضمن النقاط التالية

األبناء قد يكون له آثار وخيمة على سلوك ن ضعف الرقابة األسرية إ : العوامل األسرية -   
على مستقبلهم ويغذي لديهم روح املغامرة دون أن تكون هلم أدىن معرفة مبا يقومون به 

لسيئة اليت يتلقاها األبناء من طرف املعاملة اودون سابق جتربة،كما يدرج بعض املتتبعني 
   .4د تدفعهم إىل سلوك طريق اإلجرامأوليائهم وخاصة يف مرحلة الطفولة ق

يف جرمية ما ولو بغري إرادته ويف ظروف  الفرد تورطإن : العوامل العرضية املؤدية للعنف -   
إستثنائية قد يشكل بداية حلياة مليئة باجلنوح واإلجرام، ويعرف عن هذا النوع من ارمني أنه 

إلقالع والتخلي عن مثل هذه النشاط ليست لديهم ميول إجرامية وميكن إقناعهم بسهولة ل
  .اإلجرامي

وملدة طويلة قد  ارمني أي شخص موعة من مثال مصاحبةف : العوامل االجتماعية -   
يزيد من إحتمال تأثره م ومسايرته لنشاطام هي مسألة وقت فقط وال غرابة يف أن يسلك 

  .طريق اإلجرام حىت ولو كان مكتفيا ماليا وإقتصاديا
تسوده اآلفات اإلجتماعية وتطغى عليه السلوكات حي  العيش يف :العوامل البيئية  -   

اإلجرامية هو مبثابة وسط مالئم جلميع األفراد الذين تظهر لديهم ميول إجرامية لتجريب 
  .حظهم يف اإلجرام

                                                 
1 - Cyprien Avenel, sociologie des quartiers sensibles, 2ème édition, Armand colin,Paris, 2009, p :10 
2 - Denis Szabo, “Urbanisation et criminalité “,  revue de l'institut de sociologie, no 1, Librairie Armand Colin, 
Paris, 1970, p : 37-52 
3 - Gustave-Nicolas Fischer, op.cit, p : 167 
4 - Maurice Cusson, Le contrôle social du crime, op.cit, p :266 
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رمني من شأنه أن يشجع ا الروح مثل هذه الفتقار إىلا:  االفتقار إىل الثقافة املدنية -   
وضعا  عنه على حتدي النظام العام ويؤدي إىل تراجع احلس املدين لدى السكان مما ينتج
  .        1إجتماعيا عاما مضطربا وجوا من اخلوف لدى األفراد وتفشيا للجرمية بكل أنواعها

 

 :المطلب الثاني
وسائل الثقافة اإلجرامية  إكتسابطريقة 

 إنتشارها
 

األول آثرنا أن خنصص هذا املبحث لدراسة الكيفية اليت تتيح  تكملة ملا تضمنه املطلب
للفرد املرشح لإلجرام من االحتكاك واكتساب الثقافة اإلجرامية عمال بالقاعدة اليت تقضي 
بأن الفرد قبل أن يكون مؤهال الرتكاب الفعل اإلجرامي يتعني عليه أن يتحصل على دراية 

امي بدون أية معوقات، ومن أجل فهم ذلك عمدنا إىل أولية تساعده على إمتام مشروعه اإلجر
بفهم آلية االتصال بني  على نقطتني جوهريتني األوىل تتعلقيف هذا املطلب تركيز حبثنا 

 لمهارة اإلجراميةل هاكتسابو لسلوك اإلجراميالفرد ل تعلمارمني كخطوة أوىل ملعرفة كيفية 
 الفرع الثاين فسنويل نصيب من األمهية لإلشارة ، أما يفكما مع ارمني تواصله وكذا طريقة 

كل هذه النقاط سنحاول  وعليه فإن،اإلجراماليت تشجع على  ةيالثقافانتشار القيم وسائل إىل 
إبرازها يف هذا اجلانب النظري من األطروحة على أمل إختبارها يف املرحلة التطبيقية املزمع 

  .   2إستخالصه من معلومات ومعطياتإجراؤوها يف امليدان ومقارنتها مبا سيتم 
  

 :الفرع األول 

 آلية االتصال واالحتكاك بالثقافة اإلجرامية  

بدأت تتبلور يف السنوات األخرية فكرة جريئة نوعا ما مل تكن معروفة من قبل مفادها 
أن النسق االجتماعي يرتبط وجوده بنظام اتصال شديد التعقيد يتيح لألفراد تبادل املعلومات 
والدخول يف تفاعالت اجتماعية وكل فرد هو حلقة مهمة يف بناء هذه الشبكة املعلوماتية 
                                                 
1 - Maurice cusson, la criminologie, op.cit, p : 118-120 
2 - Raymond Quivy et Luc Van Campenhoudt, manuel de recherche en sciences sociales, 2eme édition, Dunod, 
Paris, 2003, p : 155 
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وعليه يتساءل املختصون حول مدى جدية احلديث عن نظرية جديدة لالتصال  ،1املعقدة
داخل اتمع تترجم فعليا عملية التفاعل والتواصل بني الفرد وجممل الثقافات اليت يزخر ا 

  ينساق أو خيتار إحداها ؟  اتمع وجتعله
أوال فيما يتعلق بعمل هذه اآللية فهي مستلهمة من طريقة عمل األجهزة اإللكترونية 

 لتحكم والرقابةنظام ل وجود، أي يفترض Cybernétique (2 (أو ما يعرف بعلم التحكم 
يضبط عمل كل عضو من األعضاء املشكلة للنسق اإلجتماعي ومن مهامه األساسية هو 

ن انسياب املعلومة وانتشارها بشكل سريع وفعال، إن هذا التصور اإلفتراضي لتبادل ضما
أي إعتبار  يولوجيونقل املعلومات يقوم على عنصرين أساسني األول يتمثل يف العنصر الب

عضوي يلتقط بواسطة حواسه السمعية والبصرية كل املعلومات املتداولة  اإلنسان مبثابة جهاز
ويستطيع اإلنسان تبعا هلذه ،  نفس الوقت يعترب مصدرا وناقال للمعلوماتيف اتمع وهو يف

تتناسب مع أو إتيان نشاطات لقيام بتصرفات لاملعلومات احملصل عليها  جممل أن يوظفاآللية 
للتعامل مع مع رغباته ويف جانب آخر تفتح له اال لتبين إستراتيجية فعالة تتوافق وأهدافه 

م يف املعلومة كتحوتعطيه القدرة على الضات اليت متيز احلياة االجتماعية املتغريات والتناق
                                                                                       .feed-back  3وضبطها 

بوجود قيم ثقافية معينة  ثقايفال - سوسيوال هاجانباملميز لعمل هذه اآللية يف  ثانيا إن   
تكونت نتيجة تراكم جمموعة من التجارب ( داخل اتمع تعد مرجعا أساسيا لسلوك األفراد 

سيادة منط حمدد من الثقافة توجه سلوك ، ويترتب على ذلك )اإلنسانية على مر العصور 
  .نة للواقع الذي يعيشونهاألفراد ومتلي عليهم أفكارهم وتقدم هلم تفسريات معي

سمح بانتقال ي ينتج لدينا نسق منظم الثقافة اإلجراميةعلى هذه النظرية وبتطبيق 
كذا الوظيفة و النسقاملعلومات بني ارمني بدرجات متفاوتة حبسب موقع كل جمرم يف هذه 

يف املشروع إحتكاك الفرد بأي جمموعة إجرامية حافزا إلخنراطه  ويصبح بالتايل، املسندة إليه

                                                 
زيد من من األوائل الذين نادوا بتطبيق آلية عمل األجهزة على الجنس لبشري، لم  Walter Buckleyو  Talcott Parsonsالباحثان يعد  - 1

 الشروحات يرجى الرجوع إلى 
2 - Lambert M. Surhone , Miriam T. Timpledon , Susan F. Marseken , Sociocybernetics: Systems Theory, 
Cybernetics, Organization Development, Social Structure, Talcott Parsons, Niklas Luhmann, Evolution, Living 
Systems, Santa Fe Institute, Betascript Publishing, Sarrebruck, 2010. 
3 - Neil.J.Smelser, Talcott Parsons today: his theory and legacy in contomporary sociology, edited by Javier 
Trevino, Maryland, 2001, p: 169 - 173 
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ظاهرة اإلجرامية تشري إىل أن لل املتتبعةولعل اإلحصائيات اليت تقدمها خمتلف املصاحل اإلجرامي 
يف مرحلة أوىل ميثل العامل املهم  بصفة مباشرة أو غري مباشرة االحتكاك بارمني ومعاشرم

مسألتني إثنتني  ، ولتوضيح عمل هذه اآللية نناقش1يف اختيار هؤالء األفراد لطريق اإلجرام
      : مها

 التدرب على السلوك اإلجرامي  :  أوال

إن التدرب على إتيان سلوك إجرامي معني يرتبط بشكل وثيق بالوسط الذي يعيش 
فيه الفرد وحيتك به باستمرار حيث أن القبول بالعيش واإلشتراك مع جمموعة من األفراد 

اعده على إكتساب وتعلم السلوك حتترف اإلجرام رمبا يكون من أهم الطرق اليت تس
اإلجرامي وإقناعه مبشروعية الفعل الذي ينوي القيام به، ويف ظل تعدد النماذج الثقافية يف 
اتمع الواحد مييل الفرد الذي لديه إستعداد إجرامي أو املتأثر بالقيم الثقافية اإلجرامية إىل 

ه مما يسهل عليه عملية استيعاب النموذج الذي يتناسب مع طموحاته ويتطابق مع منط تفكري
العالقة القوية اليت تربط الفرد وجناح عملية التدرب يكمن يف ، 2قيم هذه الثقافة وتعلم مبادئها

غرس روح  إن إستطاعت يفباموعات اإلجرامية ومدى تأثري هذه األخرية على سلوكه ف
كسب عضو جديد يف  فالنتيجة تكون جد منطقية أييف وجدان الفرد اإلجرام والتحريض 

، وما يهيأ اإلجرامية ةومبادئ هذه اموع إثبات والئه وطاعته لقيمصفها وعلى هذا األخري 
ألوساط تبجل أو يسهل اخنراط األفراد يف املشروع اإلجرامي يف بعض األحيان هو انتسام 

يه أن لسلوكات اإلجرامية فالفرد الذي يعيش يف كنف عائلة حتترف اإلجرام يستحيل علا
ينجو من أخطبوط اإلجرام وكذلك الشاب الذي يصاحب أصدقاء يدمنون على تناول 

، على كل حال فإن أغلب الدراسات عليه النأي بنفسه عن هذا السلوكاملخدرات يصعب 
الذي يشكل أول  االختالطيرتبط ارتباطا وثيقا بعامل  تعلم اإلجرام واألحباث دلت على أن

ارمني الذين يشكلون عصابات اإلجرام يرتكبون عددا فجرامي خطوة يف تعلم السلوك اإل
  .3أكرب من اجلرائم باملقارنة مع ارمني الذي حيترفون اإلجرام حلسام اخلاص

  

                                                 
1 - Stéphane Quéré, Xavier Raufer, crime organisé, Presses Universitaires de France, Paris, 2005, p :13 
2 - Eamonn Carrabine, Maggy Lee, criminology: a sociological introduction, second edition, Routledge,  New 
york, 2009,  p :78 
3  - Maurice Cusson, op.cit, p : 91.   
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 فاعل الفرد مع الثقافة اإلجراميةت: ثانيا 

أيضا  اإلجرامي بل تظهرالسلوك  لتعلم لوحدها إن عملية االحتكاك لوحدها ال تكفي
وبشكل أكرب إىل عملية التفاعل والتبادل بني حمترف اإلجرام والشخص املرشح ألن احلاجة 

 ارم احملترف تقليدتتجلى هذه العملية يف قدرة ارم املبتدأ على يكون جمرما يف املستقبل، و
ولنجاح هذه العملية تلجأ اموعة اإلجرامية على تعريف الفعل اإلجرامي مبا يوافق أهوائها 

متاما عن املعىن العام الذي يضعه اتمع والقائم أساسا على  ارم املبتدأ معىن خمالف وتلقني
الفعل  ةردواجهة أفضل وسيلة ملمبدأ الشرعية واإلمتثال للقانون فيصبح تربير الفعل اإلجرامي 

  .1روح املسؤولية بكافة صورهالدى ارم  ختفتو االجتماعي
 رحلتنيتم وفقا ملاعل الفرد مع الثقافة اإلجرامية تعملية تفبناء على ما سبق فإن 

املهيأ واملستعد لإلجرام خيضع لعملية تلقني املعاين  الفرد تتلخص يف أن األوىل: مهمتني 
 أما الثانية وبعد التشبع باألفكار ،ه وحتبذهاجلديدة لإلجرام من قبل اموعة اليت تستحسن

الفرد مبصاحبة من هم أسبق منه يف اإلجرام بغرض اإلجيابية عن اجلرمية يقوم  والتفسريات
، ويف مرحلة ثالثة يقبل 2التطلع عن قرب لتقنيات الفعل اإلجرامي واكتساب املهارة اإلجرامية

على مرحلة االختبار دون تردد فيقوم مبفرده أو مبعية شخص آخر يتمتع مباضي إجرامي عتيد 
  .3على القيام بالفعل اإلجرامي وإعادة متثيله

للتعرف أكثر على طريقة تنظيم هذه اموعات اإلجرامية وحتديد طبيعة العالقات و
من خالل مالحظتهم يف رسم صورة مبسطة دارسوا علم اإلجرام اجتهد القائمة بني أعضائها 

ومن ضمن األعمال املنوه ا يف هذا اجلانب نذكر دراسة موريس كيسون  هلذا النظامودقيقة 
وقد "   morphologie sociale de la délinquanceاالجتماعية لإلجرام   البنية" واملوسومة 

  :         4متحورت هذه الدراسة حول نقطتني رئيستني
     Co-délinquanceاالشتراك يف ارتكاب الفعل اإلجرامي : أوهلما        

توصل هذا الباحث من خالل اإلحصائيات واألرقام املقدمة من خمتلف أسالك األمن 
أي العصابات أو اموعات ( من قبل شخصني أو أكثر املرتكبة  اجلرميةن معدل ارتكاب أ

                                                 
1 - Jean-Michel Bessette, crimes et culture, l’Harmattan, Paris, 1999 , p : 109 
2 - Ibid, p : 283 
3 -  Maurice Cusson, op.cit, p : 94 
4 - Ibid, p :97 
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، ويف رصده جلرائم املرتكبة من قبل شخص واحدامنه يف يكون أعلى ) اإلجرامية املنظمة 
من  مشركاءهلنشاط الشبكات اإلجرامية يف املدن تبني له أن متزعميها غالبا ما خيتارون 

واخلربة الالزمتني خلوض غمار العمليات اإلجرامية ويعود  تجربةتعوزهم ال الذينصغار السن 
  .1سبب ذلك أساسا لطابع التوجس وحب السيطرة الذي يتملكهم

     Réseauالشبكة اإلجراميةبنية  :ثانيهما        
إن البحث يف بنية الشبكة اإلجرامية يقتضي أوال حتديد العالقات اليت تربط بني خمتلف 

اموعة اإلجرامية فليس من الضروري أن يكون هناك ارتباط مباشر بني أفراد  أعضاء
تربطهم صلة قلما بينهم، فمثال مرتكيب جرمية السرقة فيما اموعة ذاا أو تعارف شخصي 

مباشرة مع جمرمني آخرين مهمتهم األساسية ريب األشياء املسروقة وحتصيل أمثاا ومبالغها 
باشر طاملا أن الغاية أو اهلدف هو امليف اجلرمية ال يتوقف على التعارف أي أن االشتراك 

واحد، ولذا يرى العديد من املهتمني بدراسة الظاهرة اإلجرامية وتأثرياا على سلوكات 
والذي تغذيه العصابات اإلجرامية املتنافسة يتوقف  فهم العنف املستشري يف اتمع األفراد أن

بني القائمة العالقات تني هامتني األوىل تتمثل يف حتديد طبيعة بشكل رئيسي على مسأل
ارمني املنتمني لنفس اموعة اإلجرامية أما الثانية فهي تتعلق بضبط وإدراك جممل 

اإلجرامية واليت تتنافس للسيطرة على أكرب  اموعاتالتجاذبات اليت قد تنشأ بني خمتلف 
يف العديد من األحياء اليت تشهد إرتفاعا مهوال يف نسبة  مساحة ممكنة من املدينة، وقد لوحظ

هناك فرص أكرب  كلما كان بني العصابات اإلجرامية كلما كان التنافس شديدا اإلجرام أنه
وصراعات والسيطرة تعود يف األخري عادة إىل اموعة اليت متتلك الوسائل  نزاعاتنشوب ل

   .2املادية والبشرية وقدرة أكرب يف التنظيم
      

 :الفرع الثاني 

 وسائل انتشار الثقافة اإلجرامية

لقد كثر احلديث عن ذيوع وانتشار الثقافة اإلجرامية بني خمتلف أفراد اتمع بشكل 
غري مسبوق ومل يعد خافيا أا أصبحت حاضرة يف بيوتنا وشوارعنا ومدارسنا ومرافقنا العامة 

                                                 
1 - Ibid, p :98 
2 - Gustave-Nicolas Fischer, op.cit, p : 42 -44 
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اجلديد يدفعنا إىل تدارس مسألة جد هامة  بصفة مستمرة ودون سابق إنذار، هذا الوضع
ر اليت تدعو إىل اإلجرام تتمثل يف البحث عن ماهية الوسائل اليت تعمل على نشر األفكا

  .وآليات إنتشارها وتشجعها
 دور وسائل اإلعالم في إنتشار الثقافة اإلجرامية :  أوال

ية أو بصرية أو مكتوبة تدرج املتوافق عليه هو أن وسائل االتصال احلديثة سواء كانت مسع إن
هو ما واحلجج اليت يستدل عليها  قيم الثقافة اإلجراميةنتقال بإضمن أهم الوسائل اليت تكفل 

التأثري املباشر الذي تتركه هذه الوسائل على نفسية أبانت عنه األحباث العلمية يف هذا الصدد ف
البصرية من شأا  – ئل السمعيةالوسااملنتشرة يف صورة العنف فمثال  ال غبار عنه األفراد

غرس فكرة خاطئة يف ذهن املتفرج مفادها أن الفرد يف حاجة إىل مثل هذا السلوك العدواين 
العنف ة صورلجوء إىل الطرق الشرعية والقانونية فالالسترداد حقه أو إلثبات وجوده دون 

 أساسا على التدمريمعني يقوم  ثقايف تساهم يف صياغة منوذجاليت ترمسها وسائل اإلعالم 
، ويتضح الدور السليب الذي تضطلع به وسائل اإلعالم يف 1وإنكار ذات اإلنسانية لآلخرين

أا تقضي على قدرة التفكري واإلدراك لدى اإلنسان وجتعله فريسة حللول جاهزة ال تتطابق 
، كذلك 2مع الواقع الذي يعيشه بل أسوا من ذلك جتعله يف وضعية صدام دائم مع هذا الواقع

توصلت العديد من الدراسات اليت تناولت موضوع العالقة بني الصورة وسلوك الفرد أن 
يون يرتب خماطر جسيمة من أمهها التلفزشاشة  أماموبدون انقطاع اجللوس لفترات طويلة 
   .3ية لديهتمييزخلق الشك يف القدرة الوإضعافه و اإلنسانتوجيه فكر 

التصال واإلعالم احلديثة بلغت درجات جد متقدمة من ن وسائل اويتضح لدينا اليوم أ
وأسلوب حيام وال يستطيع أي إنسان مهما كانت  القوة يف التأثري على طريقة تفكري األفراد

بالرغم من تدخل أجهزة الرقابة التابعة للدولة وحرصها املستمر و صفته أن يفلت من قبضتها،
بثه من أفالم ومسلسالت أو حىت تلك احلصص مما ت) خصوصا األطفال ( على محاية الفرد 

املوجهة لألطفال فإن ذلك مل مينعها من عرض بعض املشاهد أو احلوارات اليت تشجع وحترض 
على ارتكاب األفعال اإلجرامية وفقا ألسلوب معني يف اإلثارة بل أكثر من ذلك تدعو إىل 

                                                 
1 - E.Monn / M. Piattelli - Palmarini , pour une anthropologie fondamentale, Editions du Seuil, Paris, 1978, p : 
164. 
2 - Michel Wieviorka, La violence, HACHETTE Littératures, Paris, 2005, p :121. 
3 - Ibid, p : 128  
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خطابني متناقضني  الفرد يف مواجهةح فيصباملتفق عليها التمرد على القيم الثقافية واالجتماعية 
وضع نفسي وذهين غري مريح تفكريه مشتت وجيد املرء نفسه يف  حيمالن مضمونني خمتلفني

بلوغ إذا أراد الفرد وكمثال على ذلك فإن ، أن تتفقا أبدابني ثقافتني متعارضني ال ميكنهما 
من دون شك فإنه و صليةثقافته األتعصى عليه احلل وفق ما نشأ عليه يف ظل واس هدف معني

وهذا احلل قد جيده فيما تقدمه وسائل ال يتطلب جهدا كبريا  بديللن يتردد يف البحث عن 
  .1اإلعالم

أثارت  منافسة إعالمية وسيلةالسنوات األخرية األنترنت كبرز يف  على غرار التلفزيون
هذه الوسيلة  رافقت ظهوراإلبتكارات اليت الكثري من اجلدل والنقاشات ومن بني أهم 

إليها الولوج من دون إستثناء يتيح جلميع األفراد عامل افتراضي ل هاهو خلقالتكنولوجية 
، إن هذا القادم اجلديد أتاح أخذ نظرة وافية عنهام ثقافات وبإمكامجيع الوالتعرف على 

ادام جلميع أفراد املعمورة أن يتبادلوا األخبار واملعلومات وكل ما يتعلق خبصوصيام وع
وتقاليدهم ومل يعد عسريا على أي فرد أن يتعرف على أي ثقافة تزخر ا احلياة اإلنسانية 
مهما كان مصدرها أو طبيعتها، والالفت للنظر أن اإلنترنت بدأ شيئا فشيئا يفرض وجوده 
على حياة البشر ويف مجيع مناحي احلياة سواء كانت اقتصادية أو جتارية أو ثقافية بل أصبح 

س كل ااالت بدون إستثناء وهيأ مجيع األسباب والظروف لنشر خمتلف القيم الثقافية مي
وتسريب مفاهيم وجعلها يف متناول أكرب عدد ممكن من األفراد دون أن يكون لعامل السن أو 

، يف ظل هذا الزخم املتسارع مل تكن الثقافة 2اجلنس أو اللغة أو العرق حائال النتشارها
منأى عنه بل وجدت التربة اخلصبة واملناسبة لتنتشر دون حسيب وال رقيب بل اإلجرامية يف 

أصبحت تتسلل إىل منازلنا بكل سهولة ودون أن تثري أي انتباه واملدهش يف األمر أن أحدا مل 
يكن يتوقع ارتقاء هذه الوسيلة لتتحول إىل أداة فعالة يف تبادل اخلربات اإلجرامية والتحريض 

تكاب األفعال اإلجرامية، وملن أراد أن يتحقق يف األمر فعليه فقط أن يبحث والترغيب على ار
يف بعض املواقع اإللكترونية اليت تعد منابر لنشر الثقافة اإلجرامية وأداة لبلوغ األهداف 
اإلجرامية وقد وجدت هذه الوسيلة ضالتها يف استحداث ما يعرف بصالونات احملادثة أو 

                                                 
1 - Jean –Michel Lacroix, violence et télévision, presses de la Sorbonne nouvelle, Paris, 1997, p : 31 - 40  
2

 - Solange Ghernaouti Hélie, la cybercriminalité : Le visible et l'invisible, presses polytechniques et universitaires 
romandes, Lausanne, 2009, p :49 - 74 
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األفراد وبدون شروط مسبقة ميكنهم املشاركة والتحدث يف مجيع الدردشة املفتوحة فجميع 
 املرتبطة ذه الوسيلة القضايا اإلجراميةيالحظ أن اإلجرام ومبا فيها املواضيع بكل حرية 

، 1ايف الدول اليت تعرف رواجا يف استعماهليف تزايد مضطرد خصوصا على القضاء واملعروضة 
هذه الظاهرة أو على األقل التقليل يف كبح  يف خمتلف الدولاحلكومية  الرقابة أجهزةمل تفلح و

مل تكف هي النصوص التشريعية والقانونية الصادرة مؤخرا  كما أن من نسبها وتبعاا
لقطع الطريق أمام مروجي األفكار اليت تشجع على ارتكاب األفعال اإلجرامية وهذا  األخرى

أو ( اخلها واستحالة السيطرة عليها أو توجيهها نظرا طبعا لتعقد هذه الشبكة اإللكترونية وتد
  .  2)رمبا حفاظا على مبدأ حرية الرأي والتعبري يف الدول املتقدمة 

 آليات إنتشار الثقافة اإلجرامية:  ثانيا

تبدأ بفرض هيمنتها ومد خيوطها يف مجيع  اإلجراميةيبقى اآلن لنشري أن هذه الثقافة 
ليات اليت تدخل يف نطاق التأثري املستمر واملتواصل االجتاهات عن طريق جمموعة من اآل

  : يليوميكننا أن نعددها كما  املتعاملني معهمللمجرمني احملترفني على 
 :  instigationالتحريض  - 1

معتادوا اإلجرام والذين هلم سبق ارتكاب جرائم  صوهي عملية نفسية يباشرها األشخا
ربة إجرامية، ويالحظ يف الواقع املعاش أن مبختلف أنواعها على آخرين ليست لديهم أي جت

تنفيذها اجلرائم اليت يتورط فيها أكثر من شخص غالبا ما يكون العقل املدبر هلا والقائم ب
وصاحب التجربة أما الباقي فهم جمرد مبتدئني، والتحريض يعد مرحلة أساسية  األقدر واألقدم

روع اإلجرامي والذي تعد جلذب أكرب عدد من األشخاص الذين سيسامهون يف املش
عدد من مشاركتهم جد ضرورية خاصة يف اجلرائم املعقدة أو اليت دف إىل جين أكرب 

   .3املكاسب
  :   approbationاإلقرار - 2   

بعد أن يتحقق االنضمام إىل اموعة اإلجرامية وتبين ثقافتها تبدأ العملية الثانية من 
إقرار وتصميما من قبل املنتسبني اجلدد على الدفاع  املشروع اإلجرامي وهي أن يكون هناك

                                                 
1 - Ibid, p :95 
2 - Ibid, p :96 
3 - Maurice Cusson, la criminologie, op.cit, p : 94 
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عن قيم هذه الثقافة والذود عنها حىت وإن اقتضى األمر الدخول يف مواجهة مفتوحة مع 
اموعات املنافسة أو املسيطرة على الساحة االجتماعية مبا فيها الدولة وخمتلف مؤسساا 

   .1عت إىل ذلك الظروفإن د ةكما أن التضحية من جانب هذا الشخص مطلوب
  :  efficacitéليةعالفا - 3   

إن الفعل اإلجرامي حيتاج إىل نوع من املغامرة فأي خطأ غري حمسوب من جانب ارم 
سيكلفه غاليا وينهار بسببه املشروع اإلجرامي بالكامل، ولذا يالحظ على ارمني املنضوين 

مجيع تصرفام وجيعلهم يعيدون حسابام  احلذر واالحتياط يطبعأن حتت لواء هذه الثقافة 
مع االشتراك باستمرار، ومن أجل ضمان فاعلية أكرب يف تنفيذ اجلرمية يلجأ أغلب ارمني إىل 

آخرين عل أمل توفري أحسن الظروف وضمان أعلى فرصة لنجاح اجلرمية وهذا خبالف 
  .2دف املسطراجلرائم ذات الفاعل الوحيد اليت قلما ينجح صاحبها يف بلوغ اهل

  : justification التربير – 4   
إن إتيان السلوك اإلجرامي يتبعه دائما عملية دعائية يقوم ا ارم لتربير فعله، وعملية 

من شأا أن تعطي االنطباع بأن السلوك اإلجرامي كان أي ذريعة  التربير تعين البحث عن
عىن أدق أنه كان مضطرا لذلك وأن إرادته نتيجة منطقية وحتمية للوضع الذي يعيشه ارم مب

، ويف هذه النقطة بالذات تربز الثقافة 3مل تكن حرة يف اختياره هلذا الطريق اإلجرامي الشاذ
ال على التربير  تقوم على أساس تفسرياتارمون قيما مغايرة تعطي  اإلجرامية حيث يتبىن

، ومن اآلثار املباشرة واملترتبة على الذي حيكم سلوكات الناس العاديني الشرعية مبدأأساس 
الذي يأخذ شكل الثناء من قبل ارمني والتعاطف من  عملية التربير بروز ما يسمى بالتضامن

، وبناء على ما 4يظهر ارم كبطل يستحق التحية واإلحترامقبل قسم كبري من اتمع حيث 
مث يقتنع ا حياول  جيابية للجرميةاالات لتفسريالفرد الذي يكون حتت التأثري املستمر ل إنسبق ف

  .5متثيل هذا الفعل على أرض الواقع
  

                                                 
1 - Ibid, p : 94 
2 - Ibid, p : 94 
3- Christian Hoffmann, Olivier Douville, Alain Abelhauser, Pourquoi la psychopathologie clinique ?, 
l’Harmattan, Paris, 2005, p : 140 
4 - Ibid, p : 145 
5 - Ibid, p : 146 
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   الثانيخالصة الباب 

بالشخصية اإلجرامية والثانية تتعلق األوىل ملسألتني جد هامتني تطرقنا يف الباب الثاين 
شخصية املسألة األوىل فقد بذلنا جهدا كبريا لتحليل هذه الففيما خيص  بالثقافة اإلجرامية،
فقد تناولنا بكثري من التفصيل خصائصها ومساا األساسية ويف هذا السياق وكشف مكنوناا 

والفوارق اليت متيزها عن الشخصية العادية املنتشرة بكثرة يف احلياة اإلجتماعية كما أن 
مشلت أيضا تقفي أسلوب احلياة اإلجرامية للمجرم بالتعرض ألدق معاجلتنا هلذا املوضوع 

وقد  مع باقي األفراد داخل اتمع، تطبع حياته اليومية وطريقة تصرفه ومعامالته فاصيل اليتالت
أدرجنا يف هذا الباب كذلك جزءا خصصناه لبحث الصعاب اليت تعترض إجناز املشروع 

ويف خضم ذلك حاولنا إبراز رم والتحديات اليت تواجهه مبوجب ذلك من قبل ااإلجرامي 
اليت تربط ارم بالضحية ومن جهة أخرى ارم بالدولة املناط ا حماربة من جهة العالقة 

    .اجلرمية
أن هذا توصلنا لنتيجة مفادها الثقافة اإلجرامية و فبحثنا يف أما فيما يتعلق باملسألة الثانية

حاضرا وملموسا يف واقعنا اليومي وال ميكن بأي حال من األحوال نكرانه  أصبح املفهوم
، ويف سبيل شرح هذه الفكرة حاولنا تقدمي صورة واضحة عن هذه الثقافة وذلك هوجتاهل

كما أننا ونظرا ألمهية هذه املسألة  بتحديد مالحمها الرئيسة والعوامل املساعدة على نشأا
الثقافة وبيان خصائصه مع اإلشارة إىل طرق  حيتضن هذهتعرضنا لطبيعة الوسط الذي 

  .يف اتمع إنتشارهاإكتساا ووسائل 
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  :الباب الثالث
 مفهوم الجريمة ومدلوالتها 

 في مخيلة الفرد الجزائري 

دراسة مقارنة بين عامة الناس ورجال ( 

  )القانون 
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  الباب الثالث 
مفهوم الجريمة ومدلوالتهافي مخيلة الفرد 

 الجزائري 

دراسة مقارنة بين عامة الناس ورجال ( 
 )ون القان

بعد أن أينا القسم النظري ألطروحتنا نأيت اآلن على اجلانب التطبيقي هلذه الدراسة   
حيث ستكون لنا الفرصة إلختبار مجيع الفرضيات اليت مت طرحها يف املقدمة ومتت مناقشتها 
بكل موضوعية يف العناوين السابقة باإلعتماد طبعا على أهم املراجع العلمية املتداولة اليت 

كبت على دراسة الظاهرة اإلجرامية يف خمتلف اتمعات البشرية، ومن أجل إجناز هذا إن
العمل امليداين ومراعاة للتوجه النظري لألطروحة إرتأينا إختيار عينتني بشريتني كل واحدة 
منهما حتمل مواصفات وخصائص معينة خاصة ا وإنتقاؤنا هلاتني العينتني ذه الطريقة له ما 

لميا ومنهجيا فاهلدف األبرز وكما بيناه يف املقدمة هو قياس قدرة األفراد على إدراك يربره ع
ما يقومون به من أفعال بالنظر إىل القوانني السائدة يف اتمع املنظمة لسلوكيام اليومية من 

من جهة أخرى، وتشعبات  جهة والفضاء الذي يعيشون يف كنفه وما يشوبه من تعقيدات
إرتكز عملنا امليداين يف مرحلة أوىل على مجع أكرب قدر ممكن من املعلومات  وهلذا الغرض

األولية وامليدانية اليت من شأا أن تساعدنا على حسن إختيار أفراد العينة حمل الدراسة وكذا 
الصياغة الدقيقة لإلستبيان املزمع عرضه على هذه العينة املختارة وإستعنا إلجناز هذه املهمة 

ات القيمة لألستاذ املشرف على هذه األطروحة وبعض األساتذة املتخصصني يف علم بالتوجيه
اإلجتماع واألنثروبولوجيا كما نشري أننا ويف خضم هذه املرحلة أجرينا جمموعة من املقابالت 
واحلوارات التحضريية مع عدد من األفراد من خمتلف الفئات واإلنتماءات اإلجتماعية حىت 

لعقبات اليت قد تعترضنا يف إجرائنا ملعاينتنا امليدانية، يف األخري ويف تناولنا نتمكن من جتاوز ا
هلذا الباب سوف نقسمه إىل فصلني إثنني األول نعرض وحنلل فيه النتائج املتوصل إليها من 
دراسة العينة األوىل أما الفصل الثاين فسوف خنصصه للعينة الثانية وأهم النتائج املتوصل إليها 

م هذا الباب خبالصة تتضمن إجراء مقارنة بني النتائج املتوصل إليها يف الفصل األول مث خنت
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ملعاجلة املعلومات  SPSS 12ونذكر يف هذا الصدد أننا إستعنا بربنامج  والفصل الثاين
  . والبيانات احملصل عليها من أجوبة العينتني موضوع دراستنا امليدانية

  : الفصل األول 
 مثالتها مفهوم الجريمة وت

 في مخيلة األفراد  
         

خنصص هذا الفصل لعرض النتائج املتحصل عليها من دراسة العينة املختارة واليت 
ومن أجل الوصول إىل هذا املبتغى  ،حرصنا على أن تكون ممثلة جلميع أطياف اتمع

شأا أن تفيد  إستخدمنا اإلستبيان كأداة فعالة جلمع أكرب قدر ممكن من املعلومات اليت من
موضوع دراستنا، وقبل الولوج مباشرة يف عملية عرض النتائج وحتليلها نرى أنه من 
الضروري عرض ولو بشكل موجز ألهم عناصر وحمتويات اإلستبيان الذي مت عرضه على 

  :أفراد العينة فقد تضمن أربعة أجزاء رئيسية نوردها فيما يلي
ت العامة والشخصية املتعلقة بكل فرد شارك اجلزء األول خصصناه فقط جلمع البيانا

يف اإلجابة على األسئلة اليت يتضمنها اإلستبيان ومشلت هذه األسئلة أوال اجلوانب املتعلقة 
باحلالة الشخصية بالشخص املستطلع كاجلنس والسن واحلالة العائلية وقت إجراء البحث 

 موعة من النقاط األخرى اليت نراها جد امليداين مث نتعرض يف األسئلة الالحقة يف نفس اجلزء
ضرورية ملعرفة دقيقة ومفصلة للعينة حمل الدراسة وعلى هذا األساس ضمنا هذا اجلزء جمموعة 
من األسئلة تتعلق باملستوى الدراسي والعلمي جلميع األفراد الذين مشلتهم الدراسة باإلضافة 

األفراد الذين يتقاسم معهم املستطلع  كذلك للمهنة املمارسة وحمل اإلقامة وطبيعتها وجمموع
  .الفضاء املرتيل

اجلزء الثاين من اإلستبيان تضمن جمموعة من األسئلة املهمة اليت تصب كلها يف حتديد 
مكانة القانون يف خميلة األفراد ومدلوالته يف الثقافة املتداولة بينهم وبناء على ذلك إرتأينا طرح 

بإستجالء موقف األفراد ونظرم جتاه القانون والتحقق من  جمموعة من األسئلة منها ما يتعلق
مدى قدرته على ترمجة إرادة اتمع ومنها ما يرتبط مباشرة بدرجة فهم اخلطاب القانوين 
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وإمكانية إستيعابه من قبلهم، ويف هذا السياق وجهنا عددا من األسئلة مرفقة مبجموعة من 
فرصة لإلجابة املستطلع لعشوائية يف اإلجابة مع منح اإلختيارات املقترحة من جانبنا لتجنب ا

وفق منظوره اخلاص كما أدرجنا يف هذا اجلزء أسئلة دف إىل إختبار الثقافة القانونية لدى 
املستطلعني وكيفية جتاوم مع اخلطاب القانوين يف حالة ما إذا تعرضوا ألي إعتداء  األفراد

فة القانونية حاولنا من خالل األسئلة املوجهة ناجم عن سلوك إجرامي وخبصوص هذه الثقا
  .معرفة طبيعتها ومصادرها وأثرها على توجيه سلوك األفراد

اجلزء الثالث من اإلستبيان ناقش نقطة جوهرية يف هذا البحث تتمثل أساسا يف 
إستخالص مفهوم اجلرمية لدى املستطلعني ومتثالا يف خميلتهم، وهلذا الغرض قمنا بتوجيه 

عة من األسئلة اليت تتمحور بدرجة أوىل حول معرفة املفهوم الذي يناسب اجلرمية وفق جممو
رؤيتهم اخلاصة والتحقق من مدى إطالعهم على القوانني املعمول ا يف احلياة العامة 
والعقوبات املقررة يف حالة إرتكاب جرمية ما وباإلضافة إىل ذلك ومن أجل الكشف على 

فرد جراء وقوع أي جرمية يف اتمع حولنا معرفة نظرم إىل طريقة الشعور الذي ينتاب أي 
إنتشار اجلرمية وتقييمهم للظاهرة اإلجرامية يف الفضاءات اليت يقيمون فيها أو يرتادوا 
بإستمرار، ويف ختام هذا اجلزء آثرنا معرفة وجهة نظر أفراد العينة املستطلعة حول العوامل 

 التدابري الواجب اختاذها للوقاية من اجلرميةاب اجلرمية وما هي واألسباب اليت تؤدي إلرتك
  .وتبعاا اخلطرية

بناءا  لمجرم يف خميلة وثقافة األفرادلصورة اجلزء الرابع متحور باخلصوص على رسم 
على جمموعة من اإلجابات املقدمة من قبل املستطلعني وقد متت ترمجة هذا اجلزء إىل جمموعة 

إىل معرفة الصفات اليت يتمتع ا ارم وطريقة تصرفه يف احلياة اليومية من األسئلة دف 
حنو السلوك  هالدوافع املؤدية لرتوعوتعامله مع احمليط الذي يعيش فيه كما نشري أيضا إىل أهم 

، وحناول يف هذا اجلزء الكشف عن الكيفية اليت يلجأ إليها الفرد الذي حيترف اإلجرامي
روعه اإلجرامي وقبل أن خنتم هذا اجلزء عن طريق جمموعة من األسئلة اإلجرام يف بناء مش

لشخص املدان سابقا من نبني العالقة اليت تربط بني ارم والضحية املفترضة وكذا إمكانية ا
ومدى قدرته على إعادة  طرف القضاء بسبب جرمية ما العيش بشكل طبيعي يف اتمع

  . اإلندماج يف اتمع الذي يعيش فيه
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  :المبحث األول
 القانون ومدلوالته في ثقافة األفراد 

 

قبل أن نناقش وحنلل النتائج املتحصل عليها نرى أنه من الضروري حتديد أوصاف 
وخصائص العينة اليت خضعت هلذا البحث امليداين فمن حيث العدد إرتأينا أن نقنع أكرب عدد 

عية ومناطق إقامتهم ونلفت النظر إىل ممكن من األشخاص بغض النظر عن إنتماءام اإلجتما
أننا ولتسهيل عملية التواصل مع املتعاونني معنا على إجناح هذا البحث قمنا بتوزيع 
اإلستمارات عن طريق الربيد اإللكتروين وتلقي اإلجابات يف أغلبها كانت بنفس الطريقة مما 

تطلعني فقد كان يف حدود أتاح لنا فرصة توفري الكثري من اجلهد والوقت، وخبصوص عدد املس
 53,4بينما كانت حصة العنصر النسوي  % 46,6بلغت فيه نسبة العنصر الذكوري  464

تقريبا واملالحظة اليت جيب اإلشارة إليها وهي أن العنصر النسوي أبدين إهتماما كبريا  %
عن التعاون وجتاوبا الفتا للنظر باملقارنة مع الرجال الذين ويف حاالت كثرية كانوا ميتنعون 

حلجج بدت يل يف أغلبها غري مقنعة، أما فيما خيص العمر أو السن فقد كانت النسبة الكربى 
سنة وفيما خيص الفئات  35و 25من املستطلعني تتراوح أعمارهم بني  )  % 35حوايل ( 

  :العمرية األخرى فيمكن عرضها وفقا للجدول اآليت 
  
  
  

  السن النسبة المئوية
 %29,3 18-24
 %34,5 25-35
 %22,4 36-45
 %8,6 46-55
 %5,2 56-65

 %100,0  المجموع
  :  01جدول رقم 

  يبني الفئات العمرية ألفراد العينة  
املالحظ من خالل هذا اجلدول أن أغلبية املشاركني يف ملء اإلستمارة هم من 

يتوافق إىل حد ما مع  الشباب اليافع أي الفئة العمرية األكثر تعرضا لظاهرة اإلجرام وهذا
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تركيبة اتمع اجلزائري الذي يعد فيه الشباب الفئة الغالبة واملؤثرة وعليه فإن املعلومات 
املستقاة تكون أكثر مصداقية وواقعية ومع ذلك وحرصا منا على اإلملام باملوضوع بكل جدية 

ملتاحة لدينا وقد قمنا بتوزيع أكرب عدد ممكن من اإلستمارات على األفراد وبشىت الطرق ا
عملنا جاهدين على إشراك مجيع الفئات العمرية األخرى، نأيت اآلن على احلالة العائلية اليت 
كان عليها كل مشارك يف اإلستبيان بتاريخ إجراء هذه الدراسة فبعد املعاجلة والتحليل بينت 

 من املتزوجني % 44 يف مقابل % 56 اإلجابات أن احلالة الغالبة هي حالة العزوبية بنسبة 
وهذا له ما يربره من الناحية اإلجتماعية واإلقتصادية فاليوم أغلب األفراد من كال اجلنسني 
يقبلون على الزواج يف سنة متأخرة نوعا ما وذلك ألسباب متعددة يرجعها بعض الباحثني 

دين اليت اإلجتماعيني إىل طول فترة الدراسة خصوصا بالنسبة للمرأة اليت إقتحمت مجيع امليا
كانت يف السابق حكرا على الرجال وتدل اإلحصائيات اليت تقدمها مثال وزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي أن العنصر األنثوي حاليا هو الذي حيوز على حصة األسد من مقاعد 
، 1الدراسة يف اجلامعة وهذا الوضع اجلديد له تبعاته على النظام األسري واحليايت يف اتمع

منهم ليس لديهم أوالد بينما الباقون  % 63بالرجوع إىل حالة املتزوجني فاملالحظ أن و
          :     فتتوزع النسب كما يلي

  

  
  : 01رسم بياين رقم 

  يبني لنا احلالة العائلية ألفراد العينة حمل الدراسة    
                                                 
1 - Kamel Kateb, « Ecole, Population Et Société en Algérie », l’Harmattan, Paris, 2005, p : 151-153 
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  : تحليل النتائج
  

أن تكوين العائلة احلالية من خالل هذا الرسم البياين يتضح لدينا ومن دون شك 
خيتلف جوهريا عن ما كانت عليه يف املاضي فنادرا ما نصادف عائلة كبرية العدد وإن حدث 
ذلك فإنه ال يعدو أن يكون إال إستثناءا عن القاعدة وهذا النوع األخري بدوره بدأ يعرف 

  .تراجعا حمسوسا خصوصا يف املدن واملراكز احلضرية الكربى
د مسألة املستوى العلمي الذي يتمتع به املستطلع وقبل عرض النتائج نتوقف اآلن عن  

وحتليلها نشري إىل أنه صادفتنا ظاهرة غريبة نوعا ما تتمثل يف إقبال أصحاب املستوى العلمي 
العايل على اإلشتراك يف هذا البحث امليداين باملقارنة مع باقي األفراد أصحاب املستويات 

األحيان أبدوا حتفظات على هذا النوع من األحباث والرسم البياين  الدنيا الذين يف كثري من
  .       التايل يبني لنا املستوى العلمي جلميع املشاركني يف هذا البحث وفق نسب مئوية

  

  
  :02رسم بياين رقم 

  مي ألفراد العينة حمل الدراسة    يعلتيبني لنا املستوى ال
  

  : تحليل النتائج
  

نسبة الغالبة تعود ألصحاب املستويات العالية باملقارنة مع املستويات على العموم فإن ال
من جمموع  % 23األخرى فاملستوى اإلبتدائي واملتوسط والثانوي جمتمعة ال متثل سوى نسبة 
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تشمل األفراد الذي أجروا تكوينا خارج املؤسسات  %4املستطلعني ويضاف إىل ذلك نسبة 
ذلك يف مراكز التكوين املهين مثال أو يف مراكز خاصة  العلمية السابقة الذكر سواء كان

إمتنعوا عن تقدمي أية معلومات ختص  % 2متخصصة، وجتب اإلشارة كذلك أنه توجد نسبة 
  .      مستواهم الدراسي رمبا ألسباب شخصية أو نظرا لسهوهم عن مأل اخلانات

فهي تأخذ أشكاال متعددة  فيما خيص املهن اليت ميتهنها املشاركون يف إجناز هذا العمل  
وتتوزع على جمموعة من األعمال والوظائف نذكرها تباعا ووفقا للنسب املعروضة يف الرسم 

  :البياين كما يلي 
مستخدم يف مؤسسات عامة  -مهن حرة - تاجر - موظف -أستاذ جامعي –عامل  –إطار   

  .  أو خاصة
  

  
  : 03رسم بياين رقم 

  ل الدراسة    لنا مهن أفراد العينة حم يبني
  

يشار كذلك ومن خالل الرسم البياين املبني أعاله أن هناك طائفة مهمة تبلغ نسبتها 
  :سباب التاليةألال متارس أي مهنة البتة وذلك راجع ل %44حوايل 
    % 29مواصلة الدراسة اجلامعية بنسبة  -
 % 14البطالة بنسبة  -
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   % 1بنسبة  التقاعد -
البيانات املقدمة يتماشى إىل حد ما مع الواقع اإلجتماعي إن توزيع املهن والوظائف حبسب 

  . واإلقتصادي الذي يعيشه الفرد يف اتمع اجلزائري
أما اآلن فنتناول حمل إقامة كل مشترك فمن خالل الرسم البياين أدناه يتضح أن   

ة       فيما يتوزع الباقون على اإلقامة يف شق ) % 61بنسبة ( أغلبيتهم تقيم يف مرتل عادي 
يف جمملها تساير التقسيم  اناتيوهذه الب  ) % 13بنسبة ( أو يف فيال )  % 26بنسبة ( 

  .اإلجتماعي والطبقي الذي مييز اتمع اجلزائري
    

  
  : 40رسم بياين رقم 

  لنا طبيعة حمل إقامة أفراد العينة حمل الدراسة     يبني
  

قي اجلزائريني تؤمن بامللكية الفردية للمساكن وال تزال األغلبية الساحقة من املستطلعني كبا
من املشاركني يف اإلستجواب أي أن غالبيتهم  %78فوفق الرسم البياين املوايل تظهر نسبة 

اليت تلجأ )  % 22حوايل ( متيل إىل تفضيل ملكية العقار حمل السكن يف مقابل نسبة ضئيلة 
  .إىل كراء السكنات نظرا حلالتها املادية املتردية
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    : 50رسم بياين رقم 

  لنا صيغة اإلقامة لدى أفراد العينة       يبني
وخبصوص عدد األفراد املقيمني بالسكنات سواء تعلق ذلك باألسرة الواحدة أو عدة أسر تقيم 

أعضاء  5يف نفس السكن فالبيانات تظهر أن األغلبية الساحقة من األسر تضم أقل أو يساوي 
هناك توجه عام لدى األسر اجلزائرية يف اإلستقالل عن العائلة الكبرية يف صفوفها مما يعين أن 

يقيمون يف أسر مكتظة نوعا ما مما يشري إىل أن )  %40ما نسبته ( واملمتدة يف حني أن الباقي 
  .      أزمة السكن ال زالت تؤرق غالبية اجلزائريني والرسم البياين يوضح ذلك

  

  
  : 60رسم بياين رقم 

  عدد أعضاء عائلة املستطلع املقيمني معه يف نفس حمل اإلقامة     لنا يبني
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فقد حرصنا أن يشمل أكرب عدد ممكن من  للمستطلعنيوفيما يتعلق بالتوزيع اجلغرايف 
املناطق سواء على املستوى احمللي أو الوطين وذلك بإدراج عدة واليات يف دراستنا كون أن 

ة ال تقتصر فقط على جهة معينة دون أخرى ومن الظاهرة اإلجرامية أصبحت ظاهرة وطني
هذا املنطلق سعينا قدر اإلمكان على إطالع أكرب عدد ممكن من األفراد على املستوى الوطين 

  :  وقد مشلت الدراسة أفرادا يقيمون يف عدة مناطق خمتلفة كـ 
، املدية، تلمسان بدرجة أوىل واملناطق التابعة هلا إداريا، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت

  .األغواط، اجلزائر العاصمة، بشار، عني متوشنت
والرسم البياين التايل يظهر بشكل واضح اإلنتماءات اجلغرافية جلميع أفراد العينة املختارة 

 .   وإن كانت والية تلمسان هي حاضنة أكرب عدد من املستطلعني
  

  
  : 70رسم بياين رقم 

  العينة حمل الدراسة     لنا اإلنتماءات اجلغرافية ألفراد يبني
  

بعد اإلنتهاء من دراسة خصائص وصفات العينة حمل الدراسة ننتقل إىل العناصر اليت   
أثارت إنتباهنا ودفعتنا إىل تبين جمموعة من الفرضيات وعليه إرتأينا تقسيم هذا املبحث بالنظر 

وإىل أي مدى  إىل البحث امليداين إىل مطلبني رئيسيني األول خنصصه للخطاب القانوين
يستطيع األفراد إستيعابه وفهمه بينما يف املطلب الثاين فسنركز فيه على إستجالء املعرفة أو 
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الثقافة القانونية املكتسبة ودورها يف التأثري على سلوكات األفراد الفردية والقرارات اليت 
  .     يتخذوا يف حيام اليومية

 

  :المطلب األول
 من قبل األفراد  الخطاب القانوني وفهمه

 

تطرقنا يف بداية حبثنا إىل طريقة صياغة اخلطاب القانوين وكيف أن املشرع يف بعض 
األحيان ينفصل عن الواقع املعاش لألفراد ويتشبث فقط برؤيته النظرية البحتة فيما يعرف 
بالفلسفة القانونية مما ينجر عنه وضع غري مستساغ يتمثل يف صعوبة إستيعابه من قبل 

خاطبني به، ومن أجل تأكيد أو نفي هذه الفرضية قمنا بتضمني اإلستبيان جمموعة من امل
األسئلة تصبوا كلها إىل إستجالء العالقة بني اخلطاب القانوين ودرجة فهمه من قبل 
املستطلعني وهلذا الغرض إرتأينا تقسيم هذا املطلب إىل جمموعة من الفروع يتناول كل واحد 

  .منها مضمون معني
 

 : الفرع األول 

 قدرة األفراد على إستيعاب الخطاب القانوني 

إرتأينا أن نقسم هذا الفرع إىل عنوانني إثنني األول نصنف فيه األفراد الذين 
بإستطاعتهم فهم اخلطاب القانوين أما الثاين فنتناول فيه درجة فهم وإستيعاب النص القانوين 

والثقافية، وهذا دائما يف إطار اإلجابة عن ومدى جتاوبه مع مقومات حيام اإلجتماعية 
  .األسئلة اليت يتضمنها اإلستبيان املرفق ذا البحث

 تصنيف األفراد بحسب قدرتهم على فهم النص :  أوال
 القانوني

من أجل إختبار قدرة األفراد على إستيعاب وفهم النص القانوين قمنا بتوجيه سؤال 
إلجابات احملصل عليها وفقا للرسم البياين الظاهر يف يتضمن جمموعة من اإلختيارات فكانت ا

أن إدراك النص القانوين )  %37حوايل ( األسفل، فقد أبدت النسبة األكرب من املستطلعني 
وفهمه هي خاصية تنحصر فقط لدى رجال القانون فتشعب احلياة اليومية وكذا العدد اهلائل 

فرد العادي غري مؤهل أوال ملعرفتها وثانيا الذي ال حيصى من النصوص القانونية جيعل من ال
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فتعتقد أن فهم اخلطاب القانوين )  %35حوايل ( لفهما وفك شفرا، بينما الفئة الثانية 
يقتصر فقط على املثقفني فقط وذلك راجع إىل طبيعة النص القانوين من جهة وحبكم املناصب 

ئم والتعامل بالنصوص القانونية اليت يتوالها هؤالء من جهة أخرى كما أن اإلحتكاك الدا
من  %26جيعلهم أقدر الناس على فهم اخلطاب القانوين، ويف املرتبة الثالثة واملقدرة حبوايل 

املشاركني يف إجناز هذا البحث امليداين فريون أن القانون يف مستوى فهم مجيع األفراد بدون 
نوين فإنه على األقل يعي إستثناء فأي شخص تتاح له الفرصة لسماع أو قراءة أي نص قا

ويستوعب أهم أحكام النص القانوين واملشرع يف صياغته ألي نص قانوين حيرص دائما على 
إستعمال ألفاظ وعبارات بسيطة حىت تكون يف متناول مجيع األفراد كما أنه ويف السنوات 

ية واسعة األخرية وقبل تطبيق أي نص قانوين تلجأ السلطة اإلدارية إىل عملية حتسيس وتوع
من  % 2لفائدة اجلميع لتجنب أي سوء فهم حمتمل للنصوص القانونية، ويف األخري مل يبد 

املستطلعني أي رأي خبصوص هذه النقطة رمبا ذلك راجع لعامل التردد وعدم القدرة على 
حسم موقفهم جتاه هذه املسألة، ويالحظ كذلك من خالل اإلجابات املقدمة أن النسب جد 

ا بينها وتظهر من دون شك التفاوت يف الرؤى لكن املتفق عليه وهو أن اخلطاب متقاربة فيم
القانوين يتميز بنوع من التعقيد جيعل إستيعابه من قبل اإلنسان العادي شبه مستحيل وهذا ما 

  .تؤكده البيانات اليت ختص هذا الرسم البياين
     

  
  : 80رسم بياين رقم 

  اخلطاب القانوين      على فهم وإستيعاب لنا تصنيف األفراد القادرين يبني
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وإذا أمعنا جيدا يف النتائج املتحصل عليها فنجد أن املستوى التعليمي املنخفض ميكن 
أن يكون عامال مهما يف جهل اإلنسان لبعض األحكام والنصوص القانونية السارية املفعول 

احملظورة وبالتايل يصبح أكثر وجيعله غري قادر على التمييز بني السلوكات املباحة واألخرى 
  .إندفاعا حنو اإلجرام وبدون تردد

 درجات فهم الخطاب القانوني: ثانيا 

األفراد  ومن أجل حتديد درجة وقوة اخلطاب القانوين وتأثريه على طريقة تفكري
  :      1وتصرفام قمنا وفق اجلدول اآليت بقياس جمموعة من املتغريات نناقشها تباعا فيما يلي

دون ب
 إجابة

5  4  3  2  1  0   حبسب رأيك

0,9 5,2 4,3 12,9 27,6 36,2 12,9 

إيل أي درجة اخلطاب القانوين يتم فهمه
 من طرف اتمع

0,9 2,6 9,5 22,4 31,0 25,0 8,6 

إيل أي درجة  يتوافق القانون مع الواقع
 اإلجتماعي لألفراد 

1,7 5,2 15,5 25,9 22,4 18,1 11,2 

فق القانون مع قيمإيل أي درجة يتوا
 اتمع 

0,9 4,3 6,9 19,0 29,3 28,4 11,2 

إيل أي درجة القانون يتم تطبيقه يف 
 اتمع 

1,7 10,3 16,4 24,1 19,0 17,2 11,2 

إيل أي درجة ميكن للدولة محاية األفراد
 عن طريق القانون

0,9 4,3 6,9 19,0 29,3 28,4 11,2 

بيقإيل أي درجة الدولة مسؤولة عن تط
 القانون

0,8 18,1 9,5 17,2 19,8 24,1 10,3 

إيل أي درجة يلتزم أعوان القضاء 
 بتطبيق القانون....) شرطة،(

  : 20جدول رقم 
  درجات فهم اخلطاب القانوين  

  
                                                 

 يتضمن هذا الجدول مجموعة من الدرجات آل درجة منه تعكس قوة وتأثير آل متغير بمعنى أدق إذا إختار المستطلع الدرجة الخامسة مثال فذلك -  1
في البحث يرى أن هذا العامل أو المتغير له درجة تأثير آبير على طريقة تفكير األفراد وتصرفاتهم والعكس الصحيح بمعنى أن يعني المشارك 

من هذا المقياس فهو يعرب عن رأيه في استبعاد أي تأثير لهذا العامل على طريقة تفكير األفراد  0المستطلع إذا إختار تصنيف العامل في الدرجة 
       .وتصرفاتهم
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  :حتليل النتائج 
 :درجة فهم اخلطاب القانوين  - 1

أغلب من خالل اإلجابات املقدمة من طرف املشاركني يف البحث يتضح لدينا أن 
األفراد جيدون صعوبة يف فهم حكم أي قاعدة قانونية أصبحت نافدة فأعلى نسبة يف هذا 

تصنف يف الدرجة األوىل من ضمن سلم  ) من إجابات األفراد 36,2%حوايل  ( اال 
حيتوي على مخس درجات أي أن درجة إستيعام وفهمهم للنص القانوين هي ضعيفة جدا  

من األفراد فهمهم للخطاب القانوين هو معدوم  12,9%ته حوايل  ويضاف إىل هؤالء ما نسب
أي أم غري قادرين متاما على جماراة األحكام والنصوص القانونية، بينما ) درجة صفر ( متاما 

( تظهر نسبة ضئيلة من األفراد املستطلعني على قدرم على إستيعاب اخلطاب القانوين عموما 
  .) % 5,2و  %4,3

  : فق القانون مع الواقع اإلجتماعي لألفراددرجة  توا - 2
بالرجوع إىل اجلدول أعاله يتبني لنا أن درجة تناغم القانون مع الواقع اإلجتماعي 
والثقايف لألفراد ال خيتلف كثريا عن النتائج احملصل عليها يف العنوان السابق، فبحسب أجوبة 

من سلم  2واملوافقة للدرجة  % 31 حوايل( املشاركني يف هذا البحث فإن نسبة معتربة منهم 
يرون أن القانون ال يعرب بالضرورة على واقعهم اإلجتماعي وال يسايره على ) الدرجات 

باملئة واملقابلتني على التوايل  % 8,6و  % 25( اإلطالق وميكن إضافة النسب التالية 
قة عيشهم والتنظيم هم أيضا يعتربون أن القانون ال يتماشى مع طري) للدرجتني صفر وواحد 

الذي يتوقون إليه، ويف األخري تظهر نسب ضئيلة من املستطلعني أن القانون املطبق          
 2,6و  % 9,5(  يناسب احلياة اإلجتماعية ويساهم يف تنظيم النظام اإلجتماعي بشكل فعال 

  ).باملئة واملقابلتني على التوايل للدرجتني رابعة واخلامسة  %
 :القانون مع قيم اجملتمع  درجة توافق  - 3

إن املشرع غالبا ما حيرص يف تقريره ألي قاعدة قانونية املصاحل العليا للمجتمع ومن 
ضمنها على وجه اخلصوص القيم اإلجتماعية والثقافية للمجتمع ويف هذا السياق كانت 

و  2 ما يقابل درجتني % 48,3حوايل ( اإلجابات املقدمة من طرف املستطلعني يف عمومها 
ترى أن القانون ال يتوافق بشكل املطلوب مع القيم السائدة يف اتمع ) من سلم الدرجات  3
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تعترب ) ما يقابل درجتني صفر و واحد على التوايل   % 29,3حوايل ( يف حني أن ما نسبته 
فئة أن القانون ال يعري أي إهتمام يذكر هلذه القيم مما جيعل تقبله يشكل حتديا كبريا، أما ال

فهي )  على التوايل  5و  4املقابلتني لدرجتني  %5,2و  %15,5املمثلة هنا بنسبة ( الثالثة 
ترى عكس ذلك متاما فالقانون بالنسبة إليها يتوافق ويتماشى مع القيم اإلجتماعية والقانونية 

  .          اليت يثمنها األفراد يف حيام اإلجتماعية
  : عدرجة تطبيق القانون يف اجملتم - 4

إن القانون بإعتباره قاعدة إجتماعية دف إىل تنظيم احلياة اإلجتماعية لألفراد يفترض 
أن يكون تطبيقه على درجة عالية من الفعالية والصرامة ولقد أظهرت البيانات احملصل عليها 
من طرف أفراد العينة موضوع دراستنا أن هناك قسم كبري منها أظهر عدم رضاه على طريقة 

من ) على التوايل  2و 1و 0واملوافقة للدرجات  % 68,9حوايل ( القانون فما جمموعه تطبيق 
املستطلعني أبانوا على وجود خلل يف تطبيقه إىل درجة أم يشككون يف الصرامة اليت جيب 
أن يتميز ا أثناء تطبيقه على مجيع األفراد ويف مجيع احلاالت، ويف مقابل ذلك ترى ما نسبته 

أن القانون يف جممله بتم ) على التوايل  5و  4و  3واملوافقة للدرجات  % 30,2حوايل ( 
  .تطبيقه بشكل مناسب ووفق ما متليه الضرورة اإلجتماعية

  :  درجة محاية الدولة لألفراد عن طريق القانون  - 5
يعترب الكثري من رجال القانون أن الدولة متثل الضمانة األساسية حلماية األفراد يف 

عامالم اليومية وحتقيق ذلك يكون عن طريق القانون وقواعده التنظيمية وإلختبار خمتلف م
هذا املتغري أدرجنا سؤال يتعلق ذه النقطة وكانت اإلجابات تتراوح عموما بني إلقاء 

من املستطلعني   %50,8وهذا ما أكده حوايل ( املسؤولية كاملة على الدولة حلماية األفراد 
بينما النسب الباقية من املستطلعني فهي ختفف نوعا من ) لى التوايل ع 5و 4و  3بدرجة 

 %11,2( إلتزام الدولة حيال هذه املسألة وهو املعرب عنه يف هذا البحث بالنسب التالية 
  ).من سلم قياس الدرجات  2و  1و  0واملوافقة للدرجات   %19و  %17,2و

 :درجة مسؤولية الدولة يف تطبيق القانون  - 6
داخل اتمع فمن الطبيعي أن يكون  األفرادالدولة هي الراعي األساسي حلقوق  مبا أن

دورها يف تطبيق القانون جد هام ويتناسب مع حضورها الدائم يف حياة اتمع وخبصوص 
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هذه املسألة أظهرت أجوبة املكونني للعينة حمل الدراسة تفاوتا يف الرؤى واملواقف فمن 
على أن الدولة مسؤولة نسبيا على  % 29,3لبحث أبان ما نسبته جمموع املسامهني يف هذا ا

تطبيق القانون مبعىن أدق أن األفراد يتحملون ولو جزئيا مسؤولية تطبيق القانون أما يف جانب 
فريون  ) على التوايل 5و 4 ما يوافق درجة% 4,3و  % 6,9بنسبة ( آخر وهو املعرب عنه هنا 

ذه املسؤولية وهذا لن يعفيها مهما كان احلال من القيام أن الدولة تتحمل بدرجة كبرية ه
ذه املهمة على أكمل وجه، أما النسبة الباقية من اإلجابات املقدمة فترى أن الدولة ال ميكنها 
لوحدها بتحمل أعباء تطبيق القانون فجميع األفراد معنيون ذه املهمة وإن كان ذاك 

  .بدرجات متفاوتة نسبيا
  :             عوان القضاء بتطبيق القانون درجة إلتزام أ - 7

ميكن القول أن أعوان القضاء بإختالف إنتماءام ومهامهم ميثلون املؤشر األكثر دقة 
ومصداقية يف قياس درجة تطبيق القانون يف احلياة العامة وهلذا أدرجنا هذا العامل يف دراستنا 

تبني لنا أن هناك نسبة جد هامة من املستطلعني  امليدانية، وبالنسبة للنتائج احملصل عليها فإنه ي
شرطة، درك أو أعوان ( ترى أن أعوان القضاء على إختالف مشارم )  % 24,1حوايل ( 

ال يلتزمون كما جيب لتطبيق القانون وهذا من شأنه أن يترك ) مطلعون مبهام الضبط القضائي 
لقانون بدرجة أوىل بينما النسب الباقية آثارا جانبية على األفراد ونظرم للمكلفني بتطبيق ا

واملوافقة للدرجات وفق اجلدول أعاله فهي تتراوح بني تأييد موقف إلتزام أعوان القضاء يف 
  .تطبيق القانون وهي متثل نسبة أقل من تلك اليت ترى عكس ذلك

 

 :الفرع الثاني 

 موقف األفراد في حالة 

 الوقوع ضحية جريمة ما 

األفراد مع اللجوء إىل القانون يف حالة التعرض أو الوقوع ضحية  ملعرفة مدى جتاوب  
جرمية ما فإن مواقفهم تباينت حبسب اجلرائم املرتكبة واملالحظة األولية تشري إىل أن ذلك 
يرتبط ارتباطا وثيقا خبطورة اجلرمية املقترفة فإن كان الفعل اإلجرامي ال ينطوي على مساس 

فإن املوقف الذي يتخذه ال خيرج عن نطاق رد الفعل واملعرب عنه  خطري حبياة الفرد أو أمواله



 294

هنا بالدفاع الشرعي املناسب لفعل اإلعتداء بينما يف احلاالت األخرى فيكون املوقف مغاير 
متاما ومسايرا لإلجراءات القانونية اليت يتيحها النظام القانوين يف مثل هذه احلاالت واليت 

ون، ويف اجلدول املوايل سنحلل أهم األجوبة اليت قدمها املشاركون تندرج يف إطار تطبيق القان
  . يف ملء إستمارات األجوبة

  

 ال افعل شيئا
أودع شكوى لدى مصاحل 

 الشرطة

أحد أفراد عائليت أو ( استعني باملقربني مين 
 )أصدقائي 

 سأدافع عن نفسي

  رد الفعل المناسب
  
  
  

  الوقوع ضحية جريمة   

%6,9 %19,0 %16,4 % 57,8 
 إذا كنت ضحية اعتداء خفيف

%0,9 %69,0 %17,2 %12,9 

إذا كنت ضحية اعتداء و أصبت 
 بضرر بالغ

%8,6 %75,0 %6,0 %10,3 
 إذا تعرضت للسرقة

%11,2 %78,4 %7,8 %2,6 
إذا كنت ضحية نصب و احتيال 

13,8% %78,4 %7,8 
 

 اذا قتل احد اقربائى 

  : 30جدول رقم 
  د يف حالة وقوع ضحية جرمية موقف األفرا

  :حتليل بيانات اجلدول 
 : دون ضرر يذكر يف حالة الوقوع ضحية إعتداء خفيف - 1

إن اإلعتداءات اخلفيفة املقصود ا هنا هي تلك اجلرائم البسيطة اليت ال تبلغ حد 
العنف املفرط أو ذات اجلسامة الكبرية وهي تشمل عادة جرائم الضرب واجلرح اخلفيف 

، وبالنسبة للنتائج احملصل 1يوما دون أن تقترن بظرف مشدد أو أكثر 15يتجاوز  الذي ال
الدفاع عن النفس هي الوسيلة املتاحة والوحيدة للفرد يف  يرون أن  % 57,8 عليها فإن

مواجهة اجلرمية دون احلاجة إىل مساعدة الدولة أو اللجوء إىل الطرق القانونية كإيداع 
                                                 

  .مكرر من قانون العقوبات الجزائري 442و 442وهي المنصوص عليها في المواد  -  1
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املستطلعني أن طلب من  % 16,4دة من الوضع السابق يعتقد شكوى مثال، وبدرجة أقل ح
ألجل رد اإلعتبار يعد الوسيلة األنسب ) أفراد العائلة أو األصدقاء ( املساعدة من األقرباء 

أن إيداع شكوى يرون  املستطلعنيمن  19,0%ملواجهة ارمني، ويف احلالة الثالثة حوايل  
ض إلعتداء خفيف فإشراك الدولة وفق هذا املنظور تقتضيه اإلجراء املالئم يف حالة التعر يعد

املصلحة اإلجتماعية لتجنب أي إنفالت أمين ال حتمد عواقبه، ويف األخري يرى عدد من 
أنه ال داعي  ) 6,9%حوايل  ( املستطلعني وإن كانت نسبتهم ال ترقى إىل النسب السابقة 

على إعتبار أا شائعة يف جمتمعنا وال تتطلب  إلختاذ أي موقف إجيايب جتاه مرتكيب هذه األفعال
  .إجراءا ردعيا كبريا

 :للضحية  ابات بالغةكن خلف إصيف حالة الوقوع ضحية إعتداء ل - 2
تظهر البيانات املدونة يف اجلدول السابق أن تعرض الضحية إلعتداء وإصابتها بضرر 

املفهوم القانوين ينطبق يوم وهو يف  15بالغ والذي غالبا ما يقترن حبدوث عجز ألكثر من 
إىل إختيار )  % 69حوايل ( عليه وصف جنحة جيعل أغلب املشاركني يف ملء اإلستمارة 

الطريق القانوين واملتمثل يف إيداع شكوى أمام اجلهات القضائية املختصة فهو حبسبهم الوسيلة 
 مقابل ذلك أظهر ، ويف1األنسب لرد اإلعتداء وردع ارم على إقترافه هلذا السلوك اإلجرامي

املستطلعني يرون أن التعرض إلعتداء آمث خيوهلم ويعطيهم املربر يف من   % 12,9حوايل 
اإلقتصاص من اجلاين بطريقتهم اخلاصة دون التفكري يف اإللتجاء إىل الطريق القانوين يف حني 

، فمن اجلاينيؤيدون اللجوء إىل األقارب لرد إعتداء  املستطلعنيمن   %  17,9أن هناك نسبة 
خالل ما سبق يتضح أن تدخل الدولة بكل ثقلها جد ضروري إذا بلغت اجلرمية مستوى 
معني من اخلطورة حبيث يصبح الفرد يف هذه احلالة غري قادر على دفع الضرر ألسباب 

  .متعددة
        :جرمية سرقة  يف حالة الوقوع ضحية - 3

أن اللجوء إىل اجلهات   ) % 75حوايل ( يف هذه احلالة تظهر أغلب اإلجابات 
القضائية املختصة يعد الوسيلة األنسب يف حال الوقوع ضحية جلرمية السرقة ومرد ذلك يف 
األغلب لعدم إمتالك الوسائل الكافية لتعقب اجلاين وضبطه فالدولة هي الوحيدة والكفيلة 
                                                 

  من قانون العقوبات الجزائري 264أنظر المادة  -  1
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) % 10,3وايل ح( إلحضار اجلاين وتقدميه للعدالة كما أن هناك نسبة ضئيلة من املستطلعني 
ترجح اإلتكال على النفس ملنع متكني اجلاين من إمتام فعله اإلجرامي وذلك دون احلاجة 
إلبالغ اجلهات املختصة ورد فعل الضحية قد يكون عرضيا أو متعمدا ويف مجيع األحوال فإن 
إتيان مثل هذا السلوك قد ينجر عنه تبعات خطرية ليس على اجلاين فحسب بل قد يشمل 

  .  لضحيةحىت ا
 :جرمية النصب أو اإلحتيال  يف حالة الوقوع ضحية - 4

كما يف اجلرمية السابقة فإن الوقوع ضحية النصب واإلحتيال جيعل أغلبية املستطلعني  
يفضلون إيداع شكوى لدى اجلهات املختصة ملتابعة اجلاين وإسترداد )  % 78,4حوايل ( 

د منطقيا وصائبا إىل حد ما خصوصا أن أمواهلم أو أمالكهم ويف نظري أن هذا املوقف يع
الواقع املعاش يؤكد إزدهار هذا النوع من اجلرائم يف املناطق احلضرية، ويف اجلهة املقابلة 

إستعدادها للقيام بعمل فردي إلستعادة أمواهلم يف )   % 2,6حوايل ( أبدت نسبة جد ضئيلة 
  .حالة وقوعهم ضحية جرمية النصب واإلحتيال

    :جرمية قتل  ضحيةأحد األقرباء وع يف حالة الوق - 5
كما جرت عليه العادة فإن أفراد العينة يفضلون تدخل الدولة يف حالة وقوع أحد 
األقرباء ضحية جرمية قتل عمدي فاألغلبية الساحقة ترى أنه ال مناص يف مثل هذه احلالة أن 

تويل األمر بأنفسهم وإال تترك العدالة تأخذ جمراها فليس من املنطقي أن يعهد ألقرباء الضحية 
)  %7,8حوايل (حلت الفوضى وعم اخلراب، واملالحظ أيضا أن هناك نسبة ال ميكن جتاهلها 

من تؤيد العدالة اخلاصة أي اإلقتصاص من اجلاين مباشرة دون املرور بأجهزة الدولة وهذه 
  .النسبة من األجوبة هلا دالالت رمزية يف احلياة اإلجتماعية

    

 :الث الفرع الث

 القانون وتمثيله إلرادة المجتمع

إن القانون يف نظر الباحثني األنثروبولوجيني يعد عنصرا أساسيا يف النسق الثقايف ال   
غىن عنه ويفترض فيه أن يكون مترمجا إلرادة مجيع األفراد وأن يكون موضوع إتفاق مجيع 

ن ندرج سؤال يتعلق مبدى األطراف واألطياف املشكلة للمجتمع ومن هذا املنطلق إرتأينا أ
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إرتباط القانون وإندماجه يف ثقافة األفراد فالنتيجة احملصل عليها كانت مفاجئة وغري متوقعة 
من املستطلعني إمتنعوا عن اإلدالء بآرائهم فيما  % 40وعاكست كل التوقعات فما نسبته 

جتاه القانون يف إشارة  يتعلق ذه املسألة بينما باقي اإلجابات يف أغلبها إختذت موقفا سلبيا
إىل أنه ال ميثل بالضرورة إرادة اتمع وال يعرب عنه بشكل حقيقي ويف األخري كانت فئة قليلة 
اليت ترى أن القانون هو ترمجة إلرادة اتمع دون شك يف ذلك، وسنكتفي يف هذا اجلانب 

  .البياين املوايلبعرض آراء األفراد الذين أبدوا موقفا جتاه القانون من خالل الرسم 
  

  
  : 90رسم بياين رقم 

  لنا موقف األفراد من مدى متثيل القانون إلرادة اجملتمع  يبني
  

  :حتليل النتائج 
  :من خالل هذا الرسم البياين ميكننا أن نصنف اإلجابات إىل عنوانني رئيسيني   
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    :   القانون ال يعرب بالضرورة عن إرادة اجملتمع  - 1
أن القانون يتعارض مع إرادة اتمع وال  % 30ترى ما نسبته من جمموع املستطلعني 

يعرب بشكل صحيح عن الواقع الذي يعيشونه وال حيقق كذلك الغاية اليت من أجلها وجد 
  :وميكننا ترتيب اإلجابات الواردة يف هذا الشأن كما يلي

أنه ال  تمعامع إرادة متاما القانون املطبق حاليا يتعارض  من اإلجابات ترى أن 14% -
يأخذ املعطيات اإلجتماعية والثقافية بالشكل املطلوب وال يساير تطور حياة األفراد 

    . كما ينبغي
بصفة  بعض القوانني غري عادلة وغري مطبقة على اجلميعمن اإلجابات ترى أن  12% -

متساوية أي أنه يعاب على ممارسي العدالة وبعض أعوان القضاء اوم يف تطبيق 
 .ونالقان

واليت تتمتع مبزايا  القانون يف خدمة أقلية داخل اتمع من اإلجابات تعتقد أن % 8 -
تفضيلية واملالحظ على هذه اإلجابة أا مل تبني هلا طبيعة هذه الفئة لكن املستنتج من 
ذلك وهو أن هذه األقلية تكون غالبا من األغنياء وأصحاب الدخل امليسور وهلم تأثري 

 .   اة اإلجتماعيةبارز على احلي

ال يعدو أن يكون إال صوريا أو  القانونترى أن وجود  املقدمة من اإلجابات  3% -
نظريا فاملعايش لواقع احلياة اليومية يكتشف صدور عدد هائل من القوانني واللوائح 
واألنظمة دون أن تقترن مبتابعة جادة ومستمرة من قبل السلطات اإلدارية والقانونية 

 .وكل إليها مبثل هذه املهاماملختصة امل

املؤسسات القانونية املوكل إليها صياغة القوانني ال املستطلعني يعتقدون أن  من 2%  -
كما ينبغي ويعزى ذلك حبسب آراء هؤالء إىل إنفصال املشرع عن  تقوم بدورها

 .الواقع احلقيقي املعاش

قوانني الوطنية يف جمملها املقدمة من قبل أفراد العينة تشري إىل أن ال من األجوبة 2%  -
مستنسخة من القوانني األجنبية وباخلصوص الفرنسية وهذه اإلجابة يف حد ذاا تؤكد  
أنه يوجد ال بأس به من األفراد من ميلكون إطالعا ومعرفة بالنظام القانوين السائد يف 

 .اتمع
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- 1% ا يف ا تمع والدولة ال متت من جمموع األجوبة املقدمة يرى أن القوانني املعمول
بأي صلة بالشريعة اإلسالمية السمحاء وهذا يشري إىل أن طائفة من اتمع تكن 
إحتراما ال بأس به جتاه الدين اإلسالمي ومقتنعة متاما بأن القوانني مهما كانت طبيعتها 
جيب أن تستمد روحها من الشريعة اإلسالمية السمحاء وكل ما يتعارض مع ذلك 

 . ريبمآله الفشل ال

    :   اجملتمع هو ترمجة إلرادة  القانون - 2
من املستطلعني يعتقدون أن  % 18كما هو مبني يف الرسم البياين أعاله فإن ما نسبته 

القانون يف شكله احلايل يعد موافقا ومتماشيا مع احلياة اإلجتماعية وهو يفي بالغرض 
  :ابات وفق الشكل اآليتالذي من أجله مت إنشاؤه وجتاوبا مع هذه الفكرة جاءت اإلج

فمهما  اعيةمضروري لتنظيم احلياة اإلجتهو  القانوناملستطلعني يرون أن  من 13% -
كانت نقائصه وعيوبه فهو ال خيرج عن اإلطار العام فتجاهله أو إنكار أمهيته هي جمرد 

 .أوهام واتمع مهما كانت وضعيته فهو لن يتخلى عن القانون

بأن القانون يعد ضمانة أساسية لتحقيق العدالة بني مجيع يرون  املستطلعنيمن  % 5  -
األفراد فلواله حللت الفوضى وعمت الرتاعات دون أن جتد هلا حال ولذا فالقانون ميثل 

 .صمام أمان لإلستقرار اإلجتماعي فال أحد ميكن أن حيل حمله مهما إجتهدنا
 

 :الفرع الرابع 

 إحترام القانون واإللتزام به

ة الدالالت الرمزية اليت حيتفظ ا األفراد عن القانون بإعتباره أحد أهم من أجل معرف
العناصر الثقافية اليت يقوم عليها النظام الثقايف الذي يوجه سلوك ومنط التفكري لدى عامة 
األفراد إرتأينا أن ندرج يف اإلستبيان املوزع على أفراد العينة سؤال يتعلق برؤيتهم اخلاصة 

لقانون مع تقدمي جمموعة من األجوبة اإلختيارية باإلضافة إىل منحهم إمكانية وموقفهم جتاه ا
تقدمي إجابة من طرفهم واهلدف املراد بلوغه هو إختبار فرضية أن القانون ميثل يف وجدان 
مجيع أفراد اتمع جوهرا أساسيا ال ميكن اإلستغناء عنه أبدا، معظم اإلجابات كانت منطقية 

ية مع األجوبة اإلختيارية لكن بنسب متراوحة وامللفت للنظر أن معظم إىل حد ما ومتماش
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اإلجابات كانت متفقة على نفس املوقف وهذا ما سيؤكده الرسم البياين املوايل فإنه يوضح 
  .   لنا بشكل دقيق أهم األجوبة املختارة ونسبها املئوية

       

 
 : 10رسم بياين رقم 

  قانون    لنا نظرة أفراد العينة لل يبني
  :حتليل النتائج 

من املستطلعني أن القانون هو مرادف للتوازن اإلجتماعي  % 60حوايل  يعتقد -
واإلستقرار الذي حتتاجه احلياة اإلجتماعية وبالتايل ال ميكن يف أي حال من األحوال 
تقبل وضع يتسم بالغموض والتخبط وتظهر النتيجة العريضة املتحصل عليها صحة 

    .هذه الفرضية
أكدت بأن القانون يعرب عن قناعة  منها  % 17من ضمن األجوبة املختارة جند أن  -

شخصية  لدى صاحبها فاإلنسان املعاصر جيب أن يعترف بفضل القانون على تطوير 
 .منط عيشه وال ميكن فصله عنه مهما كان األمر

تماعية يعد ومن األسباب اليت تضمن التعايش الدائم بني األفراد داخل احلياة اإلج -
اليت إعتربته أساسا إلكتساب اإلحترام والتقدير  ) % 13حوايل ( القانون بالنسبة للفئة 

 .من طرف اجلميع شرطا ضروريا ال ينبغي اإلستغناء عنه
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يعتقدون أن إحترامهم )  % 7حوايل ( وخبالف ما سبق فهناك عدد من أفراد العينة  -
يت قد تنجر عن خمالفته مبعىن أدق فإم للقانون مرده جتنب اجلزاءات والعقوبات ال

يفضلون اإلنصياع ألوامر القانون بدل التعرض للعقوبات وما يترتب عليه من فقدان 
 .مركزه داخل اتمع

املستطلعني فإن القانون ال يعدو أن يكون من  % 1وكإستثناء للقاعدة العامة ففي نظر  -
حلريتهم الشخصية وهو ميثل ديدا إال شكال من أشكال سلب حلرية األفراد وتضييقا 

 .للمصاحل الفردية
ويف األخري ومن ضمن األجوبة اليت إقترحها بعض املستطلعني وفق رؤيتهم اخلاصة  -

وهو أن القانون يكرس مبدأ العدالة الواجب توفره يف اتمع فال ميكن أن يكتب هلذا 
   .األخري واإلستمرارية من دون هذا املبدأ
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  :المطلب الثاني 
الثقافة القانونية المكتسبة ودورها في 

 التأثير على سلوكات األفراد
 

إن السلطات اإلدارية والقانونية يف اتمعات اإلنسانية احلديثة حترص دائما على تعميم   
الثقافة القانونية بني مجيع أفرادها وتستعني يف ذلك مبجموعة هائلة من الوسائل ليتمكن 

من التعامل بكل مرونة مع النظام القانوين املنظم للحياة اإلجتماعية وقد إجتهدت مواطنوها 
هذه األنظمة يف متكني الفرد من بعث ثقافة قانونية وافرة متكن منتسبيها من التواصل مع 
احمليط الذي يعيش فيه، ومن هذا املنطلق إرتأينا أن خنترب حدود هذه الثقافة القانونية لدى 

املتعاونني مع حبثنا امليداين ونبحث كذلك يف أهم مصادرها ويف األخري حناول  أفراد العينة
  .  معرفة ما إذا كان إكتساب هذه الثقافة من شأنه أن حيد من ظاهرة اإلجرام

    
 

 :الفرع األول 

 حدود الثقافة القانونية لدى األفراد

ني والتعامل ا إرتأينا أن من أجل إختبار ثقافة األفراد املستطلعني يف اإلملام بالقوان  
نوجه سؤاال يتعلق مبدى معرفتهم باألحكام والعقوبات املطبقة على بعض اجلرائم الكثرية 
اإلنتشار يف اتمع خصوصا يف السنوات األخرية ومن ضمن اجلرائم اليت وقع عليها اإلختيار 

  :نذكرها تباعا كما يلي
، جرمية الضرب واجلرح، جرمية االحتيالالنصب و ، جرمية القتل، جرمية السرقةجرمية 
  .التزوير
 :  جرمية السرقة  - 1

قبل أن نناقش النتائج احملصل عليها نذكر أن العقوبة املنصوص عليها يف قانون العقوبات 
  :من قانون العقوبات اجلزائري هي  350طبقا لنص املادة 
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نة إلى خمس ك له يعد سارقا ويعاقب بالحبس من سختلس شيئا غير مملوامن آل " 
لمياه س اختالالعقوبة على اتطبق نفس دج، و 500.000لى دج إ 100.000مة من ابغرسنوات و

  . " ءلكهرباز والغاوا
  

  
  : 11رسم بياين رقم 

  يبني حجم املعرفة القانونية ألفراد العينة فيما خيص جرمية السرقة    
  

  :حتليل النتائج 
بني أعاله أن أغلب املستطلعني ال ميلكون الالفت للنظر ومن خالل الرسم البياين امل

  % 43أدىن دراية بالعقوبة املوقعة على مرتكب جرمية السرقة وبلغت هذه النسبة حوايل 
وهي تعد نسبة جد عالية مما يظهر لنا أن الثقافة أو املعرفة القانونية لدى أغلب األفراد هي 

ة والقراءة األولية هلذه اإلجابات جد متواضعة، بينما باقي اإلجابات فهي جاءت جد متفاوت
  :حتيلنا إىل النتائج التالية

  من اإلجابات املقدمة جاءت موافقة لروح النص القانوين املشار إليه أعالهفقط  % 2 -
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من املستوجبني كانت إجابام قريبة نوعا ما من احلكم الوارد يف النص  % 11 -
 3احلبس من سنة إىل  - سنة أشهر إىل 6احلبس من : واإلجابات مشلت ( القانوين 
 ). سنوات 6إىل   4احلبس من  - سنوات 5إىل   3احلبس من  - سنوات

من اإلجابات ترى بأن احلكم الوارد يف مثل هذه القضايا هو قطع اليد طبقا  % 7 -
ألحكام الشريعة اإلسالمية الغراء وهنا نستنج أن بعض األفراد يبدون حتمسا وتعاطفا 

 .ملا هلذا األخري من تأثري على عقول الناس وتفكريهممع الدين اإلسالمي 
من أعضاء العينة من أشار إىل الغرامة كعقوبة مكملة جلرمية احلبس وهذا يف حد  % 7 -

ذاته يعد إشارة قوية على عدم تفاعل الناس يف أغلبهم مع النصوص القانونية الصادرة 
 .وعدم مباالم ذا الشأن

 :   القتلجرمية  - 2
عرض للنتائج املتحصل عليها بالتحليل واملعاجلة نذكر يف هذا اإلطار العقوبة أن نت قبل

من قانون  261املوقعة على جرمية القتل يف حكمها العام كما هي واردة يف نص املادة 
  :العقوبات اجلزائري كما يلي 

  "  باإلعدام آل من ارتكب جريمة القتل أو قتل األصول أو التسميميعاقب " 
األولية اليت ميكن أن نشري إليها يف هذا الصدد فإا تربز بأن الثقافة القانونية  املالحظات

ألعضاء العينة حمل الدراسة فيما يتعلق بعقوبة جرمية القتل هي جد حمدودة وكانت األحكام 
الصادرة من قبلهم جد خمففة باملقارنة مع ما ورد يف النص القانوين األصلي، وملزيد من 

 .ناقش هذه األجوبة طبقا ملا هو وارد يف الرسم البياين املوايلالتوضيح سوف ن
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  : 12رسم بياين رقم 

  يبني حجم املعرفة القانونية ألفراد العينة فيما خيص جرمية القتل    
  

  :حتليل النتائج 
املقترحة يتطابق مع مضمون النص القانوين وهي عقوبة  من جمموع اإلجابات % 10 -

ع اجلرمية السابقة يتبني لنا أن هناك فئة ال بأس ا من املستطلعني اإلعدام وباملقارنة م
من ترى أن جرمية القتل ال عقوبة يتساوى معها من حيث درجة القوة إالّ اإلعدام 

وهذا املوقف ينطبق أيضا على األفراد الذي إختاروا يف إجابتهم حكم القصاص       
 .) % 1حوايل ( 

عقوبة جرمية القتل العمد هي السجن املؤبد وهذا  من املستطلعني يرون أن % 28 -
احلكم هو صائب نسبيا على إعتبار أن مرتكب جرمية القتل قد يعاقب ذا اجلزاء يف 

 . 2مكرر  263إىل  254حاالت خاصة كما هو وارد يف املواد من 
أفراد العينة مقتنعون بأن السجن هي العقوبة اليت يقررها القانون يف حال  من % 25 -

إرتكاب جرمية القتل العمد وفيما يتعلق بتحديد مدة العقوبة فقد كانت األجوبة غري 
يفسر موقف هذه الفئة على أن املشرع  سنة و 20إىل  5جازمة وهي تتراوح بني من 

 .الوطين غالبا ما يتسامح مع ارم القاتل إلعتبارات قانونية وسياسية
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متكنهم من معرفة العقوبة املناسبة جلرمية من جمموع أفراد العينة أظهروا عدم  % 34  -
القتل وهذا يبني بشكل واضح كما هو الشأن يف اجلرمية السابقة أن هناك نسبة كبرية 

 .من األفراد جتهل متاما موقف القانون جتاه أي جرمية مرتكبة
 :   النصب واإلحتيالجرمية   - 3

سط احلضري وتعرف يف تعد جرمية النصب واإلحتيال من أهم اجلرائم الشائعة يف الو
السنوات األخرية تزايدا مضطردا، ومن أجل إختبار حدود املعرفة أو الثقافة القانونية املتعلقة 
ذه اجلرمية نذكر بأن املشرع جرم هذا السلوك وأقر خبصوصه عقوبة جزائية حددا املادة 

كثر ى وبغرامة سنوات على األ 5من قانون العقوبات باحلبس من سنة على األقل إىل  372
  .      دج 20000إىل  500من 

  : ووفق الرسم البياين املوايل سنناقش النتائج احملصل عليها كما سيأيت 
  

 
  : 13رسم بياين رقم 

  حجم املعرفة القانونية ألفراد العينة فيما خيص جرمية النصب واإلحتيال  يبني
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  :   حتليل النتائج 
مل يستطيعوا حتديد العقوبة املقررة جلرمية النصب من أفراد العينة املستطلعة  % 50 -

واإلحتيال ولو بالتقريب وهذه النتيجة جد متوقعة على إعتبار أن هذه اجلرمية رمبا 
 .تعترب أقل تأثريا على الرأي العام داخل اتمع باملقارنة مع اجلرميتني السابقتني

قيقة وهذه الفئة من آراء العينة جانبت الصواب وأعطت إجابات غري د  % 20 -
حاولت أن جتيب على السؤال حبسب معرفتها السطحية هلذه اجلرمية ونشري كذلك أن 
التعريف الذي يعتقده أفراد هذه العينة خيتلف جذريا عن التعريف القانوين املدون يف 

 .قانون العقوبات
فقط من األجوبة املقدمة كانت قريبة جدا من التعريف القانوين وتعد هذه  % 28 -

النسبة مهمة باملقارنة مع اجلرائم السابقة ومع ذلك فإن املنحى العام يؤكد ضحالة 
 .املعرفة القانونية لدى أغلب أفراد العينة

 :   الضرب واجلرح العمدجرمية  - 4
إن جرمية الضرب واجلرح العمد تعد من أقدم اجلرائم اليت عرفها اإلنسان وأكثرها إنتشارا 

لبشرية ماضيا وحاضرا ودون شك مستقبال، وهلذا السبب آثرنا وشيوعا يف مجيع اتمعات ا
أن خنترب املعرفة القانونية لدى العينة حمل الدراسة ومناقشة النتائج احملصل عليها وقبل عرض 

سنوات  5حيدد عقوبة من سنة إىل  264النتائج نذكر أن قانون العقوبات يف نص املادة  
دج وهذا يف حالة ما إذا نتج عن هذا الفعل عجز  500000إىل  100000وغرامة قدرها من 

تظهر النتائج احملصل ) 14رقم ( يوم، ويف الرسم البياين املوايل  15كلي عن العمل ألكثر من 
  .      عليها
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  : 14رسم بياين رقم 

حجم املعرفة القانونية ألفراد العينة فيما خيص جرمية  يبني إن هذا الرسم البياين
  لعمدالضرب واجلرح ا

 :حتليل النتائج 
من جمموع آراء أفراد العينة ال ميلكون إجابة شافية عن مضمون العقوبة  % 54 -

الواجب توقيعها على مرتكب جرمية الضرب واجلرح بالرغم من أن هذه اجلرمية هي 
كثرية احلدوث يف اتمع ومن املفترض أن كل فرد أو على األقل أحد معارفه أو 

   .ذا النوع من اجلرائمأقاربه قد تعرضوا هل
األجوبة كانت بعيدة نوعا ما عن اجلزاء املقرر يف قانون العقوبات وبالرغم  من % 36 -

من احملاولة فإننا نستنتج أن هناك قصور يف الثقافة القانونية لدى أغلب أفراد العينة رمبا 
 .حبكم عدم وجود تواصل بني املشرع القانوين واملكلفني بتطبيقه

ن املستطلعني من كانت إجابام متطابقة إىل حد ما مع النص القانوين فقط م  % 9 -
الوارد يف قانون العقوبات وهذه النسبة تعد جد ضئيلة باملقارنة مع العدد اإلمجايل 

  . ألفراد العينة
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 :   التزويرجرمية   - 5
مسية جد نظرا لتدخل الدولة وتنظيمها للمعامالت بني األفراد كان اللجوء إىل الوثائق الر

ضروري لتفادي البطء يف اإلجراءات ورتابتها غري أن هذه الطريقة يف التنظيم مل تسلم من 
بعض األخطار ولعل أمهها تعرض الوثائق الرمسية املتداولة لعملية التزوير والتالعب يف حمتواها 

 6من  من قانون العقوبات هي احلبس 222والعقوبة املوقعة يف هذه احلالة طبقا لنص املادة 
رسم (  دج ويبني املخطط البياين 15000إىل  1500أشهر إىل ثالث سنوات مع غرامة من 

  :أهم النتائج احملصل عليها كما يلي  ) 15بياين رقم 
من جمموع اآلراء املعلن عنها غري مدركة لقيمة العقوبة املوقعة على مرتكب  % 58 -

العقوبة وهذه النسبة تظهر بشكل هذه اجلرمية وإن كانت يف الغالب على دراية بطبيعة 
 .قاطع على جهل أغلب أفراد العينة لألحكام القانونية املنظمة ملعامالم اليومية

من املستطلعني يفشلون يف حتديد العقوبة املوقعة على مرتكب اجلرمية ولو   % 42 -
د املعقول بالتقريب وتبعا هلذه النتيجة فإن الثقافة القانونية يف جمملها ال ترتقي إىل احل

الذي ميكن أفراد العينة من التعامل بكل سهولة مع األنظمة واللوائح القانونية اليت 
  .     تنظم حياة األفراد واليت ال ميكن اإلستغناء عنها أبدا

  

  
  : 15رسم بياين رقم 

  حجم املعرفة القانونية ألفراد العينة فيما خيص جرمية التزوير يبني
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شك أن املعرفة القانونية بالنسبة ألغلب املستطلعني متواضعة  تظهر جممل النتائج وبال
جدا حىت بالنسبة للجرائم األكثر إنتشار وشيوعا يف اتمع ولنا أن تساءل وبكل موضوعية 
عن األسباب احلقيقية اليت تقف وراء هذه الظاهرة غري الصحية يف اتمع وسوف نتناول هذه 

  .اهللا املسألة يف الفقرات الالحقة بإذن
 

 :الفرع الثاني

 مصادر الثقافة القانونية لدى األفراد

قبل أن نتعرض إىل مصادر الثقافة القانونية لدى الفرد واليت إكتسبها من خالل تعايشه    -
وتفاعله داخل الوسط اإلجتماعي إرتأينا أوال أن خنترب موقف األفراد من ضرورة أو 

دهم بالفعل على مسايرة الثقافة العامة أمهية إكتساب هذه الثقافة من عدمه وهل تساع
اآليت سنستطلع أهم  16رقم  السائدة يف اتمع، وعليه ومن خالل املخطط البياىن

  .  النتائج احملصل عليها وحنللها فيما بعد
  

  
  : 16رسم بياين رقم 

  أمهية إكتساب ثقافة قانونية من طرف األفراد يبني
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  :حتليل النتائج 
م البياين يتضح لدينا وبشكل قاطع أن أغلب األفراد يتفقون على من خالل هذا الرس  

أمهية إكتساب ثقافة قانونية تساعدهم على اإلملام وفهم النظام القانوين الذي مييز اتمع 
  :وعلى هذا األساس 

من املستطلعني أن إكتساب معرفة قانونية أولية هو جد ضروري يف احلياة  % 64يرى  -
 :سباب اليت إستندوا عليها لتبين هذا احلكم تتخلص يف اليومية للفرد واأل

وهذا ما ميكن مالحظته بالفعل يف احلياة : يف اتمع  غياب ثقافة قانونية - أ
 .اليومية فاحلد األدىن من املعرفة القانونية جد مطلوب

يرى عدد من أعضاء العينة :  احلياة املدنية العصرية تتطلب ذلك  -  ب
 يتميز بالتعقيد والتشابك فال ميكن ألي املدروسة أن العصر احلايل

شخص عادي جيهل األحكام القانونية األساسية املسرية تمع ما أن 
يستطيع العيش فيه وينطبق هذا احلكم باخلصوص على املناطق احلضرية 

 .الكربى أو املدن
يعتقد عدد من املستطلعني أن إمتالك حد : جتنب إرتكاب اجلرائم    -  ت

القانونية يساعد الفرد على جتنب إرتكاب جرمية ما يف  أدىن من املعرفة
املستقبل سواء بإدراك اجلزاء الذي قد ينجر على القيام مبثل هذا الفعل 
فيتراجع عن موقفه أو متييزه لبعض األفعال اإلجرامية اليت مل يكن يدري 

 .من قبل بأا جمرمة
املعرفة اجليدة تبدو للوهلة األوىل أن :  معرفة احلقوق والدفاع عنها  -  ث

للقانون تساعد الفرد على الدفاع عن حقوقه بشكل جيد هذا صحيح 
من ناحية لكن من ناحية أخرى فإنه جينب الفرد اللجوء إىل وسائل غري 
قانونية وال يستسيغها النظام اإلجتماعي املنظم حلياة األفراد فمن غري 

نه تعرض جلرمية املنطقي أن يلجأ الفرد إلرتكاب جرمية قتل مثال رد أ
 .سرقة ما
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إن اخلري والشر هي ثنائية أبدية تسيطر على تفكري :  الشر منري متييز اخل - ج
اإلنسان منذ القدم والزالت فاإلنسان غالبا ما حياول تبسيط األمور اليت 
حتيط به من كل جانب وفقا هلذه الرؤية وبالتايل فالقانون ميثل إطارا 

ن مالزما للقانون وكل ما خيالفه عد شرا لتحقيق هذا املبدأ فاخلري من كا
 .وبالنتيجة فإن إكتساب ثقافة قانونية يندرج ضمن هذه الرؤية

إرتبط القانون منذ األزل :  قرارتيساعد على إستباب النظام واإلس - ح
بفكرة النظام العام يف اتمع وبالتايل املهمة األساسية املسندة له هي 

زالت هذه الفكرة مسيطرة اليوم على احلفاظ على األمن واإلستقرار وال
عقول الكثريين من الناس فمعرفة القانون ولو بشكل سطحي من شأنه 

 .أن يغرس يف وجدان األفراد إحترام القانون وتبجيله
حبسب هؤالء فإن املعرفة اجليدة بالقانون يعكس :  جمتمع راقي ومنظم - خ

اتمعات  درجة الرقي لدى صاحبه وعلى هذا األساس ينظر البعض إىل
اإلنسانية املتطورة على أا إستطاعت بإمتياز يف تلقني مواطنيها األحكام 
القانونية األساسية املطلوبة للعيش بكل إرتياح وفعالية يف اتمع احلديث 
وبدون أن تعترض طريقهم أي صعوبة لفهم األنظمة القانونية املطبقة 

 .فيها مهما كانت معقدة
عينة أن إكتساب ثقافة قانونية ال يعد ضروريا فحسب بل هو من أفراد ال % 32يرى  -

واجب يتعني على كل مواطن أن يبذل جهده فيه لكي يبلغه وتظهر استطالعات 
 :املستطلعني أن األسباب اليت دفعتهم إلختاذ املوقف هو 

إن إرتكاب أي جرمية : ما  تنجر على إرتكاب جرمية قد معرفة املخاطر اليت - أ
سيطة قد ينجم عنها تبعات خطرية ليس على ارم ما مهما كانت ب

والضحية فحسب بل يتعداه إىل مجيع أفراد اتمع، واملالحظ وفق هذا الرأي 
أن عدم اإلطالع على الوصف اإلجرامي للفعل وجهله باآلثار املترتبة عليه 

 .قد يشجع ارم على إرتكاب اجلرمية دون خوف أو ندم
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فرد داخل  املسؤولية امللقاة على عاتق كل جزء منمعرفة القانون هو  -  ب
إن كل فرد يقبل العيش يف وسط إجتماعي جيب أن يلتزم بالقواعد : اتمع 

اليت حتكمه فال خيار أمامه سوى اإلذعان ملثل هذه القواعد ومبا أنه يف اتمع 
احلديث يعد القانون أبرز هذه القواعد فعلى كلى فرد تقع عليه املسؤولية يف 

 .رفة النص القانوين وفهمه من جهة ومن جهة أخرى اإللتزام بهمع
تقتضي احلياة اإلجتماعية أن يكون الفرد :  حىت ال يكون الفرد مهمشا -  ت

حائزا ملكانة إجتماعية معينة فال ميكن بأي حال من األحوال أن يعيش 
منفصال عن اتمع، ومن أجل هذه الغاية يتعني عليه املضي قدما يف فهم 

يعاب األنظمة واللوائح القانونية السارية املفعول اليت متكنه من حتقيق وإست
 .مبتغاه بكل سهولة وفعالية

العيش بتناغم مع باقي األفراد الذين يقامسهم الوسط اإلجتماعي  -  ث
إن املميز للحياة املشتركة هو وجود تنافس بني مجيع األفراد بدون : والثقايف

كثري من األحيان شكل صراع حول  إستثناء وهذا التنافس قد يأخذ يف
املصاحل قد يكون له تأثري سليب على إنسجام اتمع ومن أجل حل هذا 
املشكل يتعني على األفراد اإلستنجاد بالقانون وختفيف هذا الرتاع إىل احلد 

 .األدىن دون أن يؤدي إىل اإلضرار بالتناغم اإلجتماعي
متثل فئة قليلة بالنظر إىل سابقاا فهي وهي  املستطلعنيمن جمموع األفراد  % 4أما  -

مبعىن أدق أن القانون هو جمرد  ال يغري من األمر شيئاترى أن إكتساب ثقافة قانونية 
فكرة خيالية ال توجد إال يف ذهن املشرع أو من وضعها فهذه القاعدة لن جتد طريقها 

ء ال حاجة وليس للتنفيذ إال ناذرا أو يف حاالت خاصة جدا وبالتايل ووفق رأي هؤال
 .من الضروري إكتساب معرفة قانونية مسبقة

على أفراد  أما فيما خيص مصادر الثقافة القانونية وبغرض تسهيل اإلجابة فقد إقترحنا
العينة جمموعة من اإلختيارات ميكنهم إختيار أكثر من جواب حبسب إقتناعهم الشخصي مع 

وميكن تصنيف اإلجابات احملصل عليها  فسح اال هلم بإضافة مصدر آخر يرونه أساسيا،
  :اآليت  04رقم  وفق اجلدول
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  : 04رقم  جدول

  يبني مصادر الثقافة القانونية ألفراد العينة

  

  :حتليل النتائج
أن ) إختاروا نفس اإلجابة  219حوايل ( تعتقد األغلبية املطلقة للعينة حمل الدراسة  -

يعد  الوسط املهينأو  األصدقاءأو  سرةاألالوسط اإلجتماعي والذي يتجلى غالبا يف 
مصدرا حيويا إلكتساب معرفة قانونية كما ال ننسى أن املؤسسات التعليمية توفر 
بعض األجزاء من براجمها لتنمية الثقافة القانونية لدى الدارسني لديها، وهذا اإلختيار 

عرفة فيه نوع من الصواب على إعتبار أن اإلنسان وطوال حياته يكتسب هذه امل
مباشرة من اموعات اليت ينتمي إليها ألو يتعامل معها وهذا ينطبق أيضا على باقي 

 .القيم الثقافية األخرى
إختاروا نفس  120حوايل (تأيت يف املرتبة الثانية وسيلة إعالمية حديثة وهي األنترنت  -

حلصول على تتيح لألفراد التعرف وإكتساب أهم القيم والقواعد القانونية أو ا) اإلجابة
الشرح الالزم ملادة قانونية أو قضائية تثري إنتباهه ويعد األنترنت يف الوقت احلايل من 
أبرز األدوات اليت يستعني ا الفرد يف عملية التواصل الثقايف مع األخرين والبحث عن 

 .إجابات فورية ألهم أسئلته وإن كانت يف بعض األحيان غري صحيحة
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أن طلب مساعدة رجال  ) إختاروا نفس اإلجابة 84حوايل (يرى عدد من املستطلعني  -
القانون هي الطريقة الوحيدة اليت متكنهم من اإلطالع على القوانني وفهم األنظمة 
اإلدارية، فتوكيل حمامي على سبيل املثال تعد الطريقة األكثر شيوعا بني األفراد للدفاع 

مهما إلكتساب معرفة عن مصاحلهم وحقوقهم وهي يف نفس الوقت تعد مصدرا 
قانونية على األقل فيما خيص القضية اليت يعدون طرفا فيها، وينطبق هذا احلكم أيضا 

 .على اإلستشارات القانونية اليت تقدمها مكاتب احملامني
أن ) إختاروا نفس اإلجابة  42حوايل ( يعتقد قسم ال بأس به من املستطلعني    -

ية من شأنه أن يفتح اال هلم لإلطالع على أهم املشاركة يف دورات تكوينية أو تعليم
املواد القانونية اليت م املواطن يف حياته اليومية وتترجم هذه الدورات التكوينية من 
خالل محالت حتسيسة يقوم ا متطوعون يتوفرون على جتربة أو دراية قانونية أو يف 

العمل هو توعية األفراد بعض األحيان حتت إشراف مؤسسات الدولة والغاية من هذا 
 .مبشكل ما يعكر صفو احلياة اإلجتماعية ويتطلب فهم قانوين معني

املفاجأة غري املنتظرة وهي إمتناع مجيع أفراد العينة على إختيار اإلعالم كوسيلة من  -
وسائل إكتساب الثقافة القانونية فبحسب رأي اجلميع فإن التلفزيون أو أمواج األثري 

أثري السابق كما أم ال يقومون يف األغلب بتقدمي برامج تعىن بالتوعية مل يعد هلما الت
القانونية، وإن حدث ومت ذلك فإنه ال يكون إال نادرا أو يتناول مواضيع ال تثري إهتمام 

 .املتتبع
تبدوا النتائج املتحصل عليها مثرية لإلنتباه وحتتاج إىل مزيد من الدراسة والتعمق فاتمع 

بالنظر إىل املالحظات السابقة ال زال يعتمد على وسائل تقليدية للوصول إىل اجلزائري و
  .املصادر القانونية
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 :الفرع الثالث 

 الثقافة القانونية وإرتكاب الجرائم   

تأيت اآلن على حتديد العالقة القائمة بني متغرييني إثنني بني متغري إكتساب ثقافة قانونية 
مي، وتبدوا النتائج والبيانات احملصل عليها كما هي مبينة وفق ومتغري إرتكاب سلوك إجرا

  . الرسم البياين اآليت
  

  
  : 17رسم بياين رقم 

تقدير العالقة بني إكتساب ثقافة قانونية وإرتكاب الفعل اإلجرامي من طرف  يبني
  العينةأفراد 

  :حتليل النتائج 
انونية أساسية من شأنه أن أن إكتساب ثقافة ق من جمموع أفراد العينة % 42يعتقد  -

خيفف وبشكل ملموس الرتوع إىل السلوك اإلجرامي وقد قدم هؤالء جمموعة من 
   : التربيرات ميكن تلخيصها فيما يلي

إن اإلملام بالقوانني واللوائح قد : تفادي العقوبات الشديدة والقاسية  - أ
يساعد الفرد على جتنب اجلزاءات اليت تترتب على إرتكاب األفعال 

إلجرامية، فيبدو واضحا لدينا على أن إكتساب معرفة قانونية من شأنه ا
 . التخفيف من وطأة ظاهرة اجلرمية يف اتمع
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اخلنوع للقانون واإللتزام به يتطلب : اإلمتثال بشكل جيد للقانون  -  ب
معرفة جيدة بالقانون فكل تقصري يف هذا اجلانب جيعل من املخاطب به 

   .يل غري مستعد على تطبيقه على أكمل وجهغري قادر على فهمه وبالتا
يف بعض األحيان جيد اإلنسان صعوبة يف متييز : تفادي إرتكاب اجلرائم  -  ت

األفعال املباحة عن األفعال اإلجرامية وذلك لعدة أسباب ويزيد األمر 
تعقيدا إن مل تكن له دراية ولو باحلد األدىن لفهم النظام القانوين داخل 

ا الوصف باخلصوص على اجلرائم غري الكالسيكية اتمع وينطبق هذ
 .  واليت مل تكن موجودة من قبل

إن املبدأ األساسي يف تطبيق القانون هو : ال أحد يعذر جبهل القانون  -  ث
إفتراض العلم به من طرف املخاطب به فال يعتد جبهله لتربير إرتكابه 

عد من جرمية ما، وعليه حرص اإلنسان على إكتساب ثقافة قانونية ي
املستلزمات الضرورية اليت يتعني عليه القيام ا يف الوقت الراهن فمن 
غري املنطقي أن حيل إنسان يف عامل معقد دون أن تكون له أي معرفة أو 

 .  دراية الزمة متكنه من التعامل مع هذا الوسط
 ال يعد شرطا ضروريا لتراجعإكتساب ثقافة قانونية  يرون أن املستطلعنيمن  % 35 -

ظاهرة اإلجرام يف اتمع وحجتهم يف ذلك وهو أنه بالرغم من حتسن املستوى 
التعليمي لدى األفراد وحتسن معرفتهم القانونية فإن ذلك مل مينع من تزايد ظاهرة 
اإلجرام وعلى مجيع املستويات فهناك عدد ال بأس من األشخاص وبغض النظر عن 

نخرطون بشكل أو بأخر يف سلوكات إطالعهم القانوين جندهم يف بعض األحيان ي
 .  إجرامية متعددة

وهذه النسبة  من أفراد العينة إمتنعوا عن اإلدالء برأيهم فيما خيص هذه املسألة % 23 -
تعد نوعا ما مهمة مما يعكس نوعا من التردد لدى طائفة واسعة من األفراد املشكلني 

  . للعينة حمل الدراسة
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  :المبحث الثاني 
 لوالتها في ثقافة األفرادالجريمة ومد

 

يف املبحث الثاين من الفصل األول فسوف خنصصه إلستجالء مفهوم اجلرمية كما هي 
مرسومة يف ذهن الفرد وكذا إسقاطاا الرمزية كما سنحاول أيضا إبراز أهم املدلوالت 
ذا الثقافية املسندة هلذا السلوك اإلنساين، ومن أجل هذا الغرض فإننا سوف نتناول يف ه

املبحث جمموعة من النقاط الرئيسية اليت نراها جد ضرورية ومهمة يف حبثنا واليت نوردها كما 
ففي املطلب األول سنناقش مسألة أوىل تتعلق بطريقة تعريف اجلرمية من قبل أفراد العينة : يلي 

نتشار حمل الدراسة مث نناقش يف املطلب الثاين نقطة على قدر من األمهية وتتمثل يف تقييم إ
ظاهرة اجلرمية يف اتمع أما يف املطلب األخري فسنتناول فيه العوامل املؤدية لإلجرام والتدابري 

  .الواجب إختاذها حياهلا وهذا دائما وفقا للرؤية الشخصية للمعنيني ذه الدراسة امليدانية
 ا يتضح من خالل هذه اخلطة أننا نرمي إىل فهم الطريقة اليت بواسطتها يستعني

األفراد يف تفسري الظاهرة اإلجرامية حبسب رؤيتهم اخلاصة ومقارنتها فيما بعد بالتعريف 
القانوين كما نركز أيضا وفقا هلذه املقاربة النظرة اخلاصة هلؤالء جتاه هذا السلوك اإلنساين 

  .     وكيفية تعاملهم معه سواء كان ذلك بشكل إجيايب أو سليب
 

  :المطلب األول 
 في نظر األفراد الجريمة  

 

نتطرق يف هذا املطلب إىل التعريف الذي يسوقه األفراد املعنيني ببحثنا هذا للجرمية وما   
هي أهم التأويالت اليت يسندوا إىل السلوك اإلجرامي وملناقشة هذا األمر إرتأينا أن نقسم 

لشخص هذا املطلب إىل ثالثة فروع رئيسية نتعرض يف األول منها إىل مدى معايشة ا
املستطلع لظاهرة اجلرمية من عدمه مث نتناول يف الفرع الثاين إىل الترتيب الذي يراه أفراد العينة 
مناسبا للجرائم وذلك حبسب خطورا ويف الفرع األخري نتعرض فيه إىل التعريف الذي يضعه 
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ين القادمة األفراد للجرمية بالنظر إىل جمموعة من العوامل سنتعرض إليها بالتفصيل يف العناو
  .بإذن اهللا

 

 :الفرع األول 

 مدى معايشة أفراد العينة للظاهرة اإلجرامية  

من أجل معرفة مدى معايشة األفراد املكونني للعينة حمل الدراسة للظاهرة   
اإلجرامية قمنا بتصنيف األفراد موضوع دراستنا امليدانية إىل جمموعتني رئيسيتني األوىل تضم 

حايا األفعال اإلجرامية أم اموعة الثانية فهي تشمل األشخاص الذين أولئك الذين كانوا ض
مل يتعرضوا إىل يومنا هذا إىل أعمال إجرامية واهلدف األساسي من هذا السؤال هو أخذ نظرة 
عامة حول عدد األفراد الذين مستهم الظاهرة اإلجرامية بصفة مباشرة وكذا قياس نسبة 

يقيم فيها أعضاء العينة املشاركني يف هذا البحث امليداين      تفشي اجلرمية يف األوساط اليت
  .املوايل 18رقم وقد كانت اإلجابات احملصل عليها كما هي مبينة يف الرسم البياين 

  

  
  : 18رسم بياين رقم 

  يبني نسبة أفراد العينة الذين كانوا ضحية جرائم
  :حتليل النتائج 

غلبية الساحقة وقعت ضحية جرمية ما سواء مت قد أظهرت النتائج احملصل عليها أن األ
وهذا يعد مؤشرا صرحيا )  % 70بلغت النسبة تقريبا ( التبليغ عنها من قبل الضحية أم ال 
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على بلوغ ظاهرة اإلجرام مستويات غري مسبوقة يف جمتمعنا وتنذر بإحداث تغريات جوهرية 
)  % 30حوايل ( األفراد املستطلعني  يف احلياة اإلجتماعية، ويف املقابل تؤكد نسبة قليلة من

أم مل يتعرضوا قط للجرمية أو أي سلوك آخر حيظره القانون، والوقوع ضحية أي جرمية من 
عدمه قد يساعدنا على قياس ردة فعل األفراد على السلوك اإلجرامي وتأثريه على صياغة 

   .   نظرم ورؤيتهم جتاه الظاهرة اإلجرامية وارم على السواء
ويف نفس اإلجتاه ومن خالل التوضيحات املقدمة من قبل األفراد الذين وقعوا ضحية 
جلرمية ما إرتأينا معرفة ما هي أهم اجلرائم الشائعة والنسبة املئوية لكل جرمية على حدى 

  . املوايل 19رقم  فتحصلنا على النتائج املبينة يف الرسم البياين
  

  
  : 19رسم بياين رقم 

  اجلرائم اليت تعرض إليها أفراد العينة يبني ماهية 
  :حتليل النتائج 

مبختلف  من أفراد العينة الذين وقعوا ضحية جرمية ما قد تعرضوا للسرقة % 65 -
أشكاهلا فالطابع الغالب على سلوك ارمني هو اإلستيالء على أموال الضحية أو 

من هؤالء تعرضوا  % 8مقتنياته اخلاصة واليت هلا قيمة مالية معينة، واملالحظ أن 
للعنف اجلسدي سواء بإستعمال السالح أو بدونه ويرجح أنه يف هذه احلالة الضحية 
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قد أبدت نوعا من املقاومة جتاه املعتدي مما إضطر هذا األخري إىل اللجوء للقوة لتحقيق 
 .   مبتغاه

لغة تعرضوا إلعتداء جسدي من قبل اجلناة وتظهر هذه النسبة أن العنف أصبح  % 25 -
رائجة يف اتمع وأصبح ميس مجيع الطبقات اإلجتماعية وبدون إستثناء فأمام إنسداد 
أبواب التواصل والتفاهم بني األفراد حيل العنف حملها ويؤدي إىل نتائج كارثية على 

   .  جممل النسق اإلجتماعي
وهي تعد نسبة جد ضئيلة  فقط من كانوا عرضة جلرمية النصب واإلحتيال % 10 -

ملقارنة مع النسب األخرى لكنها تشري إىل بلوغها مستوى عال بالقياس إىل السنوات با
   .   املاضية

 

 :الفرع الثاني 

 وفقا للمعتقد الشعبي    ترتيب الجرائم بحسب خطورتها

إن اخلطورة اإلجرامية للسلوك اإلجرامي ودرجة ديده للنظام اإلجتماعي وإستقراره 
سلوك األفراد ومنطلقا لتصنيفه ضمن اجلرائم اليت يتعني على األفراد ميثالن معا معيارا لقياس 

التايل يتبني لدينا ترتيب اجلرائم وفق  05اجلدول رقم جتنبها وعدم اإلقتراب منها، ومن خالل 
  . خطورا واملوافق ملخيلة األفراد ورؤيتهم

  
       

 

   05رقم جدول 

  يبني ترتيب اجلرائم حبسب خطورا
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  :تائج حتليل الن
درجة مبعىن آخر   100إن حتليلنا للنتائج احملصل عليها يكون وفق سلم يتكون من 

 :  نقيس درجة خطورة السلوك اإلجرامي وديده للسلم اإلجتماعي بالقياس إىل هذا السلم
تأيت جرمية القتل على رأس اجلرائم اليت تثري الرعب يف أوساط املستطلعني فمن جمموع   -

أي أن األغلبية الساحقة يرون أن السلوك  89,7هذه اجلرمية على درجة حصلت  100
اإلنساين الذي ينطبق عليه الوصف اإلجرامي بإمتياز وبدون منازع هو جرمية القتل 
فهذا السلوك الذي عرفه اإلنسان منذ القدم ال يشوبه أي شك بأنه يشكل أكرب ديد 

ال أن تتفق املخيلة الشعبية على قد يتعرض إليه الفرد واتمع على السواء فال جد
جترميه وتوقيع أقصى العقاب على مرتكبيه وعدم إفادم بأي ظرف من ظروف 

 .التخفيف
من خالل سلم قياس اخلطورة اإلجرامية ترى العينة حمل الدراسة بأن جرمية اإلعتداء  -

بإستعمال السالح تشكل ديدا صرحيا على النظام اإلجتماعي وإن كان بأقل حدة 
من اجلرمية السابقة ونسبة خطورة هذا الفعل على النظام اإلجتماعي وتكامله تقدر 

واملتعارف عليه لدى أغلب أفراد اتمع أن إشهار السالح وإستعماله يعد  3,4حبوايل 
يف حد ذاته إخالل جسيم بالنسق اإلجتماعي يتعني أن ينال صاحبه أقصى العقوبة 

املوقف وذلك بتجرميه حىت الشروع يف القيام ذا  ويالحظ على املشرع أنه ساير هذا
 . الفعل

والالفت  2,6بالنسبة جلرمية السرقة فهي حتتل املرتبة الثالثة بنسبة خطورة تقدر بـ   -
أن هذه اجلرمية وبالرغم من أا متثل أكرب نسبة من عدد اجلرائم املرتكبة إىل أا  للنظر

ة كسابقاا ويعزى ذلك رمبا إىل السرقات يف نظر املستطلعني ال تشكل خطورة كبري
 .املرتكبة يف أغلبها بسيطة وال تتسم بالعنف اجلسدي

تعترب جرائم اإلحتيال، اإلختالس والتزوير من )  0,9حوايل ( بنسب خطورة متماثلة  -
السلوكات غري القانونية اليت ال تشكل ديدا حقيقيا على النظام اإلجتماعي حبسب 

لدى أفراد العينة حمل الدراسة مبعىن أدق أن األفراد يغضون الطرف اإلعتقاد الغالب 
            .عنها
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 :الفرع الثالث 

 تعريف الجريمة وفقا للمخيلة الشعبية 

من أجل التعرف على رأي املشاركني يف البحث امليداين من اجلرمية وما هو تعريفهم  -
ختيارات حمددة فكانت النتائج هلذا السلوك اإلنساين قمنا بتوجبه سؤال يتضمن ثالثة إ

  .املوايل 20رقم احملصل عليها كما هي مبينة يف الرسم البياين 
  

 
  20: رسم بياين رقم 

  يبني أهم التعريفات املسندة للجرمية وفقا للمخيلة الشعبية إن هذا الرسم البياين
 :حتليل النتائج 

يرون بأن اجلرمية ما هي يف  ) % 72حوايل ( األغلبية الساحقة من العينة حمل الدراسة  -
حقيقة األمر إال إنتهاك للقوانني اليت تنص عليها خمتلف األنظمة مبعىن أدق أن اجلرمية 
هي مرادف خلرق قاعدة قانونية بإمتياز ووفق هذه الفئة أيضا فإن مفهوم اجلرمية ال 
وك يتوقف عند هذا احلد بل يشمل أيضا اإلخالل بالقواعد اإلجتماعية املنظمة لسل

األفراد فاإلحنراف مثال عن هذه القواعد يصنف ضمن اجلرائم، وهذا املوقف يعكس 
جبالء وجود خلط بني املفهوم القانوين للجرمية والذي يضطلع به املشرع لوحده 
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والنظرة اإلجتماعية مل السلوكات اإلنسانية فأي فرد ال يقيم وزنا للقيم والعادات 
تمع فهي األخرى ميكن إعتبارها جرائمواألخالق اليت حيرص عليها ا. 

املستطلعني يعتقدون أن وصف اجلرمية ينطبق فقط على السلوكات من  % 22بينما  -
اليت تتعارض مع قيم اتمع بينما السلوكات احملظورة من قبل قانون العقوبات فإنه 
 ميكن إدراج بعضها ضمن هذا املفهوم إذا تعارضت هي األخرى مع هذه القيم أما
ماعدا ذلك فال ميكن بأي حال من األحوال إعتبارها جرائم وبالتايل ال حاجة لتوقيع 

 . العقوبة على مرتكبيها
من جمموع العينة أن خرق قاعدة قانونية جزائية هو  % 6ويف األخري أظهرت ما نسبته  -

 املعيار الوحيد لتجرمي الفعل احملظور وتظهر هذه النسبة مبا ال يدع جماال للشك عدد
األفراد الذين يسايرون الفكر القانوين املنظم لسلوك األفراد ومدى إطالعهم وإقتناعهم 

           .بالنظام القانوين املنظم حلياة األفراد
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  :المطلب الثاني 
 تقييم إنتشار ظاهرة الجريمة في المجتمع

 

ع من قبل األفراد املتعاونني اجلرمية يف اتمإنتشار املطلب كيفية تقييم  نتناول يف هذا
مع حبثنا امليداين ويف معرض احلديث عن هذا املوضوع فضلنا التعرض لثالث نقاط رئيسية، 
تتمثل النقطة األوىل يف اإلطالع على واقع اجلرمية الذي مييز الفضاءات اليت يعيش فيها الفرد 

قشة هذا الواقع لكن يف املدينة اليت أو اليت يرتبط ا عادة بعالقة ما، مث ننتقل فيما بعد إىل منا
يقيم فيها الفرد أي حماولة إستجالء موقف األفراد من هذه الظاهرة من الزاوية املكانية أو 
اجلغرافية وخنتتم هذا املطلب بإبراز األوقات اليت يكثر فيها إنتشار اجلرمية ومقارنتها مع ما مت 

  .    التوصل إليه يف دراستنا النظرية
   

 :األول  الفرع

 األفراد  واقع الجريمة في المجتمع وفق منظور

بغرض إختبار موقف األفراد من إنتشار اجلرمية يف الفضاءات اليت يرتبطون ا   
إرتباطا جغرافيا ورمزيا قمنا بتوجيه إىل أفراد العينة موضوع الدراسة سؤال يتعلق بتقييم مدى 

يقيمون فيه إقامة دائمة مث ويف مرحلة ثانية إستفحال اجلرمية يف مرحلة أوىل يف احلي الذي 
حاولنا فهم موقفهم من ظاهرة اجلرمية على مستوى أكرب وهي املدينة اليت يعيشون فيها 
وأخريا إرتأينا إبراز منظور األفراد لظاهرة اجلرمية على مستوى أكرب وذلك ليشمل إقليم 

 التوصل إىل النتائج املبينة يف اجلدولالدولة اجلزائرية ككل، وبعد مجع املعلومات وترتيبها مت 
  : اآليت  06رقم 

  
  
  

       
   



 326

 بدون رأي  مرتفعة جدا  مرتفعة  متوسطة  متدنية  متدنية جدا

3%  3%  4% 17% 40% 33%   حيك

1%  3%  15% 57% 23% 1%   مدينتك

3%  20%  49% 23% 4% 1 %   بلدك

  06: جدول رقم 
  يرتادها عادة أعضاء العينة  يبني نسبة إنتشار اجلرمية يف الفضاءات الين

  :تحليل النتائج 
  :على مستوى األحياء اليت يقيم فيها املستطلعون  - أ 

فيما خيص األحياء اليت يقيم فيها األفراد الذين شاركوا يف هذا اإلستبيان فقد كانت 
بته اإلجابات يف جمملها تشري إىل إخنفاض ظاهرة اجلرمية يف األحياء اليت يقيمون فيها فما نس

يرون أن نسبتها جد متدنية أي هامشية وال متثل أي ديد يذكر على النظام العام ويف  % 33
من املستطلعني يلمسون أن نسبة إنتشار اجلرمية يف ) أي األغلبية (  % 40نفس اإلجتاه 

أحيائهم هي متدنية فعال  وهذا الوضع ال يعكر بأي حال من األحوال صفو حيام العادية 
 % 17ص نسبة إنتشارها فهو يف حدود املعقول، وبعكس الفئتني السابقتني فإن وفيما خي

يرون أن أحياءهم تعاين بشكل ملموس من الظاهرة اإلجرامية ويترتب على ذلك تأثرهم 
من جمموع العينة أن  % 7الواضح بإنعكاسات هذا الوضع على حيام اليومية يف حني يرى 

خطر بسبب اإلنتشار الرهيب للجرمية وعدم قدرة الدولة حيام أو مصاحلهم هي معرضة لل
  .على التصدي هلذه الظاهرة بفعالية أكثر

  :على مستوى املدن اليت يقيم فيها املستطلعون  - ب
إن نظرة األفراد لنسبة إنتشار اجلرمية يف املدينة اليت يقيمون فيها ختتلف جوهريا عن 

أن مدم  منهم % 57من جمموع أفراد العينة يرى تلك املتعلقة باألحياء اليت يسكنون فيها ف
أصبحت بؤرة لإلجرام وهذا الوضع الشاذ أصبح يشكل خطورة شديدة على إستقرار اتمع 
وتوازنه وينذر بنتائج كارثية يصعب تداركها أو إصالحها وبلغة أكثر تشاؤها يعتقد بعض 
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أن العيش يف املدن أصبح حمفوفا ) على التوايل % 3 و % 15وإن كانوا أقلية ( املستطلعني 
باملخاطر على إعتبار أن اجلرمية هي امليزة الرئيسة اليت تتميز ا مدننا يف الوقت الراهن فكل 
قاطن باملدينة أصبح عرضة للجرمية والنظام اإلجتماعي يف هذه احلالة أصبح جد هش ومهدد 

للجرمية هي جد مغايرة فهي مل  نظرم)   % 24حوايل ( بالزوال، بينما يف اجلهة املقابلة 
تصل حلد الساعة مستويات خطرية وال تثري أي قلق يذكر كما أا وبالنظر إىل نسبة إنتشارها 

  .فهي جد عادية وال دد النظام واإلستقرار اإلجتماعي
  :على املستوى الوطين   -ج         
ل أعاله فإن هناك نسبة من خالل اإلجابات اليت قدمها املستطلعون واملبينة يف اجلدو  

كبرية منهم يعتقدون أن اجلرمية يف مجيع املدن اجلزائرية تعرف تفاقما متزايدا جراء عدة عوامل 
وطنية بإمتياز فلم تسلم أي منهم أي األغلبية يرون أن اجلرمية أصبحت ظاهرة  % 49فمثال 

فيها بشكل طبيعي ويف مدينة يف اجلزائر من تبعاا املفجعة وال ميكن ألي مواطن أن يعيش 
من أفراد العينة أن الوضع العام يف  % 20نفس السياق ولكن وفق رؤية أكثر تشاؤما ينظر 

املدن اجلزائرية ال يبشر باخلري مادام أن اجلرمية بلغت مستويات قياسية وخطرية يف نفس 
ينة من جمموع الع % 23الوقت وأصبحت دد بنسف اإلنسجام اإلجتماعي برمته، وبنسبة 

يرى هؤالء أن نسبة إنتشار اجلرمية وإن كان ملموسا فهو مل يبلغ بعد درجة ديد النظام 
اإلجتماعي والدولة عن طريق مؤسساا ميكنها أن تلعب دورا حامسا يف التقليل من هذه 

جمموع أفراد العينة أن نسبة إنتشار  من % 5الظاهرة ومكافحتها، ويف األخري يرى ما نسبته 
هي متدنية أو جد متدنية على املستوى الوطين وال يوجد أي داع للقلق أو اخلوف من  اجلرمية
  .اجلرمية

  

 :الفرع الثاني 

 خريطة إنتشار الجريمة 

كما أشرنا إليه سابقا حناول يف هذا الفرع إستطالع رأي أفراد العينة حول إنتشار   
ىل وضع رسم بياين تقرييب لطريقة اجلرمية يف فضاءات جغرافية معينة هادفني يف الوقت ذاته إ



 328

إنتشار اجلرمية ويف هذا الشأن كانت النتائج احملصل عليها كما هي مبينة يف املخطط البياين 
  :   اآليت 

  

  
  

  : 21رسم بياين رقم 
  يبني خريطة إنتشار اجلرمية وفق رأي أعضاء العينة

  :تحليل النتائج 
إىل اإلعتقاد أن املدينة أو املناطق مييلون )   % 95حوايل ( إن أغلب املستطلعني  -

احلضرية الكربى هي املناطق األكثر تضررا من آثار اجلرمية فهذه األخرية تنتشر بكثرة 
يف هذه الفضاءات وتعرف إرتفاعا مستمرا خصوصا يف السنوات األخرية، ويف نفس 

)  % 52حوايل ( السياق كانت اإلجابات متباينة خبصوص توزيع اجلرمية فنسبة منهم 
ترى أن اجلرمية تنتشر بشكل كبري يف ضواحي املدن الكربى إلعتبارات تتعلق 

بالوضعية اإلجتماعية واإلقتصادية واملهنية لشباب هذه املناطق أما النسبة املتبقية       
فهي ترى أن معدل إرتكاب اجلرمية يكون يف مراكز املدن ووسطها )  % 43حوايل ( 

ألحياء ويرجع ذلك إىل كون هذه األخرية متثل مراكز أكرب باملقارنة مع باقي ا
 .إستقطاب للشباب اجلانح وتتيح الفرصة هلم إلختيار ضحاياهم بكل سهولة
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فترى أن الظاهرة اإلجرامية تعرف هي )   % 5حوايل ( أما األقلية من جمموع العينة  -
ختيار هو أن األخرى إرتفاعا حمسوسا يف املناطق الريفية وتفسرينا الوحيد هلذا اإل

أغلب القرى يف اجلزائر أصبحت هي األخرى وفق التعريف العمراين احلديث مراكز 
عمرانية كربى واملستطلع الزال حيتفظ يف ذاكرته الذهنية التسمية القدمية أي املناطق 
الريفية مع أن هذه األخرية حتولت يف السنوات األخرية إىل مدن صغرية بأمت معىن 

 .الكلمة
 

 :ثالث الفرع ال

 أوقات إنتشار الجريمة

إرتأينا يف هذا الفرع معرفة رأي أفراد العينة ألوقات إنتشار اجلرمية من باب معرفة   
مدى تفاعل األفراد مع هذه الظاهرة وقد خرينا املستطلعني أربعة إختيارات لإلجابة وقد 

  :ايل املو 22رقم  كانت النتائج احملصل عليها كما هي واردة يف الرسم البياين
       

  
  : 22رسم بياين رقم 

  يبني أهم أوقات إرتكاب اجلرمية
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  :تحليل النتائج
من أفراد العينة املستطلعة يعتقدون أن الليل ميثل الوقت املناسب إلرتكاب  % 69 -

اجلرمية مبختلف أنواعها فتراجع احلركة يعطي هامشا أكرب للمجرم إلرتكاب سلوكه 
ن أعني الشرطة كما أن الظالم يوفر له لفرص كبرية اإلجرامي بكل سهولة وبعيدا ع

 .للفرار ويساعده على التخفي وعدم معرفة هويته
وهي أقل من الفئة السابقة ترى بأن وقت الظهرية يعد وقتا مناسبا هو  % 17بينما  -

اآلخر إلرتكاب اجلرائم ويف نظر هؤالء ونظرا لتفرغ األفراد يف قضاء حوائجهم 
 .يوفر الفرصة املواتية للمجرمني لتنفيذ خمططهم اإلجرامي وإنشغاهلم ا فإنه

من املستطلعني فإن املساء ميثل وقتا زمنيا مالئما لتحقيق  % 10وبنسبة حوايل  -
أهدافهم اإلجرامية على إعتبار أن الضحايا يف مثل هذه األوقات يتهاونون نوعا ما يف 

هذا الضعف ليترمجوه عادة تأمني أنفسهم ويقل حرصهم أو حذرهم فيستغل ارمون 
 .جبرمية ما

من جمموع العينة أظهرت هذه الفئة موقفها من هذه املسألة  % 4ويف األخري وحبوايل  -
بإختيار فترة الصباح كوقت مناسب إلرتكاب اجلرمية ويف تقييمنا الشخصي هلذا 

يف هذه  املوقف فإن ذلك مرده إىل احلالة النفسية والبدنية للمجرم اليت تتميز بالنشاط
الفترة من النهار واليت تترجم عادة بإقتراف اكرب عدد من اجلرائم باملقارنة مع الفترات 

  .       األخرى
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  :المطلب الثالث 
 :اإلجرام في مخيلة األفراد 

 بين التبرير واألمل في التخلص منه
 

ات اإلجرامية، إن املخيلة اجلماعية لألفراد حتتفظ ببعض األحكام املتعلقة بالسلوك  
وهذه األحكام يف جمملها قد تتضمن تفسريات إجيابية أي ترمي إىل تربير الفعل اإلجرامي 
الذي إرتكبه ارم بناء على جمموعة من املعطيات واليت سنأيت على ذكرها الحقا أو خبالف 

 من ذلك قد تتضمن تفسريات سلبية عن هذا الفعل قد يوجب بإختاذ جمموعة من التدابري اليت
شأا التخفيف من وطأة هذه الظاهرة، ومتاشيا مع هذه املقاربة إرتأينا تقسيم هذا املطلب إىل 
فرعني رئيسيني األول نتناول فيه املواقف اإلجيابية اليت يتخذها األفراد جتاه اجلرمية وملاذا 

الفرع الثاين  يبحثون يف كثري من األحيان على تربير هاته األفعال والدفاع عن مرتكبيها أم يف
من هذا املطلب فسنتعرض إىل احللول اليت يقترحها األفراد للتخلص من اجلرمية والتقليل من 
آثارها السيئة على حيام اليومية وهل الدولة هي الوحيدة املسؤولة عن القيام ذه املهمة 

  .الشاقة والعويصة
 

 :الفرع األول 

 تبرير السلوك اإلجرامي  

ىل السلوك اإلجرامي دون أن يعترض طريقه أي أحد ولو كان بإمكانه يلجأ البعض إ     
القيام بذلك ويرجع بعض الباحثني هذا املوقف السليب إىل تكون عقيدة جديدة لدى األفراد 
تدعوهم إىل البحث عن ذرائع لتربير الفعل اإلجرامي بالنظر إىل الوضع اإلجتماعي 

وكذا إنتشار ثقافة جديدة تتضمن قيم تقدم  واإلقتصادي املزري الذي يكابدونه من جهة
تفسريات إجيابية للفعل اإلجرامي وتقف يف صف مرتكبه بصفته شخص يستحق الثناء 
والتشجيع، ومن أجل إختبار موقف األفراد حيال هذه املسألة توجهنا بسؤال يتعلق باألسباب 

ستجوب لإلدالء برأيه اليت تدفع باألشخاص إىل إرتكاب اجلرمية مع ترك الباب مفتوحا للم



 332

الشخصي إذا مل يقتنع باإلختيارات املقترحة عليه ويف اجلدول اآليت توجد مجيع البيانات 
  . املرتبطة ذا السؤال

  
5  4  3  2 1  0   حبسب رأيك

42% 16% 16% 11% 12% 3%  البطالة

33% 22% 18% 10% 15% 2%  الفقر

64% 21% 9% 1% 4% 1%  تعاطي املخدرات

30% 29% 25% 8% 6% 2%  اإلدمان على الكحول

6% 12% 23% 28% 22% 9%   الرسوب املدرسي 

6% 19% 35% 22% 15% 3%   املشاكل العائلية

26% 17% 24% 16% 12% 5%  العقوبات املنصوص عليها تعترب خمففة باملقارنة مع خطورة الفعل االجرامي املرتكب

25% 24% 24% 19% 5% 3%   املراهقني ضعف الرقابة على سلوكات

  : ..............................................)ما هو ( سبب آخر

  07: جدول رقم 
  يبني دواعي إرتكاب اجلرائم

  :تحليل النتائج
 : البطالة   - 1

يتفق أغلب املستطلعني بأن البطالة متثل العامل الرئيسي املؤدي إلجرام األفراد وقد بلغت 
خلامس من سلم يتألف من مخس درجات وهذا يظهر بال شك أن درجة العامل املستوى ا

البطالة حبسب رأي األغلبية متثل الدافع األساسي إلرتكاب اجلرمية وبشكل غري مباشر ميثل 
ذريعة قد يشهرها اجلاين لتربير سلوكه ويف الواقع العملي نصادف يف حماكمنا الكثري من 

   .   التصرحيات اليت تتمحور حول هذا العامل
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 : الفقر   - 2
يعد الفقر من بني العوامل اليت تساهم يف غرس ثقافة اإلجرام لدى األفراد وعلى هذا  

األساس إختربنا موقف املستطلعني جتاهه وإتفقت أغلب اإلجابات على تصنيفه ضمن الدرجة 
من حيث التأثري وقدرته ) وهي متثل أقوى الدرجات حبسب السلم املبني أعاله ( اخلامسة 
 ).  % 33حوايل ( فع ارم إىل القيام بالسلوك اإلجرامي على د
 :تعاطي املخدرات  - 3

تعرف اتمعات اإلنسانية يف السنوات األخرية تزايدا رهيبا يف تعاطي املخدرات واملتاجرة 
ا وتأخذ هذه املخدرات أشكاال متعددة يصعب يف بعض األحيان ضبطها ضمن القائمة 

ات اإلدارية بإستمرار، وقد أظهرت اإلحصائيات اليت تقدمها مصاحل اإلمسية اليت تعدها السلط
األمن مبختلف تشكيالا على إرتفاع نسبة مرتكيب اجلرائم الذين ثبت تعاطيهم للمخدرات 
وقد إرتبط هذا العامل بالعاملني السابقني على أنه ميثل وسيلة للهروب من الواقع املر الذي 

حملصل عليها وفق اجلدول املبني أعاله أن هذا العامل يصنف ضمن يعيشه ارم وتبني النتائج ا
 ).    % 64بنسبة ( املستوى اخلامس من سلم الدرجات 

 :اإلدمان على الكحول   - 4
إن اإلدمان على الكحول قد يساهم إىل حد ما يف جر مستهلكيها على إرتكاب جرائم 

كاألشخاص األسوياء وبالرغم من معينة وذلك جبعلهم غري قادرين على التحكم يف تصرفام 
أن املشاركني يف البحث يرشحوا لتنال الدرجة اخلامسة من حيث التأثري لكن بدرجة أقل 

 ).     % 30بنسبة ( من العوامل السابق ذكرها 
 :الرسوب املدرسي   - 5

نظرا إلرتفاع نسبة التمدرس يف البالد إىل أن ذلك مل مينع من تفشي التسرب التمدرسي 
طاق واسع وذلك لعدة أسباب مما يزيد من خماطر عدم قدرة املتسربني على اإلندماج على ن

يف احلياة اإلجتماعية واإلقتصادية على اخلصوص بكل سالسة، وبالرجوع إىل اجلدول املبني 
وبالتايل )  % 28بنسبة ( أعاله فإن هذا العامل قد حاز على الدرجة الثانية من حيث التأثري 

  .    راد العينة ال يعدد سببا مقنعا إلرتكاب اجلرائمفهو يف نظر أف
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 :املشاكل العائلية   - 6
ال أحد ينكر بأن العائلة اجلزائرية تواجه صعوبات مجة على مجيع املستويات مما إنعكس 
سلبا على متاسكها وإستمراريتها وهلذا السبب يرى البعض أن ذلك ميثل باعث لدى البعض 

أما بالنسبة ألفراد عينتنا فهم يضعوا ضمن الدرجة الثالثة اليت تعترب  للدخول يف عامل اإلجرام
 ). من جمموع مواقف األفراد  % 35ويقابلها نسبة ( متوسطة إىل حد ما 

العقوبات املنصوص عليها تعترب خمففة باملقارنة مع خطورة الفعل االجرامي   - 7
 : املرتكب

ل ا حاليا السبب الرئيسي يف دفع األفراد إىل يتجه بعض األفراد إىل حتميل القوانني املعمو
سلوك طريق اإلجرام وحجتهم يف ذلك هو أن ختفيف العقوبات على مرتكيب اجلرائم يشجع 
هؤالء على معاودة أفعاهلم اإلجرامية دون خوف من العقوبة احملتمل تسليطها عليهم 

لدرجة اخلامسة من حيث وخبصوص رأي أفراد العينة فإن أغلبهم يصنفون هذا العامل ضمن ا
 .  التأثري على سلوك األفراد

 :ضعف الرقابة على سلوكات املراهقني  - 8
التحديات اليت يواجهها اتمع حاليا هو ضعف الرقابة على سلوكات املراهقني من 

إلنتشار بعض القيم اليت تنادي باحلرية الشخصية واخلروج عن الوصاية األسرية فأدى ذلك 
ه علماء اإلجتماع اإلحنراف اإلجتماعي وما قد ينجر عنه من إستشراء إىل شيوع ما يسمي

اجلرمية واإلجرام وقد أيدت نسبة كبرية من املستطلعني ضلوع هذا العامل يف زيادة اإلجرام 
 .    لدى فئة الشباب وأدرجته ضمن املستوى اخلامس ضمن سلم الدرجات

  :أسباب أخرى إقترحها املستطلعون   - 9
سباب السابق ذكرها واليت كانت مقترحة من جانبنا يرى أفراد العينة إضافة إىل األ

موضوع دراستنا أن هناك عوامل أخرى دافعة لإلجرام ميكن إدراجها ونستعرضها يف النقاط 
  :  التالية 
 اإلبتعاد عن الدين والقيم األخالقية -
 ضعف التعليم -
 العنف األهلي كما عاشته اجلزائر يف سنوات التسعينات -
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 اع االميةإرتف -
 عدم املساواة بني األفراد -
  الالعدالة أو الظلم اإلجتماعي  -

 

 :الفرع الثاني 

 التقليل من الظاهرة اإلجرامية وفق الرؤية الشعبية

نتناول يف هذا الفرع حتليل منظور األفراد وتصورهم للتدابري الواجب إختاذها للتقليل   
ين يلصقون هذه املهمة بالدولة حصرا من الظاهرة اإلجرامية يف اتمع، ومبا أن الكثري

ويقصروا فقط على مؤسساا القانونية والقضائية فإنه كان من األجدى أوال التعرف على 
موقف األفراد حول دور الدولة يف مكافحة اجلرمية مث نعرج فيما بعد على التدابري الواجب 

  .ماعية واإلقتصادية للمجتمعإختادها للتقليل من آثار هذه اجلرمية على سري احلياة اإلجت
 موقف األفراد من مكافحة الدولة للجريمة    :  أوال

قمنا بتضمني إستمارة األسئلة بسؤال يتعلق مبوقف األفراد من الطريقة اليت تدير ا 
هي قادرة لوحدها القيام ذه هل الدولة ملكافحة اجلرمية والتقليل منها يف الوسط اإلجتماعي و

راك األفراد أو أطرافا آخرين يف ذلك، كانت النتائج احملصل عليها مثرية نوعا املهمة دون إش
حيملون الدولة وحدها مسؤولية حماربة )   % 75حوايل ( ما للدهشة فأغلبية املستطلعني 

اجلرمية فأي تردي للوضع األمين يصحبه بشكل تلقائي إرتفاع يف نسبة اجلرمية فتقصري الدولة 
واجباا الوظيفية والتنظيمية هو سبب كاف لشيوع اجلرمية يف اتمع حبسب هذا الرأي يف 

وهذا الرأي يوافق إىل حد ما ما مت التطرق إليه يف القسم النظري الذي يربط اإلجرام يف بعض 
األحيان بتبعية األفراد الكاملة للدولة ومؤسستها القانونية والقضائية وكذا األمنية والرسم 

  . موقف األفراد من الدولة فيما يتعلق بالظاهرة اإلجراميةيبني 23رقم البياين 
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  23: رسم بياين رقم 

   موقف األفراد من الدولة فيما يتعلق بالظاهرة اإلجراميةيبني 
  :حتليل النتائج

وفيما يتعلق باألفراد الذين يرون بأن الدولة ال تعد الطرف الوحيد يف مكافحة اجلرمية أو 
متثل أقلية فإن الرؤية اليت  إن كانتووهي  % 23قدرت النسبة حبوايل رفع مسؤوليتها عنها ف

تقترحها يف التقليل من اجلرمية يف اتمع تستحق الدراسة واملناقشة ويف هذا الشأن نذكر أهم 
األطراف اليت ميكن أن تساعد الدولة يف التقليل من اجلرمية يف اتمع وفق هذه الرؤية كما 

  :يلي
 ليةاجلمعيات األه -

 اإلعالم -

 املواطن -

 اهليئات التعليمية   -

 العائلة  -

 أئمة املساجد -

   الوسطاء اإلجتماعيون   -
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 الوقاية من الجريمة  :  ثانيا

للتقليل من نسبة إنتشار  من خالل هذا العنوان حناول التطرق إىل التدابري الواجب إختاذها
إقترحنا جمموعة من اإلختيارات مع اجلرمية يف اتمع وهذا وفقا ملنظور األفراد وهلذا الغرض 

املوايل تظهر مجيع  08رقم  منح املستطلع فرصة إبداء رأيه بكل حرية، ومن خالل اجلدول
  .البيانات احملصل عليها

      
5  4  3  2 1  0   حبسب رأيك

33% 19% 23% 16% 6% 3%  التكثيف من دوريات الشرطة

43% 23% 18% 10% 4% 2%  ة و تشديد العقوباتتفعيل املتابعات اجلزائي

39% 21% 20% 14% 4% 2%  تأطري نشاطات األحداث وتوعيتهم 

35% 24% 21% 10% 7% 3%  القوانني املعمول ا بعض إعادة النظر يف 

40% 24% 23% 4% 7% 2%   حتسني الثقافة القانونية لدى األفراد

  ........)......................................ما هو( تدبري آخر

  08: جدول رقم 
  يبني تدابري الوقاية من اإلجرام وفق منظور األفراد

  :تحليل النتائج
 :  التكثيف من دوريات الشرطة  - 1

يعتقد أغلبية املستطلعني أن احلضور الدائم ألفراد الشرطة يف مجيع األحياء وخصوصا تلك 
ن طريق شل حركة ارمني أو املسماة بالساخنة من شأنه التقليل من ظاهرة اإلجرام وذلك ع

التضييق من هامش حتركام قدر املستطاع، وهذا اإلجراء معمول به يف كافة الدول ويصنف 
ضمن ما يسميه رجال القانون بالشرطة اإلدارية أو الوقائية وقد أشارت النتائج احملصل عليها 

من سلم الدرجات    وفق اجلدول املبني أعاله أن هذا العامل يصنف ضمن املستوى اخلامس 
  ).  % 33بنسبة ( 
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  :تفعيل املتابعات اجلزائية و تشديد العقوبات   - 2
إن ختفيف العقوبات والتسامح مع ارم يف حال إرتكابه أية جرمية ما قد يدفع هذا األخري 
إىل اإلستخفاف بالقوانني وعدم إحترامها بإستمرار كما أن اإللتزام حبقوق اجلناة إىل أقصى 

عل من متابعتهم من قبل السلطات القضائية أمرا جد معقد ويطيل من إجراءات حد قد جي
املتابعة فيتيح ذلك للمجرم فرصة اإللتفاف على العقوبة أو اجلزاء، وبالتايل فإن تفعيل 
املتابعات اجلزائية وتشديد العقوبات يعد جد أساسي ويصنفه املستطلعون يف املستوى اخلامس 

  . % 43 والفعالية القادر على التقليل من ظاهرة اجلرمية وذلك بنسبة من مقياس درجة التأثري
 :تأطري نشاطات األحداث وتوعيتهم   - 3

إن فترة املراهقة تعد فاصلة يف حياة الفرد ومستقبله فإن مل يكن خاضعا للمراقبة سواء من 
يف  قبل األبوين أو املؤسسات اإلجتماعية األخرى فإنه سيكون مرشحا ألن يكون جمرما

املستقبل، ولذا يوصي علماء اإلجرام بضرورة مالزمة األحداث وتوجيهم وكذا توعيتهم 
باألخطار اليت حتدق م واليت قد تؤدي م إىل اإلجرام وقد أيدت أغلب اإلجابات هذا 
الرأي وأدرجته كباقي التدابري السابقة يف الدرجة اخلامسة ضمن مقياس قدرة التأثري وذلك 

     . % 39بنسبة 
 :القوانني املعمول ا بعض إعادة النظر يف   - 4

إن القوانني املعمول ا حاليا قد جيد األفراد صعوبة يف تقبلها أو عدم التكيف معها 
ألسباب شىت ولعل أمهها عدم مالءمتها لظروف العيش احلالية كوا قد مر عليها وقت طويل 

مل تعد مناسبة لتنظيم احلياة اإلجتماعية منذ دخوهلا حيز التنفيذ، وبالتايل هذه القوانني 
ويتطلب مراجعتها أو تعديلها من قبل املشرع ويف أقرب اآلجال وبالنسبة لرأي أفراد العينة 

   .% 35فهم يصنفون أمهيتها ضمن الدرجة اخلامسة من حيث التأثري والفعالية بنسبة 
 :حتسني الثقافة القانونية لدى األفراد   - 5

نية اليت يتميز ا األفراد جد متواضعة وال تكفي لفهم األنظمة القانونية إن املعرفة القانو
غري ( واإلدارية املعمول ا يف أي جمتمع وهذا ما يفسر تزايد املخالفات لدى أغلب األفراد 

فبإسثناء اجلرائم الذائعة الصيت كالقتل واإلعتداء مبختلف أصنافه فإن باقي ) معتادي اإلجرام 
ا ما ختلق يف ذهن األفراد نوعا من اخللط واإلرتباك جتعلهم غري قادرين على متييز اجلرائم غالب



 339

األفعال السوية عن باقي األفعال اإلجرامية وتؤيد أغلبية املستطلعني منح هذا العامل قدرا 
  .  % 40كبريا من األمهية وقد صنف ضمن املستوى اخلامس بنسبة 

  :تدابري أخرى إقترحها املستطلعون   - 6
يكتف أفراد العينة باإلختيارات املقدمة هلم بل أضافوا جمموعة من التدابري اليت يروا  مل

ضرورية للتقليل من ظاهرة اإلجرام إىل حدها األدىن ومن ضمن هذه التدابري اليت وردت على 
  :لسام نذكر 

 حتسني الظروف اإلجتماعية لألفراد  -
 ا مكافحة اجلرميةتشجيع األفراد على تأسيس اجلمعيات املنوط هل -
 حتسني وترقية التعليم -
 إشراك اإلعالم يف مكافحة اجلرمية -
 تطبيق الشريعة اإلسالمية من شأنه احلد من تزايد اجلرمية      -
 تدعيم األسرة واحلفاظ على إستقرارها -
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  :المبحث الثالث 
 الصورة المرسومة للمجرم

 في ذهن األفراد
 

صورة منطية لبعض األشخاص  بتقدمياليومية أفرادا يقومون  كثريا ما نصادف يف احلياة  
ونعتهم بارمني وجيتهدون يف تربير موقفهم بإضفاء بعض الصفات واخلصائص عليهم اليت 
وحبسب وصفهم ال تنطبق على غريهم من الناس، إن هذه املواقف اإلجتماعية تتطور يف كثري 

م مشترك بني مجيع األفراد وتصبح يف كثري من األحيان لتبلغ مستوى عاما وتتحول إىل حك
من األحيان قيمة إجتماعية وثقافية يؤمن ا مجيع األفراد دون إستثناء حيث تساهم يف بناء 
صورة حمددة عن ارم وتعمل على وصف طريقة تفكريه وتصرفاته ومجيع التفاصيل املتعلقة 

تبار وقياس رؤية األفراد وفهم نظرم حبياته اليومية، إن ما دف إليه يف هذا املبحث هو إخ
جتاه شخصية ارم وعلى هذا األساس إرتأينا إتباع اخلطة التالية ملناقشة هذه املسألة حيث 
نقسمها إىل ثالث مطالب رئيسية نستهلها بتحديد األوصاف اليت يشترك فيها مجيع ارمني 

طابع حيام اليومي ويف املطلب  ويف نفس اإلطار نناقش الطريقة أو السلوك الذي يغلب على
الثاين سنويل أمهية خاصة للعالقة اليت تربط ارم بالضحية حيث نسعى إىل حتديد موقع 
الضحية يف املشروع اإلجرامي الذي يتبناه ارم ويف املطلب األخري حناول إبراز موقف األفراد 

ملكانته اإلجتماعية السابقة  من فكرة إمكانية إسترجاع الفرد الذي ثبت إرتكابه جرمية ما
  .   وإستعادة حياته بشكل طبيعي
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  :المطلب األول  
 صورة المجرم في مخيلة

 وثقافة األفراد 
 

لقد درجت الثقافة الشعبية على إعطاء تسميات معينة لشخصية ارم وإجتهدت يف   
مها على جرد صفاا وخصائصها وفق معايشتها هلا ومن أجل تفكيك هذه الشخصية وفه

أكمل وجه قمنا بتوجيه جمموعة من األسئلة ألفراد العينة إشتملت باألساس على حتديد 
القواسم املشتركة هلذه الشخصية وكذا طريقة تصرفه وتعامله يف الوسط الذي يعيش فيه، إن 
األجوبة احملصل عليها تندرج ضمن إطار حماولة رسم صورة ارم وفق خميلة األفراد ونظرم 

هذه الشخصية املهمة والدائمة احلضور يف احلياة اإلجتماعية وإن كانت يف مجيع احلاالت  إىل
ينظر إليها من باب ديدها املستمر لتوازن وإستقرار النظام اإلجتماعي داخل اتمع وفقا 

  .هلذه الرؤية املشتركة
 

 :الفرع األول 

 صفات المجرم

  ا ا رم وفقا للمنظور الشعيب قمنا بإقتراح جمموعة من أجل تبيان الصفات اليت يتمتع
سلطة تقدير هذه اإلجابات بأحد  للمستطلعنيمن اإلجابات املبينة يف اجلدول اآليت وتركنا 

موافق متاما، موافق إىل حد ما، غري موافق متاما، غري موافق ولكن بتحفظ : اإلختيارات التالية 
  .واإلختيار األخري يتمثل يف بدون رأي

ذه الطريقة تساعدنا إىل حد ما يف إختبار وقياس فكر األفراد فيما خيص الصفات إن ه  
اليت تتوفر عادة يف ارم كما أا تساهم يف صياغة تقريبية مشتركة لشخصية ارم من قبل 

املبني أدناه دونت مجيع البيانات واملالحظات املتعلقة  09رقم  مجيع أفراد اتمع ويف اجلدول
  .   وضوعذا امل
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بدون 

 رأي 

غري موافق 

 ولكن بتحفظ

غري موافق 

 متاما

موافق إىل حد 

 ما 

موافق 

 متاما

 حبسب رأيك

4%  9%  16%  48%  23%   أغلبية ارمني رجال 

3%  8%  16%  50%  23%   أغلبية ارمني شباب 

11%  15%  34%  25%  15%   أغلبية ارمني أميني 

10%  26%  28%  24%  12%   مني ينتمون إىل اسر فقريةأغلبية ار

5%  12%  17%  51%  15%    أغلبية ارمني ينتمون إىل اسر غري مستقرة

10%  10%  11%  33%  36%    أغلبية ارمني يفضلون ارتياد أماكن مشبوهة 

11%  12%  9%  33%  35%    أغلبية ارمني خيالطون أشخاصا مشبوهني

12%  11%  12%  40%  25%    وك مشبوهأغلبية ارمني لديهم سل

  09: جدول رقم 
  يبني مالمح الشخصية اإلجرامية وفق املنظور الشعيب

  :تحليل النتائج
 : جنس اجملرم  - 1

يتفق أغلب املستطلعني على حتميل الرجل مسؤولية معظم اجلرائم املرتكبة فمن جمموع 
منهم بشكل قطعي ال حيتمل أي شك بأن مجيع اجلرائم  % 23اإلجابات املقدمة يرى 

من أفراد العينة يوافقون إىل حد ما هذا الرأي أي أن موقفهم  % 48ها رجال بينما يرتكب
ينطوي على إام الرجل بصفة أوىل على إرتكاب اجلرائم دون إستبعاد املرأة هي األخرى يف 

  .  اإلجنرار وراء السلوكات اإلجرامية
  :     سن اجملرم   - 2

ارم فهناك شبه إتفاق بني األفراد  بالنسبة للعمر التقرييب الذي جيب أن يتمتع به
املستطلعني على أن ارم يكون دائما يف مقتبل العمر أي شابا وهذه الصفة هلا ما يربرها 
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فأغلب اجلرائم عادة ما يرتكبها أشخاص تتوفر فيهم النباهة والسرعة يف التنفيذ وهاتني 
 % 23هذا الرأي فإن  اخلاصيتني تقتصران يف األغلب على الشباب، وفيما خيص تأييد

أبدوا نوعا من التحفظ على إعتبار أن هناك فئات  % 50يوافقون متاما هذا الرأي يف حني أن 
  .عمرية أخرى معنية هي األخرى بظاهرة اإلجرام

  :             املستوى التعليمي   - 3
حوايل  يرفض أغلب املستطلعني فكرة أن ارمني أميني جيهلون الكتابة والقراءة فقد أظهر

منهم على عدم موافقتهم املطلقة على إلصاق صفة اإلجرام ؤالء األشخاص على  % 34
  .إعتبار أن الكثري من اجلرائم تتطلب حد أدىن من التعليم

  : املستوى املعيشي   - 4
فيما يتعلق باملستوى املعيشي فقد تراوحت اإلجابات بني مؤيد ومعارض هلذه الفكرة 

املشتركني يف البحث امليداين هو أن مجيع األفراد مهما كانت لكن املستنتج من إجابات 
إنتماءام اإلجتماعية ووضعهم اإلقتصادي معرضني لإلغراءات اليت متلء حياتنا اليومية 
فينجرون إىل طريق اإلجرام إذا مل يستطيعوا حتقيق مبتغاهم بالطرق السلمية واملشروعة اليت 

  .تنال رضا اتمع
  :األسري  التفكك  - 5

إن عدم اإلستقرار العائلي يف نظر الكثري من املستطلعني يعد سببا كافيا لإلحنراف والرتوع 
منهم موافقتهم النسبية على هذا الرأي وإن كان ذلك   % 51حنو السلوك اإلجرامي ويبدي 

بتحفظ نوعا ما وعليه فإن املعتقد السائد وهو أن ارم غالبا ما يكون نتيجة طبيعية للتفكك 
  .    سرياأل

 :إرتياد األماكن املشبوهة  - 6
إن األماكن املشبوهة هي تلك املواقع اليت يتجنبها الشخص العادي لكوا مأوى أو مركز 
إلتقاء ارمني مما قد يشكل خطرا على سالمته، ومن خالل األجوبة احملصل عليها تبني لنا أن 

كوا متثل املالذ اآلمن هلم وتوفر هلم األغلبية يرجحون فرضية إرتياد ارمني هلذه األوكار ل
مجيع التسهيالت لإلنطالق يف جرائمهم دون خوف من مدامهة الشرطة أو أسالك االمن 

  .     األخرى ملخابئهم



 344

  :  شخصية مشبوهة ذو اجملرم  - 7
إن ارم يف نظر أغلب املستطلعني ذو شخصية مشبوهة مبعىن آخر أن هناك عالمات 

مه أو أن السلوكات والتصرفات اليت يؤتيها ال تدع جماال للشك خارجية  تدل على إجرا
 موافقتهم التامة والصرحية املستطلعنيمن  % 35حول ميوالته اإلجراميه ويف هذا الشأن يبدي 

  .هلذه الفكرة
 

 :الفرع الثاني 

 طبيعة سلوك المجرم

كني يف حبثنا بعد أن قمنا جبرد أهم الصفات اليت تتوفر يف ارم طبقا لرأي املشار  
امليداين نستعرض يف هذا الفرع طبيعة سلوك ارم أو ملاذا يتصرف ذا الشكل وهلذا الغرض 
قمنا بإستجالء نظرم حول هذه املسألة وكانت النتائج املتوصل إليها كما هي مبينة يف 

  .الرسم البياين املوايل
  

  

  24: رسم بياين رقم 
  قد الشعيبيبني طبيعة سلوك اجملرم وفق املعت
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   :تحليل النتائج
 : المجرم يتصرف بدون وعي وإدراك منه لعواقب فعله االجرامي -1

إىل إعتبار تصرفات ارمني قاصرة وغري )  % 47حوايل ( تتجه أغلب اإلجابات 
مدروسة مبعىن أا يعوزها اإلدراك كما أم ال يعريون أي إهتمام لعواقب فعلهم 

حظ لدى أغلب ارمني قبيل إرتكام ألفعاهلم اإلجرامية اإلجرامي ويف هذا الصدد لو
  .فقدام لوعيهم اإلجتماعي وتعطيل كلي لضمريهم

 :  المجرم يفهم تصرفه على أنه تحد للضوابط التي تحكم الحياة االجتماعية  -2
أن ارم يرتبط تصرفه باحلالة )  % 29حوايل ( يرى فريق من العينة حمل الدراسة 

 يكون عليها وقت إرتكاب اجلرمية فكثريا من ارمني ما يربرون إجرامهم النفسية اليت
باإلحباط الشديد الذي يعانون منه جراء ختلي اتمع عنهم فمثال تراجع التضامن اإلجتماعي 

  .بني أفراد اتمع قد يؤجج الكراهية لدى البعض ويدفعهم إلرتكاب جرائم
 : نونللقاالمجرم يفهم تصرفه على أنه تحد  -3

أن ارمني خيتارون السلوك اإلجرامي )  % 19حوايل ( يعترب العديد من املستطلعني 
كتحد منهم للقوانني املعمول ا يف اتمع نظرا لعدم مالءمتها وتوافقها مع واقعهم املعيشي 

  .ولتباينها يف كثري من األحيان
 : تصرفات المجرم هي نتيجة إهمال من طرفه  -4

أن اإلمهال يعد من األسباب الرئيسية اليت  ) % 3حوايل ( من األفراد  يعتقد عدد قليل
تدفع بصاحبها إلرتكاب اجلرائم فارم بطبعه ال يتوخى احليطة واحلذر عند إتيان تصرفاته 

   . وينطبق هذا الرأي عادة على اجلرائم غري العمدية
 : تصرفات المجرم تصب في قالب المصلحة الفردية  -5

تفضيله  أن تصرف ارم ينبع بدرجة أوىل ورئيسية من)  % 1حوايل ( لة هناك فئة قلي
ملصلحته الفردية على املصلحة اإلجتماعية ومهما كلفه ذلك من مثن، فارم يتصرف بشكل 
أناين ضاربا عرض احلائط املصلحة املشتركة فهو لن يتردد يف حتقيق مبتغاه حىت وإن كان ميثل 

  . ع علمه بذلكديدا ملصلحة اتمع م
ويف نفس السياق ومن أجل حتديد طبيعة السلوك اإلجرامي أضفنا سؤال آخر يتعلق 

املبني  25رقم  بالوصف املناسب للجرمية فكانت اإلجابات كما هي مبينة يف الرسم البياين
  :أدناه
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  25: رسم بياين رقم

  يبني الوصف املناسب لتصرف اجملرم
   :تحليل النتائج

أن النية السيئة واملقصودة يف اإلضرار بالغري هي  ن األجوبة ترىم % 65حوايل  -
الوصف األدق للجرمية املرتكبة من طرف ارم فهذا األخري غالبا ما يتميز بعدوانية 
مفرطة جتاه األفراد واتمع وال حل هلذا السلوك سوى توقيع عقوبات جزائية قاسية 

 .ووضعه دائما حتت املراقبة
يعتقدون أن ارمني يف تبين خيار اإلجرام  % 22املستطلعني وبنسبة  بينما فريق من -

يعربون عن موقف الالمباالة جتاه القيم والضوابط اليت حتكم احلياة اإلجتماعية 
ويشهرون نيتهم الصرحية يف عدم إحترامهم هلا كما أن اجلانب العاطفي لديهم يتميز 

 .بالسطحية وعدم التأثر حبال اآلخرين
ىل األوصاف السابقة الذكر اإلنفعال الشديد الذي مييز ارم يف كثري من يضاف إ -

األحيان فنظرا للحالة اإلجتماعية وعدم اإلستقرار الذي يرافق يومياته فإنه جيعله دائما 
متوتر يثور ألتفه األسباب فهو قد يواجه بشكل يومي أوضاعا غري سارة قد جتعله 

 .ته فريتكب جرائم دون سابق إنذارسهل اإلقتياد واإلستسالم إلنفعال
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أما باقي األوصاف املسندة للجرمية وإن كانت نسبة إختيارها ضئيلة جدا فإا تتمثل  -
أوال يف كون هذه األخرية متثل طريقة غري مشروعة ال حتقق اإلمجاع داخل اتمع 

عل طبيعي يلجأ إليها ارم فقط لتحقيق مبتغاه وثانيا يرى آخرون أن اجلرمية هي رد ف
 .تعرض له الشخص فيضطر للدفاع عن نفسه

 

 :الفرع الثالث 

 زيادة عدد المجرمين

تثار يف العديد من األحيان مسألة زيادة عدد ارمني يف اتمع وأثر ذلك على السري 
الطبيعي للحياة اإلجتماعية ونظرة أفراد اتمع لذلك، فمن خالل سؤال يتعلق ذا املوضوع 

ملستطلعني مقتنعني متاما بأن زيادة عدد ارمني يف اتمع يترتب عنه بالضرورة فإن أغلب ا
تفاقم اخلطورة اإلجرامية لألفعال املرتكبة أي أا تصبح تتسم بالشناعة والوحشية وقد أيد 

من املستطلعني هذا الرأي معللني ذلك بإكتساب ارمني ثقة زائدة يف أنفسهم بسبب  % 86
م والرسم البياين املوايل يبني مواقف األفراد املتعاونني يف إجناز هذا البحث زيادة أعداده

  .امليداين
      

  
  26: رسم بياين رقم 

  يبني موقف األفراد من زيادة عدد اجملرمني يف اجملتمع
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  :المطلب الثاني 
 موقع الضحية في المشروع

 اإلجرامي الذي يتبناه المجرم
 

ثا حول الظاهرة اإلجرامية أن الضحية يف بعض األحيان أبانت الدراسات املنجزة حدي  
تكون الباعث الرئيسي للمتهم يف القيام بفعله اإلجرامي مع أن هذا األخري ال تربطه باألول 
بأي عالقة، ووفقا هلذه النظرية واليت ناقشناها بنوع من التفصيل يف القسم النظري لألطروحة 

يف وقوع الفعل اإلجرامي ولدراسة هذه النقطة  فإن الضحية يتحمل نصيبا من املسؤولية
اجلوهرية أثرنا تقسيم هذا املطلب إىل ثالثة فروع رئيسية نستهلها بتحديد ما إذا كانت 
الضحية مسؤولة عن ما أصاا من ضرر نتيجة فعل إجرامي مما يسمح لنا بالتعرف على املوقع 

الفرع الثاين إىل إحصاء األشخاص  الذي حيتله يف املشروع اإلجرامي للمجرم مث نتعرض يف
األكثر عرضة لإلجرام ويف الفرع األخري نناقش مسألة رد فعل الضحية وأثرها على توجيه 

  .   سلوك ارم
 

 :الفرع األول

 عن وقوع الجريمة الضحية ومسؤوليتها

إن سوء التقدير من قبل الضحية أو إرتكابه خلطأ ما قد يكون سببا مباشرا لوقوع جرمية 
مبعىن أن ارم يستغل هذا اخلطأ للقيام بنشاطه اإلجرامي بكل سهولة ولوال هذا اخلطأ ملا 
أمكنه من ذلك، وملعرفة رأي أفراد العينة حول هذه النقطة أدرجنا يف اإلستبيان سؤال يتعلق 
مبدى مسؤولية الضحية عن ما أصاا من ضرر نتيجة اجلرمية فكانت النتائج احملصل عليها 

  . املوايل 27رقم ي مبينة يف الرسم البياين كما ه
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  27: رسم بياين رقم 
  يبني موقف األفراد من مدى مسؤولية الضحية عما تعرضت له

   :تحليل النتائج
أن أغلبية املستطلعني ال يشاطرون الرأي الذي حيمل الضحية  املالحظة الالفتة للنظر هو

ة ال عالقة هلا مبا وقع هلا ال من بعيد وال مسؤولية ما حصل هلا بسبب اجلرمية أي أن الضحي
من قريب ويف نفس السياق كذلك تربز فئة ال بأس ا من العينة إمتنعت عن التصريح برأيها     

  ). % 25حوايل ( 
ومن أجل تأكيد هذه النتائج أو نفيها قمنا بإعادة صياغة السؤال ولكن بشكل مغاير 

ا هي أسباب جناح املشروع اإلجرامي الذي يتبناه م: حيث ورد السؤال على الشكل التايل 
  :   املبني أدناه  28رقم  ارم ؟ النتائج احملصل عليها كانت وفقا للرسم البياين
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  28: رسم بياين رقم 

  يبني طبيعة سلوك اجملرم وفق املعتقد الشعيب
حية واليت حتمله ضمن اآلراء املقترحة من قبل أفراد العينة تأيت اإلجابة املتعلقة بالض من

بشكل غري مباشر املسؤولية عن وقوع الفعل اإلجرامي يف املرتبة الثالثة أي أن الضحية بشكل 
عام ال يتحمل ما وقع إليه وجيب أن تسند هذه املسؤولية بشكل حصري وجعلها على عاتق 

  .ارم لوحده
 

 :الفرع الثاني 

 األشخاص األكثر عرضة لإلحرام

علمية تعرض فئات معينة داخل اتمع لإلجرام دون غريها وذلك تؤيد بعض األحباث ال
نظرا للحالة املزرية اليت تكون عليها وقت إرتكاب الفعل اإلجرامي وقبل أن نعدد هذه الفئة 
نرى أنه من الضروري إختبار رأي أفراد العينة حول مدى وجود هذه الفئة املعرضة خلطر 

الظاهر  29رقم  ج احملصل عليها فهي مبينة يف الرسم البيايناإلجرام دون غريها، فبالنسبة للنتائ
  .       يف األسفل
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  29: رسم بياين رقم 

  يبني رأي األفراد حول مدى وجود فئة تتعرض أكثر من غريها لإلجرام
  

   :تحليل النتائج
 % 41حوايل ( ة اجلوهرية املميزة إلجابات أفراد العينة هو أن النسبة األكرب منهم املالحظ

ترفض التسليم بوجود أشخاص معينني بعينهم مهددين خبطر اإلجرام أكثر من غريهم ) 
فاجلميع متساوون أمام هذا اخلطر وارم ال يفرق بني ضحاياه فبمجرد توفر الفرصة الساحنة 

)  % 29حوايل ( له لإلعتداء على ضحيته فإنه لن يتردد يف ذلك، أما فيما خيص رأي األقلية 
العينة والذين يرون أن هناك فئة معينة من األشخاص تتعرض أكثر من غريها من جمموع 

  :لتهديد اإلجرام ويوردوا كما يلي 
التجار يعتربون من بني أكثر األشخاص تعرضا لإلجرام حبكم ممارستهم للتجارة  -

نتباه ارمني مما يعرضهم للخطر وتداوهلم لألموال النقدية وهذا قد ينجر عنه لفت إ
 .طبق هذا احلكم أيضا على األغنياءوين

كوم حيتكون بغريهم من ارمني فيؤدي ذلك غالبا إىل مصادمات  ارمني أنفسهم -
 .تنتهي بإستعمال العنف

املرأة حبسب رأي هؤالء تعد هدفا سهال للمجرمني حبكم ضعفها وعجزها عن الدفاع  -
 .عن نفسها
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مر وذلك راجع لقصور قدرام األطفال هم اآلخرون معرضون لإلجرام بشكل مست -
 .العقلية يف جتنب التهديدات اإلجرامية وعدم قدرم على الدفاع عن أنفسهم

كبار السن يعتربون ضحايا حمتملني للمجرمني احملترفني خصوصا أن قدرم البدنية ال  -
 .تساعدهم على الدفاع عن أنفسهم

وية ويف بعض األحيان بالطيش الشباب الذين هم يف مقتبل العمر فكوم يتميزون باحلي -
 .أو سوء تقدير العواقب فذلك جيعلهم وبإستمرار يف عرضة خلطر اإلجرام

األشخاص الذين يرتادون أماكن خطرية أو معزولة يعرضون أنفسهم خلطر الوقوع  -
 .ضحايا اإلجرام أكثر من غريهم

راءة أو األشخاص حمدودي املستوى أو األميني فهؤالء ونظرا لعدم متكنهم من الق -
الكتابة قد يكون معرضني خلطر الوقوع ضحايا جرائم خصوصا تلك املتعلقة بالنصب 

 .واإلحتيال
يضاف إىل األشخاص السابقني ذوي اإلعاقات الذهنية أو العقلية فهؤالء غري قادرين  -

على جتنب الوقوع ضحية جرائم لكوم ال ميلكون القدرة العقلية للتمييز والتصرف 
 .دينيكاألفراد العا

 

 :الفرع الثالث 

 موقف الضحية ودوره في تحديد طبيعة سلوك المجرم

يربط بعض الباحثني املتخصصني يف علم اإلجرام سلوك ارم أحيانا بطبيعة موقف 
الضحية أو سلوكه، فارم ال يبادر إىل إرتكاب فعله اإلجرامي إال إذا تعرض إلستفزاز من 

خري مبالغ فيضطر غرميه إىل اخليار اإلجرامي دون أن قبل الضحية أو كان رد فعل هذا األ
يكون له خيار آخر، وتبدوا إجابات املستطلعني خبصوص هذه املسألة جد متباينة ويظهر 

  .املوايل رأيهم 30رقم الرسم البياين 
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  30: رسم بياين رقم 

  يبني موقف األفراد من مدى تورط الضحية يف حتديد طبيعة السلوك اإلجرامي 
  

   :تحليل النتائج
من أفراد العينة يرون أن ارم قد يضطر  % 37واملالحظ أن النسب جد متقاربة فـ 

إىل إرتكاب فعله اإلجرامي كنتيجة حتمية ملوقف الضحية فمثال إستفزاز هذه األخرية له قد 
من  % 35يكون سببا كافيا ألن يتصرف بكل عنف ضدها، يف حني وبنسبة متقاربة يعترب 

تطلعني أن ارم ال يبين موقفه على سلوك الضحية بل حيتفظ بكامل الوسائل اليت متكنه املس
  .      من اإلتيان تصرفه مىت أمكنه ذلك

 

  :المطلب الثالث 
 المجرم وإمكانية إستعادة    

 مكانته اإلجتماعية
 

وكلة يطرح العديد من متتبعي النشاط اإلجرامي داخل اتمع أن من املهام الصعبة امل
ملؤسسات الدولة هو إعادة إدماج مرتكيب اجلرائم من جديد يف احلياة اإلجتماعية بل يضعها 
البعض يف خانة املستحيل، والسبب يف ذلك أن الوسط اإلجتماعي غالبا ما يعترض على هذه 
الفكرة ويقف حجرة عثرة أمام إمكانية إعادة إدماج ارم الذي إنقضت عقوبته من جديد 
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م لألشخاص الذين إرتكبوا جرائم يف اتمع فالكثري بل قل األغلبية ما يعلنون صراحة معادا
وإختاذهم ملواقف راديكالية جتاههم مما جيرب هؤالء للعودة إىل حضن اإلجرام والعصابات 
اإلجرامية بكل سهولة، وأي سياسة ناجحة يف هذا اال جيب أن تأخذ بعني اإلعتبار هذا 

على إحتوائه قدر املستطاع فلم يعد متقبال نفي ارم رد إرتكابه جلرم ما العائق والعمل 
فاتمع ووفقا لنظرية الدفاع اإلجتماعي مسؤول على إجرام بعض أفراده وهو مسؤول أيضا 

  .على إعادة إدماجهم مهما كان األمر
يف كنف اموعة ويف نفس اإلجتاه وبغية قياس مدى تقبل أفراد العينة لعودة ارم للعيش 

اإلجتماعية قمنا بتوجيه سؤالني إثنني يتعلق األول مبدى قبول اتمع إعادة إدماج ارم بينما 
يف السؤال الثاين يتناول الشروط أو املعايري اليت متكن ارم املدان حبكم قضائي اإلستفادة من 

  .      هذا الصفح
       

 :الفرع األول 

ادة إدماج الشخص المدان مدى تقبل األفراد إلع

 بإرتكابه جريمة ما 

من أجل إختبار موقف األفراد من فكرة تقبل الشخص املدان بإرتكابه جلرمية ما كانت 
ترى أنه ال يوجد أي )  % 43بنسبة ( اإلجابات احملصل عليها مفاجئة نوعا ما فاألغلبية 

ارضني هلذه الفكرة ال ميكن ضرر يف ذلك وبالرغم من أن ذلك ميثل األغلبية فإن نسبة املع
أي قريبة من نسبة املؤيدين مع األخذ بعني اإلعتبار  % 41جتاهله والذين تقدر نسبتهم حبوايل 

فاملستنتج من هذه )   % 16واملقدرة حبوايل ( موقف املترددين أو املمتنعني عن إبداء رأيهم 
ن الشخص املدان جبرمية ما اإلجابات حبسب رأينا هو إحتفاظ اتمع دائما بصورة سلبية ع

وأن هذه الصورة الزالت جامثة يف ذهنه وفكره ولن تزول يف القريب العاجل كما هو متوقعا 
ولذا يتعني على املشرع ومؤسسات الدولة املناط هلا مكافحة ظاهرة اإلجرام خصوصا يف 

دماج ارم من جهة املدن الكربى إعادة النظر يف سياستها اجلنائية والعقابية مبا يكفل إعادة إ
املوايل يظهر موقف  31رقم  واحلرص على املصلحة اإلجتماعية املشتركة، والرسم البياين

  .األفراد من مسألة إعادة ارم يف اتمع
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  31: رسم بياين رقم 
  يبني موقف األفراد من إعادة إدماج اجملرم يف اجملتمع 

 

 :الفرع الثاني 

 ممعايير إعادة إدماج المجر

حىت يتسىن لنا قياس مدى قدرة اتمع على إستيعاب الفرد اجلانح أو الذي سبق وأن 
حكم عليه حبكم جزائي من طرف القضاء قمنا بإجراء إختبار ملوقف األفراد من ذلك وحماولة 
معرفة ما هي املعايري الواجب إحترامها وتطبيقها وهذا اإلجراء يف نظرنا يعد جد ضروري من 

سم العالقة اليت تربط اتمع باجلانح بعد إرتكاب اجلرمية، وبالنسبة للنتائج أجل إعادة ر
          : اآليت ) 32رقم (  احملصل عليها فقد كانت كما هو مبني يف الرسم البياين
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  32: رسم بياين رقم 

  يبني التدابري اليت متكن من إعادة إدماج اجملرم 
   :تحليل النتائج

تعلق إعادة إدماج ارم على مدى )  % 42حوايل ( املستطلعني األغلبية الساحقة من  -
إستعداده تقبل هذا الوضع اجلديد فهو مطالب بالتخلي عن أي تصرف ال يتالءم مع 
حياة اموعة اليت يعيش معها وهو فوق ذلك مطالب بإثبات خنوعه وإذعانه إلرادا 

 .مبا يعين أنه يف حالة رقابة مستمرة ودائمة

ما تربط إعادة إدماج ارم السابق )  % 29حوايل ( ئة ال بأس ا من العينة هناك ف -
بتسامح اتمع فلن يكتب النجاح هلذه العملية ما مل يتخل هذا األخري عن موقفه 
العدائي جتاه ارم ويفتح صفحة جديدة متكنه من العودة بكل سالسة وسهولة بعيدا 

 .عن الضغط واإلكراه

أن إعادة إدماج ارم )  % 29حوايل ( ى جمموعة من املستطلعني ويف األخري تر -
يتوقف على طبيعة اجلرمية اليت إرتكبها فإن كانت جسيمة فمن املستحيل أن يصفح 
األفراد عنه ومن أمثلة ذلك جرمية القتل أو اإلعتداء اليت ختلف أضرارا خطرية بالضحية 

معينا من اجلسامة فإن اتمع قد  ويف مقابل ذلك فإن كانت اجلرمية مل تبلغ حدا
 . ينساها مبرور الوقت ويكون ذلك مقدمة إلعادة إدماج ارم من دون صعوبة تذكر
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  : الفصل الثاني 
 مفهوم الجريمة لدى رجال القانون 

 

تكملة للنتائج املتوصل إليها يف الفصل األول وذلك بعد إجراء دراسة متأنية وميدانية 
اتمع آن األوان أن  اليت حرصنا أن تكون ممثلة قدر اإلمكان جلميع أفرادعلى عينة عشوائية و

جنري نفس الدراسة امليدانية لكن هذه املرة على رجال القانون املتخصصني واملمارسني 
ملختلف املهن القضائية أو تلك اليت ترتبط إرتباطا وثيقا بالقانون، والغاية اليت إرتضيناها من 

اء مقارنة بني املفهوم أو املدلول الذي حتمله اجلرمية يف خميلة األفراد وهذا هذا التوجه هو إجر
ما تطرقنا إليه يف الفصل األول عن طريق تفصيل وحتليل آراء وأجوبة املشاركني يف البحث 
امليداين واملفهوم القانوين للجرمية الذي ميثل رأي وأجوبة رجال القانون مبختلف إنتماءام 

هلا يف هذا الفصل إن شاء اهللا، يف هذا الفصل الدراسة امليدانية ال ختتلف كثريا واليت سنتعرض 
عن سابقتها فقد قمنا بتوزيع إستمارة أسئلة على رجال القانون الذين قبلوا التعاون معنا 
حيث أن اإلستبيان املوضوع بني أيديهم ال خيتلف يف جوهره مع اإلستبيان السابق ماعدا 

تغريات الطفيفة اليت أدخلت عليه حىت تتالءم مع طبيعة وخصائص هذه بعض التعديالت وال
العينة املختارة، وفيما خيص حمتويات هذا اإلستبيان فقد تضمن أربعة أجزاء رئيسية نوردها 

  :كما يلي 
اجلزء األول خصصناه جلمع بيانات عامة تتعلق بأفراد العينة كالسن واجلنس واجلوانب 

لية وقت إجراء الدراسة امليدانية كما أفردنا سؤال يتعلق باملهنة اليت ميارسها املتعلقة باحلالة العائ
  .   املستطلع واليت ال خترج بطبيعة احلال عن إطار املمارسة للقانون

اجلزء الثاين تضمن جمموعة من األسئلة متحورت أساسا حول مدلوالت القانون 
إىل طريقة تطبيق القانون يف احلياة  بالنسبة لرجل القانون مبعىن كيف ينظر رجل القانون

اإلجتماعية وإىل أي مدى يرتبط ويتقاطع مع الوعي اجلماعي لألفراد ويف هذا السياق أيضا 
أدرجنا جمموعة من األسئلة تتلخص يف حتديد طبيعة اخلطاب القانوين والقدرة على إستيعابه، 
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ها بني أوساط اتمع وهل ميكن وكرسنا أيضا جانبا مهما للثقافة القانونية املفترض إنتشار
  .احلديث عنها كسلوك قائم بذاته وهذا وفقا للفكر السائد واملنتشر يف أوساط رجال القانون

اجلزء الثالث ناقشنا فيه مسألة جد هامة تتعلق بتحديد مفهوم اجلرمية وفق منظور رجل 
 تصاحب تطبيق القانون القانون مع األخذ بعني اإلعتبار املتغريات والظروف اإلجتماعية الين

يف الواقع اإلجتماعي لألفراد، ويف نفس اجلزء حاولنا إستجالء موقف رجال القانون حول 
التدابري الواجب اختاذها للوقاية من العوامل واألسباب اليت تؤدي إلرتكاب اجلرمية وما هي 

  .منها وجتنب تبعاا اخلطرية
لق بصورة ارم املرسومة يف ذهن رجل اجلزء الرابع واألخري ناقش فكرة رئيسية تتع

القانون بناءا على ما إكتسبه من خربة يف هذا اال ويف هذا اخلصوص قد متت ترمجة هذا 
اجلزء إىل جمموعة من األسئلة دف إىل معرفة الصفات اليت يتمتع ا ارم وطريقة تصرفه يف 

اليت تؤدي به إىل الدوافع ا إيراد أهم احلياة اليومية وتعامله مع احمليط الذي يعيش فيه وكذ
، كما نتعرض يف هذا اجلزء األخري إىل طبيعة عالقة ارم السلوك اإلجرامياإلجنرار وراء 

بالضحية املفترضة وأثر ذلك على السلوك اإلجرامي وخنتمه بسؤال يتناول إمكانية إستعادة 
  .  لعاديةارم ملكانته اإلجتماعية أو إعادة إدماجه يف احلياة ا
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  :المبحث األول
 رجل القانون القانون ورمزيته لدى

 

نتناول يف املبحث األول من الفصل الثاين أهم املدلوالت اليت تسند للقانون لكن هذه 
املرة من زاوية خمتلفة فاملعنيني ذا املوضوع هم رجال القانون مبختلف إنتماءام والذين 

ذا البحث العلمي ومتكيننا من اإلستفادة من خربام وجتارم وافقوا على املشاركة يف ه
مبناسبة ممارستهم ملهنهم املختلفة، وقبل أن نباشر يف حتليل ودراسة النتائج احملصل عليها ينبغي 
أوال التعريف بالعينة حمل الدراسة واإلشارة إىل أهم خصائصها ومميزاا ويف هذا السياق بلغ 

من جمموع  % 68عنصر يشكل فيها العنصر الذكوري حوايل  136يل تعداد هذه العينة حوا
ويرجع هذا التفاوت بدرجة  % 32املستطلعني يف حني كانت نسبة العنصر األنثوي حوايل 

أوىل إىل أن املهن القانونية احلرة واملستقلة يقبل عليها الرجال أكثر من النساء وهذا ما سنبينه 
ملمارسة من قبل أفراد العينة، أما فيما خيص تصنيف الفئات الحقا عندما نتعرض إىل املهن ا

حوايل ( العمرية لألفراد املستطلعني ومن خالل الرسم البياين املوايل يتضح أن النسبة الكربى 
سنة أي أا الفئة األكثر متثيال يف معظم املهن اليت  45و 36يبلغ معدل عمرها بني )  % 41

إىل أن هذه الفئة العمرية متثل فترة اإلستقرار واإلختيار كانت موضوع دراستنا باإلضافة 
 35و 25النهائي للمهنة اليت ميارسوا خبالف مثال فئة األفراد الذي يبلغ معدل عمرهم بني 

سنة فهم غالبا ما يغريون أنشطتهم بإستمرار قبل أن يقرروا بشكل ائي ممارسة نشاط مهين 
األخرى كما هي مبينة يف الرسم املبني أدناه فنسبتها  ائي، فيما يتعلق بالفئات العمرية

متراوحة وال تزيد عن النصف جمتمعة وذلك ما يربره على إعتبار أا متثيلها يف اتمع هو أقل 
من الفئات األخرى مما يعطي إنطباعا عاما على أن توزيع أفراد العينة يتوزع بشكل متناسب 

إىل أن إختيار العينة جاء متوافقا إىل حد ما مع التركيبة مع التكوين السكاين للجزائر ويشري 
  . ) 33أنظر الرسم البياين رقم (  اإلجتماعية والدميغرافية للمجتمع اجلزائري
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 33: رسم بياين رقم 
  حبسب السن أو العمر الثانية يبني بالتفصيل توزيع أفراد العينة

  

لعينة وقت إجراء الدراسة امليدانية فيمكننا مالحظة أما فيما خيص احلالة العائلية ألفراد ا
أن الصفة الغالبة لدى األفراد املستطلعني هي صفة العزوبية حيث بلغت نسبة هؤالء حوايل 

من املتزوجني من كال اجلنسني كما نشري أيضا إىل أن نسبة  % 41,2يف مقابل  % 55,9
النسب املسجلة هي تأخر نسبة ، املالحظ على % 2,9املطلقني هي األخرى سجلت نسبة 

الزواج لدى فئة كبرية من املستطلعني ويعزى ذلك أساسا إىل إنعدام السكن وقدرة الفرد على 
توفري اإلمكانات املالية لن يكون إال بعد سنوات من العمل املتواصل وبإجراء مقارنة بسيطة 

بسيط هو حضور فئة  بني العينتني موضوع دراستنا يالحظ وجود متاثل يف النسب مع فارق
املطلقني لدى عينة رجال القانون دون عامة الناس، ويف نفس السياق وبغية تقدمي وصف 
دقيق للعينة حمل الدراسة قمنا بإحصاء عدد األوالد لدى األفراد املتزوجني وكانت النسبة 
ئلة الغالبة هي الفئة اليت لديها طفل واحد فقط مما يؤكد تراجع نسبة اخلصوبة لدى العا

اجلزائرية خصوصا تلك اليت يكون فيها الوالدين ذوي تأهيل ومستوى تعليمي عاليني وعليه 
فإن بنية العائلة اجلزائرية ومنذ عشرين سنة يعرف تغريا مستمرا وهو مرشح ألن يعرف مزيدا 

املوايل توجد مجيع البيانات  10رقم  البياين اجلدولمن التغيري يف السنوات األخرية، ويف 
  .        تعلقة بأفراد العينة فيما تعلق منها بعدد األوالدامل
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  10: جدول رقم  
  فراد العينة أل احلالة العائليةيبني بالتفصيل 

  

نأيت اآلن على مسألة املمارسة املهنية لدى كل فرد من أفراد العينة فنذكر أوال أن 
جعلناه شرطا أساسيا جيب مجيعهم متحصل على شهادة  الليسانس يف احلقوق وهذا املعيار 

أن يتوفر لدى مجيع املستطلعني، وفيما يتعلق بتركيبة أفراد هذه العينة فأغلبيتهم ميتهنون 
وتفسري ذلك هو أن مهنة احملاماة متثل املالذ األول الذي يلجأ إليه )  % 76( احملاماة بنسبة 

ى إعتبار أن شروط أغلب املتخرجني من اجلامعات بعد حتصلهم على شهادات الليسانس عل
اإلنضمام إىل نقابة أو منظمة احملامني ليست بالصعبة وميكن لدى أي شخص تتوافر فيه 
الصفات احملددة قانونا أن يصبح حماميا باإلضافة إىل ذلك أن الفئة األكثر جتاوبا مع حبثنا هم 

الت املسندة إليه احملامون على إعتبار أن خربم يف تطبيق القانون متكنهم بفهم وحتديد املدلو
بشكل دقيق رمبا أفضل من باقي األفراد املشاركني يف حبثنا واملنتمني إىل أسالك مهنية قانونية 
أخرى، وفيما خيص الفئات املهنية األخرى واليت كانت معنية بدراستنا فنذكرها تباعا كما 

  :) 34أنظر الرسم البياين رقم ( يلي
أو مؤسسات مهما كان طبيعة أنشطتها بنسبة  فئة املستشارين القانونني لدى هيئات -

 % 9تعادل تقريبا 
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  % 6فئة احملضرين القانونيني بنسبة تعادل تقريبا  -
الفئة اليت تضم أساتذة القانون يف اجلامعات واملؤسسات العلمية ذات املستوى العايل   -

      % 3بنسبة تعادل تقريبا 
هم وظائف هلا عالقة مباشرة بتطبيق القانون فئة املنتمني لألسالك العمومية واملسندة إلي  -

  % 3أو السهر على تنفيذه بنسبة تعادل تقريبا 
ويف األخرية قمنا بإشراك طلبة احلقوق كون أجوبتهم ميكن أن تساهم بقسط كبري يف   -

    % 3توضيح بعض النقاط الغامضة وكانت نسبتهم تعادل تقريبا 
  

 
  34: رسم بياين رقم

  أفراد العينة حبسب املهنة املمارسةتوزيع نسبة يبني 

وقبل أن خنتم هذا اجلانب املتعلق بأوصاف العينة نشري أننا حاولنا إشراك أشخاص 
كالقضاة وأعضاء النيابة ( آخرين ميارسون مهن قضائية واليت تعد مشاركتهم جد مهمة 

إلعتبارات  إىل أننا مل نفلح يف ذلك) العامة وكتاب الضبط لدى خمتلف اجلهات القضائية 
  .تتعلق بواجب التحفظ املرتبط مبمارسة هذه الوظائف احلساسة
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  :المطلب األول
 القانون وفق رؤية متخصصة  

 

نركز يف هذا املطلب على جمموعة من النقاط الرئيسية اليت من شأا أن تساعدنا على 
احلياة  فهم مواقف األشخاص املتخصصني يف القانون ونظرم إليه وكذا تطبيقاته يف

اإلجتماعية وذلك مبا ميلكونه من معلومات نظرية وخربة ميدانية متراكمة ناجتة عن 
إحتكاكهم املباشر بالقانون، ويف هذا الصدد إرتأينا تقسيم هذا املطلب إىل ثالثة فروع رئيسية 

وعي األول نتناول فيه بالدراسة القانون وقدرته على إستيعاب أو ترمجة اإلرادة اجلماعية أو ال
اجلماعي املشترك لألفراد بإعتبار هذه األخرية متثل الغطاء الشرعي لتطبيق القانون، ويف الفرع 

الثاين فسنخصصه لدراسة درجة إستيعاب وفهم اخلطاب القانوين ويف الفرع األخري  
فسنتعرض فيه بالتفصيل إىل األسباب اليت جتعل اإلنسان يلتزم بالقانون وحيترمه وهذا دائما يف 

ل رؤية قانونية متخصصة  ويف خضم وجود تنافس بني القيم الثقافية واإلجتماعية اليت ظ
تنادي ا املخيلة الشعبية والتعريف القانوين الذي يضطلع بصياغته املشرع وحيرص رجل 
القانون على تطبيقه، ويف معرض شرحنا هلذا املطلب سوف خنصص جزءا مهما إلجراء 

  .اليت وقع إختيارنا عليهما دراسة مقارنة بني العينتني
 

 :الفرع األول 

 القانون ومدى ترجمته إلرادة األفراد

كثريا ما يثار جدا واسع حول قدرة القانون على مسايرته لنطاق تفكري األفراد 
فاملتعارف عليه أن تطبيق القانون قد تعترضه عدة عراقيل يف حالة ما إذا وجد شرخ كبري بني 

ملغزى الذي يهدف إليه القانون، وملناقشة هذه املسألة وجهنا سؤال طريقة وسلوك األفراد وا
للعينة املختارة يتناول مدى قدرة متثيل القانون وترمجته ملا يطمحون إليه من تنظيم حليام 

املوايل مجيع البيانات احملصل عليها  35رقم  اإلجتماعية الثقافية وتظهر من خالل الرسم البياين
  .  يف البحث امليداين من أجوبة املشاركني
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  35: رسم بياين رقم 

  موقف رجال القانون من قدرة القانون على ترمجته لواقع األفراديبني 
  

   :ومقارنتها تحليل النتائج
أن القانون يترجم بشكل )  % 62حوايل ( تظهر االغلبية الساحقة من املستطلعني  -

نظيم حيام اإلجتماعية كما صحيح واقع املعيشي األفراد ويساهم بقسط كبري يف ت
هو مطلوب ومبا يتالءم مع طموحام الشخصية، ويف معرض تربيريهم هلذا املوقف 

 :يرى أفراد هذه الفئة أن القانون تظهر أمهيته بشكل حمسوس يف 
 حل مشاكل اتمع - أ
 محاية حريات األفراد وصوا -  ب
تنظيم  كونه مستوحى من واقع احلياة املعاشة فاملشرع ال يتدخل يف -  ت

واقعة معينة إال إذا إقتضت الضرورة ذلك وبعد دراسة متأنية يأخذ فيها 
 . بعني اإلعتبار جتاوب األفراد الذين سيخضعون للقانون املرتقب صدوره

أن القانون يف اجلزائر ال يعري إهتماما )  % 38حوايل ( بينما ترى أقلية من املستطلعني  -
ال يترجم يف حقيقة األمر طموحام وبالنتيجة كبريا كما هو منتظر بواقع األفراد و
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فإن صياغته معيبة وحتتاج إىل إعادة نظر، ويف معرض تربيرهم يبين هؤالء موقفهم على 
 :جمموعة من اإلعتبارات نوردها فيما يلي 

فاملشرع هو  ال توجد أية عالقة عضوية بني القانون واحلياة اإلجتماعية      - أ
اد وهو يكتفي يف أغلب األحيان مبا جادت به منفصل متاما عن واقع األفر

قرحية املشرع األجنيب أي يقتصر دوره على الترمجة احلرفية للنصوص األجنبية 
 .دون مراعاة اخلصوصية احمللية

ومباديء  القوانني يف بعض األحيان بعيدة عن األعراف والتقاليد -  ب
اليت عرفت الشريعة اإلسالمية السمحاء ولذى يرى الكثريون أن السلوكات 

إنتشارا كبريا يف اآلونة األخرية تتنكر للقيم الثقافية السالفة الذكر والقانون 
 .  يبقى عاجزا عن جماراا والدفاع عنها

ويستطيع كل  القوانني املعمول ا جتاوزها الزمن وحتتاج إىل إعادة نظر -  ت
 متتبع مالحظة أن احلياة اإلجتماعية أصبحت تتطور وتتشعب بسرعة فائقة
خبالف القانون املعمول به الذي يعرف مجودا رهيبا وال يكون موضوعا 

 .    للتعديل إال بعد سنوات من اإلنتظار
 ة نافدة يف اتمع على حساب باقي الطبقاتقالقوانني يف خدمة طب -  ث

اإلجتماعية األقل حظا يف بلوغ بعض املزايا، ويعتقد مناصروا هذا الرأي أن 
إىل محاية الطبقة اإلجتماعية املسيطرة يف اتمع على القوانني دف باألساس 

حساب باقي الطبقات األخرى مما جيعل القانون حمل شك من قبل عامة الناس 
يصل أحيانا إىل بروز موقف الشعيب ساخط عن القانون واألشخاص املكلفني 

 .  بتطبيقه
 : اجلرمية تتطور بسرعة خبالف القانون الذي يعرف مجودا غري مربر - ج

كما بيناه سابقا فإن اجلرائم املرتكبة يف احلياة اليومية يربز وبدون شك أن 
ارمني يطورون أساليبهم اإلجرامية مستفيدين من الوسائل واألدوات اليت 

 .متنحها هلم التكنولوجيا العصرية
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تلك املتعلقة بالعينة السابقة يظهر وبدون شك حجم إن مقارنة هذه البيانات مع 
احلاصل بينهما فالرأي املستقر عليه لدى رجال القانون مييل إىل إعتبار القانون اإلختالف 

ترمجة إلرادة األفراد واتمع خبالف عامة الناس اليت تعتربه بعيد ا عن هذه اإلرادة، وهذه 
املسألة تكشف جليا أن املخيلة الشعبية ونظرا للقانون تعتمد باألساس على معايري ذاتية ال 

مع األسلوب القانوين الذي يعتمده املشرع من جهة وغري متماشية مع الرؤية القانونية تتطابق 
  .اليت متيز رجال القانون أثناء ممارستهم للمهن القانونية من جهة أخرى

        

 :الفرع الثاني 

 درجة فهم وإستيعاب الخطاب القانوني

اخلطاب القانوين يف هذا الفرع حرصنا على قياس مدى جتاوب رجل القانون مع 
الساري املفعول واملطبق يف احلياة اإلجتماعية وهلذا الغرض إرتأينا تقسيم هذا الفرع إىل 
قسمني رئيسيني حيث خصصنا العنوان األول لقياس قدرة األفراد على إختالف إنتماءام 
وتوجهام على إستيعاب النص القانوين ويف العنوان الثاين فسنتعرض إىل درجات فهم 

  .وإستيعاب اخلطاب القانوين وهذا وفق رؤية خاصة برجال القانون
 فهم وإستيعاب الخطاب القانوني   : أوال 

من املتعارف عليه أن رجل القانون ميلك تصورا شامال حول قدرة الفرد العادي على 
إستيعاب النص القانوين نظرا لكونه األقدر على حتديد مكامن الصعوبة يف هذا النص ومتييز 
اخلطاب الذي يسهل فهمه من طرف األفراد من اخلطاب الذي يبدو عصيا على الفهم، ويف 
هذا اإلطار وجهنا سؤال ألفراد هذه العينة حول من يستطيعون إدراك وفهم النص القانوين 

كما هي ) اليت تشمل فقط رجال القانون ( وكانت اإلجابات املقدمة من طرف أفراد العينة 
   : 36رقم  بياينمبينة يف الرسم ال

أن فهم النص القانوين وإستيعابه هي )  % 50حوايل ( ترى األغلبية من املستطلعني  -
خاصية تتعلق فقط باملثقفني دون غريهم والذين يتمتعون مبستوى عايل من التفكري، 
وهذا الرأي يظهر بأن اخلطاب القانوين ليس يف متناول أغلب األفراد وهو يتميز 

 .ةبالتعقيد والصعوب
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من أفراد العينة حيصرون فهم النص القانوين وإستيعابه فقط على رجال القانون  % 26 -
دون غريهم كونه عبارة عن صياغة قانونية حبتة ال يتقنها إال من كانت له دراية 
قانونية أو سبق له التخصص يف أحد الدراسات القانونية فال ميكن لإلنسان العادي 

 .ولفهم اخلطاب القانوين مهما حا
يرى هؤالء أن القانون هو يف متناول فهم مجيع )  % 24حوايل ( وبنسبة ضئيلة  -

األفراد وإن كانوا ال يتمتعون مبستوى علمي مهم فاملشرع عادة ما حيرص يف صياغته 
 .  للنص القانوين على إختيار ألفاظ وعبارات بسيطة سهلة الفهم من قبل مجيع األفراد

           

  
  63: رسم بياين رقم 

  موقف رجال القانون من مسألة إستيعاب القانون وفهمهيبني 
  :تحليل النتائج ومقارنتها 

بسيطة بني إجابات العينتني يتبني لدينا أن هناك إتفاق بينهما على جعل  بإجراء مقارنة
اخلطاب القانوين يف غري متناول الفرد العادي الذي يتمتع مبستوى تكويين وعلمي متواضع 

اب يقتصر فهمه فقط على من تتوافر فيه صفات معينة فلدى رجال القانون يكون فهذا اخلط
فهمه وإستيعابه عادة من قبل املثقفني أو ذوي املؤهالت العلمية العالية بينما الرؤية الشعبية 
حتصر فهمه فقط على رجال القانون دون غريهم، ونستنج مما سبق أن مبدأ إفتراض العلم 
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عليه النظام القانوين احلديث غري واقعي يف جمتمعنا وال ميكن تطبيقه بالقانون الذي يقوم 
بشكل صارم على واقع احلياة اإلجتماعية احلالية ويتعني إعادة النظر يف تطبيق هذا املبدأ 

  .األساسي الذي يقوم عليه النظام القانوين احلديث
 درجات فهم الخطاب القانوني:  ثانيا

وإستيعاب اخلطاب القانوين من شأنه أن يساعدنا على  إن قياس قدرة الفرد على فهم
حتديد طريقة جتاوبه معه ومن أجل ذلك قمنا بوضع جدول يتضمن جمموعة من الدرجات 
اليت تترجم احلد الذي ميكن أن يبلغه الفرد يف تعامله مع القانون يف ظل حياة إجتماعية تزداد 

  :  مجيع البيانات املتعلقة بإجابات أفراد العينة  املوايل فيه 11رقم تعقيدا من يوم آلخر واجلدول 
      

5  4  3  2 1  0  حبسب رأيك

5,9 2,9 26,5 38,2 26,5 / 
 إيل أي درجة اخلطاب القانوين يتم فهمه من طرف اتمع

/ 
14,7  38,2  14,7  29,4  2,9  

 إيل أي درجة  يتوافق القانون مع الواقع اإلجتماعي لألفراد 

8,8  20,6  20,6  23,5  23,5  2,9  
 إيل أي درجة يتوافق القانون مع قيم اتمع 

/ 
14,7  23,5  44,1  17,6  

/   إيل أي درجة القانون يتم تطبيقه يف اتمع 

20,6  20,6  17,6  26,5  14,7  
/    إيل أي درجة ميكن للدولة محاية األفراد

61,8  8,8  2,9  11,8  14,7  
/    إيل أي درجة الدولة مسؤولة عن تطبيق القانون

20,6  23,5  14,7  20,6  20,6  
/    بتطبيق القانون....) شرطة،(إيل أي درجة يلتزم أعوان القضاء 

  11: جدول رقم 

  يتضمن درجات فهم اخلطاب القانوين بناءا على إجابات رجال القانون
 تحليل النتائج ومقارنتها:

 أو القضائية إن املعلومات احملصل عليها من خالل إجابات املنتسبني للمهن القانونية  
تظهر لنا بعض اإلختالفات والتباينات املهمة باملقارنة مع العينة السابقة واليت سنتناوهلا فيما 

   :  يلي 
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 :درجة فهم اخلطاب القانوين  - 1
إن فهم اخلطاب القانوين وإستيعابه وفق رؤية رجال القانون تواجهه بعض الصعوبات 

ذا السلم فإن أغلب رجال القانون يضعونه والعراقيل فمن بني مخس درجات حيتوي عليها ه
ليس بالسهولة مبا  أي أن فهم وإستيعاب النص القانوين  % 38,2يف الدرجة الثانية بنسبة  

املستطلعني من جمموع   % 5,9و % 2,9كان ويف اجلانب املقابل هناك فئة قليلة تقدر حبوايل 
يرون أن اخلطاب القانوين هو يف متناول  من واملقابلتني لدرجتني الرابعة واخلامسة على التوايل

، فعلى العموم فهناك شبه تقارب بني العينتني يف نظرا إىل اخلطاب القانوين فهم مجيع األفراد
وإن كان هناك بعض اإلختالفات الطفيفة فيما يتعلق بدرجة فهم اخلطاب القانوين وهذا 

   . األطروحة املوقف ينسجم إىل حد ما مع الفرضية املطروحة يف مقدمة
  : درجة  توافق القانون مع الواقع اإلجتماعي لألفراد - 2

بالرجوع إىل اجلدول أعاله يتبني لنا أن درجة تناغم القانون مع الواقع اإلجتماعي 
حوايل ( والثقايف لألفراد تكون يف حدود املستوى املتوسط فاألغلبية الساحقة من املستطلعني 

ترى أن املشرع يبذل جهدا معتربا يف ) سلم الدرجات من  3واملوافقة للدرجة  % 38,2
مواكبة احلياة اإلجتماعية لألفراد إىل أن ذلك ال يعد كافيا بالنظر إىل الصعوبات اليت تصاحب 

  % 14,7تطبيق القانون على الواقع املعيشي لألفراد، ويف نفس السياق تدعم فئة تقدر حبوايل 
موقف املشرع وتعترب القانون كأداة تستخدمها الدولة )  املوافقة للدرجة الرابعة من السلم( 

يف ضبط احلياة اإلجتماعية مبا يتوافق مع ثقافة األفراد ومنط معيشتهم، وبإجراء مقارنة بسيطة 
بني العينتني يتضح لنا أن هناك تباين يف الرؤى بينهما حول ذات املسألة فبينما يرى اإلنسان 

قعه اإلجتماعي كما جيب يعتقد رجل القانون أن تقصري العادي بعدم إهتمام املشرع بوا
املشرع ليس باجلسيم فهو طاملا يتدخل لتدارك أي نقص إذا تطلبت الضرورة ذلك ولو بإلغاء 

  .     القاعدة القانونية اليت مل يستمر العمل ا لوقت طويل
 :درجة توافق القانون مع قيم اجملتمع   - 3

عني املقارنني ما حيرص يف صياغته ألي قاعدة قانونية إن املشرع اجلزائري كباقي الشار
على األخذ بعني اإلعتبار القيم اإلجتماعية والثقافية اليت تفرض تأثريها على سلوك األفراد 
ومن هذا املنطلق فإن موقف رجال القانون حول هذه املسألة كانت إجيابية مبعىن آخر فإن 
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خاصا ذا املوضوع وتظهر البيانات املسجلة يف التشريع القانوين يف جممله يعري إهتماما 
وهي تشمل الفئات اليت إختارت اإلجابات ( من املستطلعني  % 50اجلدول أعاله أن حوايل 

ترى أن املشرع اجلزائري يف إصداره ) املوافقة للدرجة الثالثة والرابعة واخلامسة على التوايل 
قتها للقيم السائدة يف اتمع،  وبإجراء ملختلف األنظمة القانونية يهدف إىل ضمان مواف

مقارنة بني النتائج احملصل عليهما من كلتا العينتني تربز إىل العيان إختالف جوهري بينهما 
فاإلنسان العادي خبالف رجل القانون يعترب أن القانون ال يتوافق نع القيم الثقافية اليت يؤمن 

  .          ا مجيع األفراد
  : قانون يف اجملتمعدرجة تطبيق ال - 4

إن إحترام القانون وتطبيقه بشكل صارم يعكس هيبة الدولة وإحترامها من قبل مجيع 
األفراد ويعترب رجل القانون من بني األشخاص األكثر إطالعا وإحتكاكا بدرجة تطبيق 
ن القانون يف احلياة اليومية لألفراد وخبصوص هذه املسألة فقد أظهرت النتائج احملصل عليها أ

هناك قصور فاضح يف تطبيق القانون فمن جمموع رجال القانون املشاركني يف إجناز هذا 
 % 17,6بنسبة  2وتشمل الفئتني املوافقتني للدرجة ( منهم  % 62,7البحث امليداين يرى 

أن تطبيق القانون ال يرتقي إىل ما يأمله مجيع األفراد ويتخلله )  % 44,1بنسبة  3والدرجة 
خلروقات خصوصا من طرف من يسهرون على إحترامه بني األفراد ويربز اخللل الكثري من ا

الذي يعتري تطبيقه بشكل تلقائي وبدون أية حسابات مسبقة و هذا املوقف جاء متطابقا إىل 
حد ما مع موقف اإلنسان العادي ويؤكد صحة الفرضية املطروحة يف القسم النظري من 

  .حبثنا
  :  عن طريق القانون  درجة محاية الدولة لألفراد - 5

محاية الدولة للفرد العادي تقرره مجيع الدول يف دساتريها وأنظمتها القانونية ويشكل 
مبدأ أساسي يقوم عليه نظامها برمته وأي تقصري يف هذا اجلانب تترتب عليه عواقب وخيمة 

م شاهد قد يهدد وجود الدولة، ولقياس هذا املتغري لدى رجال القانون والذين يعتربون أه
على ذلك كانت النتائج احملصل عليها يف جمملها متفقة على حتميل الدولة النصيب األكرب من 

املسؤولية يف حتقيق السلم واألمن اإلجتماعيني عن طريق تطبيق أحسن ومدروس للقانون     
بينما ) على التوايل  5و 4و  3من املستطلعني بدرجة   %56,8وهذا ما أكده حوايل ( 
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الباقية من املستطلعني فهي ختفف نوعا من إلتزام الدولة حيال هذه املسألة وهو املعرب النسب 
من سلم  2و  1واملوافقة للدرجات  %26,5و %14,7( عنه يف هذا البحث بالنسب التالية 

، وهذه اإلجابات ال ختتلف كثريا عن سابقتها واملتعلقة بالعينة اليت تضم )قياس الدرجات 
  .  الناس العاديني

 :درجة مسؤولية الدولة يف تطبيق القانون  - 6
تعرضنا يف عنوان سابق لدرجة تطبيق القانون يف اتمع وخلصنا إىل أن هناك تقصري 
وختاذل يف تطبيق القانون، يف هذا العنوان حناول حتديد مسؤولية الدولة أو العاتق الذي 

يف هذا البحث أن الدولة هي  تتحمله الدولة يف هذا اجلانب فقد أظهرت إجابات املسامهني
واملقابلة  % 61,8( املسؤول األول عن متابعة تطبيق القانون وهذا بنسبة ال تدع جماال للشك 

فأي تراجع يف السهر على تطبيق القانون مرده إىل اون ) للدرجة القصوى وهي اخلامسة 
ألول اليت تقلل من حجم الدولة وضعفها وهذا املوقف يعاكس متاما رأي أغلبية أفراد العينة ا

هذه املسؤولية مبعىن أدق أن األفراد هم اآلخريني يتحملون ولو جزئيا مسؤولية تطبيق القانون 
والدولة ال ميكنها لوحدها حتمل أعباء تطبيق القانون فجميع األفراد معنيون ذه املهمة وإن 

  .كان ذاك بدرجات متفاوتة نسبيا
  :             ق القانون درجة إلتزام أعوان القضاء بتطبي - 7

إن إلتزام األعضاء املكونني هليئة القضاء مبا فيهم أعوان الشرطة وأسالك األمن بتطبيق 
القانون يعطي إنطباعا عاما حول طريقة متابعة هذه املهمة ويف هذا اخلصوص أظهرت 

اله وعلى اإلجابات املقدمة من قبل رجال القانون تباينا حادا كما هي مبينة يف اجلدول أع
من املستطلعني  % 42العموم فإن هناك إنقسام يف هذا الشأن والذي ال ميكن جتاهله هو أن 

يف إحترام القانون ) املكلفني مبهام الشرطة والقضاء ( يقللون من إلتزام هؤالء األشخاص 
دة والسهر على تطبيقه بشكل صارم ومبقارنة هذه النتائج مع سابقاا فإا جاءت نوعا أقل ح

  .يف إنتقاد عمل أسالك الشرطة والقضاء يف تطبيق القانون وتعاملهم مع ارمني
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 :الفرع الثالث 

 مدى االلتزام بالقانون 

يف احلياة اإلجتماعية من قبل مجيع األفراد يعد مؤشرا بارزا على  إن اإللتزام بالقانون
اد مع اإلرادة القانونية اليت يتواله طبيعة النظام القانوين السائد يف اتمع ومدى تفاعل األفر

بدرجة أوىل املشرع وبدرجة تبعية املكلفني بالسهر على تطبيقه، وألجل إختبار هذه الفرضية 
إرتأينا أن نوجه سؤاال لرجال القانون املتعاونني معنا حول الدواعي اليت حتث اإلنسان داخل 

حملصل عليها متت ترمجتها وفق الرسم البياين اتمع على إحترام القانون واإللتزام به واألجوبة ا
   :  املوايل  37رقم 

  

  
  37: رسم بياين رقم 

  األسباب اليت تدفع اإلنسان لإلمتثال للقانونيبني 
 تحليل النتائج ومقارنتها:

  :إن أجوبة أفراد العينة ميكن ترتيبها كما يلي
اإلمتثال للقانون يعد  أن % 64يعتقد أغلب املستطلعني والذين تقدر نسبتهم حبوايل  -

ضمانة رئيسية لإلستقرار يف اتمع فأغلب األفراد لديهم إستعداد نفسي للتعامل مع 
القانون بكل إجيابية مادام أنه أنشأ حلماية مصلحته الفردية وعلى هذا األساس فإن 
إرادة املشرع اليت يترمجها النص أو اخلطاب القانوين جيب أن تلتقي وتتجاوب مع 
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حة الفردية واإلجتماعية على السواء، ومبقارنة موقف العينتني اليت أخضعنامها املصل
لبحثنا امليداين يظهر جبالء أن هذا اإلختيار حيوز على نفس اإلهتمام لدى عامة الناس 

 .أي أن النسبتني جد متقاربينت)  % 60تقدر النسبة حبوايل ( 
تقدر ( ترى فئة من رجال القانون ومن بني األسباب اليت جتعل الفرد ميتثل للقانون  -

على أن الردع الذي تتضمنه القاعدة القانونية جيعل الفرد غري )  % 12نسبتهم حبوايل 
مستعد على خمالفتها وتعريض نفسه للعقوبات اجلزائية فهو يعلم أن ذلك من شأنه 
ل زعزعة مكانته يف اتمع وتعريض مصاحله الفردية خلطر ال طائل منه فيمتنع بشك

تلقائي عن إتيان سلوك إجرامي حيظره القانون، وهذه النسبة ال ختتلف كثريا عن تلك 
 ). % 7املقدرة حبوايل ( املتعلقة بعامة الناس اليت متثلها العينة األوىل 

وبنفس النسبة املئوية يأيت الدافع املتعلق باحلفاظ على املكانة أو املركز اإلجتماعي  -
انون واإللتزام به من بني أهم الدوافع، ويفسر هذا للفرد من خالل إحترامه للق

اإلختيار من قبل رجال القانون على أن إحترام القانون واإللتزام به يدل داللة واضحة 
ال لبس فيها على أن الفرد يشارك مجيع أفراد اتمع بطريقته اخلاصة باحلفاظ على 

تقدر النسبة حبوايل ( ة األوىل النظام اإلجتماعي وهذه النسبة متاثل موقف أفراد العين
13 % .( 

وبنسب أقل ترى فئة قليلة من رجال القانون على أن اإلمتثال للقانون جيب أن يشكل  -
قناعة شخصية لدى صاحبها ولن يكتب النجاح ألي نظام قانوين إنساين ما مل 
ض تتكرس هذه القناعة وتترسخ يف أذهان املخاطبني ا، باإلضافة إىل ذلك يعتقد بع

رجال القانون أن إحترام القانون ميكن مجيع األفراد العيش بسالم وبتناغم وبأقل 
 .املشاكل
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  :المطلب الثاني
 إكتساب الثقافة القانونية

 

تناولت العديد من الدراسات واألحباث العلمية احلديثة مسألة إكتساب الثقافة القانونية 
ياة احلضرية العصرية فاإلنسان العصري هو وأدرجتها ضمن األولويات اليت جيب أن متيز احل

مطالب بأن يواكب هذا النمط من العيش وأن يبذل جهدا كبريا لفهم األنظمة القانونية اليت 
تسري حياته وتعمل على ضبط سلوكاته وتصرفاته فإكتساب احلد األدىن من املعرفة القانونية 

رف له ا يف اتمع، ومن هذا املنطلق ال غبار عليه يف متكينه من إحتالل مكانة إجتماعية معت
حرصنا على مناقشة مسألة سعي الفرد إلكتساب ثقافة ومعرفة قانونية ومدى قدرة هذه 
األخري على توجيه سلوكات األفراد كما سنويل أيضا أمهية خاصة لقياس العالقة اليت تربط 

اإلجرامي من جهة أخرى، بني متغري إكتساب ثقافة قانونية من جهة ومتغري القيام بالسلوك 
وعليه إرتأينا تقسيم هذا املطلب إىل فرعني األول نتعرض فيه إىل أمهية إكتساب الثقافة 
القانونية من قبل الفرد أما يف الفرع الثاين فسنتطرق فيه إىل مدى تأثري هذه الثقافة على الفرد 

  .يف التخلي عن السلوك اإلجرامي
 

 :الفرع األول 

 فة قانونيةأهمية إكتساب ثقا

يربط بعض الباحثني قدرة الفرد على التجاوب مع األنظمة القانونية بكل إجيابية مبدى 
متكنه من فهم هذه األنظمة بناءا على ما حتصل عليه من معلومات ومعرفة متكنه من فهمها 
بكل سهولة، فالثقافة القانونية إذن تعد جد ضرورية يف احلياة اإلجتماعية وال غىن عنها يف 
حياة الفرد خصوصا إذا كان يف نظر القانون كامل األهلية القانونية وال يعذر جبهله مهما 

  .كانت الظروف
وملناقشة هذه النقطة اجلوهرية إرتأينا معرفة موقف رجال القانون حول األمهية اليت 

لبيانات تسند للثقافة القانونية وضرورة إكتساا من قبل الفرد، ويف الرسم املوايل تظهر مجيع ا
  . ) 38أنظر الرسم البياين رقم ( املتعلقة ذا املوقف اليت سندرسها وحنللها فيما سيأيت
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  38: رسم بياين رقم 

  أمهية إكتساب ثقافة قانونية بالنسبة للفرديبني 
 تحليل النتائج ومقارنتها:

ن إن النتائج احملصل عليها من خالل األجوبة املقدمة من قبل رجال القانون ميك
  :    تصنيفها إىل ثالث مواقف رئيسة 

من أفراد العينة يعتقدون أن إكتساب ثقافة قانونية من طرف الفرد يعد جد  % 56 -
ضروري فلن يتمكن الفرد مهما كان مستواه الفكري اإلرتباط بأي جمموعة بشرية ما 

سياق  مل يدرك نظامها القانوين وطريقة سريها وإال كان مصريه التهميش واإلبعاد ويف
تربير هذا املوقف يرى املستطلعون بإكتسام ملستوى معني من هذه الثقافة فذلك 

 :ميكنهم من 
الفرد بإكتسابه ثقافة قانونية معينة فذلك جيعله :  معرفة حدود تطبيق القانون -أ            

يف إطار  دائما متنبها حلدود تطبيق القانون وواعيا بضرورته وأمهيته يف تنظيم وصون مصاحله
 .تنظيم املصلحة العامة
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يتفق مجيع األفراد أن خمالفة أي قاعدة قانونية قد :  لتفادي املشاكل واألخطاء - ب           
يعرض صاحبها للجزاء واملتابعة القضائية وهلذا حيرص اجلميع على إستيعاب أهم النصوص 

  .  القانونية السارية املفعول يف احلياة اإلجتماعية
هناك قاعدة إجتماعية مفادها أن عدم إدراك القانون :  للتقليل من اجلرائم - ج            

يترتب عنه الوقوع يف اإلجرام بدرجة كبرية وكلما كانت ثقافة الفرد يف هذا اجلانب معتربة 
  .    كلما قل إرتكابه للجرائم

نون أن قدرة يعتقد بعض رجال القا:  لتمكني الفرد من الدفاع عن نفسه - د            
القرد على الدفاع عن مصاحله بشكل قانوين وشرعي هو إملامه بالنصوص القانونية اليت تنظم 
حياته وعالقته باآلخريني فالمباالته جتعله عاجزا وقد تدفعه إىل إرتكاب اجلرائم بدعوى 

  .      حتصيل حقوقه
مع إنساين يقتضي من اإلندماج يف أي جمت:  للعيش بشكل طبيعي وقانوين -ذ            

الفرد مشاركة اجلميع قواعد حيام اليومية أي يكون على بصرية بنظامهم القانوين فهذه 
املشاركة هي إشارة صرحية على إمتثاله إلرادة اموعة اليت ينتمي إليها بدون حتفظ أو قيد 

  . وإعالن قبوله من قبل اموعة يتوقف على إحترامه هلذا الشرط
موع رجال القانون املشاركني يف هذا البحث يعتقدون أن إكتساب من جم % 32 -

ثقافة أو معرفة قانونية يعد واجبا يقع على عاتق كل فرد فهذا األخري جيب أن يسعى 
لذلك كون احلياة اإلجتماعية العصرية تتسم بالتعقيد والتنظيم وال جمال للتذرع جبهل 

واسعا أمام الفوضى واإلرتباك يف سري القواعد القانونية املنظمة فذلك يفتح الباب 
النظام اإلجتماعي، ويعلق رجال القانون على هذا اإلختيار بكونه ميثل ضمانة أساسية 

 :لتحقيق 
فاحلياة اإلجتماعية واملشتركة تقتضي أن يكون :  الدفاع عن مصاحل اتمع -أ            

املصلحة اإلجتماعية تتوقف على معرفة مجيع األفراد مطلعني على النظام املطبق يف اتمع ف
  .  هذا النظام
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يرى رجال القانون أن التطبيق اجليد للقانون يتوقف على :  ضمان تطبيقه -ب            
فهمه وإدراكه من قبل املخاطبني به فلن يكتب له النجاح ما مل تترسخ يف ذهن األفراد رؤية 

  .واضحة عن القانون وكيفية تطبيقه
من الفئتني السابقتني يرى هؤالء أن ال داعي إلكتساب )  % 12حوايل (  وبنسبة أقل -

ثقافة قانونية من قبل الفرد ويرجع ذلك إىل جمموعة من األسباب والظروف اليت 
 :يلخصوا يف النقاط التالية 

 يعترب بعض القانونيني املعنيني:  التربية األخالقية أفضل من اإلملام بالقوانني -أ            
ببحثنا امليداين أن التربية األخالقية تعد كافية يف نظرهم للتعامل بإجيابية مع القانون املطبق يف 
اتمع وهم غري مطالبني بإكتساب هذه الثقافة فاملشرع يف تقريره ألي قاعدة قانونية يضع يف 

  .    إعتباره دائما القيم واألخالق وجيعلها ممتماشية معهما
يتبىن :  به عابئنيلقانون يتم تطبيقه دون إعالم األفراد به مما جيعلهم غري ا -ب            

بعض رجال القانون موقفا متشائما جتاه القدرة على إكتساب ثقافة قانونية فأمام التعتيم 
والمباالة املشرع يف إعالم املخاطبني أو املكلفني بإحترام القاعدة القانونية وأمام الكم اهلائل 

 اليت تنشرها اجلريدة الرمسية ودون احلديث عن اللوائح واملناشري اليت تصدرها من القوانني
خمتلف الوزارات جيعل من متابعتها وإستيعاا من طرف اإلنسان العادي مستحيل من الناحية 
النظرية والتطبيقية على السواء وكنتيجة لذلك يرى الفرد أنه ال طائل من تعلم وإكتساب 

  .   ثقافة قانونية
يرى بعض القانونيني أن الثقافة القانونية هي خاصية :  من مهام املتخصصني -ج            

تقتصر فقط على رجال القانون أو املتخصصني يف هذا اال دون غريهم وال فائدة لتعميمها 
على اجلميع فاإلنسان العادي تكمن مهمته يف إستشارة هؤالء قبل القيام بأي تصرف لئال 

اخلطأ ويعرضوا أنفسهم للمتابعة القانونية ويالحظ أن مناصري هذا الرأي من رجال  يقعوا يف
  .القانون هو جد ضئيل
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 :الفرع الثاني 

مدى تأثير هذه الثقافة على الفرد في التخلي عن 

 السلوك اإلجرامي

بعد أن تعرضنا ألمهية إكتساب ثقافة قانونية من قبل اإلنسان العادي يف التأقلم   
العيش يف اتمع نتعرض يف هذا اجلزء من حبثنا إىل طبيعة العالقة القائمة بني إكتساب هذه و

الثقافة من قبل الفرد والسلوك اإلجرامي مبعىن أدق هل إطالع الفرد وإملامه بالقانون جيعله 
يتردد أو يبتعد عن إرتكاب أي سلوك إجرامي، ونذكر يف هذا الشأن أن السؤال الذي يتناول 

ه العالقة كان موجها فقط إىل رجال القانون الذين يرون أن إكتساب ثقافة قانونية هو هذ
ضروري أو واجب كما هو مبني يف الفرع السابق، وعلى كل فالنتائج احملصل عليها تظهر 

  : بوضوح يف الرسم البياين اآليت 
 

 
  39: رسم بياين رقم 

  انونية وإحتمال نزوع الفرد حنو اإلجرام طبيعة العالقة القائمة بني إكتساب ثقافة قيبني 
 تحليل النتائج ومقارنتها:

إن الرسم البياين أعاله يربز العالقة اليت تربط بني إكتساب ثقافة قانونية من قبل الفرد   
وأثر ذلك يف تقليل التبعية للسلوك اإلجرامي أو اجلنوح ويظهر من خالل الرسم موقفني 

  :متعارضني نناقشها فيما يلي 
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يرون أن إكتساب )  % 65وبنسبة ( فأغلبية رجال القانون املشاركني يف هذا البحث  -
ثقافة قانونية من شأنه التقليل من جنوح وإجرام الفرد ويساهم إىل حد ما يف إشراك 
هذا األخري يف مكافحة اجلرمية بشكل غري مباشر عن طريق تنبيهه للمخاطر والعواقب 

 .إختياره السري قدما يف طريق اإلجرام الوخيمة اليت قد تنجر يف حالة
يرى البعض من أفراد العينة أن إكتساب ثقافة )  % 32حوايل ( وبنسبة مئوية أقل  -

قانونية ال يعد مانعا لوقوع الفعل اإلجرامي فهناك فئة ال بأس ا تتقن املمارسة 
ة ومل تشفع القانونية حبكم املنصب الذي يتولونه إىل أن أفرادها إرتكبوا جرائم شنيع

 .هلم ثقافتهم القانونية الواسعة يف جتنب هذا الطريق الشاذ
 ). % 3تقدر النسبة حبوايل( ومل يبد بعض رجال القانون أي موقف جتاه هذه املسألة  -

وبإجراء مقارنة بسيطة بني العينتني موضوع دراستنا جند أن هناك تفاوت يف الرؤى بينهما 
نة األوىل فإن إكتساب ثقافة قانونية مقبولة قد يدفع اإلنسان فبحسب األجوبة املستقاة من العي

العادي للعدول عن السلوك اإلجرامي ولكن بنسبة أقل بالنظر إىل رؤية رجل القانون، ويف 
جانب آخر نالحظ أن املمتنعني عن إبداء رأيهم يف العينة األوىل هو جد مهم حيث تبلغ 

هذا ميثل نسبة كبرية بالنظر إىل حجم العينة حمل من جمموعة اإلجابات و % 23النسبة حوايل 
  .  الدراسة

  

  

  

  

  

  



 380

  :المبحث الثاني
 قانونية متخصصة الجريمة وفق رؤية
 

إن رؤية رجل متخصص يف القانون ونظرته إىل اجلرمية ختتلف بشكل جذري عن   
ا والنقاط وقد يف كثري من الزواي) أو ما يوافق نظرة الرجل العادي يف اتمع ( النظرة الشعبية 

توصلنا يف الفصل السابق إىل جمموعة من النتائج اليت بينت لنا جمموعة من اخلصائص واملزايا 
اليت ترتبط مبوقف الرجل العادي من ظاهرة اإلجرام يف اتمع وقد أماطت اللثام عن كثري من 

تعلقة الغموض وأبانت عن عدد من املالحظات املهمة وأجابت على عدد من األسئلة امل
ببحثنا، يف هذا املبحث ويف إطار البحث عن الرؤية أو املدلول الذي يسنده رجل القانون إىل 
السلوك اإلجرامي بالنظر إىل تكوينه القانوين من جهة ومعايشته للحياة اإلجتماعية بإعتباره 
 أحد أفرادها من جهة أخرى إرتأينا أن نقسمه إىل ثالثة مطالب رئيسية نناقش يف املطلب
األول مسألة تعريف السلوك اإلجرامي ومدى مطابقته مع التعريف املتفق عليه من قبل املخيلة 
الشعبية والذي تناولناه بشيء من التفصيل يف الفصل السابق مث نتعرض يف املطلب الثاين إىل 
نقطة جوهرية تتمثل يف إختبار موقف أفراد العينة من مسألة إنتشار الظاهرة اإلجرامية يف 

تمع وما هو تقييمهم الشخصي هلذه الظاهرة اليت بدأت يف فرض منط جديد من العيش أما ا
يف املطلب الثالث واألخري فسنخصصه إىل البحث عن أسباب اإلجرام والتدابري الكفيلة 
بالوقاية منه وهذا دائما يف إطار رؤية قانونية متخصصة أي من زاوية نظر أفراد العينة املمثلة 

  .انون مبختلف ختصصاملرجال الق
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  :المطلب األول
 تعريف السلوك اإلجرامي من قبل رجال القانون

 

إن تعريف السلوك اإلجرامي من قبل رجل القانون له أمهية خاصة بالنسبة لبحثنا على   
إعتبار أم يتمتعون بدراية قانونية منحها هلم مسارهم التعليمي والدراسي وكذا إحتكاكهم 

رمني وإطالعهم الوايف بالقضايا اإلجرامية املعروضة أمام القضاء، هذه األفضلية املستمر با
تساعدهم بقدر كبري على حتديد طبيعة السلوك اإلجرامي بالنظر إىل عدة عوامل ويف الرسم 

  :البياين املوايل تتبني مواقف ورؤى رجال القانون حيال السلوك اإلجرامي
        

 
  40: رسم بياين رقم 

  طبيعة السلوك اإلجرامي وفق رؤية قانونية متخصصةبني ي
  :ومقارنتها تحليل النتائج

إن طبيعة السلوك اإلجرامي وفق نظرة خاصة برجال القانون أو املمارسني للمهام 
  :القانونية والقضائية تتحدد وفق املواقف التالية 

ترى النسبة : اء اجلرمية هي إنتهاك لقاعدة قانونية وقاعدة إجتماعية على حد سو -
أن السلوك اإلجرامي ما هو يف حقيقة األمر إال )   % 65حوايل ( الغالبة من رجال القانون 
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إخالل جسيم بالضوابط اإلجتماعية اليت تنظم احلياة داخل اتمع فالتعريف القانوين للجرمية 
الضارة بالسري  جيب أن يساير بل أن يطابق املخيلة الشعبية يف حترمي وجترمي بعض السلوكات

  .احلسن للحياة اإلجتماعية
من يعتربون )  % 20حوايل ( بينما هناك نسبة ال بأس ا من رجال القانون  -

اجلرمية إخالال وإنتهاك لقاعدة إجتماعية تنال إحترام مجيع األفراد ويالحظ على موقف هؤالء 
ال جيدون حرجا يف ربط  أنه متميز نوعا ما بالنظر إىل إنتمائهم لفئة رجال القانون فهم

السلوك اإلجرامي مبخالفة هذه الضوابط اإلجتماعية أما القواعد القانونية فهي ال متثل يف واقع 
األمر إال اإلجراءات الواجب إتباعها لتوقيع العقوبة على خمالف القواعد اإلجتماعية حىت ال 

  .يقع إضطراب أو فوضى يف اتمع
من األجوبة املقدمة من قبل رجال القانون  % 15ايل ويف األخري وبنسبة تقدر حبو -

يرى أفرادها أن السلوك اإلجرامي يتحدد بدرجة أوىل على خمالفة قاعدة قانونية فأي سلوك 
ال ينتهك هذه القاعدة فال جمال للقول أنه يعد جرمية وهذا املوقف يتطابق متاما مع التعريف 

بة أن هناك عدد قليل من رجال القانون من القانوين الذي وضعه املشرع وتظهر هذه النس
  .يناصر هذا املوقف

وتوضح البيانات اليت تتعلق بالعينة األوىل أن األغلبية منها تنظر إىل السلوك اإلجرامي 
بإعتباره إنتهاك للقاعدة القانونية واإلجتماعية معا فهذا املوقف ينبين على وجود تداخل بني 

نه أن يؤدي إىل مأزق يف تطبيق القانون فليس كل قاعدة املفهومني السابقني وهذا من شأ
إجتماعية هي قاعدة قانونية بل أن بعضها يتعارض متاما مع النظام القانوين السائد يف اتمع 

  .ويعد يف حد ذاته جرمية يعاقب عليها القانون
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  :المطلب الثاني
 تقييم إنتشار الجريمة من قبل رجال القانون

 

ا يف الفصل األول ملسألة إنتشار اجلرمية يف اتمع من قبل األفراد بعد أن تعرضن
العاديني نرى أنه من األجدر إعادة توجيه نفس السؤال على العينة الثانية اليت تضم فقط 
رجال القانون واهلدف املسطر من وراء ذلك هو قياس نقاط التشابه ونقاط اإلختالف بني 

اط اليت سنركز عليها يف هذا املطلب فهي ال ختتلف كثريا عن أفراد العينتني، وفيما خيص النق
ما مت مناقشته وحتليله مع العينة األوىل وهي تشمل أوال قياس نسبة اجلرمية يف اتمع مث نتناول 
يف الفرع الثاين اخلريطة اجلغرافية إلنتشار ظاهرة اجلرمية يف املناطق احلضرية أو باألخص املدن 

  .لث واألخري فسنناقش األوقات اليت ترتكب فيها اجلرائم بكثرةأما يف الفرع الثا
 

 :الفرع األول 

 تقييم إنتشار ظاهرة الجريمة في المجتمع

إن تقفي حقيقة إنتشار اجلرمية يف الوسط احلضري يتطلب معرفة رأي رجال القانون 
علهم يف يف كوم األقرب واألكثر إطالعا على مكنونات هذه الظاهرة وممارستهم املهنية جت

إتصال دائم مع اجلهات الرمسية والقضائية املكلفة مبتابعة ارمني وضبطهم وتقدميهم للعدالة، 
ومن أجل ذلك إرتأينا توجيه سؤال يتضمن تقدمي رؤيته حول إنتشار اجلرمية يف احلي الذي 

ستوى الوطين بناءا يسكنه مث املدينة اليت يقع فيها حمل إقامته وأخريا تقيمه هلذه الظاهرة على امل
على املعلومات اليت حيوزها، وقد مت معاجلة مجيع إسهامات وإجابات املتعاونني معنا ومت 

   :ترتيبها طبقا للجدول املوايل 
 

 بدون رأي  مرتفعة جدا  مرتفعة  متوسطة  متدنية  متدنية جدا

/   حيك 47,1 17,6 29,4 2,9 2,9

/  2,9 20,6 76,5 / /   مدينتك
8,8 35,3 41,2 14,7 / /   بلدك

  12: جدول رقم 
  يبني نسبة إنتشار اجلرمية يف اجملتمع
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  :ومقارنتها تحليل النتائج
املبني أعاله يعكس نسبة إنتشار اجلرمية يف مواقع متعددة ووفق رؤية خاصة إن اجلدول 

ختتلف عن العينة السابقة والنتائج احملصل عليها تبعا ملوقف رجال القانون ميكن دراستها 
  :مناقشتها كما يلي و

على مستوى فضاء صغري نسبيا كاحلي ترى أغلبية املستطلعني أن نسبة تفشي اجلرمية  -
من أفراد العينة بينما يف املقابل وبنسبة متدنية  % 47,1جد متدنية ويوافق هذا الرأي 

من املستطلعني يرون أن هناك إرتفاع رهيب يف إنتشار  % 5,8جدا تقدر حبوايل 
مناطق إقامتهم ويالحظ على هذه النتائج أا تقترب من تلك اليت تتعلق  اجلرمية يف

 .بالعينة األوىل
على مستوى فضاء كبري نسبيا كاملدينة تتغري النظرة بشكل جدري فنسبة إنتشار  -

بنسبة مئوية تقدر بـ ( ظاهرة اجلرمية يف املدن اليت يقيمون ا تتراوح بني املتوسط 
وهذه النسب تتوافق إىل حد ما مع )  % 23,5نسبة ب( واملرتفعة )  % 76,7

اإلحصائيات اليت تقدمها املؤسسات الرمسية اليت تنبه إىل تسجيل منحى تصاعدي يف 
 .عدد اجلرائم املرتكبة يف خمتلف املدن اجلزائرية

هو  ) حبسب موقف أغلبية رجال القانون (  أما على املستوى الوطين فاملوقف الغالب  -
ووفق منظورنا الشخصي يعود تبين هذا املوقف إىل  اجلرائم إرتكاببة نسيف  إرتفاع

أن طبيعة اجلرائم املرتكبة اليت أصبحت تتميز بالشناعة واخلطورة الفائقة إنعكست 
بشكل مباشر على اإلنطباع السائد لدى األفراد، ومبقارنة هذا املوقف مع العينة 

د متقاربة فيما بينها وتشترك يف السابقة فإنه ال يوجد هناك إختالف بل النسب ج
 .  نفس الرؤية تقريبا

 

 :الفرع الثاني 

 الخريطة الجغرافية إلنتشار الجريمة في المدينة 

من خالل هذا الفرع حناول إمتام مهمتنا يف تقييم إنتشار ظاهرة اجلرمية من قبل العينة   
جابات األفراد رسم موضوع دراستنا لكن لتشمل املدينة فقط حيث أننا دف ومن خالل إ
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خريطة جغرافية لتوزيع إنتشار اجلرمية يف املدينة وفقا لرؤية حمددة تتعلق برجال القانون، 
  . املوايل مجيع البيانات املتعلقة ذا املوضوع 41رقم ويظهر الرسم البياين 

  

 
  41: رسم بياين رقم 

  خريطة توزيع اجلرائم داخل املدينةيبني 
  :تهاومقارن تحليل النتائج

بيانات الرسم البياين أن ضواحي املدينة أو املناطق اليت تكون بعيدة نسبيا عن  تظهر  
من باقي القطاعات اليت )  % 56بنسبة ( مركز املدينة تكون أكثر عرضة خلطر اجلرمية 

تتشكل منها املدينة ويرجع هؤالء املستطلعني السبب إىل كون هذه املناطق هي األقل تغطية 
األمنية وتعاين من عدد من املشاكل اإلجتماعية واإلقتصادية تنعكس سلبا على  من الناحية

أفراد العينة أن وسط املدينة هو األكثر   % 41أوضاع ساكنيها، ويف جانب مقابل يعتقد 
إستهدافا من قبل ارمني بالنظر إىل كونه يوفر هلم الفرص الساحنة للقيام جبرائمهم بكل 

وا برأيهم نظرا لعدم توصلهم باملعلومات الكافية اليت تساعدهم على مل يبد % 3سهولة أما 
  .بناء موقفهم بكل موضوعية
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 :الفرع الثالث 

 األوقات المناسبة إلرتكاب الجريمة

إن إختبار موقف رجال القانون حول األوقات اليت يفضلها ارمون يف إرتكاب    
املختزلة يف أذهام جتاه ارم ومدى جرائمهم يساعدنا بشكل كبري على توضيح الصورة 

تفهمهم لسلوكه وطريقة تفكريه، وكما جرت العادة يظهر الرسم البياين املوايل مجيع النتائج 
  . احملصل عليها من أجوبة املستطلعني

  

 
  42: رسم بياين رقم 

  أوقات إرتكاب اجلرائم يبني 
 تحليل النتائج ومقارنتها:

تطلعة يعتقدون أن الليل ميثل الوقت املناسب إلرتكاب من أفراد العينة املس % 82 -
اجلرائم مبختلف أنواعها فتراجع احلركة يعطي هامشا أكرب للمجرم إلرتكاب سلوكه 
اإلجرامي بكل سهولة وبعيدا عن أعني الشرطة كما أن الظالم يوفر له فرص كبرية 

جد مرتفعة باملقارنة للفرار ويساعده على التخفي وعدم معرفة هويته وهذه النسبة تعد 
    % 69مع العينة السابقة اليت جتعلها يف حدود 
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وهي نسبة جد ضئيلة باملقارنة مع الفئة السابقة ترى بأن وقت الظهرية يعد  % 6بينما  -
 .وقتا مناسبا هو اآلخر إلرتكاب اجلرائم

 فإن املساء ميثل وقتا مالئما إلرتكاب اجلرائم املستطلعنيكذلك من  % 6وبنسبة  -
فارمني يقبلون على نوع من اجلرائم اليت تتزامن مع هذا فإنعدام األمن وقلة احلركة 

 .  يف مثل هذه األوقات يزيد من إحتماالت وقوع اجلرمية
فالصباح ميثل موقفها  من جمموع العينة أظهرت هذه الفئة % 6 ويف األخري وحبوايل -

ن ذلك غري ممكن من الناحية فرصة ساحنة إلرتكاب اجلرائم ويف إعتقادي الشخصي أ
  .       العملية إلعتبارات موضوعية حبتة سنناقشها يف العناوين املقبلة إن شاء اهللا

مبقارنة النتائج احملصل عليها من كال العينتني يتضح لنا أن رجال القانون تتميز نظرم 
إحتكاكهم املباشر  فيما خيص أوقات إرتكاب اجلرائم بالواقعية واألقرب إىل الصحة رمبا حبكم

بارمني أو إطالعهم عن قرب باألرقام واإلحصائيات اليت تقدمها خمتلف اجلهات املختصة 
بصفة دورية، بشكل عام فإن الوقت املناسب للمجرم على إرتكاب اجلرائم يتوقف على 

إختاذه جمموعة من العوامل تتعلق سواء باحلالة النفسية والبدنية اليت يكون عليها ارم وقت 
قرار إرتكاب الفعل أو بالظروف احمليطة مبكان وقوع الفعل أو توقيته أو بالوضعية اليت يوجد 

  .عليها الضحية
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  :المطلب الثالث
 وتدابير الوقاية منه   أسبــاب اإلجرام

   

قد تطرقنا يف الفصل السابق إىل نظرة األفراد وطريقة تفسريهم لظاهرة اإلجرام وكيف   
يعمدون يف بعض األحيان إىل تربير هذا الفعل ويصبغونه بصبغة مشروعة ومقبولة أن هؤالء 

بدعوى أن مرتكبه إضطر إىل ذلك دون أن تكون له حرية اإلختيار، ويف مطلبنا هذا فإننا 
سنركز على نظرة رجل القانون إىل األسباب املؤدية لإلجرام ومقارنتها بالنتائج احملققة مع 

تضم عامة الناس واليت إعتبارناها تتوافق مع موقف الرجل العادي وإلختبار  العينة السابقة اليت
هذا املوقف إرتأينا توجيه أسئلة معينة تتضمن بعض اإلجابات املقترحة مع ترك جمال أو 
هامش للمستجوب للتعبري عن رأيه بكل حرية وبالطريقة اليت تناسبه، وسنتعرض يف هذا 

الفرع األول نتطرق فيه : ها تباعا يف ثالثة فروع أساسية املطلب موعة من النقاط جنمل
لألسباب اليت تدفع باإلنسان إىل اإلرمتاء بني أحضان اإلجرام وذه املناسبة سنحاول حتديد 
هذه األسباب وترتيبها حبسب قوة تأثري كل منها على سلوك الفرد أما يف الفرع الثاين 

ة اجلرمية ومواجهتها ويف خضم ذلك نتساءل عن فسنتعرض فيه إىل من يقع عليه عبأ مكافح
الدور املناط بكل فاعل من الفاعلني املعنيني باحلياة اإلجتماعية، أما يف الفرع الثالث واألخري 

التدابري الكفيلة للوقاية من اجلرمية من وجهة نظر رجال القانون ونلفت  فسنكرسه إىل جممل
نات بني العينتني اللتني كانتا موضوع دراستنا النظر أننا من حني آلخر سنجري بعض املقار

  .    وحبثنا امليداين وإستخالص أهم النتائج املترتبة على هذه املقارنة
 

 :الفرع األول 
 أسباب اإلجرام

تعددت الدراسات واألحباث حول األسباب احلقيقة اليت تدفع باألفراد إىل سلوك   
زت بالتباين الصارخ مما أثر سلبا على القيمة طريق اإلجرام لكن النتائج املتوصل إليها متي

العلمية هلذه النتائج، ومن أجل جتاوز هذه العقبة اإلبستيمولوجية حرصنا على إثارة أهم 
األسباب اليت تؤدي إىل اإلجرام بالنظر إىل أهم األحباث العلمية املنجزة يف هذا امليدان مع منح 
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مل تكن األجوبة املقترحة تتوافق مع قناعام املستطلعني فرصة إبداء مواقفهم اخلاصة إذ 
املوايل مجيع البيانات اليت تتعلق ذه املسألة  13رقم  تظهر من خالل اجلدول الشخصية، و

ونذكر أن هذا اجلدول هو مبثابة سلم درجات نستطيع بواسطته قياس قوة كل عامل يف التأثري 
  .على سلوك الفرد اإلجرامي

         

5  4  3  2  1  0   سب رأيكحب

 البطالة / 2,9 5,9 17,6 17,6 55,9

 الفقر /  2,9  8,8  20,6  17,6  50,0

 تعاطي املخدرات /  5,9  2,9  2,9  14,7  73,5

 اإلدمان على الكحول /  2,9  5,9  32,4  26,5  32,4

  الرسوب املدرسي  /  14,7  35,3  29,4  11,8  8,8

  املشاكل العائلية /  8,8  5,9  26,5  26,5  32,4

 العقوبات املنصوص عليها تعترب خمففة باملقارنة مع خطورة الفعل االجرامي املرتكب /  23,5  11,8  17,6  17,6  29,4

23,5  23,5  17,6  26,5  2,9  5,9  
 ضعف الرقابة على سلوكات املراهقني

 : ..............................................)ما هو ( سبب آخر / / / / / /

  13: دول رقم ج
  هم األسباب اليت تدفع بالفرد إىل اإلجرامأ يبني

  :ومقارنتها تحليل النتائج
 : البطالة   - 1

يربز اجلدول أعاله على أن أغلب املشاركني يف حبثنا امليداين حيملون البطالة مسؤولية 
إجنرار الفرد بكل سهولة وراء السلوك اإلجرامي ودرجة تأثري هذا العامل بلغت الدرجة 

الدرجات مما يعين أن رجال القانون يرون يف أن إنتشار البطالة يف  اخلامسة من سلم قياس
اتمع يعد سببا الزما إلستفحال ظاهرة اإلجرام وهذا ما يتوافق إىل حد ما مع اإلحصائيات 
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اليت تقدمها األجهزة األمنية واملؤسسات املعنية بإستشعار هذه الظاهرة اإلنسانية واإلجتماعية، 
  .  وقف إنسجامه بدرجة كبرية مع موقف العينة السابقةويالحظ على هذا امل

 : الفقر   - 2
يعد عامل الفقر كسابقه من العوامل اليت تدفع الفرد إلرتكاب اجلرائم بدون تريث أو  

تردد وقد أظهرت مواقف العينة السابقة تأثري هذا العامل وبدرجة كبرية يف سلوكه اإلجرامي، 
نون فكان املوقف ال خيتلف كثريا عن العينة السابقة وإن أما يف العينة اليت تضم رجال القا

كان بدرجة أكرب فتصنيفه ضمن الدرجة اخلامسة من سلم قياس الدرجات كان موافقا ملا 
 .     % 50نسبته حوايل 

 :تعاطي املخدرات  - 3
يتفق عدد ال بأس به من املستطلعني أن املخدرات بإختالف أنواعها وأشكاهلا متثل من بني 

العوامل األساسية اليت تغذي تفاقم اإلجرام بني أفراد اتمع فتعاطي هذه املواد أهم 
واإلستسالم لتأثريها يزيد من فرص إرتكاب اجلرائم باملقارنة مع الرجل العادي الذي يستغين 
عنها ويف نفس الظروف واملدمن على هذه املواد يعرض نفسه إىل ما يشبه فقدانا للوعي قد 

ابه وإختالل توازنه النفسي وفيما خيص تصنيف هذا العامل فهو حيتل الدرجة يؤدي إىل إضطر
مبا يعين أن إستهالك املخدرات يؤدي بصاحبه تلقائيا إىل  % 73,5اخلامسة بنسبة تقارب 

  .إرتكاب اجلرائم
 :اإلدمان على الكحول  - 4

السلوك اإلجرامي  مبقارنة هذا العامل مع العوامل السابقة فإنه أقل تأثريا يف دفع الفرد إىل
وبالرغم من تصنيف أغلبية إجابات العينة حمل دراستنا هلذا العامل ضمن الدرجة اخلامسة إىل 

ويقصر البعض مسؤولية هذا العامل  % 32,4أن ذلك كان بنسبة ضئيلة جدا تقارب حوايل 
على بعض اجلرائم دون غريها كما أن تراجع هذا العامل يرجع بنسبة كبرية إىل عزوف 

 .    غلب األفراد على شرب الكحولأ
 :الرسوب املدرسي   - 5

من أجل تأكيد أو تفنيد فرضية إرتفاع نسبة اإلجرام لدى األفراد الذين مل يكملوا 
تكوينهم املدرسي أو الثانوي فقد وجهنا سؤال ألفراد العينة واليت كانت إجابة أغلبها تصب 
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اإلجرامي فاإلنقطاع عن الدراسة ال يعين يف التقليل من تأثري هذا العامل على سلوك الفرد 
بالضرورة الولوج إىل عامل اإلجرام وقد جاءت البيانات احملصل عليها يف جمملها نافية هلذه 

 .      الفرضية
 :املشاكل العائلية   - 6

يعتقد أغلب أفراد العينة بأن املشاكل اليت تتسرب إىل قلب األسرة من شأنه زيادة خماطر 
دها وخصوصا لدى القصر بإعتبارهم الفئة األكثر تأثرا ذا الوضع غري اإلجرام لدى أفرا

السوي ويالحظ على هذا املوقف أنه يتعارض متاما مع رأي العينة السابقة اليت تستبعده 
بشكل نسيب من قائمة العوامل واألسباب اليت تدفع بصاحبها إلختيار البديل اإلجرامي وتقلل 

  .من أمهيته
ص عليها تعترب خمففة باملقارنة مع خطورة الفعل االجرامي العقوبات املنصو  - 7

 : املرتكب
إن هذا املتغري وفق رؤية رجال القانون ميثل دافعا رئيسيا ملعاودة الفعل اإلجرامي بالنسبة 
ملعتادي اإلجرام وبالرغم من أن املشرع اجلزائري نظم أحكام العود يف قانون العقوبات 

 إزاءها إىل أن ذلك وفق نظرة قانونية يعد غري كايف لردع اجلزائري وشدد من العقوبات 

مرتكبيها ويعود ذلك باألساس إىل إفتقار السياسة العقابية واجلنائية املطبقة حاليا إىل 
ميكانيزمات متابعة مرتكيب اجلرائم بعد نفاذ عقوبام، وتصنف نسبة ال بأس ا من أفراد 

مما يوحي إىل وجود تباين يف   % 29,4ابعة بنسبة هذه العينة هذا العامل ضمن الدرجة الر
وجهات النظر بني األفراد املستطلعني ومبقارنة هذه النتائج بتلك املتعلقة بالعينة السابقة 

 .  فيالحظ أن هناك تفاوت يف تقدير درجة تأثري هذا العامل على سلوك األفراد
 :ضعف الرقابة على سلوكات املراهقني  - 8

تماعية يف الوقت احلاضر بتسرب بعض القيم الثقافية اليت تدعوا إىل تتميز احلياة اإلج
التحرر من الوصاية أو السلطة األبوية ومتس هذه الظاهرة باخلصوص فئة املراهقني وقد أدى 
ذلك إىل شيوع ما يسميه علماء اإلجتماع بالتمرد على كل ما هو مقدس من قبل املخيلة 

ذي يأخذ طابع اإلجرامي أو التنايف مع القيم اإلجتماعية الشعبية كما أن السلوك الفردي وال
املشتركة يصنف يف خانة إثبات الذات وبالرجوع إىل النتائج احملصل عليها فإا يف جمملها 
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فدرجة ( تؤكد ضلوع هذا العامل يف إنتشار اجلرمية وشيوعها خصوصا لدى فئة الشباب 
 ).     % 47على التوايل تعادل  تأثري هذا العامل وفق املستوى الرابع واخلامس

  :أسباب أخرى إقترحها املستطلعون   - 9
إضافة إىل األسباب السابق ذكرها واليت كانت مقترحة من جانبنا يرى أفراد العينة 
موضوع دراستنا أن هناك عوامل أخرى دافعة لإلجرام ميكن إدراجها ونستعرضها يف النقاط 

  :  التالية 
 عالم كالتلفزيون واألنترنت التأثري السيء لوسائل اإل -
 عقوبات غري ردعية -
 اإلبتعاد عن الدين والقيم األخالق -
 مصاحبة ارمني -
خلل يف تطبيق القانون من قبل اجلهات القانونية والقضائية املكلفة بتطبيقه والسهر  -

 .على إحترامه
 

 :الفرع الثاني 

 من يقع عليه عبأ مكافحة الجريمة 

نا إىل موقف األفراد العاديني من مسألة مكافحة اجلرمية يف العناوين السابقة تعرض
وكان اإلنطباع السائد هو أن الدولة وأجهزا سواء األمنية والقضائية من يقع عليه عبأ حتمل 
هذه املسؤولية دون غريها أما فيما خيص هذا الفرع فسنحاول إختبار موقف رجال القانون 

تفاق واإلختالف بني كال العينتني موضوع من ذات املوضوع مع إبراز أهم مواطن اإل
يتبني لدينا نسبة املوافقة أو الرفض من قبل  43رقم دراستنا امليدانية، ومن خالل الرسم البياين 

  .  أفراد العينة
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  43: رسم بياين رقم 

  موقف األفراد جتاه الدولة فيما خيص مكافحة اإلجرام يبني 
  :ومقارنتها تحليل النتائج

ت األجوبة اليت قدمها رجال القانون على إعفاء الدولة من حتملها لوحدها وقد أبرز
من املستطلعني هذا الرأي  % 71مسؤولية مكافحة اجلرمية وحماربة أسباا ويف هذا الصدد أيد 

معتقدين أن مسؤولية الدولة هي نسبية فقط ومرتبطة إرتباطا كبريا مبدى جتاوب األفراد 
 الساري املفعول يف اتمع ففي ظل سيادة نسق إجتماعي وثقايف وتفهمهم للخطاب القانوين

منظم فإن مسامهة األفراد يف إستمرار هذا النظام ال غىن عنها وال ميكن جتاهل الدور املنوط 
أن )  % 29حوايل ( هلم مهما كان األمر، يف مقابل ذلك ترى نسبة قليلة من املستطلعني 

درة على محاية األمن داخل اتمع وإشراك أي فاعل الدولة هي املؤسسة الوحيدة القا
إجتماعي آخر قد يؤدي إىل إخالل بالوظائف واألدوار املسندة لكل فاعل فمن األحسن 
حصر هذه املهمة يف الدولة دون غريها، ومبقارنة موقفي العينتني تتجلى أمامنا صورتني 

رى تشرك مجيع الفاعلني كل حبسب متضادتني األوىل تكرس تبعية األفراد للدولة بينما األخ
  . الدور والوظيفة املسندة إليه يف التقليل من تبعات هذه الظاهرة

ويف تربير موقفها يرى رجال القانون الذين خيففون من العبء الواقع على الدولة أن 
  : ) 44أنظر الرسم البياين رقم (  هناك أطرافا أخرى ميكنها املسامهة يف ذلك كـ
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دعوى أن احلياة املدنية والعصرية تقتضي من األفراد التعامل بشكل منظم ب: اجلمعيات  -
 .  ومجاعي مع أي ظاهرة إجتماعية غري مسبوقة يف اتمع

بدعوى أن املصلحة الفردية لن تتحقق ما مل تقترن باملصلحة اجلماعية : املواطن  -
 . واحملافظة عليها

هي البنية اإلجتماعية األساسية اليت يعتقد مناصري هذا الرأي أن العائلة : العائلة  -
 .   ميكنها تلقني أعضائها القيم الثقافية الكفيلة بإبعادهم عن السلوكات املشبوهة

بإعتبار أن الدين اإلسالمي ميثل املرجع األساسي للثقافة الشعبية فإن إشراك : األئمة  -
 .  يف هذا اجلانبالدعاة واألئمة يف حماربة اجلرمية يعد أحد أبرز احللول املقترحة 

إن هذه اإلجابة أو هذا اإلختيار يعد مبهما وغري وواضح مع أن أغلبية : اتمع  -
 .    املستطلعني يدرجونه ضمن أحد أهم األولويات يف مكافحة اجلرمية

والرسم البياين املوايل يبني لنا بالتدقيق نسبة كل إجابة من جمموع اإلجابات املقدمة من 
الذين يؤمنون بضرورة إشراك أطراف فاعلة أخرى غري الدولة يف حماربة  قبل رجال القانون

  .      اجلرمية والتقليل من تبعاا اخلطرية على اتمع

 

  
  44: رسم بياين رقم 

  مكافحة اإلجرام  الدولة يف األطراف اليت ميكن أن تساعديبني 
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 :الفرع الثالث 

 الوقاية من الجريمة

أبرز املطلعني على واقع اجلرمية يف اتمع ومن أقدرهم حبسب  يعترب رجال القانون من
رأينا على إقتراح احللول املناسبة هلا، وتتمة لنفس النهج الذي إتبعناه مع العينة السابقة 
وبغرض اإلطالع على مقاربة هؤالء فيما يتعلق بالتدابري الواجب إختاذها ملكافحة اجلرمية فإننا 

بإدالء رأيهم الشخصي حول هذه  للمستطلعنياألجوبة مع السماح  قمنا بإقتراح جمموعة من
املسألة، واجلدول التايل يبني أهم النتائج املتوصل إليها بناءا على موقف أفراد العينة ضمن سلم 
يتضمن مخس درجات حبيث كل درجة تتناسب مع قوة وتأثري كل إجراء مقترح من شأنه 

  .      ) 14دول رقم أنظر اجل( 1التقليل من ظاهرة اجلرمية
 

5  4  3  2  1  0   حبسب رأيك

 التكثيف من دوريات الشرطة 1,9 3,9 5,9 20,6 14,7 52,9

 تفعيل املتابعات اجلزائية و تشديد العقوبات 0,8 8 8,8 14,7 20,6 47,1

 تأطري نشاطات األحداث وتوعيتهم 2,9 6,8 3,8 10 14,7 61,8

 النظر يف القوانني املعمول ا إعادة 5,9 4,2 10,4 20,6 11,8 47,1

 حتسني الثقافة القانونية لدى األفراد 2,9 5,9 2,9 23,6 14,7 50

 ..............................................)ما هو( تدبري آخر

  14: دول رقمج
  كيفية الوقاية من اإلجرام يبني

  :ومقارنتها تحليل النتائج
 :  رطةالتكثيف من دوريات الش  - 1

إن هذا اإلجراء والذي يصنف ضمن التدابري اإلحترازية والسابقة على وقوع الفعل 
اإلجرامي وفق منظور رجال القانون يعد من ضمن أهم الوسائل ذات الفعالية القادرة على 

                                                 
يس له تصنيف اإلجراء ضمن الدرجة الخامسة يعني أن له تأثير آبير ومعتبر في الوقاية من الجريمة بينما تصنيفه في الدرجة الصفر يعني أته ل -   1

  أي تأثير يذآر في إبعاد األفراد عن السلوآات اإلجرامية أو الوقاية منها   
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التقليل من نسب اإلجرام فأينما تواجد رجل الشرطة فإن ذلك يتبعه ومن دون شك تراجع 
م املولع باإلجرام لن خياطر بإرتكاب جرمية حبضور رجال األمن فيضطره ذلك يف اجلرمية فار

إىل البحث عن أماكن أخرى تقل فيها التغطية األمنية وتظهر بيانات اجلدول أن هذا اإلجراء 
أي أنه ال ميكن بأي حال من األحوال  % 52,9يصنف ضمن الدرجة اخلامسة بنسبة تقارب 

قد بينت اإلحصائيات اليت تقدمها بشكل دوري أجهزة األمن اإلستغناء عن هذا اإلجراء و
 . تراجع يف نسب اجلرمية يف املناطق اليت تقام فيها مراكز لألمن احلضري

  :تفعيل املتابعات اجلزائية و تشديد العقوبات   - 2
حبكم املعرفة اجليدة للمجرمني خاصة من قبل احملامني وإطالعهم على ملفام القضائية 

العقوبات وتفعيل املتابعات اجلزائية جتاههم يعد من بني التدابري املهمة يف مكافحة فإن تشديد 
اجلرمية ويعزى ذلك إىل أنه يف اآلونة األخرية لوحظ إرتفاع يف نسبة ارمني معتادي اإلجرام 
الذين يعاودون إرتكاب األفعال اإلجرامية مىت سنحت هلم الفرصة ويف رأي هؤالء فإن 

ففة وبساطتها جيعل من مرتكيب اجلرائم غري عابئني بالعقوبة اليت تنتظرهم ويدرج العقوبة املخ
أفراد العينة هذا اإلجراء ضمن الدرجة اخلامسة من حيث األمهية واألولوية للتقليل من ظاهرة 

  . اإلجرامية يف اتمع
 :تأطري نشاطات األحداث وتوعيتهم   - 3

لظاهرة اإلجرامية إرتفاع جنوح األحداث يعزوا بعض الباحثني املتخصصني يف دراسة ا
خصوصا يف املدن الكربى إىل كوم ضحايا سياسة ال تأخذ مطالبهم جبدية فهذه الفئة من 
اتمع حتتاج إىل ما يشبه متابعة وتأطري متواصلني من أجل متكينهم من اإلندماح يف الوسط 

هم سهلوا اإلنقياد والتأثري من  اإلجتماعي، واملتعارف لديه لدى علماء النفس أن املراهقني
قبل عتاة ارمني ولدى يوصي هؤالء بضرورة التقرب من األحداث وحتسيسهم مبخاطر 
اإلجرام، وفيما خيص بتأثري هذا املتغري على موقف أفراد العينة املستطلعة فإننا نالحظ كسابقيه 

من سلم قياس قوة  حيتل مركزا متقدما يف مكافحة اجلرمية ويصنف ضمن الدرجة اخلامسة
 % 61,8حوايل ( وتأثري اإلجراءات املعتمدة يف التقليل من ظاهرة اجلرمية وبنسبة جد هامة 

  .    )من جمموع اإلجابات املقدمة 
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 :القوانني املعمول ا بعض إعادة النظر يف   - 4
وفيما  يعد رجال القانون من أكثر الناس إملاما بالنظام القانوين وأعلمهم بعيوبه ونقائصه

يتعلق ببحثنا فإن هناك إستقرار يف الرأي لدى املستطلعني على أن القوانني املعمول يف الوقت 
احلاضر حتتاج إىل مراجعة فورية كون أن أغلبها موروثة أو مستوحاة من أنظمة قانونية عفا 
ذه عنها الزمن باإلضافة إىل ذلك فإن تطور وسائل إرتكاب اجلرمية يستدعي إعادة نظر يف ه

القوانني حىت تكون متماشية ومتوافقة مع هذا النمط اجلديد يف إرتكاب اجلرائم، ولتفادي 
الوقوع يف هذا املطب يوصي رجال القانون من خالل إجابام املختارة ضرورة تكييف 
متواصل للنظام القانوين مع املستجدات اليت تطرأ على احلياة اإلجتماعية وبشكل عاجل إن 

لك ويظهر اجلدول أعاله وبشكل جلي تصنيف هذا اإلجراء ضمن الدرجة إقتضى األمر ذ
   ).    % 47,1بنسبة تعادل ( اخلامسة 
 :حتسني الثقافة القانونية لدى األفراد   - 5

نظرا لتشعب احلياة اإلجتماعية وتعقدها فإن الفرد العادي الذي ال ميلك تكوينا قانونيا 
ب مع القوانني القانونية السارية املفعول وقد خلصنا كافيا ال يستطيع التجاوب بالشكل املطلو

يف املطلب األول من املبحث األول من هذا الفصل الصعوبات اليت تعترض األفراد يف فهم 
اخلطاب القانوين وإستيعابه وكيف أم يف كثري من األحيان ال يقدرون على فهمه وفك 

ون يف أغلبهم على أن توعية األفراد خيوطه، ومن أجل جتاوز هذه العقبة يعتقد رجال القان
بالنصوص القانونية قبل تطبيقها يعد إجراءا جوهريا ال ميكن اإلستغناء عنه فأمام الكم اهلائل 
من القوانني اليت تصدرها خمتلف الوزارات يتعني إعالم املواطن ا بل والعمل على ترقية 

ضمن الدرجة اخلامسة من سلم قياس  ثقافته القانونية ويف هذا الصدد مت تصنيف هذا اإلجراء
  ).  % 50وفق نسبة تقدر بـ ( قوة وتأثري اإلجراءات املعتمدة للتقليل من الظاهرة اإلجرامية 

  :تدابري أخرى إقترحها املستطلعون   - 6
مل يكتف أفراد العينة باإلختيارات املقدمة هلم بل أضافوا جمموعة من التدابري اليت يروا 

ظاهرة اإلجرام إىل حدها األدىن ومن ضمن هذه التدابري اليت وردت على  ضرورية للتقليل من
  :لسام نذكر 

 تطوير التعليم مبختلف مستوياته وأطواره  -
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إشراك مجيع أفراد اتمع عن طريق اجلمعيات واملؤسسات اإلجتماعية الكفيلة بتحقيق  -
 هذا الغرض

 مكافحة البطالة وتوفري مناصب شغل  -
  يين لدى األفراد من شأنه كبح امليول اإلجرامية لدى الفردتقوية الوازع الد -

وقبل أن خنتم هذا الفرع نذكر أن هناك إختالفات طفيفة بني العينتني وردت يف حتديد   
قوة وتأثري كل إجراء من اإلجراءات املقترحة يف التقليل من ظاهرة اإلجرام ويالحظ على 

على إعطاء مجيع التدابري املقترحة نفس  وجه اخلصوص حرص رجال القانون أكثر من غريهم
القدر من األمهية بينما فيما يتعلق بالرأي الشخصي ألفراد كال العينتني فإن اآلراء هي األخرى 

  .       جد متقاربة مع إقتراا بتفسريات منطقية على العموم
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  :المبحث الثالث
 الصورة المرسومة للمجرم

 في ذهن رجل القانون 
 

ن رجل القانون له نظرة متميزة جتاه ارم رمبا ختتلف إختالفا جوهريا عن تلك إ  
املترسخة يف ذهن الرجل العادي أو تعاكس املوقف الذي تتبناه الثقافة الشعبية اليت جتعل ارم 
إنسانا غري طاهر وتلحق به أسوء األوصاف وأدناها، وللتحقق من النظرة اخلاصة اليت يتمتع 

لقانون إرتأينا تقسيم هذا املبحث إىل أربعة مطالب رئيسية نناقش يف األول ماهية ا رجل ا
طبيعة شخصية ارم مبعىن حناول حتديد أهم اخلصائص واألوصاف اليت يتمتع ا هذا اإلنسان 
املتمرد على القيم اإلجتماعية والثقافية يف اتمع، يف املطلب الثاين نتناول مسألة جد هامة 

باآلثار املترتبة عن تفاقم الظاهرة اإلجرامية يف وكيف أا مهدت لربوز منط من العيش تتعلق 
يلقى إستجابة لدى جزء كبري من األفراد ورغم حتفظ ومقاومة النظام الثقايف واإلجتماعي 
التقليدي له، أما يف املطلب الثالث فنحاول فهم موقع الضحية من املشروع اإلجرامي برمته 

ول إعادة بناء الوقائع املرتبطة بإرتكاب اجلرمية وتوضيح مكانة الضحية يف خضم أي أننا حنا
تسارع األحداث املرتبة لقيام اجلرمية ونتعرض بنوع من التفصيل إىل مسؤولية الضحية عن 
وقوع الفعل اإلجرامي  ويف املطلب األخري نناقش مسألة جد هامة تتعلق بقدرة الشخص 

واملدان من طرف القضاء على التأقلم من جديد مع احلياة املذنب بإرتكاب جرمية ما 
اإلجتماعية وما هي الوسائل القانونية أو اإلجتماعية الكفيلة بتحقيق ذلك وهذا املطلب هو 
مبثابة إختبار ألهم النظريات اليت تناولت موضوع إعادة إدماج ارم يف احلياة اإلجتماعية 

   .وجتنب إقصائه كلية من اتمع
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  :المطلب األول
 تحديد طبيعة شخصية المجرم

 

يف ذهن  نستعرض يف هذا املطلب مسألة جد مهمة تتعلق بإستجالء الصورة املغروسة  
رجل القانون جتاه الشخص الذي إرتكب جرمية ما مبعىن أدق كيف ينظر رجل القانون إىل 

شذوذ والتمرد عن ارم وما هو إنطباعه الشخصي حول تصرفاته وسلوكاته اليت تتميز بال
القيم القانونية واإلجتماعية على حد سواء، ولتناول هذا املوضوع إرتأينا تقسيم هذا املطلب 
إىل ثالثة فروع رئيسية نناقش يف األول املالمح اليت يتميز ا ارم وفق رؤية قانونية 

رم من نفس متخصصة مث نتعرض يف الفرع الثاين إىل طبيعة السلوك اإلجرامي الذي يؤتيه ا
  الزاوية أما الفرع األخري فسنخصصه لدراسة امليول اإلجرامية اليت تطبع سلوك ارم 

 

 :الفرع األول 

 من هو المجرم ؟

داول الثقافة الشعبية صورة معينة تلصق دائما بارم حبيث أن هذا األخري يتميز عن تت  
تركة بني مجيع ارمني وقد قرينه العادي مبجموعة من اخلصائص والصفات وهي تكاد مش

سبق لنا وأن ناقشنا هذا األمر مع العينة السابقة، ومن أجل إختبار موقف رجال القانون من 
هذه املسألة ومقارنتها بتلك الصورة اليت تتفق عليها املخيلة الشعبية إرتأينا عرض جمموعة من 

معارضتهم لكل إختيار ويف اإلختيارات على أفراد العينة حمل الدراسة ومدى موافقتهم أو 
مع حتديد  15رقم اخلتام حتصلنا على جمموعة من النتائج والبيانات خلصنها وفق اجلدول 

املوقف املناسب لكل مستجوب سواء كان ذلك باملوافقة التامة أو بعدم املوافقة أو بالتحفظ 
  .على اإلختيارات املطروحة أمامه
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بدون رأي   غري موافق ولكن بتحفظ   موافق متاماغري موافق إىل حد ما  موافق متاما  حبسب رأيك

/ 
2,9 17,6 64,7 14,7 

 أغلبية ارمني رجال 

2,9 5,9 11,8 35,3 44,1 
 أغلبية ارمني شباب 

8,8 8,8 47,1 32,4 2,9 
 أغلبية ارمني أميني 

2,9 8,8 32,4 41,2 14,7 
 أغلبية ارمني ينتمون إىل اسر فقرية

5,8 17,6 11,8 50,0 14,7 
 أغلبية ارمني ينتمون إىل اسر غري مستقرة

8,8 5,9 17,6 52,9 14,7 
أغلبية ارمني يفضلون ارتياد أماكن مشبوهة

11,7 5,9 23,5 47,1 11,8 
 أغلبية ارمني لديهم سلوك مشبوه

  15: جدول رقم 
  مالمح اجملرم وفق رؤية قانونية متخصصة  يبني

  :ومقارنتها ئجتحليل النتا
 : جنس اجملرم - 1

يعتقد أغلب رجال القانون املشاركني يف إجناز هذا البحث على أن الرجل هو املرتكب 
الرئيسي ألغلب اجلرائم املقترفة يف اتمع أما املرأة فإرتكاا للجرائم يكون بنسب ضئيلة 

من جمموع األجوبة،   % 64,7باملقارنة مع الرجل وتبلغ نسبة املوافقني على هذا الرأي حوايل 
)  % 17,6واملقدرة عددهم حبوايل ( ويف جانب آخر ترى فئة قليلة نسبيا من أفراد العينة 

عدم موافقتهم على هذا الرأي مفضلني إلصاق هذه الصفة بكال اجلنسني وبدون حتفظ، 
وإن  وبإجراء مقارنة بسيطة بني العينتني حول هذا املوقف يتضح أن هناك فارق نسيب بينهما

  ).  املوافقة بالتحفظ ( كان يشتركان يف اإلختيار الثاين 
  :     لمجرم ل املفترض سنال  - 2

من الصفات اللصيقة بشخصية ارم هو متتعه بعمر الشباب ويف هذا السياق يرى حوايل 
أي األغلبية من رجال القانون املعنيني ببحثنا موافقتهم القطعية وبدون أي لبس  % 44,1

لرأي فكما هو واضح أن مرحلة الشباب متثل للبعض فترة إزدياد نشاطهم على هذا ا
 % 35,3اإلجرامي قبل أن يبدأ باألفول مع تقدم يف السن، يف مقابل ذلك أبدت ما نسبته 
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من باقي املستطلعني تأييدهم هلذا الرأي لكن بتحفظ مبعىن أن اإلجرام ميس بشكل كبري 
مرية األخرى وخبصوص مقارنة هذه النتائج مع العينة الشباب لكن دون إستبعاد الفئات الع

  .السابقة فيالحظ أن هناك تباين يف الرؤى واملواقف يف حتديد السن املفترض للمجرم
  :             املستوى التعليمي   - 3

إن من املالمح اليت تلصق عادة بارم هو ضعف مستواه العلمي أي أن فرص إخنراطه يف 
زايد كلما كان مستواه العلمي جد ضعيف وقد أبدت األغلبية من أفراد املشروع اإلجرامي تت

رفضها املطلق هلذا املقياس فهذا املؤشر حبسبها هو مستبعد متاما )  % 47,1حوايل ( العينة 
من دائرة الصفات اليت يشترك فيها ارمون وهو نفس املوقف الذي تتفق عليه العينة السابقة 

  .ولكن بنسب متفاوتة
  : ستوى املعيشي امل  - 4

خبالف العينة السابقة فإن رجال القانون املشاركني يف حبثنا امليداين يعطون هذا املؤشر 
أمهية قصوى فبالنظر إىل إحتكاكهم وإطالعهم على أحوال ارمني فهم يقرنون السلوك 

نت فرص اإلجرامي حبالة الفقر اليت يوجد عليها ارم فكلما ما كان اإلنسان فقريا كلما كا
من  % 41,2إجنراره وراء النشاطات اإلجرامية كبريا وهذا ما أيدته بشكل عام ما نسبته 

عكس ذلك رمبا لتفشي بعض أنواع اجلرائم اليت  % 32,4أفراد العينة بينما يرى حوايل 
يكون مرتكبيها مكتفيني ماديا ومبقارنة هذه النتائج مع نتائج العينة السابقة يالحظ أن هناك 

  .ن واضح يف موقفهماتباي
  : إنعدام اإلستقرار العائلي  - 5

يرون أن ) سواء املوافقني بشكل قطعي أو بتحفظ ( إن األغلبية الساحقة من املستطلعني 
ارمني عادة ما ينتمون إىل أسر ينعدم فيها اإلستقرار أو على األرجح تكون مفككة فالعيش 

ى سلوكهم وتصرفام ويصبحون عدوانيني يف وسط يتميز باخلالفات املستمرة مما ينعكس عل
جتاه األخريني مما ميهد يف املستقبل إىل ترجيح ميوالم اإلجرامية وقد بلغت النسبة املؤيدة هلذا 

  . % 64,7الرأي حوايل 
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 :إرتياد األماكن املشبوهة  - 6
ملجأ مناسبا  األماكن املشبوهة اليت متثل بالنسبة إليهمإن ارمني غالبا ما يفضلون إرتياد 

للتخطيط ألعماهلم اإلجرامية ومن خالل اإلستقصاء الذي أجريناه على أفراد العينة املمثلة يف 
رجال القانون إتضح لنا أن أغلبهم يعتقدون نسبيا أي بتحفظ أن النشاط اإلجرامي يرتبط 

خطيط إرتباطا وثيقا ببيئة معزولة توفر للمجرمني احلماية واإلتصال واإلطار األنسب للت
وحتضري خمتلف اجلرائم ومبقارنة هذه البيانات مبا مت التوصل إليه مع العينة السابقة فمالحظ ان 
هناك إختالف يف الرؤى من حيث كون أن األفراد العاديني يبنون مواقفهم عادة بشكل 

  .   قطعي ودون حتفظ
  : يتصرف تصرفا مشبوها اجملرم   - 7

يف األغلب مشبوهة مبعىن أنه ال يتصرف بشكل إن التصرفات اليت يؤتيها ارم تكون 
سليم كما هو احلال بالنسبة للرجل العادي وقد أيد هذا الرأي عدد ال بأس به من أفراد العينة 

، ) % 23,5حوايل ( يف مقابل نسبة معينة تنكر هذا الرأي وتعارضه )  % 47,1حوايل ( 
مة فيوجد عدد كبري من األفراد ال تظهر ومع ذلك فإن النسبة الغالبة ال جتعل املوقف قاعدة عا

عليهم هذه املالمح ويظهرون يف صفة الرجل العادي ومع ذلك يرتكبون جرائم يفاجئ ا 
  .أقرباؤهم ومعارفهم

 

 :الفرع الثاني 

 تحديد مغزى وطبيعة سلوك المجرم

تسهم يف  تتحدد طبيعة سلوك ارم بالنظر إىل جمموعة من العوامل الذاتية أو البيئية اليت
بناء موقفه وتوجيه إختياراته وبغرض إختبار موقف أفراد العينة املمثلة يف رجال القانون من 
هذه املسألة إرتأينا توجيه سؤالني إثنني يتناول األول مغزى التصرفات اإلجرامية اليت يؤتيها 

مع العنوانني  ارم أما الثاين فهو يتمحور حول طبيعة هذا السلوك وهذين السؤالني يتناسبان
  .الفرعيني التاليني

 مغزى السلوك اإلجرامي:  أوال

إن التصرفات املنسوبة للمجرم قد تأخذ عدة معاين وتفسريات متعددة ومن أجل مقارنة 
موقف األفراد مع ما توصل إليه العلم احلديث يف هذا اال واليت تطرقنا إليها يف القسم 



 404

دد مقترن مع جمموعة من اإلختيارات مع إعطاء النظري ألطروحتنا فقد وجهنا سؤال حم
ايب على السؤال احلرية يف طرح رأيه ومن خالل الرسم البياين املوايل يتبني لنا اإلجابات 

  .اليت إختارها أفراد العينة يف اإلدالء برأيه حيال هذه املسألة
  

  
  54: رسم بياين رقم 

   لنا تفسري األفراد ملغزى السلوك اإلجرامييبني 
  :ومقارنتها تحليل النتائج

من املشاركني يف حبثنا امليداين أن ارم بإرتكابه للسلوك اإلجرامي يعرب  % 50أظهر  -
بطريقته اخلاصة عن حتديه للضوابط اليت حتكم احلياة اإلجتماعية، فارم ال يعري أي 

بق عليها هذا إهتمام بالضوابط اليت تنظم احلياة اإلجتماعية ومن ضمن اجلرائم اليت ينط
التعريف نذكر جرائم العود ففي هذه اجلرائم يتكرر خمالفة القوانني بالرغم من أن 

 .     هناك عقوبات توقع على مرتكبيها
من املشاركني يف البحث امليداين  % 35خالل الرسم البياين املبني أعاله يتضح أن  من -

عله اإلجرامي مبعىن أن يعتقدون أن ارم يتصرف بدون وعي وإدراك منه لعواقب ف
لدى صاحبها املصاحب الرتكاب  أي جرمية يرتكبها تكون ترمجة حلالة من الالوعي

تطرقنا إليها يف القسم ( هذا الفعل وهذا الرأي يتوافق إىل حد ما مع بعض األحباث 
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اليت تؤكد أن مرتكب اجلرمية يعيش فقط احلاضر دون التفكري يف املستقبل  ) النظري 
 )Présentisme   .( 

أن السلوك )  % 12حوايل ( يرى عدد ال بأس به من أفراد العينة موضوع دراستنا  -
اإلجرامي يعد إنتقاما من طرف ارم عن الوضعية السيئة اليت يعيشها ووفق هذه 
الرؤية فإن املسؤولية تقع بشكل مباشر على اتمع والدولة املوكل إليها النظر يف 

لذي ال جيد أي إجابة أو إستماع ملشاكله تتكون لديه قناعة مشاكل الناس فالفرد ا
 .تامة مبشروعية أي تصرف يتناىف مع ما تقتضيه احلياة اإلجتماعية

من املستطلعني أن ارم من خالل تصرفه يشهر  % 3وبنسبة جد ضئيلة يعتقد  -
وليست  بصراحة عن رفضه للقوانني املنظمة حلياة األفراد فهو ال يذعن هلذه القوانني

لديه أية قابلية ملسايرة هذه األنظمة وإحترامها وهذا ما سينعكس حتما على سلوكه 
وتصرفاته الفردية اليت تكون غالبا ذات طابع عدائي جتاه باقي األفراد الذين يقامسونه 

         .             نفس الفضاء املكاين
ناك إختالف جوهري يف وجهة األجوبة املقدمة من كال العينتني نستخلص أن ه ارنةمبق 

نظر كل طرف باإلضافة إىل ذلك فإن األجوبة املختارة بناء على الرأي الشخصي لكال 
العينتني تكرس هذا اإلختالف، وبتحليل هذه النتائج نصل إىل نتيجة مفادها أن الرؤية اليت 

لسلوك جيسدها الرجل العادي جتاه ارم تتركز على إعفاء هذا األخري من مسؤولية ا
اإلجرامي بشكل جزئي على إعتبار أن القيام ذا النشاط كان مثرة رعونة أو هوى شخصي 
مل يستطع ارم مقاومته بالشكل املطلوب ويف مقابل ذلك تذهب الرؤية املعاكسة واليت 
جيسدها رجل القانون يف حتميل ارم كافة املسؤولية املترتبة عن القيام بالنشاط اإلجرامي 

األخري يطبع سلوكه نوعا من الغرور والغطرسة وال فائدة من إصالحه إال بتوقيع العقوبة فهذا 
  .املناسبة لفعله اإلجرامي

 طبيعة السلوك اإلجرامي:  ثانيا

إن حتديد طبيعة السلوك اإلجرامي طبقا لرؤية قانونية متخصصة له فائدة عملية وعلمية يف 
وصف دقيق هلذا اإلنسان الذي خيتلف عن  الكشف عن مسات الشخصية اإلجرامية أي وضع

باقي األفراد وإستجالء بوضوح الرؤية الشعبية الشائعة بني أغلب األفراد وحتليلها حتليال 
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تربز لنا مواقف أفراد العينة اليت سنقوم  45رقم موضوعيا، وعليه ومن خالل الرسم البياين 
  .مبناقشتها ودراستها وفق ما سيأيت

 

 
  64 :رسم بياين رقم 

  لنا طبيعة السلوك اإلجرامي يبني 
  :ومقارنتها تحليل النتائج

 :ذو طبيعة مختلفة عن اإلنسان العادي المجرم  -
من املشاركني يف حبثنا امليداين أن ارم ميلك شخصية متميزة ختتلف  % 35يعتقد 

إختالفا كليا عن شخصية الرجل العادي، فطريقة تفكري ارم تنطوي على جمموعة من 
اخلصائص واملميزات اليت ال تتوفر يف الرجل العادي وتتأثر عادة بالعوامل البيئية املرتبطة 

  .بالوسط الذي يعيش فيه
  :شخصية المجرم تنطوي على عدوانية مفرطة تجاه اآلخرين  -

على أن ارم يعاين إضطرابا نفسيا )  % 32حوايل ( يتفق عدد ال بأس به من أفراد العينة 
مله على األخريني فنفسيته تقوم على إقصاء األخريني وحرمام من أمواهلم أو يتمثل يف حتا

أمالكهم دون أن يثري ذلك يف نفسه أي إهتمام أو تأنيب للضمري على ما إقترفه يف حقهم 
ويف تربير هلذا املوقف يرى البعض أن ذلك نابع من احلرمان الذي يعيشه ارم والذي 

أن )  %  15حوايل ( رامي ويف نفس السياق يرى آخرون سيترجم غالبا بالسلوك اإلج
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اجلرمية ما هي يف حقيقة األمر إال رغبة كامنة لدى صاحبها الغاية منها هو اإلضرار باآلخرين 
  . أوال واتمع ثانيا

    : المجرم إنسان مريض عضويا ونفسيا  -
رض نفسي أو عضوي أن ارم يعاين من م)  % 9حوايل ( ترى فئة قليلة من املستطلعني 

ينعكس بشكل سليب إخياراته فيدفعه ذلك من حيث ال يدري إىل إرتكاب جرائم فالتسليم 
ذا الرأي معناه أن ارم غري مسؤول عن فعله وال جدوى من توقيع اجلزاء عليه فاحلل يف 
نظر هؤالء يكمن يف حتديد مكمن الداء ومتكني هذا الشخص من املتابعة والعالج إىل أن 

  .يشفى ويستعيد توازنه النفسي والعضوي على حد سواء
    : المجرم شخصية مستهترة  -

يعتقد بعض القانونيني أن ارم يغلب على سلوكه اإلستهتار واإلستعالء على اآلخرين مما 
جيعله غري آبه بآالم ضحاياه وهذا ما يفسر يف بعض األحيان شناعة بعض اجلرائم املرتكبة، 

ى بعض الباحثني أن احلالة النفسية اليت يكون عليها ارم قبل إرتكاب ويف هذا الصدد ير
اجلرمية أو أثناءها أو بعد إرتكاا حدثا عاديا يف حياته ال يستدعي القلق أو اخلوف وال حىت 

  .    بتأنيب الضمري
  : اإلستيالء على أموال الغير  -

رغبة يف السيطرة على أمالك إن اهلدف األساسي الذي يرمي إليه ارم من سلوكه هو ال
الغري دون تردد فهو ال جيد حرجا يف إتباع سلوك غري مشروع لتحقيق مآربه وال يفرق بني 
الوسيلة اليت تلقى إمجاعا ورواجا بني األفراد وتدعو إليها املخيلة الشعبية والطرق اإللتوائية اليت 

يف ظرف زمين وجيز مما يوفر له يدينها النظام اإلجتماعي واليت يلجأ إليها لبلوغ أهدافه 
  .إمكانية إختصار الوقت واجلهد

يتبني لنا من خالل النتائج املتوصل إليها أن هناك تفاوت يف اإلجابات بني كال العينتني 
تترمجه أوال اآلراء اإلضافية اليت قدمها أعضاء كال العينتني فالرؤية العامة اليت قدمها رجال 

املتميزة للمجرم اليت جتعله ينقاد بكل سهولة وراء غرائزه من  القانون تربز بوضوح الشخصية
أجل حتقيق مبتغاه بدون تردد فيما تعاكسها الرؤية اليت جتسدها العينة األوىل واليت تربط 

  .شخصية ارم بواقعه اإلجتماعي البحت
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 :الفرع الثالث 

 الميول اإلجرامية للشخص المهووس بالجريمة

احثني لوصف شخصية ارم ويقدم يف ذلك العديد من التفسريات جيتهد العديد من الب
وقد حرصنا يف القسم النظري من األطروحة على عرض أهم هذه األحباث اليت تناولت هذا 
املوضوع ويف حماولة منا إلختبار ما توصلت إليه هذه األحباث على واقعنا التطبيقي قمنا 

األسباب والدوافع اليت تؤدي بالشخص إىل إمتهان بتوجيه سؤال ألعضاء العينة يتعلق بتحديد 
  :اجلرمية كحرفة، ولتحقيق هذا الغرض إرتأينا تقسيم هذا الفرع إىل عنوانني إثنني 

 اإلنسياق وراء اإلجرام:  أوال

إن اإلنسياق وراء اإلجرام قد يعود إىل عدة أسباب ومن خالل اإلجابات اليت حرص 
أا تأخذ أشكاال متعددة وبعد معاجلتنا جلميع هذه األجوبة أعضاء العينة على تقدميها يتبني 

  :قمنا بترتيبها وفقا لآليت 
يرى أغلب املشاركني يف حبثنا امليداين أن الوضعية : من أجل كسب لقمة العيش -

اإلجتماعية الصعبة اليت يعيشها أي شخص هي من تدفع اإلنسان إىل إرتكاب اجلرائم 
ألخرى اليت قد تساهم هي األخرى يف بلورة امليول بغض النظر عن باقي األسباب ا

  .  اإلجرامية لدى الفرد
إن امليول اإلجرامية لدى ارم هي ترمجة لضعف إرادته فعجزه عن :  ضعف اإلرادة  -

حتقيق أهدافه بالطرق املشروعة جيعله يتجه للطرق غري املشروعة أو السلوكات 
 .  اإلجرامية

مغايرة يعترب بعض أعضاء العينة أن األشخاص الذين ووفق نظرة : مضطربة  مراهقة  -
مروا بفترة مراهقة صعبة ومضطربة قد يكون له إنعكاسات سلبية على سلوكهم يف 

 .  املستقبل وقد يصبحوا ذو ميول إجرامية
يرى البعض أن السلوك اإلجرامي ما هو يف احلقيقة األمر إال :  للهروب من املشاكل -

ليت تعكر صفو حياة اإلنسان وجتعله جد متوتر ومستعد تعبري عن حالة اإلحباط ا
 . للقيام بأي شيء لإلفالت من هذا الضغط الذي ال يقدر على جماته
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هناك بعض األشخاص من يرتكب اجلرمية فقط من أجل الربهنة :  جللب انتباه اآلخرين -
تمرد على على شجاعته أمام أقرانه وهذا النوع من اجلرائم ينطبق فقط على الشباب امل

القيم اإلجتماعية والثقافية اليت حتكم اتمع وإن كانت نسبة هذا النوع من اجلرائم 
 .    قليلة إىل أننا ال ميكن أن ننكرها أو جتاهلها

ترسخت يف ذهن الكثريين من األشخاص فكرة أن اإلنسان الذي : من أجل االنتقام  -
قى مساعدة أو عون من قبلهم وقت يعامل معاملة قاسية من قبل احمليطني به أو ال يل

احلاجة قد يكون مرشحا أكثر من غريه ألن يكون جمرما يف املستقبل، فتتكون لديه 
نزعة عدوانية دف لإلنتقام من الآلخرين بطريقتها اخلاصة وكأنه حياول تطبيق فكرة 
م العدالة حبسب إدراكه وفهمه الذايت وهذا النوع من ارمني يالحظ عليهم إصراره

  .        على عدالة موقفهم وعدم تراجعهم عن موقفهم
من بني األسباب اليت جتعل الفرد :  لكسب ثقة أعضاء العصابة اليت ينتمي إليها ارم -

ينغمس يف اإلجرام هو إنضمامه إىل عصابة إجرامية فمن أجل إثبات وفائه هلا يكون 
 .   نتمي إليهادائما مهيأ إلرتكاب أي جرمية إرضاءا للعصابة اليت ي

يعتقد البعض أن امليول اإلجرامية اليت جتتاح بعض :  إحساس ال ميكن تفسريه -
األشخاص دون غريهم هو إحساس يصعب تفسريه ويرتبط إرتباطا وثيقا بطبيعة 

  .اإلنسان
 الدوافع المؤدية لإلجرام:  ثانيا

اإلجرام يف نظرا إلحتكاك رجال القانون أكثر من غريهم باألشخاص الذين إحترفوا 
حيام نرى أنه من الضروري إستطالع رأي هؤالء حول الدوافع الكامنة يف نفسية ارم 
واليت تشجعه على إتيان السلوكات اإلجرامية وقد إقترحنا على أعضاء العينة جمموعة من 

             . 16رقم الدوافع املؤدية لإلجرام واليت يتم تقوميها وفق للجدول 
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بدون 

 رأي 

غري موافق 

 ولكن بتحفظ

غري موافق 

 متاما

موافق إىل حد 

 ما  

 موافق متاما  حبسب رأيك

2,9 2,9 8,8 26,5 58,8 
 غياب العدالة ميكن أن يشكل دافع الرتكاب اجلرمية

17,4 2,9 5,9 55,9 17,8 
 ثر سلبا على أفعاله املستقبليةازدراء اتمع للمجرم ميكن أن يؤ

5,8 14,7 8,8 50,0 20,6 
 العقوبة اجلزائية  ميكن أن تؤثر على أفعال ارم املستقبلية

6 2,9 14,9 26,5 50,0 

عدم تقدمي أي دعم أو مساندة للجانح أثناء و بعد قضائه للعقوبة قد

  يزيد من خماطر إنزالقه أكثر فأكثر حنو عامل اجلرمية 

  16: قم جدول ر
   الدوافع املؤدية لرتوع الفرد حنو السلوك اإلجرامي يبني

  : تحليل النتائج
 :إنعدام العدالة اإلجتماعية  - 1

يتفق أغلب أفراد العينة وبشكل قطعي ال يقبل أي شك وبدون حتفظ أن من الدوافع 
م الكامنة يف نفسية ارم واليت حتفزه على إرتكاب الفعل اإلجرامي هو إحساسه بالظل

اإلجتماعي فعدم متكنه من احلصول على منصب شغل مثال بالطرق القانونية خبالف آخرين 
الذين يسهل عليهم ذلك نظرا لنفوذهم ومتكنهم قد يقوي لديه إحساسا بالقهر اإلجتماعي قد 

  .يدفعهم إلرتكاب أي جرمية وبدون سابق إنذار
 : مية سابقة املعاملة السيئة اليت يتلقاها الفرد بسبب إرتكابه جلر  - 2

من أعضاء العينة أن املوقف السليب للمجتمع جتاه الشخص الذي إرتكب  % 55,9يرى 
جرمية سابقة وعوقب بسببها هو موقف غري مربر يف نظر هذا الشخص وال يستحق كل هذا 
العناء وبالتايل فإن أي جرمية قد يرتكبها يف املستقبل لن تكون يف حقيقة األمر إىل رد فعل 

 .  على موقف األفراد الطبيعي
 :العقوبة اجلزائية وأثرها على السلوك املستقبلي للفرد   - 3

على أن العقوبة اجلزائية قد )  % 50حوايل ( يوافق أغلبية أعضاء العينة وبشكل نسيب 
تكون سببا يف رزوح الفرد حتت وطأة اإلجرام فالعقوبة غري املدروسة واملتوافقة مع طبيعة 

تكب قد يزيد من خماطر معاودة الفرد إلرتكاب فعله اإلجرامي، فإذا الفعل اإلجرامي املر
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كانت العقوبة خمففة أكثر من اللزوم أو مشددة أكثر مما جيب فال نستغرب معاودة الشخص 
 .  للسلوك اإلجرامي

  : عدم متابعة الشخص املدان بعد إنقضاء عقوبته   - 4
إىل متابعة من قبل املؤسسات العامة من املتفق عليه أن ارم الذي إنقضت عقوبته حيتاج 

املكلفة ذا األمر وهذا معمول به يف أغلب الدول املتقدمة، واملتعارف عليه أن الشخص 
الذي ال جيد مساندة أو متابعة من قبل هذه املؤسسات قد ال يستطيع إستعادة مكانته 

اعية قد ينجر عنه اإلجتماعية السابقة ولذا فإن أي تفريط يف تطبيق هذه السياسة اإلجتم
  .رجوع هذا الشخص إىل سابق عهده املتميز باإلجرام

 

  :المطلب الثاني
 الجريمة كنمط جديد في العيش يتبناه

 جزء من المجتمع  
 

إن الواقع الذي نعيشه اليوم يؤشر إىل بروز منط جديد من العيش يقوم على أساس 
قبل نظرا لعدة إعتبارات سنناقشها ثقافة معينة ذات خصائص متميزة رمبا مل تكن موجودة من 

يف هذا املطلب، فال خيفى على أحد أن هناك تداول لقيم ثقافية يف نظر املخيلة الشعبية تعد 
متردا على النظام اإلجتماعي بينما تظهر لدى جزء آخر من اتمع على أا املالذ الذي 

من العيش رافقه تبين آليات  يناسب طريقة عيشهم بالرغم مما تثريه من إنتقادات وهذا النمط
تكفل إنتشار وتداول هذه الثقافة على نطاق واسع، وملناقشة هذه النقطة إرتأينا تقسيم هذا 
املطلب إىل ثالثة فروع رئيسية األول نتناول فيه طرق إكتساب قيم الثقافة اإلجرامية وتداوهلا 

ع الثاين إىل كيفية جناح املشروع بني األفراد املهتمني ذا النمط من العيش مث نناقش يف الفر
اإلجرامي ويف الفرع األخري نتعرض لنقطة جوهرية تتعلق مبسألة زيادة عدد ارمني يف اتمع 

  .وأثر ذلك على طبيعة السلوكات اإلجرامية املرتكبة
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 :الفرع األول 

 إكتساب الثقافة اإلجرامية

فيما بني ارمني هو حقيقة ال ميكن إن إكتساب الثقافة اإلجرامية وتبادل املهارات 
إنكارها فبعد أن كان هذا األمر حمصورا فقط يف حلقة ضيقة من األشخاص كأفراد 
العصابات واموعات اإلجرامية يف العهود السابقة أصبح يف الوقت احلاضر اال مفتوحا 

سابق إنذار وقد  جلميع األفراد لإلطالع على خمتلف القيم اليت تدعوا إىل اإلجرام وبدون
ساهم التطور التكنولوجي واإلعالمي الذي تعرفه اإلنسانية احلديثة يف بعث هذه الثقافة وإجياد 
مناصرين هلا يف كل بقاع األرض بدون إستثناء، ومن أجل توضيح هذه الفكرة قمنا بإختبار 

املتعلقة بذلك  رأي أعضاء العينة حمل الدراسة والرسم البياين املوايل يتضمن مجيع البيانات
  .    واليت سنقوم بتحليلها ودراستها

       

  
  74: رسم بياين رقم 

  لنا طرق إكتساب الثقافة اإلجرامية يبني 
  :ومقارنتها تحليل النتائج

املفارقة اليت إكتشفناها واليت جاءت معاكسة لتوقعاتنا وأثبتت خطأ فرضيتنا وهو أن  -
ال زال يؤمنون بالطريقة التقليدية )  % 76ايل حو( األغلبية الساحقة من أفراد العينة 

يف إنتشار القيم الثقافية اليت تدعوا إىل إلباس السلوك اإلجرامي لباس املشروعية 
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وتشجع على تبادل املهارات واخلربات اإلجرامية وهذا الرأي له ما يربره فأغلبية 
لنهج السابق وإن ارمني املعروضني أمام اجلهات القضائية املختصة يتبنون نفس ا

 .طرأت على سلوكام بعض التغيريات
يسجل يف اآلونة األخرية إزدهار وسيلة تكنولوجية رائدة سامهت بقسط كبري يف  -

إزاحة مجيع احلدود الفاصلة بني الشعوب وأمكن ألي إنسان اليوم إقامة عالقات مع 
يلة يف التعريف إنسان آخر دون أن تكون له معرفة سابقة به، وتظهر أمهية هذه الوس

نشرها بسهولة متناهية جدا  جبميع القيم الثقافية واإلجتماعية اليت متيز حياة اإلنسان و
كما أا أضحت تثري إنتباه ارمني مما هلا من أمهية يف تسهيل جرائمهم وبث 
معتقدام الشاذة، فالشباب واملراهقني بإمكام الولوج وبدون رقابة تذكر إىل عامل 

مليء بالقيم اليت تدعوا إىل التمرد على القيم اإلجتماعية للمجتمع وبالرغم مفترض 
من أمهية هذه األداة إىل أا وطبقا لرأي العينة املدروسة مل تنل اإلهتمام املطلوب من 

 .قبل ارمني
أن وسائل اإلعالم املتمثلة )  % 9حوايل ( ويف املرتبة األخرية ترى فئة قليلة من العينة  -

ألجهزة السمعية واملرئية واملكتوبة هلا تأثري يف توجيه سلوكات األفراد إىل اإلجرام يف ا
 .من خالل ما تبثه من إحياءات قد جتعل من يتابعها مهووسا ا إىل حد التقليد

 

 :الفرع الثاني 

 نجاح المشروع اإلجرامي 

ى إن الشخص الذي خيتار الطريق اإلجرامي كنمط للعيش حيرص أشد احلرص عل
إلجناح مشروعه اإلجرامي، وإلختبار موقف األفراد املشكلني للعينة  توفريه جلميع الوسائل

حمل الدراسة من الطريقة اليت تضمن للمجرم جناح مشروعه اإلجرامي كانت اإلجابات وفقا 
  :   للرسم املوايل
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  84: رسم بياين رقم 

  لنا أسباب جناح املشروع اإلجرامي يبني 
  :ومقارنتها جتحليل النتائ

بناءا على األجوبة املقترحة واملقدمة من قبل أفراد العينة فقد قمنا بترتيبها حبسب نسبة   
 :  إختيار كل واحدة منها كما يلي 

تعتقد نسبة كبرية من املستطلعني أن جناح ارم يف إتيان فعله اإلجرامي :  ذكاء اجملرم -
رجع إىل ذكائه بدرجة أوىل فحسن تصرفه وإفالته من املتابعة اجلزائية ولو إىل حني ي

 .    وتعامله مع الوضع الذي يوجد فيه هو مفتاح جناحه
يرى فريق آخر من أفراد العينة أن املعرفة اجليدة بالضحية :  املعرفة اجليدة بالضحية -

يعد عامال حامسا يف إمتام ارم لسلوكه اإلجرامي فأغلبية ارمني يترصدون ضحاياهم 
 .   ات جد يسريةولو ألوق

من األمور اليت تسهل عملية إرتكاب ارم :  عجز الضحية عن الدفاع عن نفسها -
لفعله اإلجرامي هو ضعف الضحية وعجزها عن مواجهته وإذا أجرينا إحصاء عام عن 
ضحايا اجلرائم املرتكبة لوجدنا أن ميزان القوة يف صاحل ارمني دائما فهؤالء لن 

 .    ا تبني هلم أن تصرفهم حمفوف باملخاطريغامروا بأنفسهم إذ
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إن الوسائل املتاحة للمجرم واليت تسهل له عملية :  طبيعة الوسائل املستخدمة -
إرتكاب الفعل اإلجرامي تعد من أجنح الطرق اليت يلجأ إليها عادة ونالحظ أنه هناك 

ل ومهما إرتفاع مضطرد يف عدد اجلرائم اليت تشهد إستعانة ارم مبختلف الوسائ
كانت طبيعتها وهلذا إعتمد املشرع يف السنوات األخرية سياسة تتسم بالتشديد إذا 

 .  إقترن إرتكاب الفعل اإلجرامي ببعض الوسائل احملددة حصرا
إن المباالة األفراد مبا حيدث من حوهلم ساهم بشكل :  األفراد من جانبالالمباالة  -

م دون خوف أو قلق واملثري يف األمر أن كبري يف جرأة ارمني على إرتكاب جرائمه
 . ذلك أصبح شائعا ليس يف املراكز احلضرية فحسب بل يف مجيع املناطق العمرانية

إن القوانني الصادرة يف السنوات األخرية :  أجهزة األمن القيود الواردة على عمل -
البعض قد  واليت تعىن حبماية املواطن من أي تعسف يف إستعمال القوة العمومية يف نظر

نتج عنه تردد ومتاطل يف إختاذ اإلجراءات الالزمة جتاه ارم بدعوى محاية حقوق 
 .  اإلنسان

إن إملام اجلاين جبميع الظروف املصاحبة لفعله اإلجرامي قد :  التخطيط اجليد للجرمية -
يكون عامال مهما يف إجناح املشروع اإلجرامي الذي يصبو إليه ويتحقق التخطيط 

 .   ادة باإلستفادة من التجارب اإلجرامية السابقةاجليد ع
إن إتفاق جمموعة من األفراد على إرتكاب نفس :  مسامهة عدة شركاء يف اجلرمية -

الفعل اإلجرامي يرفع من إحتماالت جناح املشروع اإلجرامي وينتهي غالبا بتحقيق 
رع من العقوبة األهداف املسطرة من قبل اموعة اإلجرامية وهلذا الغرض شدد املش

    .  املوقعة على اجلناة نظري إشتراكهم يف القيام بنفس اإلجرامي
 

 :الفرع الثالث 

 زيادة عدد المجرمين في المجتمع

إن الزيادة املعتربة يف أعداد ارمني والذي يترجم عادة بارتفاع مستويات اجلرمية من   
لدى مجيع أفراد اتمع رعبا حقيقيا  شأنه أن يعطي إنطباعا عاما بتدهور الوضع األمين وخيلق

ينعكس على سلوكهم وتصرفام اليومية ويرفع من درجات حذرهم، وملعرفة ما إذا كان 
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إرتفاع عدد ارمني يف اتمع له نتائج مباشرة على طبيعة األفعال اإلجرامية املرتكبة من 
وع على أن ارمني من الذين أدلوا برأيهم حول هذا املوض % 82حيث اخلطورة أفاد 

يتمادون يف إجرامهم كلما زاد عددهم مما يعطيهم قدرة إضافية على إحلاق الضرر بأكرب عدد 
ممكن من الناس وللتذكري فقط فإن البالد عرفت يف السنوات األخرية تدهورا أمنيا بلغ حد 

بكاملها يف مهامجة جمموعات من ارمني ملراكز الشرطة وحصارها وفرض إرادا على أحياء 
املدن الكبرية كاجلزائر العاصمة ووهران وعنابة وعليه ووفق هذا الرأي فإن زيادة أعداد 
ارمني يف اتمع ينتج عنه تلقائيا خطورة إجرامية زائدة عن املستوى العادي، ويف مقابل هذا 

الضرورة إرتكاب من أفراد العينة أن الزيادة يف عدد ارمني ال يترتب عنه ب % 9الرأي يعتقد 
جرائم أكثر خطورة مبعىن أدق أن القيام بالفعل اإلجرامي مهما كان شكله وطبيعته هو مؤشر 
على إخالل خطري بأمن اتمع، ويف الرسم البياين املوايل توجد مجيع البيانات املتعلقة ذا 

  . املوضوع
  

  
  94: رسم بياين رقم 

  يعة وخطورة الفعل اإلجرامي لنا أثر زيادة عدد اجملرمني على طبيبني 
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  :المطلب الثالث
 المشروع اإلجرامي الضحية وموقعها من
 

الضحية فيما سبق ال يثري إهتمام علماء اإلجرام املهتمني بدراسة ارم والظاهرة  كان  
وأصبح اإلجرامية وال يولون له أي دور يف فهم هذه الظاهرة لكن هذه النظرة بدأت تتغري 

فهم موقف الضحية بعد وقوع الفعل اإلجرامي جد مهم جبانب املالبسات اليت صاحبت 
إرتكاب هذا الفعل وملناقشة هذه املسألة إرتأينا تقسيم هذا املطلب إىل ثالثة فروع رئيسية 
األول نبحث فيه الفئات األكثر عرضة لإلجرام حبسب رأي رجال القانون أما الفرع الثاين 

ه بالدراسة العالقة القائمة بني طبيعة الفعل اإلجرامي ورد فعل الضحية أما الفرع فنتناول في
األخري فسنربز فيه مسؤولية الضحية يف وقوع الفعل اإلجرامي أو إىل أي مدى يكون موقفه 

  .مسهال إلرتكاب اجلرمية من قبل اجلاين
 

 :الفرع األول 

 األشخاص األكثر عرضة لإلجرام

أن هناك أشخاص دون غريهم يقعون ضحايا جرائم أكثر من من املتعارف عليه   
غريهم، وإنطالقا من هذه الفرضية حاولنا إختبار موقف رجال القانون الذي شاركوا يف إجناز 
هذا العمل من هذه املسألة وحماولة البحث والتعريف عن األشخاص احملتملني ألن يقعوا 

فاجئة بل كانت مسايرة ملا ناقشناه ودرسناه يف ضحايا جرائم معينة، النتائج احملققة مل تكن م
القسم النظري من األطروحة أما فيما خيص حتديد األشخاص املعرضني أكثر من غريهم 
لتهديد اإلجرام فاإلجابات كانت متعددة ومتفاوتة وفيما يلي يوجد رمسني بيانيني يوضحان 

   .                   موقف رجال القانون من هذا املوضوع
فهو يتضمن موقف أفراد العينة باإلجياب أو  ) 49رقم (  الرسم البياين األول يف  

بالرفض للفكرة القائلة بوجود فئة من األشخاص معرضني أكثر من غريهم خلطر اإلجرام، 
مقتنعني متاما بوجود عدد من األشخاص من )  % 59حوايل ( النسبة الغالبة من أفراد العينة 
معارضتهم هلذا الرأي كون  % 20هم خلطر اإلجرام يف حني أبدى هم معرضني أكثر من غري
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أن أي شخص ويف ظروف معينة قد يكون هدفا ألي فعل إجرامي حمتمل فال توجد صفات 
حمددة جيب أن تتوفر لدى اين عليه أو الضحية ومن بني املواقف املعرب عنها يف هذا البحث 

مما يشري إىل أن )  % 21حوايل ( اإلدالء برأيهم هو إمتناع نسبة مهمة من أفراد العينة عن 
هناك عدد ال بأس به من املشاركني يف البحث مترددين يف إختيار اجلواب املناسب أو ليس 
حبوزم معلومات مؤكدة عن هذا املوضوع خصوصا أم ينتسبون إىل مهن قانونية حبتة، 

اك تعاكس يف الرؤى أو املواقف وبإجراء مقارنة بسيطة مع العينة السابقة فنالحظ أن هن
فاألغلبية الساحقة من هذه العينة تنفي وجود أشخاص حمددين بذام مستهدفني أكثر من 
غريهم من األعمال اإلجرامية فبحسب هذا الرأي فإن مجيع األفراد ويف ظل ظروف متشاة 

يار موحد معرضون خلطر اإلجرام وبنسب متساوية فال ميكن بأي حال من األحوال وضع مع
  .              يتضمن أوصافا معينة للضحايا اجلرائم

  

  
  50: رسم بياين رقم 

لنا موقف أفراد العينة من مدى وجود أشخاص معرضني لتهديد اجملرمني أكثر من يبني 
  غريهم 

  :ومقارنتها تحليل النتائج
يف إجابات بالنسبة لألشخاص األكثر عرضة خلطر اإلجرام فنبينها طبقا ملا ورد  أما  

   : وقد مت ترتيبها حبسب أمهية كل فئة كما يلي )  50أنظر الرسم البياين رقم ( املستطلعني 
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األغلبية ترى أن األطفال هم اهلدف األول للمجرمني وعصابات اإلجرام : طفال األ -

املنظمة فنظرا لقصورهم الفكري وضعف بنيتهم اجلسدية وعدم قدرم على الدفاع 

ن األكثر عرضة خلطر اإلجرام وتشهد البالد يف السنوات األخرية عن أنفسهم يعدو

 .    إرتفاعا مذهال وغري مسبوق يف عدد اجلرائم املرتكبة ضد األطفال

تأيت هاته الفئة يف املرتبة الثانية بعد األطفال من حيث التعرض خلطر اإلجرام : النساء  -

ال يسمح هلن بالدفاع عن وسبب ذلك يعود بدرجة أوىل إىل الضعف اجلسماين الذي 

أنفسهن كما جيب وتعد جرائم اإلغتصاب من بني أهم اجلرائم اليت تستهدف النساء 

 .     ف اجلزائر

إن الشيوخ سواء كانوا رجاال أو نساءا هم اآلخرين معرضني خلطر اإلجرام : العجزة  -

شهم كوم ال يستطيعون الدفاع عن أنفسهم يف مواجهة ارمني مىت تعرضوا لبط

كما أن اجلرائم ال تقتصر فقط على اإلعتداء والضرب بل تشمل أيضا جرائم النصب 

 . واإلحتيال لقلة حيلتهم وسذاجتهم

نظرا لنقص خربم يف احلياة وورهم يعد املراهقون من الفئات األكثر : املراهقون  -

منها إال إنقيادا من طرف ارمني أي أم يقعون ضحايا خداع وتضليل ال يستفيقون 

بعض فوات األوان وحيرص املشرع على تشديد عقوبات اجلرائم اليت يكون طرفها 

 .  مراهق كما هو حاصل كذلك مع األفراد

هذه الفئة تعاين من مشكلة الكتابة أو القراءة ولذا فهم غري قادرين على إمتام : األميون  -

طرف ارمني احملترفني  أمورهم اإلدارية والقانونية لوحدهم مما جيعلهم مستهدفني من

 . يف اإلحتيال والنصب

بإعتبار أن هذه الفئة متلك أمواال معتربة فهي معرضة بشكل متواصل : األغنياء  -

لتهديدات ارمني وقد إنتشرت يف اآلونة األخرية ظاهرة خطف األطفال للحصول 

 .   على فديات مقابل إطالق سراحهم
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أسئلة اإلستبيان أن الفقراء هم اآلخرين ميكن أن يعتقد بعض ايبني على : الفقراء  -

يكونوا ضحايا حمتملني كوم يعيشون يف أحياء تكثر فيها اجلرائم وبالتايل فهم 

معرضني أكثر من غريهم خلطر اإلجرام وإن كان هذا الرأي حيوز على تأييد نسبة 

  .    قليلة من رجال القانون
  

  
  15: رسم بياين رقم 

  خاص األكثر عرضة لإلجرام قائمة األشيبني 
 

 :الفرع الثاني 

 طبيعة السلوك اإلجرامي ورد فعل الضحية

يف بعض األحيان يتصرف اجلاين بطريقة مميزة تتناسب مع الوضع الذي تكون عليه   
الضحية وقت وقوع الفعل اإلجرامي مبعىن أدق أن طبيعة السلوك اإلجرامي الذي يؤتيه ارم 

إحتماالت رد فعل الضحية فاجلاين يتوقع على األرجح مجيع  تتوقف بدرجة كبرية على
تصرفات الضحية يف حالة تعرضها إلعتداء أو خلطر جرمية ما أيا كان نوعها من أجل ضمان 

وإمتامه كما خطط له، ومن أجل إختبار هذه الفرضية قمنا بتوجيه  جناح مشروعه اإلجرامي
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ه الفرضية واألجوبة اليت حتصلنا هي مدونة سؤال إىل أعضاء العينة للتحقق من مدى صحة هذ
  .   يف الرسم البياين املوايل

  

  
  25: رسم بياين رقم 

  موقف أفراد العينة من طبيعة السلوك اإلجرامي يبني
  ورد فعل الضحية  

 تحليل النتائج ومقارنتها:
)  % 53حوايل (األغلبية الساحقة من املشاركني يف حتقيقنا امليداين من رجال القانون  -

يرون أنه ال توجد أي صلة بني طبيعة السلوك اإلجرامي الذي يؤتيه ارم ورد فعل 

الضحية مبا يشري إىل أن اجلاين ال جيري أية توقعات حمتملة قبل مباشرة لنشاطه اإلجرامي 

وهذا ما يفسر يف بعض األحيان اإلنزالقات املأساوية اليت تأخذها يف كثري من األحيان 

  .    املروعةبعض اجلرائم 

مع  ) %  21حوايل ( بينما نسبة األفراد الذين يناصرون هذا الرأي هو جد ضئيل  -

 % 26األخذ بعني اإلعتبار املمتنعني عن اإلدالء برأيهم الذين تبلغ نسبتهم حوايل  

والذين حبسب رأينا يتحفظون على ربط الفعل اإلجرامي الصادر عن ارم بالرد 

 .ةاملتوقع من قبل الضحي
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مبقارنة النتائج احملصل عليها مع تلك املتعلقة بالعينة األوىل يتضح لنا أن هناك إختالف  -

جوهري يف حتديد العالقة اليت تربط بني طبيعة السلوك اإلجرامي والرد املتوقع من قبل 

الضحية وحبسب رأينا فإن املوقف الثاين املعرب عنه من قبل أغلبية أفراد العينة والذي 

العالقة هو الذي يلقى رواجا كبريا لدى الباحثني املربزين يف هذا امليدان  ينفي هذه

  .    وتؤيده معظم املنتديات العلمية اليت حبثت الظاهرة اإلجرامية

 

 :الفرع الثالث 

 الضحية ومسؤوليتها عن وقوع الفعل اإلجرامي

من  كما تطرقنا إليه يف اجلانب النظري هناك من ينادي بتحميل الضحية جزء  
املسؤولية عما أصاا من ضرر نتيجة جرمية ما وحجتهم يف ذلك أن الضحية بإرتكاا خلطأ 

ليس بالضرورة أن يكون ( ما أو تصرفها تصرفا غري مدروس قد جيلب إهتمام أي شخص 
ويوقظ لديه ميوله اإلجرامية فالفعل اإلجرامي احلاصل ما هو يف حقيقة ) من معتادي اإلجرام 

تيجة طبيعية ومنطقية للتصرف الطائش وغري املدروس من قبل الضحية، ولتبسيط األمر إىل ن
الشرح نعطي أمثلة عن ذلك فالفتاة اليت تتجول لوحدها يف منطقة معزولة ويف أوقات متأخرة 
قد تعرض نفسها خلطر اإلعتداء أو حىت اإلغتصاب من قبل أشخاص يلتقوا بطريق الصدفة 

ا من قبلهم كذلك الشخص الذي يغيب عن حمل إقامته أو دون تربص أو ترصد لتحركا
مسكنه وملدة طويلة ودون أن يأخذ حذره عن طريق تكليف شخص آخر حبراسة بيته مدة 
غيابه وتعرض للسرقة فهو يتحمل جزء من مسؤلية قيام هذا الفعل اإلجرامي على أساس أن 

 52رقم ن خالل الرسم البياين بتصرفه الطائش قد سهل مهمة ارم يف إقتراف جرميته، وم

  .               تبدوا لنا مواقف رجال القانون جتاه مسؤولية الضحية عن وقوع الفعل اإلجرامي
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  35: رسم بياين رقم 

  لنا موقف رجال القانون من مسؤولية الضحية يبني
  عن وقوع الفعل اإلجرامي    

 تحليل النتائج ومقارنتها:
يرون أن الضحية يف )  % 50( ن املشاركني يف ملء اإلستبيان إن األغلبية الساحقة م -

مجيع األحوال ال ميكن أن تكون مسؤولة عن أي فعل إجرامي قام به اجلاين فالتسليم 

ذه الفرضية معناه أوال إعادة النظر يف مجيع قواعد النظام القانوين والتشريعي املعمول 

عفاءا ولو جزئيا من املسؤولية اجلزائية مما ينجر به حاليا وثانيا منح اجلناة أو ارمني إ

عنه ختفيف يف العقوبات واجلزاءات املقررة كما أن ذلك سيفتح اال واسعا 

إلرتكاب أشنع اجلرائم حبجة أن الضحايا يتحملون القسط األكرب فيما أصام من 

إرتكاب ضرر وهلذه األسباب يرفض أغلب رجال القانون مراجعة مسؤولية اجلاين يف 

 .الفعل اإلجرامي على األقل يف الوقت الراهن

أن الضحية ويف كثري من اجلرائم يكون )  % 32حوايل ( تظهر أقلية من أعضاء العينة  -

سببا مباشرا يف قيام الفعل اإلجرامي فال غرابة أن حنمله جزء من املسؤولية نظري اونه 
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ا، وهذا املوقف يتماشى إىل حد ما وعدم إختاذه التدابري الالزمة للحيلولة دون وقوعه

 .مع الرأي الذي يدعو إىل إعادة النظر يف بعض القواعد القانونية

بإجراء مقارنة بسيطة بني العينتني موضوع دراستنا نالحظ أن هناك شبه متاثل يف  -

املوقف الذي يعفي متاما الضحية من املسؤولية عن وقوع الفعل اإلجرامي وقصره فقط 

هذا يشري إىل أن طريقة تفكري اإلنسان احلايل الزالت حتتفظ بنفس على اجلاين، و

الصورة السابقة واملوروثة عن ارم واليت حتمله كافة املسؤولية وهذا النمط من 

  .التفكري لن يتقبل أي تغيري يف مفهوم املسؤولية املترتبة عن أي نشاط إجرامي حمتمل

 

  :المطلب الرابع
 إعادة إدماج المجرم في

 حياة اإلجتماعيةال
 

بذلت جهود معتربة من قبل عدد من املهتمني بالظاهرة اإلجرامية سواء كانوا   
أنثروبولوجيني أو علماء إجرام أو علماء إجتماع أو علماء النفس للتقليل من اآلثار السلبية 
هلذه الظاهرة وكان من ضمن األهداف املعلنة هو التحقق من قدرة اإلنسان الذي إرتكب 

ة ما من إستعادة مكانته الطبيعية يف اتمع كباقي األفراد العاديني، وقبل إقتراح حلول جرمي
للمشكل املطروح كان لزاما على الباحثني بإختالف ختصصام تتبع خطوات الشخص املدان 
بارتكاب جرمية ما من تاريخ وقوعها إىل غاية إنتهاء عقوبته وعودته جمددا إىل الوسط 

الغرض من ذلك هو مالحظة عن قرب سلوك هذا اإلنسان الذي يرمي إىل  اإلجتماعي وكان
الرجوع جمددا إىل حضن الوسط اإلجتماعي الذي سبق أن عاش فيه ومدى تقبل هذا األخري  
هلذا الوضع اجلديد، من أجل مناقشة هذه الفكرة إرتأينا تقسيم هذا املطلب إىل فرعني 

خص املدان جبرمية معينة على العيش بشكل طبيعي يف رئيسيني األول نتطرق فيه إىل قدرة الش
اتمع كسابق عهده أي قبل إرتكابه للجرمية ويف الفرع الثاين نتناول فيه الكيفية املثلى اليت 
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تعني هذا الشخص املذنب إعادة إدماجه يف اتمع وفق رؤية قانونية متخصصة ميثلها رجال 
  .      القانون املشاركني يف هذا البحث

 

 :الفرع األول 

 قدرة المجرم على إستعادة حياته العادية

من أهم التحديات اليت تعترض طريق الشخص املذنب بإرتكاب جرمية ما بعد إنقضاء   
عقوبته هو مدى إستعداده وقدرته على إستعادة حياته الطبيعية من جديد يف اتمع، فقد 

تعرضنا إىل أمهها يف القسم النظري أن ذلك  بينت األحباث العلمية املنجزة يف هذا الشأن واليت
ليس بالشيء اليسري ويتطلب جمهودات مضنية سواء من قبل مؤسسات الدولة املشرفة على 
يئة ارم وإعادته للحياة العادية من جديد أو من قبل مجيع أفراد اتمع املطالبني بتليني 

بت توبته وإستعداده الكامل للعيش موقفهم جتاه أو من قبل ارم نفسه الذي جيب أن يث
وسط اتمع معلنا ختليه عن سلوكاته اإلجرامية، ومن أجل إيضاح هذه النقطة جلأنا إىل رأي 
أعضاء العينة والذي كان يف جممله إجيابيا إزاء ارم ويف الرسم البياين املوايل تظهر بالتفصيل 

  :              مواقف مجيع أفراد العينة كما يلي 

 
  45: رسم بياين رقم 

لنا مدى قدرة اجملرم على العيش من جديد بالشكل طبيعي يف اجملتمع بعد إرتكابه  يبني
  جلرمية ما   
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  :ومقارنتها تحليل النتائج
ال يستثنون األشخاص )  % 59حوايل ( مما ال شك فيه أن رجال القانون يف أغلبهم  -

من جديد داخل اتمع كباقي األفراد املدانني بإرتكاب جرائم ما من حقهم يف العيش 

العاديني، وهذا املوقف يعد يف حد ذاته منطقيا ومسايرا للنظريات العلمية احلديثة اليت 

من جديد يف اإلجرام  تؤكد على وجوب إحتضان هؤالء األشخاص لئال يرتلقوا

وتكون فاتورة ذلك جد ثقيلة على اتمع، وكنتيجة لذلك فإن إقصاء أي فرد من 

احلياة اإلجتماعية بسبب ماضيه اإلجرامي سيزيد من تعفن األوضاع ويفجر لدى 

 .الكثري منهم امليوالت اإلجرامية الكامنة يف أنفسهم

على أن املذنبني بإرتكاب جرائم غري )  % 23حوايل ( تظهر فئة قليلة من املستطلعني  -

يغلب على طابعهم  قادريني على التأقلم بشكل طبيعي يف احلياة اإلجتماعية فهؤالء

وسلوكهم عدوانية مفرطة جتعلهم غري آني بالضوابط والقيم اإلجتماعية اليت تنظم 

اتمع فبمجرد الدخول لعامل اإلجرام يصبح اخلروج منه جد مستحيل، كما نالحظ 

يف الرسم البياين أعاله إمتناع عدد ال بأس به من أفراد العينة مما يعين أن هناك تردد 

 .تقدمي إجابة حامسةكبري يف 

بإجراء مقارنة بني النتائج املتعلقة بكال العينتني نستخلص أن هناك تعارض كلي بني  -

موقفيهما والنتيجة املهمة يف ذلك هو أن املخيلة أو الثقافة الشعبية الزالت مصرة على 

النظرة السلبية جتاه الشخص املذنب بإرتكاب جرمية ما ولو أعلن صراحة عن توبته 

الشخص وفق هذه النظرة دنس احلياة اإلجتماعية الطاهرة جبرمه وال حيق له أن  فهذا

  .                            يعود جمددا كفرد عادي يف اتمع
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 :الفرع الثاني 

 إعادة إدماج المجرم في المجتمع

مية ثار نقاش طويل والزال حول الطريقة املثلى اليت متكن الشخص املدان بإرتكاب جر  
يف تقدمي احللول   من إعادة إدماجه يف اتمع، ولقد إجتهد على وجه اخلصوص علماء اإلجرام

وأبدعوا يف ذلك ويعود هلم الفضل يف تطبيق الكثري من التدابري واإلجراءات يف خمتلف األنظمة 
دة قانون تنظيم السجون وإعاكقانون العقوبات و( القانونية املعمول ا يف الوقت احلايل 

بإعتبارها أكثر القوانني املهتمة مبوضوع إعادة ارم إىل احلياة  اإلدماج االجتماعي للمحبوسني
، وإلختبار موقف أفراد العينة من الطريقة املثلى إلعادة إدماج ارم إرتأينا )اإلجتماعية 

ا هي مترمجة يف ها والنتائج اليت حتصلنا عليهاإقتراح ثالثة أجوبة خيتار املتعاون مع حبثنا أحد
    :   املوايل  ) 54رقم (  الرسم البياين

  

 

  55: رسم بياين رقم 
  لنا الطريقة املثلى إلعادة إدماج اجملرم يف اجملتمع وفق منظور رجال القانون املستطلعني    يبني

  :ومقارنتها تحليل النتائج
إدماج الشخص أن إعادة )  % 56حوايل ( ترى األغلبية الساحقة من أفراد العينة  -

املدان بإرتكاب جرمية يتوقف أوال وأخريا على مدى إستعداده لقبول هذه الفكرة فال 
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ميكن هلذا الشخص التصرف بشكل عادي وكما تقتضيه احلياة اإلجتماعية ما مل 

يتخلص من ميوله اإلجرامية أو على األقل بذل اجلهد الكايف للسيطرة عليها، ومن هذا 

 .لن يكتب له النجاح ما مل يبد ارم جتاوبه معه بشكل فعال املنطلق فإن أي تدبري

أن إعادة إدماج ارم يتوقف )  % 26( بينما يف املقابل يعتقد فئة من أفراد العينة  -

بشكل أساسي على تسامح اتمع معه ومنحه لفرصة جديدة يثبت من خالهلا قدرته 

 للمجتمع فإن أي تدبري يف فائدة على تدارك اخلطأ السابق فمن دون التجاوب اإلجيايب

 .ارم لن يكتب له النجاح

ويف األخري فإن إعادة إدماج ارم يف اتمع يتوقف على طبيعة اجلرمية املرتكبة فال  -

ميكن وفق هذا الرأي مساحمة ارم الذي إرتكب جرمية قتل مثال فهذا العمل أحلق 

املقدسات اليت يكن له مجيع أفراد ضررا جسيما باتمع وتعديا صارخا على أهم 

اتمع إحتراما خاصا وأظهر ارم من خالله إستهتارا ال مثيل له وقد أيد هذا الرأي 

 .  من أعضاء العينة % 18

مبقارنة النتائج احملصل عليها من العينتني موضوع دراستنا نالحظ أن هناك توافق يف  -

ماثل لألجوبة املختارة بني خمتلف أفراد نسب اإلجابات املختارة أي أن هناك توزيع مت

  .                    العينتني مما يبني أن هناك متاثل يف املواقف والرؤى فيما خيص هذا املوضوع
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  الدراسة الميدانيةخالصة باب 
    

قمنا بإختبار مجيع وكما هو متعارف عليه يف األحباث العلمية من خالل هذا الباب 
 ومتت مناقشتها فيما بعد يف القسم النظري ألطروحتنا طرحتت اليت سبق وأن الفرضيا
ا مغري متماثلتني لكل منه حتقيق نتائج علمية دقيقة وسعنا دراستنا لتشمل عينتني ولغرض
وفقا ملعايري حمددة حىت نستطيع اإلملام قدر  ا اخلاصة، وإختيارنا للعينة األوىل كانمأوصافه

بينما العينة الثانية فكانت  اء عامة الناس أو ما ميثل إمجاال الثقافة الشعبيةاملستطاع مبواقف وآر
ترمجة ملواقف وآراء رجال متخصصني يف القانون بإعتبارهم أقدر الناس املطلعني على القوانني 

وتطبيقا هلذه الفكرة فقد قسمنا الباب إىل قسمني واألنظمة الرمسية أو ما ميثل الثقافة الرمسية، 
لكن وفقا لنظرة معينة وعلى ذكر هذه  زنني كل واحد منهما يبحث يف مفهوم اجلرميةمتوا

النظرة فإننا خصصنا الفصل األول إلستجالء متثالت اجلرمية املترسخة يف ذهن األفراد واملعرب 
عنها من خالل األجوبة املقدمة من قبل أفراد العينة األوىل ويف إجتاه مغاير حاولنا إبراز متثالت 

ا املفهوم من وجهة نظر ثانية واملعرب عنها من خالل أراء ومواقف العينة الثانية املمثلة يف هذ
كما أن رجال القانون، والنتائج احملصل عليها من دراسة كال العينتني مت حتليلها ومقارنتها 

ترتيبها كان وفق خطة مدروسة تضمنت جمموعة من النقاط األساسية تناولت على األخص 
القانوين الذي تتضمنه القاعدة القانونية وقدرة األفراد على التجاوب معه كما أننا اخلطاب 

تعرضنا ألهم مدلوالت السلوك اإلجرامي يف ثقافة األفراد وأثر ذلك على أسلوب حيام 
نفس السياق حاولنا إبراز العالقة اليت تربط ارم بالدولة أوال يف اليومية واإلجتماعية و

، وتكملة ملا سبق فقد قمنا بعرض نفس األسئلة تقريبا على رجال القانون لتبني والضحية ثانيا
موقفهم هم اآلخرين من مسألة اجلرمية وقياس حجم التباين املسجل بني الثقافة الشعبية 

 .والثقافة الرمسية واآلثار املترتبة على سلوكات األفراد وتصرفام
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  الخاتمة
 

إجناز هذا البحث قد مكننا من توضيح نقاط اإلستفهام اليت إرتبطت باإلشكالية إن 
املطروحة يف املقدمة واليت متحورت أساسا حول التفاوت احلاصل بني املفهوم القانوين 
واملفهوم الشعيب جتاه ظاهرة اجلرمية، ولبلوغ هذه الغاية إتبعنا خطة ومنهجية حمددة تتناسب 

مد يف حتليل املعطيات واملعلومات املستقاة من الدراسة امليدانية ومقارنتها  مع النموذج املعت
بالفرضيات اليت مت طرحها يف مقدمة األطروحة، ويف هذا اإلطار نذكر القارئ الكرمي بأننا 
تعرضنا يف األطروحة إىل نقاط مهمة ناقشنها كمرحلة أوىل بصيغة نظرية مث قمنا بإختبارها يف 

 يف مرحلة الحقة من خالل اإلستبيان الذي وزعناه على أفراد العينة املختارة، الواقع امليداين
أوال فيما : وقد تبينا لنا يف معرض حبثنا هذا عدة حقائق وتوضيحات سنوردها فيما يلي 

يتعلق بفهم اخلطاب القانوين الذي حيتكر صياغته املشرع فقد تبني لنا أن هذا اخلطاب هو 
اإلنسان الذي يكون مستواه التكويىن أو العلمي متدنيا وبالتايل فإن  عصي على الفهم من قبل

إفتراض العلم بالقانون الذي يعد أساسا جوهريا يقوم عليها النظام القانوين احلديث يصطدم 
بواقع إجتماعي معقد مشكلته األبرز هو جهل األفراد لعدد كبري من النصوص القانونية 

مضموا أو حمتواها ويف نفس السياق فإن هناك تقصري ال املعمول ا وعجزهم على إدراك 
ميكن جتاهله يتمثل يف نقص تنوير األفراد بالقواعد القانونية عن طريق خمتلف الوسائل 
املوضوعة حتت تصرف السلطة التنفيذية باإلضافة إىل ذلك ملسنا لدى األفراد شكا وترددا 

، ويف السياق ذاته ومن خالل النتائج 1ادة اتمعمتزايدا حيال القانون كونه ال ميثل إطالقا إر
املتوصل إليها يف البحث امليداين تبني لنا أن املعرفة أو الثقافة القانونية لدى أغلب األفراد 
العاديني جد متواضعة حىت بالنسبة للجرائم األكثر إنتشار وشيوعا يف اتمع مما يشري إىل أن 

) املشرع ( ل املعلومات بني منشأ القاعدة القانونية هناك خلل يف عملية التواصل وتباد
واملخاطب ا مما يؤدي إىل تعطيل ولوج القواعد القانونية بكل سهولة يف الثقافة الشعبية 
األكثر تأثريا على طريقة تفكري اإلنسان وسلوكه، وفيما يتعلق مبكافحة اجلرمية فالزال 

                                                 
الجريدة الرسمية رقم (     2002أبريل  10المؤرخ في  03- 02القانون رقم بموجب  معدلال 1996دستور ( من الدستور الجزائري  60المادة  -  1

نوفمبر  16المؤرخة في  63الجريدة الرسمية رقم (  2008نوفمبر  15لمؤرخ في ا 19-08القانون رقم و)  2002أبريل  14المؤرخة في  25
   " ال يعذر الجهل بالقانون: " تنص  ) ) 2008
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دولة دون غريها نافيا أي مسامهة منه يف حتمل اإلنسان اجلزائري يعتقد أا مهمة خالصة لل
جزء من هذه املسؤولية وهذا اإلعتقاد يترجم بدون شك حالة التبعية املطلقة للفرد جتاه 
مؤسسات الدولة املكلفة بتوفري األمن داخل اتمع وهذا الوضع يف حد ذاته يكشف لنا عن 

حبقه يف احلصول على األمن وإرادة وجود حالة إنفصال ظاهرة بني اإلعتقاد الشعيب املؤمن 
الدولة يف توفريه واحلفاظ عليه، ونظرا ألمهية الشخصية اإلجرامية يف الظاهرة اإلجرامية فقد 
تناولنا يف حبثنا بقسط وافر من اإلهتمام الصفات واملالمح اليت يتقامسها أغلب ارمني وكانت 

ا نوع من الغموض وعدم الوضوح الصورة املرسومة للمجرم يف الثقافة الشعبية يكتنفه
باملقارنة مع تلك املترسخة يف ذهن الشارع أو رجل القانون بشكل عام، وخبصوص موقف 
األفراد من حتديد موقع الضحية يف املشروع اإلجرامي فقد تبني لنا أن هذا الطرف يتحمل 

هذا التصرف جزء من املسؤولية يف إشارة واضحة على تربير سلوك ارم دون موافقته على 
وهذا يتناقض متاما مع السياسة العقابية املطبقة حاليا واليت تعفي الضحية من كل مسؤولية 
جنائية رغم فداحة خطئه، باإلضافة إىل ما سبق وبغية اإلطالع على موقف األفراد من الصيغة 

ية فقد برز املثلى إلعادة إدماج الشخص املذنب واملدان بإرتكاب جرمية ما يف اموعة اإلنسان
لدينا إجتاه ال ميكن جتاهله من أفراد العينة املتعاونة يرفض متاما إفادة ارم بأي تدبري مهما 
كان نوعه يضمن له العودة جمددا إىل أحضان اتمع وهذا يؤكد صحة فرضية إحتفاظ 
هنه اتمع بصورة سلبية عن الشخص املدان جبرمية ما وأن هذه الصورة الزالت جامثة يف ذ

وفكره ولن تزول يف القريب العاجل كما كان متوقعا واملثري لإلنتباه أيضا هو أنه حىت ولو 
كان احمليط اإلجتماعي يرغب يف التعامل مع هذا الشخص فذلك لن يكون إال إذا أظهر هذا 
األخري رغبة وإرادة ظاهرة ال لبس فيها على اإلذعان لرغبة اموعة وهذا يف حد ذاته يدل 

ة واضحة على بؤس الوضعية اليت يوجد فيها ارم التائب واليت جتعله دائما حتت رمحة دالل
هوى ورضا اتمع، ومن ناحية أخرى وبغرض البحث يف البعد الزماين واملكاين للظاهرة 
اإلجرامية فقد توصلنا إىل خالصة مفادها أن ارم ويف مسعاه اإلجرامي يويل إهتماما كبريا 

يطة به سواء تعلق ذلك بعامل املكان أو بعامل الوقت فبالنظر إليهما يتقرر مصري بالظروف احمل
مشروعه اإلجرامي برمته وهذا يعين أن ارم ال يقوم ذا العمل عبثا بل يبين موقفه على 
إستراتيجية واضحة وحمددة املعامل، ويف األخري ومن منطلق إستجالء رأي األفراد حول 
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تبعة يف اتمع للتقليل من اجلرمية فقد كان هناك إمجاعا على إفالس الطرق أساليب الرقابة امل
  .التقليدية يف مكافحة اجلرمية وتطلع إىل بدائل أكثر واقعية وفاعلية ملواجهتها

إن السياسة اجلزائية احلالية واملبنية بدرجة أوىل على أساس مبدأ وعلى هذا األساس ف
جرام عن طريق إعادة تأهيل ارم يف احلياة اإلجتماعية الدفاع اإلجتماعي والوقاية من اإل

أثبتت فشلها وقصورها يف التقليل والتخفيف من حدة الظاهرة اإلجرامية فليس خافيا على 
أحد أن جرائم العود واملرتبطة بارمني معتادي اإلجرام يف ازدياد رهيب ومقلق للغاية 

، ولتجاوز هذه 1اجلرائم املرتكبة وأصبحت لوحدها تشكل نسبة جد هامة من جمموع
ضمن إهتمامات املشرع كذلك الوضعية غري العادية يقترح علماء اإلجرام إدراج الضحية 

وأولوياته وذلك بتوفري احلماية له، وخبالف ما هو متعارف عليه يف السياسة اجلنائية الراهنة 
فإن توعية الضحية ومساعدا واليت تعتمد أسلوب تغيري منط حياة ارم والتحكم يف تصرفاته 

على تفادي ارم وإستفزازاته يعد من احللول اليت أثبتت جناحها يف تقليص نسبة اإلجرام، 
وتطبيقا هلذه السياسة يوصي اخلرباء يإختاذ جمموعة من التدابري للوقاية من اجلرمية تترجم يف 

  :  2أرض الواقع بتبين املبادئ التالية 
  ) prévention situationnelle( ضعية الوقاية املو: أوال 

مفادها أن هناك عدد من اجلرائم اليت تتشابه يف مالبساا وظروفها فيساعد ذلك 
، وبالتايل فإن 3الشرطة على إستباق ارم يف الوصول إىل مبتغاه وحتييده يف الوقت املناسب

ين يتقاسم معهم الوسط فهم طريقة تفكري ارم وأسلوبه يف التعامل مع مجيع األطراف الذ
اإلجتماعي وعلى رأسهما الضحية ورجال األمن املكلفني مبحاربة اجلرمية يعد أفضل وسيلة 
للتضييق وتفويت الفرصة عليه للقيام بنشاطه اإلجرامي وحيبط مغامرته اإلجرامية ومن 

                                                 
 04 - 05قانون رقم (في الجزائر يتولى تنظيم وتنفيذ العقوبات قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين  -   1

المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين  2005فيفري  06الموافق لـ  1425ذي الحجة  27المؤرخ في 
والمالحظة األولية على هذا )  1972فيفري   10الموافق  1391ذي الحجة  25المؤرخ في  02 – 72رقم  قوالذي ألغى األمر الساب

يهدف هذا القانون إلى تكريس مبادئ وقواعد إلرساء " : ة األولى منهحيث نصت الماد لمبدأ الدفاع االجتماعي هو تكريسهالقانون 
سياسة عقابية قائمة على فكرة الدفاع االجتماعي التي تجعل من تطبيق العقوبة وسيلة لحماية المجتمع بواسطة إعادة التربية 

 "     واإلدماج االجتماعي للمحبوسين 
  

2  - Michel Felkay, les interventions de la police dans les zones de cités urbaines, l’Harmattan, Paris, 1999,        
p : 59-89 
3 - Maurice Cusson, Pierre Tremblay, Louise L.-Biron, Marc Ouimet et Rachel Grandmaison, la prévention du 
crime guide de planification et d'évaluation, École de criminologie, Université de Montréal, Montréal, 1994, 
p :16 
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م يف املناطق التجارب الرائدة يف هذا اال واليت أثبتت فعاليتها يف التقليل من نسبة اجلرائ
  :احلضرية بشكل خاص نذكر 

تثبيت الكامريات يف األماكن العمومية خصوصا تلك اليت تشهد تدهورا أمنيا ملحوظا  -
 .وتفشيا ملختلف اآلفات اإلجتماعية

حتسني اإلنارة العمومية وتعميمها يف مجيع املناطق واألحياء بدون إستثناء وباألخص يف ما  -
 .يسمى باملناطق الساخنة

 .يف من الدوريات األمنية وجعلها دائمة ومستمرةتكث -
إعادة يئة األحياء اليت تعرف إنتشارا رهيبا لظاهرة اجلرمية وذلك من أجل حمو كل أثر أو  -

أي وجود للعصابات اإلجرامية ومتهيدا إلعادة إدماجها ضمن النسيج اإلجتماعي 
 .  والعمراين للمدينة

  ) individuelle prévention(الوقاية الفردية : ثانيا 
وتتمثل يف إختاذ جمموعة من التدابري غري العقابية اليت دف إىل احلد من الرتعة اإلجرامية 
لدى ارم ودفعه إىل مراجعة موقفه والتخلي بشكل إرادي عن مشروعه اإلجرامي وبصفة 

تغذية ميوله ، فعدم قدرة اجلاين على التحكم يف نزواته وتغييب العقل قد يسامهان يف 1ائية
على حساب القيم والضوابط اليت تنظم احلياة اإلجتماعية فال ينفع معه أي تدبري أو  ةاإلجرامي

عقاب ضد هؤالء مما يتوجب على السلطات األمنية أو املكلفة مبتابعة الظاهرة اإلجرامية 
ه ومكافحتها األخذ بعني اإلعتبار الوضع النفسي واإلجتماعي للمجرم قبل وبعد إرتكاب

اجلرمية وكذا توقع سلوكه يف املستقبل بناءا على املعلومات املدونة يف سجل مساره 
 .    2اإلجرامي
  )  prévention mixte(الوقاية املتعددة : ثالثا 

مبعىن أدق العمل باإلجرائني السابقي الذكر جمتمعني وبشكل متناسق، وتتضح معامل هذا  
تدابري العاجلة اليت قد تؤدي إىل التخفيف من حدة اإلجراء األخري يف إختاذ جمموعة من ال

 :اجلرائم املرتكبة بشكل حمسوس وعاجل ومن ضمن التدابري احملسوبة على هذا اإلجراء نذكر 
                                                 
1 - Ibid, p : 22 
2 -Michael Gottfredson,Travis Hirschi, A General Theory of Crime, Stanford University press, Stanford, 
California, 1990, p: 169 
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إنشاء ما يسمى بالوسطاء الذين يتولون مهمة التنسيق بني سكان أي منطقة سكنية  -
الطريقة متثل ضمانة أساسية  والسلطات اإلدارية املشرفة على تسيري هذه املنطقة، فهذه

للتواصل بني الطرفني وتقليص الفجوة الفاصلة بينهما وتقريب وجهات نظر كليهما 
وجتنب كل ما من شأنه أن يؤدي بأي طرف إىل اللجوء إىل طرق أخرى غري ودية يف 

 .1حل أي نزاع
تقطاب إن تنشيط املناطق السكنية والعمرانية يعد يف الوقت احلاضر أفضل طريقة إلس  -

أكرب عدد من السكان وجعلهم يتفاعلون باستمرار فيها بينهم وميثل هذا اإلطار رمبا 
 .2وسيلة فعالة للتخفيف من املشاكل اليت قد حتدث يف األحياء عادةا

إعادة إدماج األفراد الذين سبق هلم إرتكاب جرائم من قبل وذلك مبنحهم فرصة اإللتحاق  -
لى املشاركة الفعلية يف هذه العملية وزرع األمل يف باحلياة اإلجتماعية ومساعدم ع

 .نفوسهم وحتريرهم من شبح اإلقصاء اإلجتماعي واإلبعاد
وكخالصة فإن إعادة النظر يف السياسة اجلنائية املتبعة حاليا يعد جد ضروري لتدارك 
 بعض النقائص والتعامل مع مواقف إستجدت يف اآلونة األخرية واليت تتطلب رؤية واقعية

  . وعلمية
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 - Mustafa Poyraz, Espaces de proximité et animation socioculturelle: Pratiques des animateurs de quartier au 
croisement de multiples enjeux politiques et sociaux, l’Harmattan, Paris, 2003, p : 43-59 
2 - Ibid, p : 213-224 
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 347 ............................................................................ يبني موقف األفراد من زيادة عدد اجملرمني يف اجملتمع : 26رسم بياين رقم 

 349 .......................................................... يبني موقف األفراد من مدى مسؤولية الضحية عما تعرضت له : 27رسم بياين رقم 

 350 ............................................................................................ يبني طبيعة سلوك اجملرم وفق املعتقد الشعيب : 28رسم بياين رقم 

 351 ............................................ حول مدى وجود فئة تتعرض أكثر من غريها لإلجراميبني رأي األفراد :  29رسم بياين رقم 

 353 ................................. مدى تورط الضحية يف حتديد طبيعة السلوك اإلجراميموقف األفراد من  يبني : 30رسم بياين رقم 

 355 ............................................................................. يف اجملتمع إعادة إدماج اجملرم منيبني موقف األفراد  : 31رسم بياين رقم 

 356 ......................................................................................... إدماج اجملرميبني التدابري اليت متكن من إعادة  : 32رسم بياين رقم 

 
  

 :قائمة الجداول   - 2

 

 281 .............................................................................................................. يبني الفئات العمرية ألفراد العينة   : 01جدول رقم 

 290 .............................................................................................................. درجات فهم اخلطاب القانوينيبني  : 20جدول رقم 

 294 ........................................................................................ موقف األفراد يف حالة وقوع ضحية جرميةيبني  : 30جدول رقم 

 314 ................................................................................................... يبني مصادر الثقافة القانونية ألفراد العينة : 40جدول رقم 

 321 ........................................................................................................... يبني ترتيب اجلرائم حبسب خطورا  : 05جدول رقم 

 326 .................................................. أعضاء العينةيرتادها عادة يبني نسبة إنتشار اجلرمية يف الفضاءات الين  : 60جدول رقم 

 332 ......................................................................................................................... يبني دواعي إرتكاب اجلرائم:  70جدول رقم 

  337 ..................................................................................  نظور األفراديبني تدابري الوقاية من اإلجرام وفق م : 80جدول رقم 

 342 ............................................................................... يبني مالمح الشخصية اإلجرامية وفق املنظور الشعيب : 90جدول رقم 
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  :العينة الثانية  -
  
  :قائمة الرسوم البيانية   -  1

 

 360 ............................................................ توزيع أفراد العينة الثانية حبسب السن أو العمريبني بالتفصيل :  33رسم بياين رقم 

 362 ................................................................................ يبني توزيع نسبة أفراد العينة حبسب املهنة املمارسة:  34رسم بياين رقم 

 364 ................................................ اقع األفراديبني موقف رجال القانون من قدرة القانون على ترمجته لو : 35رسم بياين رقم 

 367 .............................................................. يبني موقف رجال القانون من مسألة إستيعاب القانون وفهمه : 36رسم بياين رقم 

 372 ................................................................................. يبني األسباب اليت تدفع اإلنسان لإلمتثال للقانون : 37رسم بياين رقم 

 375 ....................................................................................... يبني أمهية إكتساب ثقافة قانونية بالنسبة للفرد : 38رسم بياين رقم 

 378 ....... نزوع الفرد حنو طريق اإلجرام يبني طبيعة العالقة القائمة بني إكتساب ثقافة قانونية وإحتمال : 39رسم بياين رقم 

  381 .................................................................... وفق رؤية قانونية متخصصة يبني طبيعة السلوك اإلجرامي : 40 رسم بياين رقم

 385 ................................................................................................... يبني خريطة توزيع اجلرائم داخل املدينة : 41رسم بياين رقم 

 386 ...................................................................................................................... يبني أوقات إرتكاب اجلرائم:  42رسم بياين رقم 

 393 .................................................................   موقف األفراد جتاه الدولة فيما خيص مكافحة اإلجراميبني : 43رسم بياين رقم 

 394 .........................................................   األطراف اليت ميكنها أن تساعد الدولة يف مكافحة اإلجراميبني : 44رسم بياين رقم 

 404 ....................................................................................  اإلجرامييبني لنا تفسري األفراد ملغزى السلوك  : 45رسم بياين رقم 

 406 ................................................................................................................ يبني لنا طبيعة السلوك اإلجرامي :46رسم بياين رقم 

 412 .................................................................................................. يبني لنا طرق إكتساب الثقافة اإلجرامية : 47رسم بياين رقم 

 414 .................................................................................................. يبني لنا أسباب جناح املشروع اإلجرامي : 48ياين رقم رسم ب

 416 .................................................. يبني لنا أثر زيادة عدد اجملرمني على طبيعة وخطورة الفعل اإلجرامي : 49رسم بياين رقم 

 418 ....... اجملرمني أكثر من غريهم وجود أشخاص معرضني لتهديديبني لنا موقف أفراد العينة من مدى : 50رسم بياين رقم 

 420 .......................................................................................... يبني قائمة األشخاص األكثر عرضة لإلجرام:  51رسم بياين رقم 

 421 ............................................. ةورد فعل الضحي يبني موقف أفراد العينة من طبيعة السلوك اإلجرامي : 52رسم بياين رقم 

 423 ................................ وقوع الفعل اإلجرامي يبني لنا موقف رجال القانون من مسؤولية الضحية عن : 35رسم بياين رقم 
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 425 ... جلرمية ما يبني لنا مدى قدرة اجملرم على العيش من جديد بالشكل طبيعي يف اجملتمع بعد إرتكابه:  54رسم بياين رقم 

 427 ........... يبني لنا الطريقة املثلى إلعادة إدماج اجملرم يف اجملتمع وفق منظور رجال القانون املستطلعني:  55رسم بياين رقم 

 
  : الجداولقائمة   -  2

 

 361 ................................................................................................... بالتفصيل احلالة العائلية ألفراد العينة يبني:  10جدول رقم 

 368 ................................................ يتضمن درجات فهم اخلطاب القانوين بناءا على إجابات رجال القانون : 11جدول رقم 

 383 ...............................................................................................................يبني نسبة إنتشار اجلرمية يف اجملتمع : 12جدول رقم 

 389 ......................................................................................... يبني أهم األسباب اليت تدفع بالفرد إىل اإلجرام:  13جدول رقم 

 395 ...................................................................................................................... اإلجرامكيفية الوقاية من يبني :  14جدول رقم 

 401 ........................................................................................... يبني مالمح اجملرم وفق رؤية قانونية متخصصة:  15جدول رقم 

 410 .......................................................................... يبني الدوافع املؤدية لرتوع الفرد حنو السلوك اإلجرامي:  16جدول رقم 
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  )الناس عامة (  01موجه ألفراد العينة رقم  01إستبيان رقم 
  :معلومات شخصية  – 1
  ذكر                          أنثى                       :             اجلنس   1- 1
فما فوق                         66           65-56           55-46            45-36          35-25           24-18:            السن   2- 1

  مطلق               أرمل                متزوج                   أعزب                   :        احلالة العائلية :  3- 1
  ر فأكث 3                     2                           1                     :        عدد األوالد:  4- 1
  : املستوى الدراسي : 5- 1

ثانوي             جامعي           حتصيل علمي آخر               ابتدائي            متوسط                   
 (............)  

  ): دج(الدخل اإلمجايل للعائلة :  6- 1
  فأكثر 45.000                     30.000- 45.000        30.000-18.000              18.000 اقل منأ                 

  موظف               متقاعد                   بدون عمل                       طالب    :        املهنة :  7- 1
  (......................)أعمال حرة                    نشاط آخر          اطار سامي                     /اطار         

شقة                  مرتل                 فيال     :           حمل اإلقامة  8- 1  

ملكية فردية                          كراء أم إجيار:               هل هي   

..............................ما هو عدد األفراد الذين يقيمون معك؟     

.....................................يف أي مدينة؟ ........................... سم احلي الذي تقيم فيه؟ ما ا  

: سنة  24و  18إذا كان عمرك ما بني  1-9  

: .....................األب:..................              ماذا يعمل والداك ؟      األم  

: .....................األب:..................              األمما هو مستوامها التعليمي؟    

...............................................إذا كنت طالبا جامعيا، هل متلك مصدرا للدخل خاص بك؟   

  : القانون ومدلوالته يف ثقافة األفراد – 2
ال                      نعم                          اتمع ؟      إرادةهل تظن أن القانون يعرب عن  2-1  

............................................................................................................ملاذا؟   

:طرف من هل ترى أن فهم اخلطاب القانوين واستيعابه يكون  2-2  

  يقتصر فقط على رجال القانون                     خاصاملثقفون بشكل                      مع        مجيع أفراد ات         
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  : يف اخلانة املناسبة) ×( وذلك بوضع العالمةحبسب درجة أمهيتها  5إىل  0ملقترحة منيرجى تنقيط اإلجابات ا 2-3

5  4  3  2  1  0   حبسب رأيك

 وين يتم فهمه من طرف اتمعإيل أي درجة اخلطاب القان

 إيل أي درجة  يتوافق القانون مع الواقع اإلجتماعي لألفراد 

 إيل أي درجة يتوافق القانون مع قيم اتمع 

 إيل أي درجة القانون يتم تطبيقه يف اتمع 

  إيل أي درجة ميكن للدولة محاية األفراد 

  الدولة مسؤولة عن تطبيق القانون إيل أي درجة

  بتطبيق القانون....) شرطة،(إيل أي درجة يلتزم أعوان القضاء 

:يف اخلانة املناسبة)  ×( ضع العالمة  2-4  

ال افعل 

 شيئا

أودع شكوى لدى 

 مصاحل الشرطة 

أحد ( استعني باملقربني مين 

 ) أفراد عائليت أو أصدقائي 

 سأدافع عن نفسي   

 إذا كنت ضحية اعتداء خفيف

 إذا كنت ضحية اعتداء و أصبت بضرر بالغ

 إذا تعرضت للسرقة

 إذا كنت ضحية نصب و احتيال 

  اذا قتل احد اقربائى  

:  للجرائم التالية  بالنسبة اجلزائري العقوبات نصوص عليها يف قانونحبسب رأيك ماهي العقوبة امل 2-5  

: ....................النصب و االحتيال: ...................        القتل...................         : ....السرقة  

:.........................التزوير:......................      الضرب واجلرح   
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:فإن احترام القانون واإللتزام به  كحبسب رأي 2-6  

  لتفادي العقوبات اجلزائية   ةضرور                        رار االجتماعي      لضمان االستق ةضرور           

      الفردية يعد ضروريا لكسب إحترام اتمع وتقديره                     قناعة شخصية             سلب للحرية    

: ..............................................)ما هو ( آخر      

: حبسب رأيك إكتساب ثقافة قانونية 2-7  

  على اإلطالق ضروريليس يعد ضروريا               يعد واجبا                          

...............................................................................................................ملاذا؟   

)ميكن إختيار أكثر من إجابة (قافتك القانونية ؟ ماهي مصادر ث 2-8  

                     رجال القانون )          األسرة، األصدقاء، الوسط املهين ( اإلعالم          انترنت         الوسط اإلجتماعي        

  ..................................).ما هو (آخر                    إجراء دورات تكوينية لتعلم القانون       

هل تعتقد انه كلما كانت لدينا دراية قانونية أفضل كلما قل ارتكابنا للجرائم ؟ 2-9  

  ال ادري                         نعم                      ال                      

  إذا كنت إجابتك بنعم فلماذا ؟

  : يف ثقافة األفراد  مفهوم اجلرمية ومدلوالا -3
حبسب رأيك ما هي اجلرمية؟  3-1  

  انتهاكهما معا                  انتهاك لقاعدة اجتماعية                  انتهاك لقاعدة قانونية                    

) :من األكثر خطورة إىل األقل خطورة ( رتب اجلرائم التالية حبسب خطورا  3-2  

  جرمية ضرب وجرح                                   جرمية إحتيال                      جرمية قتل                    سرقة      جرمية     

  جرمية إعتداء بإستعمال السالح                 جرمية  تزوير                 جرمية اختالس          

:  هل وقعت ضحية جلرمية ما من قبل 3-3  

  نعم                             ال                              

................................. إذا كان جوابك بنعم، فما نوع هذه اجلرمية ؟   
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: وفقا للجدول التايل يف الفضاءات التالية و ما هو تقييمك لنسبة انتشار اجلرمية 3-4  

 بدون رأي  مرتفعة جدا  مرتفعة  متوسطة  متدنية  متدنية جدا

       حيك

       مدينتك

       بلدك

:هل تعتقد ان نسبة اجلرمية تكون مرتفعة يف 3-5  

املناطق الريفية                      ضواحي املدينة                          وسط املدينة                      

:رتفعة يفهل تعتقد ان نسبة اجلرمية تكون م 3-6  

الليل                   املساء                    الظهرية                          الصباح                    

حبسب  5اىل  0يرجى تنقيط اإلجابات املقترحة من اليت من شأا رفع نسبة اجلرمية يف اتمع  العواملمن أجل حتديد  3-7

  :يف اخلانة املناسبة )  ×( العالمة  درجة أمهيتها وذلك بوضع

5  4  3  2  1  0   حبسب رأيك

 البطالة

 الفقر

 تعاطي املخدرات

 اإلدمان على الكحول

  الرسوب املدرسي 

  املشاكل العائلية

  املرتكب العقوبات املنصوص عليها تعترب خمففة باملقارنة مع خطورة الفعل االجرامي

  ضعف الرقابة على سلوكات املراهقني

  : ..............................................)ما هو ( سبب آخر
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نعم                  ال                  هل تعتقد أن الدولة هي الوحيدة اليت ميكنها حماربة اجلرمية؟             3-8   

.................................................بال فمن ميكنه املسامهة يف حتقيق ذلك؟ إذا كانت اإلجابة  

حبسب درجة  5اىل  0يرجى تنقيط اإلجابات املقترحة من من أجل حتديد التدابري الواجب اختاذها للوقاية من اجلرمية  3-9

:يف اخلانة املناسبة )  ×( أمهيتها وذلك بوضع العالمة   

5  4  3  2  1  0   حبسب رأيك

 التكثيف من دوريات الشرطة

 تفعيل املتابعات اجلزائية و تشديد العقوبات

 تأطري نشاطات األحداث وتوعيتهم 

 إعادة النظر يف القوانني املعمول ا 

  حتسني الثقافة القانونية لدى األفراد

  ...................................)...........ما هو( تدبري آخر

  :صورة اجملرم يف خميلة وثقافة األفراد  -4
:   حدد فيما يلي خصائص ارم بالنظر إىل املقترحات الواردة يف اجلدول اآليت  4-1  

 بدون رأي  غري موافق ولكن بتحفظ غري موافق متاما  موافق إىل حد ما  موافق متاما  حبسب رأيك

 ارمني رجال أغلبية 

 أغلبية ارمني شباب 

 أغلبية ارمني أميني 

 أغلبية ارمني ينتمون إىل اسر فقرية

  أغلبية ارمني ينتمون إىل اسر غري مستقرة

  أغلبية ارمني يفضلون ارتياد أماكن مشبوهة 

  أغلبية ارمني خيالطون أشخاصا مشبوهني

  أغلبية ارمني لديهم سلوك مشبوه



 448

ملاذا نصبح جمرمني ؟  4-2  

  النتقام  من أجل ا            للهروب من املشاكل               جللب انتباه اآلخرين             العيش كسب لقمة من أجل   

  ...............................)ما هو(آخر                        لكسب ثقة أعضاء العصابة اليت ينتمي إليها ارم       

:هل تعتقد ان ارم يتصرف 4-3  

  بدون وعي وإدراك منه لعواقب فعله االجرامي            كتحد للضوابط اليت حتكم احلياة االجتماعية      

...............................)و  ما ه(آخر                             كتحد للقانون                     

  :يف اخلانة املناسبة )  ×( الدوافع املؤدية لرتوع الفرد حنو السلوك اإلجرامي يرجى وضع عالمة من أجل حتديد  4-4

بدون 

 رأي 

غري موافق 

 ولكن بتحفظ

غري موافق 

 متاما

موافق إىل حد 

 ما  

 موافق متاما  حبسب رأيك

 ق القانون ميكن أن يشجع اجلرميةغياب الصرامة يف تطبي

 غياب العدالة ميكن أن يشكل دافع الرتكاب اجلرمية

 ازدراء اتمع للمجرم ميكن أن يؤثر سلبا على أفعاله املستقبلية

 العقوبة اجلزائية  ميكن أن تؤثر على أفعال ارم املستقبلية

ة ارم أثناء النطق باحلكم من عدم األخذ بعني االعتبار ظروف معيش

  شأنه زيادة اإلحباط لديه

عدم تقدمي أي دعم أو مساندة للجانح أثناء و بعد قضائه للعقوبة قد 

  يزيد من خماطر إنزالقه أكثر فأكثر حنو عامل اجلرمية 

  السلوك اإلجرامي ميكنه أن يؤثر على شخصية اجلانح 

  ية الستعداد إجرامياجلرمية هي نتيجة طبيع

  اد عدد ارمني يف اتمع كلما أصبحت أفعاهلم اإلجرامية تتسم باخلطورة الشديدة؟هل تعتقد انه كلما ز 4-5

ال ادري                        ال                              نعم                       
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:نتائج املترتبة عنهاهل ارم يستطيع إدراك خطورة أفعاله وال 4-6  

  نعم                                ال                           ال ادري                       

: هل تعتقد أن اجلرمية ما هي يف حقيقة األمر إال ترمجة حلالة من احلاالت اآلتية  4-7  

دوانية مفرطة                      الرغبة يف اإلضرار باآلخرين                                    الالمباالة جتاه اآلخرين                      ع      

  .....................................) يرجى حتديده ( آخر       

  ؟  حبسب رأيك ما الذي يضمن إجناح املشروع اإلجرامي 4-8

                    عجز الضحية عن الدفاع عن نفسها          املعرفة اجليدة بالضحية          الوسائل املستخدمة             ارم    ذكاء     

  ..........................) حتديده يرجى(آخر                       مسامهة عدة شركاء يف اجلرمية        

  نتيجة اجلرمية املرتكبة؟ من ضرر الضحية مسؤولة إىل حد ما عن ما أصاا  هل تعتقد أن 4-9

   ال ادري                   نعم                           ال                              

لإلجرام من غريها ؟) ضحية ( هل تعتقد أن هناك فئات معينة داخل اتمع هي أكثر عرضة  4-10  

ال ادري                 نعم                           ال                                  

............................................................................إذا كانت اإلجابة بنعم، حدد هذه الفئة   

رد فعل الضحية؟ هل تعتقد أن طبيعة السلوك االجرامي تتحدد بالنظر إىل 4-11  

  ال ادري                             ال                                 نعم                

:يكتسب ارم ثقافته اإلجرامية عن طريق 4-12  

      ..................).......يرجى حتديده(وسائل االعالم            انترنت           آخر           خمالطته للمجرمني       

  يف اتمع؟ هل ميكن للشخص املدان سابقا من طرف القضاء بسبب جرمية ما العيش بشكل طبيعي 13- 4

ال ادري                   ال                          نعم                                    

: إعادة إدماج جمرم سابق يف اتمع يتوقف على 4-14  

  على مدى إستعداده لالندماج                         تسامح اتمع                      طبيعة اجلرمية اليت ارتكبها              
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  )رجال القانون (  02موجه ألفراد العينة رقم  02إستبيان رقم 
  :معلومات شخصية  – 1
  أنثى                           ذكر                     :      اجلنس   1- 1
فما فوق                         66           65-56           55-46            45-36          35-25           24-18          :  السن   2- 1

  أرمل               مطلق                 متزوج                      أعزب             :  العائلية  احلالة:  3- 1
  فأكثر  3                        2                             1          :      عدد األوالد:  4- 1
  :  املهنة املمارسة: 5- 1

  (............) آخر            حمضر                موثق              شار قانوين لدى مؤسسةمست            حمامي        
  :مدلول القانون  – 2
ال                        نعم                        اتمع ؟      إرادةهل تظن أن القانون يعرب عن  2-1  

............................................................................................................ملاذا؟   
:طرف من هل ترى أن فهم اخلطاب القانوين واستيعابه يكون  2-2  
  يقتصر فقط على رجال القانون                       خاصاملثقفون بشكل                   مجيع أفراد اتمع             
  : يف اخلانة املناسبة) ×( وذلك بوضع العالمةحبسب درجة أمهيتها  5إىل  0ملقترحة منيرجى تنقيط اإلجابات ا 2-3

5  4  3  2  1  0   حبسب رأيك

 إيل أي درجة اخلطاب القانوين يتم فهمه من طرف اتمع

 إيل أي درجة  يتوافق القانون مع الواقع اإلجتماعي لألفراد 

 أي درجة يتوافق القانون مع قيم اتمع إيل 

 إيل أي درجة القانون يتم تطبيقه يف اتمع 

  إيل أي درجة ميكن للدولة محاية األفراد عن طريق القانون

  إيل أي درجة الدولة مسؤولة عن تطبيق القانون

  القانون بتطبيق....) شرطة،(إيل أي درجة يلتزم أعوان القضاء 

:فإن احترام القانون واإللتزام به  كحبسب رأي 2-4  
  لتفادي العقوبات اجلزائية   ةضرور                        لضمان االستقرار االجتماعي       ةضرور         
      الفردية سلب للحرية             قناعة شخصية                    يعد ضروريا لكسب إحترام اتمع وتقديره                

: ..............................................)ما هو ( آخر                                         
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: حبسب رأيك إكتساب ثقافة قانونية 2-5  
طالقعلى اإل ضروريليس يعد واجبا                                      يعد ضروريا            

...............................................................................................................ملاذا؟   
قانونية أفضل كلما قل ارتكابنا للجرائم ؟ ثقافةهل تعتقد انه كلما كانت لدينا  2-6  

  ال ادري                         ال                     نعم                      
  : مفهوم اجلرمية ومدلوالا -3
حبسب رأيك ما هي اجلرمية؟  3-1  
  انتهاكهما معا                  انتهاك لقاعدة اجتماعية                  انتهاك لقاعدة قانونية                    
: وفقا للجدول التايل ت التالية ويف الفضاءا ما هو تقييمك لنسبة انتشار اجلرمية 3-2  

 بدون رأي  مرتفعة جدا  مرتفعة  متوسطة  متدنية  متدنية جدا

       حيك

       مدينتك

       بلدك

:هل تعتقد ان نسبة اجلرمية تكون مرتفعة يف 3-3  
املناطق الريفية                      ضواحي املدينة                          وسط املدينة                    

:هل تعتقد ان نسبة اجلرمية تكون مرتفعة يف 3-4  
الليل                 املساء                    الظهرية                          الصباح                

حبسب  5اىل  0بات املقترحة من يرجى تنقيط اإلجامن أجل حتديد العوامل اليت من شأا رفع نسبة اجلرمية يف اتمع  3-5
  :يف اخلانة املناسبة )  ×( درجة أمهيتها وذلك بوضع العالمة 

5  4  3  2  1  0   حبسب رأيك

 البطالة

 الفقر

 تعاطي املخدرات

 اإلدمان على الكحول

  الرسوب املدرسي 

  املشاكل العائلية

 عليها تعترب خمففة باملقارنة مع خطورة الفعل االجرامي املرتكبالعقوبات املنصوص 

 ضعف الرقابة على سلوكات املراهقني

 : ..............................................)ما هو (سبب آخر
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ال                   نعم                   هل تعتقد أن الدولة هي الوحيدة اليت ميكنها حماربة اجلرمية؟             3-6  
.................................................إذا كانت اإلجابة بال فمن ميكنه املسامهة يف حتقيق ذلك؟  

حبسب درجة  5اىل  0يرجى تنقيط اإلجابات املقترحة من من أجل حتديد التدابري الواجب اختاذها للوقاية من اجلرمية  3-7
:يف اخلانة املناسبة )  ×( وذلك بوضع العالمة  أمهيتها  

5  4  3  2  1  0   حبسب رأيك

 التكثيف من دوريات الشرطة

 تفعيل املتابعات اجلزائية و تشديد العقوبات

 تأطري نشاطات األحداث وتوعيتهم

 إعادة النظر يف القوانني املعمول ا

 نونية لدى األفرادحتسني الثقافة القا

 ..............................................)ما هو( تدبري آخر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  : نظر رجل القانونصورة اجملرم يف ما هي  -4
:   حدد فيما يلي خصائص ارم بالنظر إىل املقترحات الواردة يف اجلدول اآليت  4-1  

بدون رأي   غري موافق ولكن بتحفظ   موافق متاماغري موافق إىل حد ما  موافق متاما  حبسب رأيك

 أغلبية ارمني رجال 

 أغلبية ارمني شباب 

 أغلبية ارمني أميني 

 أغلبية ارمني ينتمون إىل اسر فقرية

 أغلبية ارمني ينتمون إىل اسر غري مستقرة

 ن ارتياد أماكن مشبوهةأغلبية ارمني يفضلو

 أغلبية ارمني خيالطون أشخاصا مشبوهني

 أغلبية ارمني لديهم سلوك مشبوه

:هل تعتقد ان ارم يتصرف 4-2  
  بدون وعي وإدراك منه لعواقب فعله االجرامي            كتحد للضوابط اليت حتكم احلياة االجتماعية           
  ...............................)ما هو  (آخر          حد للقانون                                      كت        
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: هل تعتقد أن اجلرمية ما هي يف حقيقة األمر إال ترمجة حلالة من احلاالت اآلتية  4-3  
                                        الرغبة يف اإلضرار باآلخرين                   عدوانية مفرطة                   الالمباالة جتاه اآلخرين        

.....................................)يرجى حتديده ( آخر           
ملاذا نصبح جمرمني ؟  4-4  

  النتقام  من أجل ا          جللب انتباه اآلخرين             للهروب من املشاكل            العيش كسب لقمة من أجل      
  ...............................)ما هو(آخر                    لكسب ثقة أعضاء العصابة اليت ينتمي إليها ارم            
  :يف اخلانة املناسبة )  ×( مة الفرد حنو السلوك اإلجرامي يرجى وضع عال الدوافع املؤدية لرتوعمن أجل حتديد  4-5

بدون 

 رأي 

غري موافق 

 ولكن بتحفظ

غري موافق 

 متاما

موافق إىل حد 

 ما  

 موافق متاما  حبسب رأيك

 غياب العدالة ميكن أن يشكل دافع الرتكاب اجلرمية

 ازدراء اتمع للمجرم ميكن أن يؤثر سلبا على أفعاله املستقبلية

 زائية  ميكن أن تؤثر على أفعال ارم املستقبليةالعقوبة اجل

عدم تقدمي أي دعم أو مساندة للجانح أثناء و بعد قضائه للعقوبة قد يزيد من

  خماطر إنزالقه أكثر فأكثر حنو عامل اجلرمية 

:يكتسب ارم ثقافته اإلجرامية عن طريق 4-6  
  .........................) يرجى حتديده(آخر              انترنت            ئل االعالم وسا              خمالطته للمجرمني       

  حبسب رأيك ما الذي يضمن إجناح املشروع اإلجرامي؟   4-7
                  نفسها  عجز الضحية عن الدفاع عن              املعرفة اجليدة بالضحية            الوسائل املستخدمة       ذكاء ارم       
  ..........................) يرجى حتديده(آخر           مسامهة عدة شركاء يف اجلرمية   
  هل تعتقد انه كلما زاد عدد ارمني يف اتمع كلما أصبحت أفعاهلم اإلجرامية تتسم باخلطورة الشديدة؟ 8- 4

ال ادري                        ال                                نعم                      
لإلجرام من غريها ؟) ضحية ( هل تعتقد أن هناك فئات معينة داخل اتمع هي أكثر عرضة  4-9  

ال ادري                 ال                                    نعم                       
............................................................................الفئة  إذا كانت اإلجابة بنعم، حدد هذه  

هل تعتقد أن طبيعة السلوك االجرامي تتحدد بالنظر إىل رد فعل الضحية؟ 4-10  
  ال ادري                          ال                              نعم                    
  نتيجة اجلرمية املرتكبة؟ من ضرر عتقد أن الضحية مسؤولة إىل حد ما عن ما أصاا هل ت 4-11

   ال ادري                   ال                               نعم                        

  اتمع؟هل ميكن للشخص املدان سابقا من طرف القضاء بسبب جرمية ما العيش بشكل طبيعي يف         4-12
ال ادري                   ال                              نعم                                

:إعادة إدماج جمرم سابق يف اتمع يتوقف على  4-13  
  إستعداده لالندماج على مدى                 تسامح اتمع                   طبيعة اجلرمية اليت ارتكبها                 
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  المعـتمد عليـها العلمية قائمـة المراجـع
  

  باللغة العربية :أوال
  
  :العلمية املؤلفات  - 1
أمحد بن نعمان، مسات الشخصية اجلزائرية من منظور األنثروبولوجيا، املؤسسة الوطنية  -

  .1988ائر، لفنون الكتاب، اجلز
إسحاق إبراهيم منصور، موجز يف علم اإلجرام والعقاب، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات  -

  .1991اجلامعية، اجلزائر، 
اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزيع،  ةالسيد علي شتا، علم االجتماع اجلنائي، مكتب -

   .1997االسكندرية، 
واد اجلزائية، اجلزء األول، الطبعة األوىل، الديوان يف امل يجياليل بغدادي، االجتهاد القضائ -

  .2002الوطين لألشغال التربوية، اجلزائر،
رمسيس نام، النظرية العامة للمجرم واجلزاء، منشأة املعارف، اإلسكندرية، بدون سنة  -
   .طبع

  .1967، سليمان مرقص، املدخل للعلوم القانونية، اجلزء األول، املطبعة العاملية، القاهرة -
  .1981عاطف وصفي، األنثروبولوجيا اإلجتماعية، دار النهضة العربية، بريوت،  -
  .1971عاطف وصفي، األنثروبولوجيا الثقافية، دار النهضة العربية، بريوت،  -
  . 1999عبد الرمحن أبو توتة، علم اإلجرام، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية،  -
اجتاهات يف علم النفس القانوين، منشورات احلليب القانونية،  عبد الرمحن حممد العيسوي، -

  . 2004اإلسكندرية، 
علي عبد القادر القهوجي وفتوح عبد اهللا الشاذيل، علم اإلجرام والعقاب، دار املطبوعات  -

   .2003اجلامعية، اإلسكندرية، 
  .2004زائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجل علي مراح، منهجية التفكري القانوين، -
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عمار عوابدي، مناهج البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية وتطبيقاا يف ميدان العلوم  -
  .1999القانونية واإلدارية، الطبعة الثالثة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

فوزية عبد الستار، مبادئ علم اإلجرام والعقاب، دار النهضة العربية، الطبعة اخلامسة،  -
  .1985وت، بري
حممد حسن غامري، طريقة الدراسة األنثروبولوجية، املركز العريب للنشر والتوزيع،  -

  .1985اإلسكندرية، 
، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، مقدمة يف األنثروبولوجيا العامةحممد حسن غامري،  -

1991.  
اجلامعية، اجلزائر،  حممد حسن غامري، مقدمة يف األنثروبولوجيا، ديوان املطبوعات -

1991.  
حممد صبحي جنم، علم اإلجرام وعلم العقاب، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،   -

1998.       
حممد عوض وحممد زكي أبو عامر، مبادئ علم اإلجرام والعقاب، الدار اجلامعية، بريوت،  -

1992  .  
هيئة التدريس جبامعة اإلسكندرية، دار مدخل إىل األنثروبولوجيا، تأليف خنبة من أعضاء  -

  . 2003املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، 
 -بوزيد صحراوي: موريس أجنرس، منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية، ترمجة -

  .2004سعيد سبعون، دار القصبة للنشر، اجلزائر،  -كمال بوشرف
  :اجملالت والدوريات  - 2
، الة 52717نح واملخالفات باحملكمة العليا يف ملف رقم غرفة اجل 04/04/1989قرار  -

  .1991، الديوان الوطين للفنون املطبعية، اجلزائر، 01القضائية عدد 
  :القوانني واملراسيم – 3
           2002أبريل  10املؤرخ يف  03-02القانون رقم مبوجب  عدلامل 1996الدستور   -

املؤرخ يف  19- 08القانون رقم و)  2002أبريل  14يف  املؤرخة 25اجلريدة الرمسية رقم ( 
  ) 2008نوفمرب  16املؤرخة يف  63اجلريدة الرمسية رقم (  2008نوفمرب  15
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املتضمن  1966يونيو  08املوافق لـ  1386صفر  18املؤرخ يف  156 – 66األمر رقم  -
  .قانون العقوبات املعدل واملتمم

املتضمن  1966يونيو  08املوافق لـ  1386صفر  18املؤرخ يف  155 – 66األمر رقم  -
  .قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل واملتمم

 املعدل واملتمم 1975سبتمرب  26املوافق لـ  1395رمضان  20املؤرخ يف  58 – 75 مراأل -
  .واملتضمن القانون املدين

 2005ي فيفر 06املوافق لـ  1425ذي احلجة  27املؤرخ يف  04 – 05قانون رقم  -

  .املتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني
 2006مارس  08املوافق لـ  1425صفر  08املؤرخ يف  109 – 06املرسوم التنفيذي رقم  -

  .احملدد لكيفيات تنظيم املؤسسة العقابية وسريها
  قانون الصحة  -
  :امللتقيات العلمية  - 4
ملنعقد بالدار البيضاء أيام او " نون والوسط اإلجتماعي يف املغرب القا" امللتقى املوسوم  -

  .1989، مطبعة النجاح اجلديد، الدار البيضاء، 1987ديسمرب  12و 10/11
نوفمرب  13و  12املنتدى الوطين إلعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسني، املنعقد يومي  -

  .  عادة اإلدماج حتت إشراف وزارة العدل، إصدارات املديرية العامة إلدارة السجون وإ 2005
  :املواثيق الدولية – 5
  .1948اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر بقرار عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة سنة  -
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  باللغة الفرنسية  :ثانيا
1 - les ouvrages : 
 
-Alex Mucchielli, les méthodes qualitatives, presses universitaires de France, Paris, 1991.        

-André Leroi-Gourhan: Le Geste et la Parole, bibliothèque Albin Michel Sciences, Paris, 

1964. 

-André Ortolland, Comment prévenir le crime ?, l’Harmattan, Paris, 1988. 

-Axel de Theux, Imre Kovalovszky, Nicolas Bernard , Précis de méthodologie juridique: les 

sources documentaires du droit, 2ème édition, publications des facultés universitaires Saint-

Louis, Bruxelles, 2000. 

-Béatrice Géninet, L'indispensable du droit pénal,2ème édition, studyrama, Paris, 2004 . 

-Bjarne Melkevlk, réflexions sur la philosophie du droit, presses de l’université de Laval, 

édition Marquis, Québec, 2000. 

-Bronislaw Malinowski, une théorie scientifique de la culture, traduit de l’anglais par Pierre 

CLINQUART, François Maspero, Paris, 1968.     

-Cécile Carra, Délinquance juvénile et quartiers sensibles: Histoires de vie, l’Harmattan, 

Paris, 2001. 

-César Lombroso, l’homme criminel, traduit sur la IV˚ italienne par Régnier BOURNET, 

Bailliere, Paris, 1887.  

-Chaïm Perelman, Justice et raison, Editions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 1972. 

-Charalambos Apostolidis, L'Humanite Face a la Mondialisation: Droit Des Peuples Et 

Environnement, l’Harmattan, Paris, 1997. 
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  ملخص
 

إن إنتشار ظاهرة اإلجرام يف جمتمعنا أصبح من املواضيع األكثر إثارة لإلهتمام خصوصا     
على املستوى الشعيب ملا للجرمية من تبعات وآثار جانبية على النظام اإلحتماعي وإستقراره 
بلة وكذا على املستوى الرمسي على إعتبار أن التزايد الرهيب يف نسب اجلرمية خلق جوا من البل
  .وألقى بظالله على النظام القانوين املطبق حاليا وقدرته على مواجهة هذه الظاهرة والتقليل منها

من هذا املنطلق تندرج هذه الدراسة العلمية يف إطار البحث عن مدلوالت اجلرمية 
 املترسخة يف ذهن األفراد من جهة وإبراز القصور الذي يعتري عمل النظام القانوين املوكل إليه

  .التعامل مع ارم ضمن ما متليه عليه القواعد القانونية يف هذا اال من جهة أخرى
  .اجلرمية، القانون، النظام اإلجتماعي، ارم، الثقافة الشعبية، الضحية :الكلمات املفتاحية       

Résumé :  
 
La prolifération du phénomène de criminalité dans notre société est 

devenue parmi  les sujets les plus débattus, surtout au niveau populaire où la 
criminalité est perçue comme synonyme d’instabilité sociale. Aussi, et  sur le 
plan officiel, l'augmentation terrible des taux de criminalité a crée une 
atmosphère de confusion et à remis en cause  le système juridique actuel et sa 
capacité à maitriser ce phénomène et le minimiser. 

A partir de là, la présente étude cherche à relever la perception de la 
criminalité ancrée dans l'esprit des individus d'une part et de faire ressortir les 
failles du système judiciaire quant à la prise en charge de ce phénomène 
d’autre part. 

Mots-clés: crime, droit, ordre social, criminel, culture populaire, 
victime. 
 

Abstract :  
 
The proliferation of the crime phenomenon in our society has become 

one of the most discussed topics, especially at the popular level where crime 
is seen as synonymous of social instability. Also, on the official level, the 
considerable increase in crime rates has created an atmosphere of confusion 
and questioned the current legal system and its ability to master it and 
minimize it. 

From there, the present study seeks to address the perception of crime 
embedded in the minds of individuals on the one hand and to highlight the 
flaws in the judicial system on the management of this phenomenon on the 
other. 

Keywords: Crime, law, social order, criminal, popular culture, victim. 


