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 كهًت شكس ٔ حقدٚس


أحقدو بانشكس إنٗ اندكخٕز األسخاذ عبد انسالو بُسهًٛاٌ ٔإٌ كاٌ انشكس أقم يا ٚقدو فٙ 

. حقّ نقبٕنّ اإلشساف عهٗ ْرا انبحث، ٔانر٘ حكبد عُاء حأطٛس٘ بخٕجٛٓاحّ ٔاَخقاداحّ انبُاءة

انشكس انعًٛق نّ عهٗ ٔقخّ انثًٍٛ انر٘ أخرث يُّ انكثٛس، َٔصائحّ انخٙ كاَج ٔال حصال 

. انحافص عهٗ انًضٙ قديا فٙ دزب انحٛاة

انشكس ألساحرحٙ األجالء انهرٍٚ حٕاضعٕا ٔقبهٕا يُاقشت ْرا انبحث، ٔزغى اَشغاالحٓى 

اقخطعٕا جصءا يٍ ٔقخٓى انثًٍٛ إلبداء آزائٓى ٔحٕجٛٓاحٓى، انخٙ سٕف حفٛد ْرا انبحث إٌ شاء 

. هللا

ٔأغخُى ْرِ انفسصت ألحقدو أٚضا بانشكس ٔانعسفاٌ إنٗ ٔاند٘ ٔسائس أفساد أسسحٙ انرٍٚ 

. نى ٚدخسٔا أ٘ جٓد نًساَدحٙ أثُاء ححضٛس ْرا انعًم انًخٕاضع

ٔال أَسٗ أصدقائٙ انرٍٚ شجعَٕٙ عهٗ انًضٙ فٙ ْرا انعًم، فهكم ٔاحد يُٓى باقت ٍٔد 

 .ٔإخالص

 

 

 

 

 

: رموز و مختصرات

  

 بالمغة العربية: 
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 .الصفحة:     ص   -
 .الطبعة:   ط    -

 .مرجع سابؽ:  س  .ـ -

 قانكف الجنائي: ج.ؽ -

 قانكف المسطرة الجنائية: ج.ـ.ؽ -
 

 Principales abréviations:  

   

-  N° : numéro. 

-  Ed :édition . 

-  P :page (s). 

- Op. cit : ouvrage précité. 

- Rev. Sc. crim. drt. Pén.comp : revue de science criminelle et de 

droit pénal comparé. 

- Rev. Sc. crim : revue de science criminelle   

 

 

 

 

 يقــديت
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فكرة العقاب ىي قديمة قدـ المجتمع اإلنساني، فالتشكيبلت البشرية األكلى 
كانت حريصة عمى إنزاؿ العقاب بمرتكبي الجرائـ، كفي ظؿ ىذه القاعدة كانت العقكبة 
شرا يقابؿ شرا كيكقع مف أجمو، كبذلؾ نخمص إلى أف العقكبة ارتبطت بحياة المجتمع 

. كالزمتيا منذ العصكر المبكرة

صكرة العقكبة في داخؿ :  ففي ىذه العصكر اتخذت العقكبة صكرتيف متميزتيف
المجتمع، كيفترض فييا انتماء الجاني كالمجني عميو إلى مجتمع كاحد كخضكعيما معا 
لسمطة ممثمة، أما في الصكرة الثانية لمعقكبة فيفترض فييا انتماء الجاني كالمجني عميو 

 القكؿ ىنا أف العقكبة في صكرتيا األكلى تميزت بطابع يمكف، ك1إلى مجتمعيف مختمفيف
تأديبي باعتبارىا تدخؿ في إطار السمطة التأديبية التي يمارسيا الرئيس عمى سائر أفراد 

كفي الصكرة الثانية، فقد تميزت العقكبة باتخاذىا أحد مظاىر العبلقة بيف . قبيمتو
. مجتمعيف مستقؿ كؿ كاحد منيما عف اآلخر

كمع تطكر المجتمعات اإلنسانية، كانتقاليا مف صكرتيا البسيطة إلى صكرتيا 
المركبة، حيث تحكؿ المجتمع الصغير الذم كاف يمثؿ العائمة إلى مجتمع العشيرة الذم 

تحكؿ بدكره فيما بعد إلى مجتمع القبيمة، كىذا األخير تحكؿ عقب ذلؾ إلى مجتمع 
كبفعؿ ىذا التطكر، اتخذ مفيـك العقاب اتجاىا جديدا، فتحكلت نظرة تمؾ . المدينة

المجتمعات إلى العقكبة مف ككنيا مجرد كسيمة لبلنتقاـ إلى أنيا أصبحت تحقؽ مفيـك 
العدالة االجتماعية، كذلؾ بفضؿ نضكج القيـ كالعقائد االجتماعية كتطكر المبادئ 

. 2كالنظـ السياسية كاالقتصادية

                                                 
1
. 41، ص 1967عمـ العقاب، دار النيضة العربية، القاىرة : محمكد نجيب حسني-  

2
، الطبعة -" العقكبة عمى ضكء العمـ الحديث في الفكر المصرم كالمقارف–عمـ العقاب : "عبد الرحيـ صدقي-  

. 83، دار المعارؼ، ص 1986األكلى 
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، غرضا لمعقكبة كذلؾ عف  كىكذا، كبفعؿ ىذا التطكر أصبحت العدالة اليـك
كأصبحت . 1طريؽ التقميؿ مف حدة العقكبات كتكجيو االىتماـ نحك شخصية الجاني

فكرة الردع تقـك عمى عبلج الخطكرة اإلجرامية الكامنة في شخص المجـر كالسعي إلى 
استئصاليا، كما أصبح غرض العقكبة يقتضي تأىيؿ الجاني إلدماجو داخؿ المجتمع، 
مداده باإلمكانيات التي تتيح لو سمكؾ الطريؽ الصحيح . كىذا يستمـز تكفير السبؿ لو كا 

إف أساليب المعاممة العقابية غدت تستند إلى قكاعد عممية، كتأييد سمب الحرية 
لـ يعد يحظى باالىتماـ المطمكب، كخاصة عندما يتعمؽ األمر بالعقكبات القصيرة المدة 
المعمكؿ بيا في معظـ المخالفات كالجنح، فاالتجاه بدأ يدعك إلى  التحكؿ مف العقكبة 

السالبة لمحرية إلى إقرار عقكبات بديمة غايتيا اإلصبلح كالتيذيب،  كأصبح ىك 
كيرجع الفضؿ الكبير في ظيكرىا . األساس الغالب في قكاعد المعاممة العقابية الحديثة

إلى التقدـ الذم أحرزتو أساليب ىذه المعاممة في السياسات الجنائية الحديثة مف جية، 
كمف جية أخرل إلى المساكئ التي طالت العقكبات الحبسية القصيرة المدة كالتي لـ تعد 
تحقؽ الغرض الذم كجدت مف أجمو، كىك ردع الجاني كثنيو عف معاكدة اإلقداـ عمى 

.   2ارتكاب الفعؿ الجرمي الذم عكقب مف أجمو

 

                                                 
1
، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر "فمسفة العقكبات في القانكف كالشرع اإلسبلمي: "عمي محمد جعفر-  

.  6 ك5، ص 1997كالتكزيع، الطبعة األكلى، 
2
مساكئ العقكبة السالبة لمحرية قصيرة المدة ال تنحصر في أنيا لـ تعد تحقؽ الردع في بعده الخاص أك العاـ، -   

نما لظيكر آثار أخرل تنتج عف تطبيؽ مثؿ ىذا النكع مف العقكبات، تتجمى في اكتظاظ السجكف كاختبلط  كا 
. ، الشيء الذم يستدعي إيجاد بدائؿ ليذه العقكبات,,,المجـر المبتدأ مع غيره مف المجرميف اآلخريف
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فظيرت نتيجة لذلؾ عدة بدائؿ لمعقكبات قصيرة المدة تحمؿ مفيكما جديدا 
لمعقاب، بحيث ال يككف غرض العقكبة ىك سمب الشخص حريتو كالزج بو في السجف، 

نما إصبلح الجاني كتيذيبو بغية إدماجو داخؿ المجتمع .  1كا 

كتنقسـ ىذه البدائؿ في مجمميا إلى قسميف، أكليما البدائؿ الجنائية، كىي تمؾ 
كسنحاكؿ أف نقتصر في بحثنا ىذا عمى  )البدائؿ التي تدخؿ في إطار القانكف الجنائي،

ىذا النكع مف البدائؿ، كذلؾ لسعة المكضكع كصعكبة استيعاب جؿ جكانبو، خاصة في 
، أما القسـ الثاني فيتمثؿ في البدائؿ غير الجنائية، كسنحاكؿ (2إطار بحثنا المتكاضع 

.  أف نعرج عمييا مف باب اإلشارة 

 كتتمثؿ البدائؿ الجنائية في نظاـ شبو الحرية كاالختبار القضائي كالعمؿ مف 
أجؿ المنفعة العامة كبدائؿ ينظر إلييا مف منظكر تقميدم، ثـ تطكر األمر إلى أف 
ظيرت بدائؿ أخرل حديثة تبنتيما السياسات الجنائية المعاصرة، كىي المتمثمة في 

كيبقى الغرض مف . المراقبة اإللكتركنية كالغرامة اليكمية ككذا تأجيؿ النطؽ بالعقكبة
إقرار ىذه البدائؿ عكض الزج بالمتيـ في السجف ىك أف نخمؽ لديو الشعكر بالمسؤكلية 
اتجاه المجتمع عف طريؽ تمكينو مف فرصة أخرل خارج القضباف في إطار العمؿ مف 

كأيضا بالمحافظة عمى ما لديو مف إمكانيات . أجؿ المنفعة العامة أك االختبار القضائي
بدنية كذىنية كمساعدتو عمى تنميتيما كتطكيرىما، كما يكمف غرض ىذه البدائؿ في 

محاكلة اإلقبلؿ مف اآلثار الضارة المرتبطة بسمب الجاني لحريتو، كأيضا تنظيـ رعاية 
.  اجتماعية لصالح الجاني تستمر إلى غاية التيقف مف تحقيؽ التأىيؿ

                                                 
1  -Jean Marc Varaut a dit : « les peines alternatives ne doivent pas être pensées 

comme une manière de moins punir, mais de mieux punir en punissant 

autrement », la prison pourquoi faire ? , Ed. la table ronde 1972, p. 241 
2
يجدر الذكر إلى أننا سنستخدـ مصطمح بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية لئلشارة إلى تمؾ التي تدخؿ في -  

. إطارالبدائؿ الجنائية فقط 
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ذا كانت بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية قصيرة المدة قد أظيرت بعض  كا 
محاسنيا عمى المستكل العممي لدل معظـ الدكؿ التي أخذت بيا في تشريعاتيا 

الجنائية، فإنيا كفكرة لـ تمؽ التأييد لدل الجميع، فقد ارتفعت عدة أصكات ضد ىذه 
التسمية كطالبت بالتخمي عنيا باعتبار أف عقكبة السجف ىي العقكبة المثمى كالبدائؿ 
مجرد استثناء، فيي ليست في حد ذاتيا عقكبات حقيقية، رغـ النتائج السمبية لمعقكبة 
السالبة لمحرية في الجنح البسيطة، كما ليا مف انعكاسات عمى السجؿ العدلي لممداف 

. كالشعكر باالنتقاـ كصعكبة االندماج داخؿ المجتمع

في المقابؿ ىناؾ أصكات أخرل ترل أف السجف ليس ىك الحؿ الكحيد لمعقاب، 
كال يجب المجكء إليو إال عند الضركرة القصكل، كمع ذلؾ كرغـ احتداـ الجداؿ كالنقاش 

بيف التياريف فإف ذلؾ ال يمكف أف يضعؼ أك ينقص مف أىمية ىذه البدائؿ كالسيما 
لمعقكبات القصيرة المدة، ما داـ أف حبس اإلنساف داخؿ زنزانة ال يحقؽ النفع لو أك 

. لممجتمع

بعد أف انتيينا مف النقاش الدائر بيف مؤيدم ىذه البدائؿ كمعارضييا، ننتقؿ 
طكيمة  )إلى نقاش فمسفي آخر، يتمحكر حكؿ مدل شمكلية البدائؿ لمعقكبات بشقييا 

فإذا كنا قد خمصنا إلى أف العقكبات السالبة لمحرية قصيرة . ؟ (المدة ك قصيرة المدة 
المدة لـ تعد تحقؽ فائدة سكاء لمشخص المسمكب حريتو أك لممجتمع، فإف حصر بدائؿ 
العقكبات في القصيرة المدة لو مف المبررات ما يجعمنا نؤيده، حيث ال يمكف استبداؿ 
العقكبات السالبة لمحرية الطكيمة المدة ببدائؿ كيفما كانت، فبل يتصكر كجكد  بديؿ 
لعقكبة سالبة لمحرية تصؿ إلى عشر أك عشريف سنة مثؿ الخدمة مف أجؿ المنفعة 

، ىذا مف جية، أما مف جية أخرل فإف العقكبات ....العامة أك المراقبة اإللكتركنية
السالبة لمحرية قصيرة المدة ىي المنتشرة بشكؿ كبير بيف المسجكنيف، كىي السمة 
الغالبة في مجاؿ تطبيؽ العقكبات السالبة لمحرية، كبالتالي ىي التي تخمؽ المشاكؿ 

.  الكثيرة التي تعاني منيا السجكف المغربية كاالكتظاظ مثبل 



 8 

كيبقى السؤاؿ الذم يطرح نفسو في ىذا اإلطار، كنحف نتحدث عف العقكبات 
السالبة لمحرية قصيرة المدة، ىك ما المقصكد بالعقكبة السالبة لمحرية قصيرة المدة ؟ أك 
ما ىك المعيار الذم يتـ اعتماده لمقكؿ بأف ىذه العقكبة السالبة لمحرية مدتيا قصيرة أك 

. ليست كذلؾ ؟ 

لئلجابة عمى ذلؾ ظيرت عدة اتجاىات فقيية تحدد األساس الذم تـ اعتماده 
لمقكؿ بأف العقكبة السالبة لمحرية قصيرة المدة، فذىب أحد االتجاىات إلى اعتبار المدة 
الزمنية المحكـك بيا ىي المعيار لمقكؿ بقصر مدة العقكبة السالبة لمحرية أـ ال، كىناؾ 

، 1 يكما15أف ىذا النكع مف العقكبات يجب أال يتجاكز (مف نفس االتجاه )مف يرل 
كذىب فريؽ آخر إلى أف المدة يجب أال تتخطى ثبلثة أشير في حيف رأل فريؽ ثالث 

. تحديد ىذه المدة في سنة

كفي مقابؿ ىذا االتجاه الذم اعتمد عمى المدة كمعيار لتحديد ىذه العقكبات 
نجد اتجاه آخر يعتمد في ذلؾ نكع الجريمة، كيستند ىذا االتجاه إلى التقسيـ التقميدم 
لمجرائـ بحسب خطكرتيا، حيث قسميا إلى جنايات كجنح كمخالفات، كتككف العقكبة 

المقررة تبعا لخطكرة الجريمة كطبيعتيا، فإذا كانت الجريمة خطيرة كانت العقكبة قاسية، 
أما إذا كانت الجريمة بسيطة كانت العقكبة بدكرىا بسيطة، لكف المشكؿ المطركح ليذا 

المعيار، ىك أف العقكبات المقررة لمختمؼ الجرائـ كضعيا المشرع بيف حديف أدنى 
كأقصى، كخكؿ لمقاضي في إطار سمطتو التقديرية االختيار بينيما بؿ كحتى النزكؿ 

مما ال يسعنا الكقكؼ عمى حقيقة العقكبة السالبة لمحرية قصيرة المدة . عف الحد األدنى
إال بعد إعماؿ القاضي لسمطتو التقديرية التي تدخؿ فييا عدة اعتبارات انطبلقا مف 

، أما االتجاه الثالث فيعتمد ...الخطكرة اإلجرامية إلى ظركؼ التخفيؼ كانعداـ السكابؽ
عمى العامؿ الزمني اإلصبلحي، فكمما كانت المدة المحكـك بيا عمى المتيـ تساعد 
عمى إصبلحو كتيذيبو اعتبرت مدة طكيمة، أما إذا لـ تستطع المدة المحكـك بيا أف 

                                                 
1
 دراسة مقارنة في دكلة –بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية قصيرة المدة : "جاسـ محمد راشد الخديـ العنتمي-  

 .48، ص 2000/  ىػ 1421، دار النيضة العربية، -"اإلمارات العربية المتحدة كمصر كفرنسا
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صبلحو، فإنيا تكصؼ بأنيا عقكبة سالبة لمحرية قصيرة  تساعد عمى تيذيب المتيـ كا 
. 1المدة

كعمى العمـك فإف األخذ بيذا المعيار أك ذاؾ لتحديد المقصكد بالعقكبة السالبة 
لمحرية قصيرة المدة لف يشكؿ عائقا أماـ دراستنا ىذه، إذ العبرة بأال تككف العقكبة 

ف  السالبة لمحرية طكيمة المدة، كيستكم أف نأخذ بالمعيار األكؿ أك الثاني أك الثالث، كا 
كنا نميؿ إلى اعتماد المعيار األكؿ الذم يحددىا في المدة المحكـك بيا كالتي ال يمكف 

. بأم حاؿ أف تتجاكز مدة السنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                 
1
 دراسة مقارنة في دكلة –بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية قصيرة المدة : "جاسـ محمد راشد الخديـ العنتمي-  

. 49، مرجع سابؽ، ص -"اإلمارات العربية المتحدة كمصر كفرنسا
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: أسباب اختيار الموعوع وأهميته

لعؿ مف أىـ األسباب التي يمكف أخذىا بعيف االعتبار عند تناكلنا ليذا 
المكضكع، ىك أف العقكبة السالبة لمحرية لـ تعد تؤدم كظيفتيا الرئيسية المتمثمة في 

تحقيؽ الردع في بعديو العاـ كالخاص، بؿ عمى العكس مف ذلؾ، أصبحت ىذه العقكبة 
. السالبة لمحرية كسيمة غير ناجعة في تحقيؽ اإلصبلح كتقكيـ السمكؾ المنحرؼ لممجـر

 ذلؾ أف السجف الذم كاف مف المنتظر أف يساعد عمى تأىيؿ السجيف لأضؼ إؿ
المحكـك عميو بغية إعادة إدماجو في المجتمع، أصبح فضاء مساعدا لتعمـ اإلجراـ 
كتأثير المجرميف العائديف عمى غيرىـ مف المبتدئيف، كما أف لمعقكبة السالبة لمحرية 
القصيرة المدة آثارا سمبية عمى نفسية المحكـك عميو بيا، كعمى الكضع االجتماعي 

. ألسرتو مما ينعكس بشكؿ سمبي أيضا عمى المجتمع

 كعميو، فكاف مف البلـز التفكير في إيجاد بدائؿ ليذه العقكبة السالبة لمحرية 
التي تحاكؿ السياسات الجنائية مف خبلليا تبلفي ما يمكف أف يعترم ىذه األخيرة مف 
نقص، كاإلسياـ بالتالي في إثراء النقاش الدائر حكؿ مكضكع البدائؿ في أكساط الفقو 

المغربي، ما يمكف أف يككف لو تأثير عمى نظرة المشرع إلى العقكبات التقميدية، كالسعي 
نحك تبني عدد مف البدائؿ في مشركع القانكف الجنائي، أك فيما يستجد مف القكانيف 

.  الجنائية الخاصة التي بدأت كثيرة ظيكرىا تزداد مع تطكر مناحي الحياة

:   إشكالية البحث

بالنظر إلى مكضكع بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية كمحاكلة منا لسبر أغكاره، 
:    فإننا نجده يثير إشكالية غاية في األىمية تتفرع عنيا عدد مف التساؤالت الجزئية

ماىية ىذه البدائؿ بالنظر إلى طبيعتيا كأنكاعيا ؟ ككيؼ يمكف أف تصبح 
بديبل حقيقيا لمعقكبة السالبة لمحرية ؟ ثـ إلى أم حد أخذت بيا الدكؿ المتقدمة في 

كما مدل إمكانية استيعاب القانكف الجنائي المغربي ليذه البدائؿ، . تشريعاتيا الجنائية ؟
. كما ىي شركط إدماجيا في السياسة الجنائية المغربية ؟
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: منهج البحث

عمى المنيج المقارف مف خبلؿ تجارب بعض الدكؿ لقد اعتمدنا في هذا البحث 

حيث سنقارن بين التشريع التي أخذت ببدائؿ العقكبات السالبة لمحرية قصيرة المدة، 

المغربي و التشريع الفرنسي والمصري، وذلك بهدف تبيين األسباب التي حدت بهذه 

التشريعات لألخذ ببدائل العقوبات، وذلك من أجل استخالص القواعد واألحكام التي 

 .يمكن االستفادة منها لتعزيز ترسانتنا القانونية في هذا المجال
: كعمى ىذا األساس، ارتأينا تقسيـ ىذا المكضكع إلى المحاكر الكبرل التالية

 انفصم األٔل

دٔاعٙ انهجٕء نبدائم انعقٕباث انسانبت نهحسٚت قصٛسة انًدة 

 

 انفصم انثاَٙ

بدائم انعقٕباث انسانبت نهحسٚت قصٛسة انًدة فٙ انقٕاٍَٛ 

انًقازَت ٔانقإٌَ انًغسبٙ  
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: انفصم األٔل

دٔاعٙ انهجٕء نبدائم انعقٕباث  

  انسانبت  نهحسٚت قصٛسة انًدة 

 

 

 

 

 

 

نكد مف خبلؿ ىذا الفصؿ، أف نعطي نظرة عف دكاعي المجكء إلى بدائؿ 
كبمدل فائدتيا لصالح السياسة  العقكبة السالبة لمحرية، كىي دكاعي اقتنعنا بجدكاىا،

ليذا . الجنائية مف جية، كلصالح السجناء كالمؤسسات السجنية مف جية أخرل
سنخصص ىذا الفصؿ لكؿ العناصر التي تدخؿ في صميـ ىذا المكضكع، حيث 

سنتناكؿ البكاعث الدافعة إلى اختيار بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية، كما سنتطرؽ إلى 
مشاكؿ العقكبات السالبة لمحرية قصيرة المدة سكاء تمؾ المرتبطة بالجانب التنظيمي 

، باإلضافة إلى )المبحث األول(لممؤسسات السجنية أك تمؾ التي ليا عبلقة بالجاني
كيفية التخمص منيا باالعتماد عمى المبررات التي تقكم فكرة البديؿ العقابي، كتعزز 

. )المبحث الثاني(مف شأنو كتفتح لو سبؿ التطبيؽ
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أشيت انعقٕبت انسانبت نهحسٚت قصٛسة انًدة : انًبحث األٔل

في ىذا المبحث، سنعالج األسباب التي دفعت إلى اختيار نظاـ العقكبات 
البديمة كحؿ لممشاكؿ الناجمة عف تطبيؽ العقكبة السالبة لمحرية خاصة قصيرة المدة، 

ككذا في الجانب . (الملمب األول)كذلؾ في الجانب التنظيمي لممؤسسة السجنية 
 لمعقكبة السالبة لمحرية قصيرة المدة بالنسبة لممحكـك ةالمتعمؽ باآلثار السمبي

 .  (الملمب الثاني)عميو

الممااك المرتبطة  اللااب التتنظمم لمممسسة السلتظة  : المطمب األول

يترتب عمى تطبيؽ العقكبات السالبة لمحرية قصيرة المدة، نتائج سمبية تؤدم 
إلى عرقمة عمؿ اإلدارة السجنية خصكصا عندما تجد ىذه األخيرة نفسيا في مكاجية 
معضمة اكتظاظ السجكف، مما يجعميا عاجزة عف تكفير المتطمبات البلزمة إلدارتيا، 
باإلضافة إلى عجز القائميف عمى كضع كتنفيذ البرامج اإلصبلحية، كىك ما يحيد بيا 

. عف طريؽ الفعالية كالنجاح كيتجو بيا صكب طريؽ الفشؿ

 

ظاهرة االكتظاظ : اليقرة األولى

تطغى ظاىرة االكتظاظ عمى معظـ السجكف المغربية، كىي ظاىرة ظمت 
كمازالت تشكؿ إحدل المشكبلت التي تزعج راحة المسؤكليف، كتعيؽ أم مشركع لمقياـ 

كىي عامؿ يؤثر كيحتؿ مكقعا قكيا إلى . باإلصبلح كالتحديث لممؤسسات السجنية
.  جانب العكامؿ األخرل في أم تخطيط مستقبمي

كيجدر الذكر ىنا، أف ظاىرة اكتظاظ السجكف ليست مشكمة الدكؿ النامية 
نما ىي أيضا مشكمة الدكؿ المتقدمة التي قطعت أشكاطا في تجربة التعامؿ  كحدىا، كا 

، كلنأخذ فرنسا كمثاؿ لتكضيح األمر، فاإلحصائيات في 1مع كضعية السجكف كالسجناء
                                                 

1
. 66، ص 2005، الطبعة األكلى، "الشرعية في تنفيذ العقكبات السالبة لمحرية: "لطيفة الميداتي-  
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% 110.7ىذا البمد تشير إلى أف مؤسساتيا السجنية تعاني مف ظاىرة االكتظاظ بنسبة 
.  1%107.4كبمجيكا % 134.2كفي إسبانيا 

ذا كاف الكضع عمى ىذا الحاؿ بالنسبة لمدكؿ األكربية، فما ىك الحاؿ بالنسبة  كا 
لمدكؿ الفقيرة التي ال تتكفر عمى إمكانيات تمؾ الدكؿ، كالمغرب مثبل، ففي ىذا البمد 

 أف الطاقة االستيعابية 2007تكحي اإلحصائيات المعدة في ىذا الباب برسـ سنة 
 1923سجف القنيطرة المحمي يأكم : لممؤسسات السجنية محدكدة، كعمى سبيؿ المثاؿ
 سجيف في ظركؼ إنسانية تراعى 709نزيؿ، في حيف أف طاقتو االستيعابية ال تتجاكز

نسانيتو، كما ينطبؽ عمى ىذا السجف ينطبؽ عمى باقي السجكف  فييا كرامة السجيف كا 
 نزيؿ، فيما طاقتو اإلستعابية ال تتعدل 595المغربية كسجف العيكف مثبل الذم يأكم 

أما السجف الذم يعرؼ أكبر نسبة مف االكتظاظ فيك سجف الحسيمة .  سجيف146
. 2 سجيف84 نزيؿ، فيما طاقتو اإلستعابية تصؿ إلى 538الذم يأكم 

كىكذا نجد أنفسنا حياؿ معضمة حقيقية كقائمة كىي معضمة االكتظاظ في 
السجكف، كالتي ال نرل سبيبل لمخبلص منيا إال بسمؾ خيارات أخرل تقـك مقاـ 

العقكبات الحبسية، فاستمرار ىذا الكضع عمى ما ىك عميو، مف شأنو الحؤكؿ دكف 
طرح أية مبادرة ترـك اإلصبلح المناسب لمكاقع المزرم لمسجكف، كتكفير الشركط 
اإلنسانية التي تحتـر آدمية ككرامة السجناء كتضمف ليـ بعد اإلفراج سبؿ العيش 

. الكريـ

كمادمنا نتحدث عف االكتظاظ كظاىرة شائكة، تثير النقاش كتسترعي اىتماـ 
الفقياء القانكنييف، فإف السبيؿ الكحيد لفيـ ىذه الظاىرة يفرض عمينا في البدء اإلحاطة 

.  باألسباب المؤدية إلييا، حتى يتسنى لنا بذلؾ الكقكؼ عند حقيقتيا

                                                 
1
   .www.justice.gouv.fr: انظر كزارة العدؿ الفرنسية، المكقع اإللكتركني-  

2
.  www.dapr.gov.ma:  المنشكرة في المكقع اإللكتركني2007 لسنة ةانظر النشرة اإلحصائي-  

http://www.justice.gouv.fr/
http://www.justice.gouv.fr/
http://www.justice.gouv.fr/
http://www.dapr.gov.ma/
http://www.dapr.gov.ma/
http://www.dapr.gov.ma/
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كالظاىر أف ىذه األسباب تكاد تككف معركفة كمتداكلة كىي عديدة كمتنكعة، 
: سنحاكؿ في بحثنا ىذا سرد بعض منيا عمى سبيؿ التذكير فقط

المبالغة المفرطة في االلتجاء إلى االعتقاؿ االحتياطي مف دكف مراعاة  -
، يعد ىك أيضا سببا رئيسيا في ارتفاع عدد السجناء 1لمقدرات االستيعابية لمسجكف

كاكتظاظ السجكف بيؤالء الكافديف، باعتبار السجف تدبير يكتسي صبغة استثنائية ال 
 .يمجأ إليو إال في حاالت الضركرة القصكل

غياب نظاـ بديؿ يخفؼ مف عبء السجكف، كعدـ تفعيؿ بعض  -
 .  2 المتعمؽ بكضعية المؤسسات الفبلحية83النصكص الجنائية كالفصؿ 

تأجيؿ البت في قضايا عاجمة تمس السجناء، كنرل حاالت خاصة  -
لسجناء قضكا رىف االعتقاؿ االحتياطي ما يزيد عف ثبلث سنكات ثـ 

 .صدرت في حقيـ أحكاـ بالبراءة

سكء التدبير كسكء تكزيع السجناء عمى المؤسسات السجنية األقؿ  -
 .اكتظاظا

، فغالبا ما تبقى 3عدـ العمؿ بالمقتضيات التي تيـ المراقبة القضائية -
 .ميمشة

                                                 
1
. 27، ص 2007المرصد المغربي لمسجكف، التقرير السنكم -  

2
. 69لطيفة الميداتي، مرجع سابؽ، ص -  

3
المراقبة القضائية ىي تدبير استثنائي يحؽ بمقتضاه لقاضي التحقيؽ، أف يخضع المتيـ إلى التقيد بجممة مف -  

كيعتبر ىذا التدبير . االلتزامات، التي تؤمف بقاءه رىف إشارة العدالة كتحكؿ دكف فراره أك قيامو بإتبلؼ األدلة
كبديؿ لبلعتقاؿ االحتياطي، ككحؿ لممساكئ الناجمة عف الزج بالمتيـ في السجف قبؿ محاكمتو مع ما يترتب 

كما ينجـ عنو مف مساس بقرينة البراءة ككذا إرىاؽ كاىؿ الدكلة . عمى ذلؾ مف أضرار نفسية كعائمية كمينية
:  لممزيد مف اإلطبلع حكؿ المكضكع. ماديا مف خبلؿ ما يتطمبو المعتقمكف مف إيكاء كطعاـ كتمريض

.   227، ص 2004الطبعة األكلى - الجزء األكؿ- شرح قانكف المسطرة الجنائية الجديد: الحبيب البييي- 
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ككخبلصة، ينبغي القكؿ، أف السجكف المغربية أصبحت تعيش كاقعا مترديا، 
يجاد مخرجا لو، كالبحث عف خيارات بديمة ليذه  يتطمب مف دكف تماطؿ التصدم لو، كا 
العقكبات في اتجاه يحد مف ظاىرة االكتظاظ المزمنة كيعالج ظاىرة الجنكح التي تزداد 

. تفاقما

عدم تنييذ البرامج اإلصالحية : اليقرة الثانية

إذا ما سممنا بأف اليدؼ األساسي مف العقكبة في العصر الحالي ىك إصبلح 
عادة تأىيؿ الجاني بغية إدماجو في مجتمعو، فإننا نؤكد عمى أىمية البرامج  كا 

اإلصبلحية التي ينبغي عمى إدارة السجكف أف تنفذىا حتى تزيد مف احتمالية تقكيـ 
 :سمكؾ الجاني، كيجب أف يراعى في ىذه البرامج األكلكيات التالية

 

 المقصكد بالتطبيب ىك عبلج االنحرافات النفسية :التلبيب والتهذيب -1
كأما التيذيب فيككف بمعرفة أسباب . 1المكقظة لمتككيف اإلجرامي لدل المجـر بالصدفة

.  اإلجراـ لدل كؿ مجـر عمى حدة كتكظيؼ تمؾ القدرات في أعماؿ مجدية

الشؾ في أف المجـر يتككف كيبرز إجرامو إذا : التثقيف والتوجيه المهني- 2
انعدمت لديو كسائؿ إلثبات كيانو بعمؿ نافع بناء، كمف أجؿ ذلؾ، يجب أف يزكد 
المجـر بالكسائؿ التي تيسر لو احتراؼ مينة شريفة تعيد لو كرامتو، كيشرع في ىذا 

                                                                                                                                               

، ص 2003، يناير 4المراقبة القضائية كفؽ قانكف المسطرة الجنائية الجديد، مجمة القصر العدد : لحسف البييي- 
122  .

1
، المؤتمرات الدكلية، الطبعة الكحيدة، منشأة المعارؼ "التقكيـ- عمـ الكقاية:عمـ مكافحة اإلجراـ: "رمسيس بنياـ-  

.  148، ص 1980باإلسكندرية، 
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العمؿ مف خبلؿ المؤسسات السجنية التي يجب أف يككف ليا دكر في خمؽ سبؿ 
.    1تحسيف كضعية السجيف مف خبلؿ تككينو كتأىيمو

كذلؾ : اإلبقاء عمى صمة السجين بالعالم الخارجي مع اإلشراف عميها- 3
عف طريؽ التراسؿ كالزيارات كيككؿ اإلشراؼ عمييما إلى أخصائييف اجتماعييف تحدد 
ميمتيـ في اإلطبلع عمى الرسائؿ كمراقبة الزيارات حتى يتككف لدييـ ما يكفي مف 

معطيات حكؿ طبيعة عبلقة المحكـك عمييـ بأفراد أسرتيـ كالعالـ الخارجي كذلؾ بغاية 
. تممس مكاطف الخمؿ قصد عبلجيا قبؿ مغادرتيـ لممؤسسة السجنية

يجب أف يتـ ذلؾ داخؿ المؤسسة السجنية، : عالج المشكمة الجنسية- 4
فالمعركؼ أف السجناء يعانكف مف الحرماف الجنسي مما يؤدم إلى اضطرابات نفسية 

 (إلخ...ممارسة العادة السرية- كالمكاط)كعصبية تفضي في النياية إلى ظكاىر شاذة 
أك حتى ممارسة العنؼ عمى أشخاص آخريف بسبب التكتر العصبي الناتج عف الشيكة 

، كعبلج ىذه المشكمة يكمف في 2خاصة بالنسبة لؤلشخاص المحكـك عمييـ بمدد طكيمة
تمكيف المتزكجيف الذيف أثبتكا حسف السيرة كالسمكؾ، مف االجتماع بزكجاتيـ في مكاعيد 

كىذا ما تنفذه أغمب دكؿ العالـ، حيث . محددة كفي أمكنة تتيح ليـ الخمكة الشرعية
تشير اإلحصائيات في المغرب إلى أف نسبة عدد المعتقميف المرخص ليـ باالستفادة 

، كتصؿ عدد (15 كاإلناث 1509الذككر ) 1524مف الخمكة الشرعية يصؿ إلى 
 كاإلناث 11689الذككر ) زيارة 11772الزيارات المسمكح بيا بالخمكة الشرعية إلى 

83) 3  .

                                                 
1
، جامعة باجي مختار، ص "الخدمات النفسية في مجاؿ االنحراؼ كالجريمة"مقالة  بعنكاف : عمار بكخدير-  

  .www.omanlegal.netانظر المكقع االلكتركني منتديات القانكف العماني . 507
2
.  149، مرجع سابؽ، ص "التقكيـ- عمـ الكقاية:عمـ مكافحة اإلجراـ: "رمسيس بنياـ-  

3
عادة اإلدماج لسنة -     : ، المكقع االلكتركني2007انظر النشرة اإلحصائية لمندكبية العامة إلدارة السجكف كا 

www.dapr.gov.ma.  

http://www.omanlegal.net/
http://www.omanlegal.net/
http://www.omanlegal.net/
http://www.dapr.gov.ma/
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كىك أسمكب نفسي حديث نكعا ما يتككف إجماال : العالج وسل الجماعة- 5
مف تييئة حمقة مف األفراد، حيث يقـك المجـر بسرد ظركؼ جريمتو أماـ جمع مف 
الناس تصغي إليو كتتعاطؼ معو في جك يحقؽ لو الطمأنينة، كيرفع عنو كابكس 

الخمكؿ النفسي مما يؤدم إلى ما يعرؼ بظاىرة الخبلص النفسي، أم طرح النفس 
لمشائبة التي كانت متسمطة عمييا كىك القصكر عف إدراؾ الخطأ حيث يصبح الشخص 

. 1مدركا لمخطأ الذم كقع فيو

كبعد أف أكردنا بعجالة أىـ البرامج اإلصبلحية كالتأىيمية التي يتكجب العمؿ 
:  بيا داخؿ المؤسسات السجنية، فإننا سنشير إلى بعض مبلمح ىذه البرامج

يمكف القكؿ أف برامج العبلج كسط الجماعة ىك برنامج غريب عمى السجكف 
المغربية، حيث ال تكاد تعرفو، أما بالنسبة لعبلج المشكمة الجنسية فإف برامج الزيارات 

 29الخاصة ال يكاد يطاؿ في المغرب إال نسبة ضئيمة مف المسجكنيف تقؿ عف نسبة 
%2  .

أما بالنسبة لباقي البرامج فإنيا كبكؿ صراحة تبقى في المغرب حبر عمى 
كرؽ، عمى الرغـ مف أنيا منصكص عمييا في مختمؼ القكانيف كمصادؽ عمييا 

بمقتضى اتفاقيات دكلية، كذلؾ ألسباب عديدة أكليما أف بعض المكظفيف بالمؤسسات 
 فإف معدؿ التأطير كاف 2006السجنية ال يحسنكف المراقبة كالتسيير، فبالنسبة لسنة 

 سجناء تقريبا مع ممحكظة بسيطة ىي عدـ االختصاص، 10بنسبة مكظؼ كاحد لكؿ 
.  3 رغـ ازدياد عدد السجناء2007كىذه النسبة استمرت حتى سنة 

                                                 
1
.  150، مرجع سابؽ، ص "التقكيـ- عمـ الكقاية:عمـ مكافحة اإلجراـ: "رمسيس بنياـ-  

2
 .2007 أبريؿ 20 بتاريخ 10370جريدة الشرؽ األكسط عدد  - 

3
عادة اإلدماج لسنة -   .  .www.dapr.gov.ma 2006انظر النشرة اإلحصائية لممندكبية العامة إلدارة السجكف كا 

http://www.dapr.gov.ma/
http://www.dapr.gov.ma/
http://www.dapr.gov.ma/
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أما فيما يتعمؽ بعدد المكظفيف العامميف بالمؤسسات السجنية خبلؿ سنة 
2007

أما .  مف اإلناث67 مكظؼ مف الذككر ك264، ففي مجاؿ الصحة مثبل لدينا 1
 مف اإلناث كذلؾ 22مف الذككر ك156بالنسبة لمشؤكف االجتماعية فإف عددىـ يبمغ 

 سجيف، فكيؼ يتصكر لنا أف يتـ تنفيذ البرامج اإلصبلحية أصبل، 54660مقابؿ 
ناىيؾ أف تبمغ إلى مبتغاىا كىك إصبلح السجيف، كذلؾ ىناؾ عكائؽ أخرل تتجمى في 
انعداـ التخصص الكافي كغياب الخبرة المطمكبة، كقصر المدة كالتي مف شأنيا أف 

تجعؿ المجـر في منأل عف االستفادة مف البرامج اإلصبلحية، كقد يغادر السجف مف 
ىذا بالنسبة لمعقكبات التي تقؿ )دكف أف يستفيد منيا مما يؤدم إلى ارتفاع نسبة العكد 

 سنكات فإف مساكئ 3، أما بالنسبة لمعقكبات التي تزيد عف سنة كتقؿ عف (عف سنة
.  العقكبة الحبسية تكفينا لممطالبة بتطبيؽ بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية

ااآلار السمبظة لملعق ة السالبة لمحررة  قظرة المدة عمل  : المطمب الثاام
المححقو عمظي  

أيا كانت العقكبة، فكظيفتيا تكاد تككف كاحدة كتشترؾ في تجريد المحكـك عميو 
مف حريتو جزاءا لو عمى ما اقترفو مف جـر في حؽ مجتمعو، فيك في ىذه الحالة 
سجيف كال يتمتع إال بيامش ضئيؿ مف الحرية، كىك بحكـ ىذا الكضع مجبر عمى 

ال تعرض إلى عقكبات تأديبية تحرمو  االمتثاؿ لمقتضيات القانكف المنظـ لمسجكف، كا 
إف تقييد حرية السجيف تنتج آثارا سمبية عمى كضعو . مف بعض االمتيازات المخكلة لو

عادة إدماجو في  كقد تمتد ىذه اآلثار إلى مجتمعو، كال تنتفي إال بعد اإلفراج عنو كا 
.  المجتمع

إف التطرؽ إلى ىذه اآلثار سيمكننا مف الكقكؼ عند مكامف الخمؿ الناتج عف 
ظركؼ االعتقاؿ كمبلبساتو كمحاكلة استكشافو كاستثمار نتائجو في رسـ معالـ طريؽ 

. اإلصبلح الذم ننشده مف خبلؿ ىذا البحث

                                                 
1
عادة اإلدماج لسنة -   . 2007انظر النشرة اإلحصائية لممندكبية العامة إلدارة السجكف كا 
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اآلثار النيسية : اليقرة األولى

إف العقكبة السالبة لمحرية كأيا كانت فترتيا طكيمة أـ قصيرة، فيي عمى نحك 
، لكف ىذه اآلثار 1مباشر تنتج آثارىا السمبية عمى السجيف كخاصة في جانبيا النفسي

قد تككف مبررة في حالة العقكبات السالبة لمحرية طكيمة المدة نظرا لجسامة الضرر 
ككذلؾ خطكرة الفعؿ كألف استيداؼ الردع العاـ فييا أكبر مف استيداؼ الردع الخاص، 

لذلؾ فإف سمب الحرية يفضي بالسجيف إلى درجة مف اإلحباط قد تصؿ إلى حالة 
. اكتئاب شديدة الخطكرة كذلؾ بفعؿ ما سيشعر بو مف إىانة كذؿ كدكنية

فحاضره مظمـ، كسيحتاج إلى قدرة فائقة الستيعاب ظركؼ السجف السائدة 
كالتأقمـ معيا، فيناؾ نظاـ السجف الذم عميو االمتثاؿ لقكاعده كليس لو خيار آخر في 

كحتى  ،2ذلؾ، كىناؾ طبائع كأمزجة السجناء التي عميو التكيؼ معيا كعدـ معاكستيا
بعد اإلفراج عنو لف يسمـ مف ىذه الكصمة التي سيحمميا معو طيمة حياتو، كىذه اآلثار 

. تبرز بقكة في حالة العقكبات قصيرة المدة

شكاؿ مستعصي عمى  إف األثر النفسي ىك بحؽ معضمة تكاجو السجيف كا 
األطباء النفسييف، كيحتاج األمر إلى كقت طكيؿ كقدرات إرادية فائقة لمتخمص مف 
ركاسبو، كما يحتاج أيضا األمر إلى تغيير في مناخ كثقافة المجتمع لفيـ أكضاع 

. السجف كتسييؿ إدماجو كفتح سبؿ العيش الكريـ في كجيو

اآلثار االجتماعية : اليقرة الثانية

لبلعتقاؿ تداعياتو عمى السجيف كعمى أفراد أسرتو، كأيا كاف كضع السجيف 
فإف لسجنو تأثير سمبي عمى كضعيتو االجتماعية، فثمة أسر كعكائؿ تفككت بنياتيا 

                                                 
1
. 81مرجع سابؽ، ص : جاسـ محمد راشد الخديـ العنتمي-  

2
، الطبعة األكلى، سنة -"دراسة مقارنة- العقكبات سالبة لمحرية قصيرة المدة كبدائميا: "أيمف رمضاف الزيني-  

.  كما بعدىا45، ص 2003
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كانيارت الركابط بيف أعضائيا بفعؿ اعتقاؿ معيميا، حيث يككف األبناء غالبا ىـ 
الضحايا الرئيسيكف ليذا الكضع كعرضة لكؿ أشكاؿ االنحراؼ كالتشرد كاإلجراـ بسبب 

. 1فقداف االستقرار االجتماعي كالمادم

كفي غياب أم حؿ ليذه الكضعية، فإف المشاكؿ االجتماعية لمسجيف ستزداد 
تفاقما كستضع المجتمع في حمقة مفرغة كخاصة بالنسبة ألفراد أسرتو، كاألمر لف يحؿ 
إال في إطار نيج سياسة اجتماعية ترمي إلى الحد مف تأزيـ الكضع كذلؾ بالمبادرة في 

اتخاذ اإلجراءات القانكنية كاإلصبلحية كإحداث مصالح اجتماعية داخؿ المؤسسات 
السجنية، تساعد السجيف عمى معالجة مشاكمو االجتماعية خبلؿ مدة اعتقالو، ككذلؾ 
يستحسف أف تسخر لمسجيف كؿ الكسائؿ الممكنة مف أجؿ تأىيمو تأىيبل مينيا يمكنو 

كما يتعيف أف يكضع رىف إشارة . مف شغؿ مناسب في حالة فصمو مف عممو السابؽ
أسرتو كؿ سبؿ الرعاية التي تضمف استقرار كتماسؾ بنيانيا كتكفؿ ليا االستمرار في 

. إطار العيش الكريـ

 

 

 

األحكاو انعايت نبدائم انعقٕباث انسانبت نهحسٚت : انًبحث انثاَٙ 

رأينا فيما سبؽ محدكدية العقكبات السالبة لمحرية قصيرة المدة التي أصبحت 
عاجزة عف أداء كظيفتيا اإلصبلحية، ككذا دكرىا في إعادة تأىيؿ المحكـك عميو 

دماجو في المجتمع عقب انتيائو مف تنفيذ العقكبة . 2كا 
                                                 

1
، 13، المجمد 3، المجمة الجنائية القكمية، العدد "اآلثار االجتماعية لمعقكبات السالبة لمحرية: "محمد إبراىيـ-  

.  كما بعدىا344، ص 1970نكنبر 
2
  - Saâd Gaddar : « surveiller et punir (naissance de la prison) ou penser la prison 

autrement », Revue Mouhakama, n° 4, avril- juin 2008, p. 35. 
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لذا فقد تعددت اآلراء المنادية بضركرة إيجاد بدائؿ لمعقكبات السالبة لمحرية 
نما في إيجاد العقكبة  خاصة قصيرة المدة، ألف المشكمة ليست في معاقبة الجاني كا 

. الفعالة مف أجؿ إصبلحو كتأىيمو

كفي سياؽ ىذا المبحث، سنعالج األحكاـ العامة لبدائؿ العقكبات السالبة 
، كتمييزىا عف النظـ (الملمب األول)لمحرية كذلؾ مف خبلؿ الحديث عف ماىيتيا 

(. الملمب الثاني)المشابية ليا 

ماهظة  دائك اللعق ات السالبة لمحررة  : المطمب األول

بعد فشؿ العقكبات السالبة لمحرية قصيرة المدة في تحقيؽ أىدافيا، اتجيت 
بدائؿ ليا يمكف مف خبلليا تحقيؽ غرض العقكبة، كمف ىذا  اآلراء الفقيية نحك إيجاد

( اليقرة األولى)المنطمؽ سنتناكؿ مفيـك بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية كخصائصيا 
 (. اليقرة الثانية)كأنكاع العقكبات البديمة 

 

 

 

 

ميهوم بدائل العقوبات السالبة لمحرية و خصائصها : اليقرة األولى

 ميهوم بدائل العقوبات السالبة لمحرية  –    أ 

ثمة عدة تعاريؼ لبدائؿ العقكبات السالبة لمحرية، كىي تعاريؼ قد تبدك لنا 
متباينة في بعض مضامينيا، لكنيا في األصؿ متقاربة كتحمؿ المعنى نفسو، كفي 

ضكء ما أظيره الكاقع العممي لمعقكبات السالبة لمحرية قصيرة المدة مف مساكئ، اتجو 
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البحث إلى إيجاد بدائؿ أخرل تجنب المحكـك عميو مضار ىذه العقكبات السالبة 
. لمحرية

لقد اختمفت اآلراء كتباينت في تحديد مفيـك البدائؿ، فيناؾ اتجاه ذىب إلى 
اعتبار ىذه البدائؿ قادرة عمى منح المحكـك عميو فرصة لئلصبلح كالتأقمـ مف جديد مع 

.  1النظاـ االجتماعي

أم  )كمقابؿ ىذا الرأم، ىناؾ اتجاه آخر يعتبر أف التفكير في إيجاد بدائؿ
تقتضيو اعتبارات نظرية كتفرضو عكامؿ  (باستبداؿ العقكبات التقميدية بعقكبات جديدة

اقتصادية كاجتماعية، كيعتقد أصحاب ىذا االتجاه أف بدائؿ العقكبات ىي عقكبات 
. 2قائمة بذاتيا كيمكف الحكـ بيا مف دكف أف تكتسي صكرة عقكبات إضافية

غير أف اتجاىا آخرا ساؽ تعريفا مكازيا، مفاده أف البدائؿ في مجاؿ العقكبات 
كالمساطر الجنائية تعني بكضكح كضع الحمكؿ المسطرية كالعقابية كبديؿ لممساطر 

، إال أف ىذا التعريؼ كجيت لو انتقادات فيناؾ مف   اعتبر أف 3كالعقكبات التقميدية
فكرة البدائؿ يجب التخمي عنيا أصبل كحجتيـ في ذلؾ أف العقكبات الحبسية ككما دلت 

 قاطع كحاسـ، كما انيالتجارب تبقى ىي العقكبات المثالية ككظيفتيا في ردع الج
يعتبركف أف بدائؿ العقكبات ىي مجرد استثناء أم بمعنى أنيا ليست بعقكبات حقيقية، 

                                                 
1
 10، المجمة العربية لمدفاع االجتماعي، عدد "سياسة التجريـ كالعقاب في إطار التنمية: "أحمد فتحي سركر-   

. 123، ص 1980يكليكز 
2
، مقاؿ منشكر بمجمة المحاكـ المغربية، عدد "مختمؼ أشكاؿ بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية: "عبد اهلل درميش-  

. 15، ص 2007، سنة86
3
،  مقاؿ منشكر بمجمة السياسة "بدائؿ الدعكل العمكمية كبدائؿ العقكبات السالبة لمحرية: "عبد الجميؿ الفيداني-  

 .=69، ص 2004، سنة 4الجنائية بالمغرب كاقع كآفاؽ، المجمد األكؿ، العدد
=Françoise Tulkens : « les transformations du droit pénal aux Etats-Unis », 

Rev. sc. crim, n° 2, avril- juin, 1993, p. 235 
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كحتى القضاة أنفسيـ ال يركنيا عمى ىذا النحك عمى الرغـ مف أف العقكبات الحبسية 
. 1تترتب عنيا نتائج سمبية ممحكظة

كمع ذلؾ، فإف غالبية الفقياء الجنائييف يميمكف إلى التفكير في إيجاد بدائؿ 
 . العقكبات كالنأم عف العقكبة الحبسية إال في حاالت تقتضييا الضركرة القصكل

خصائص العقوبة البديمة - ب 

تتميز بدائؿ العقكبات بخصائص قد تتشابو أك تختمؼ مع خصائص العقكبات 
:  السالبة لمحرية كمف ىذه الخصائص نذكر

: شرعية العقوبة البديمة- 1              

نقصد بيذه الشرعية، أف ىذه العقكبة ال يمكف إقرارىا إال بمقتضى نص قانكني 
صريح كمعمف، ألف القاعدة تقكؿ ال جريمة كال عقكبة إال بنص، أم أف السمكؾ 

اإلجرامي يتكقؼ تجريمو عمى نص قانكني يحدد نطاؽ عقكبتو، كىكذا تستند شرعية 
كىذه الشرعية تجعؿ . العقاب إلى نص قانكني، فمنو تكتسب داللتيا كمعناىا القانكني

، فالجـر 2العقكبة البديمة تماثؿ العقكبة الحبسية كتتكحد معيا انطبلقا مف ىذه الخاصية
ميما كانت طبيعتو كحجمو كخطكرتو يحتاج إلى قانكف يجرمو كمف دكنو فإف العقاب 

. يفقد الشرعية التي تبرر كجكده

 

: قعائية العقوبة البديمة- 2

                                                 
1
. 85، ص 2001أصكؿ عمـ العقاب، الطبعة األكلى : عبد الرحمف أبكتكتو-  

2
.   172أيمف رمضاف الزيني، مرجع سابؽ، ص -  
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عبلكة عمى ىذه الشرعية المطمكبة، البد أف تصدر العقكبة البديمة بمكجب حكـ 
قضائي، بعد أف يككف الجاني قد خضع لمحاكمة عادلة، تتكفر فييا كؿ شركط 

. التقاضي كتحتـر في سيرىا حقكؽ الدفاع كيراعى فييا مبدأ األصؿ الذم ىك البراءة

كنبلحظ أف الخاصية القضائية تبلئـ العقكبتيف معا السالبة كغير السالبة 
لمحرية لكنيما يفترقاف في الغاية التي ينشدانيا، فاألكلى ىدفيا الردع كالزجر كالثانية 

صبلحو إضافة إلى خصائص العقكبة العادية . تيدؼ إلى إنقاذ الجاني كا 

: 1شخصية العقوبات البديمة- 3

يقصد بيا أف الحكـ بالعقكبة غير سالبة لمحرية ال ينطؽ بيا مف طرؼ 
القاضي إال عمى مرتكب الفعؿ كحده، دكف أف يطكؿ الحكـ الغير كأفراد أسرتو مثبل 
. ألف ىذا الفعؿ المقترؼ ىك فعؿ شخصي يخص مرتكبو كىك المسؤكؿ عنو دكف سكاه

كلعؿ ىذا مف النقاط األساسية التي يجب االستناد إلييا في المطالبة بتبني 
حبلليا محؿ العقكبات السالبة لمحرية، كمما أمكف ذلؾ، ألف ىذه  العقكبات البديمة بؿ كا 
نما تمتد آثارىا السمبية إلى  األخيرة كما يبلحظ حاليا ال تمس شخص الجاني كحده، كا 

كليذا، فإف إعماؿ بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية مف شأنو أف يحافظ نكعا ما . عائمتو
.  عمى االستقرار االجتماعي ألفراد أسرة الجاني

كتختمؼ العقكبة البديمة عف العقكبة السالبة لمحرية، فإذا كانت ىذه األخيرة 
ىاجسيا ىك إنزاؿ القصاص الزجرم في حؽ الجاني كال يدخؿ في باب اىتماميا 
إصبلحو، فإف العقكبة البديمة عمى العكس مف ذلؾ فيي تيدؼ إلى إنقاذ الجاني 

.  2كتجنبو دخكؿ السجف

                                                 
1
.   173أيمف رمضاف الزيني، مرجع سابؽ، ص -  

2
 - Jean Marc Varaut :" ….Toutes les solutions sont meilleures que la prison."op. cit. p. 

241. 
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أضؼ إلى ىذا فإف ىذه العقكبة البديمة زيادة عمى أنيا تيدؼ إلى إصبلح 
كتقكيـ سمكؾ الجاني، فيي أيضا تأخذ بعيف االعتبار ظركفو االجتماعية كاالقتصادية 
كتبحث في األسباب التي قادتو إلى ارتكاب الفعؿ المعاقب عميو كتفتح لو سبؿ الحياة 
عادة  الكريمة بعد أف تككف قد كفرت لو إمكانات التككيف كالتأىيؿ لرد االعتبار لو كا 

. إدماجو في مجتمعو

إذف، فالميزة األساسية التي تتفرد بيا العقكبة البديمة أم العقكبة غير السالبة 
لمحرية، مقارنة مع العقكبة السالبة لمحرية، ىي سعييا إلى تحقيؽ المساكاة في إنزاؿ 

العقاب، بمعنى أف الجميع ىـ سكاسية تجاه القانكف، بؿ إف القانكف ىك المعيار الكحيد 
نزاؿ العقاب كال تكجد كسيمة لئلفبلت منو . كالمرجع الرئيسي في تجريـ األفعاؿ كا 

أنواع بدائل العقوبات السالبة لمحرية  : اليقرة الثانية

مكضكع )سبقت اإلشارة إلى أف بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية تنقسـ إلى بدائؿ جنائية 
حيث تنقسـ البدائؿ غير . ، كبدائؿ غير جنائية ارتأينا أف نشير إلييا بعجالة (1البحث

:  أنكاع3الجنائية إلى 

، كمف 2ىي المنصكص عمييا في قكانيف غير القانكف الجنائي: البدائل القانونية -1
أمثمة ذلؾ التعكيض عف الضرر في القانكف المدني، التحكيـ التجارم في مدكنة 

كتمعب ىذه البدائؿ دكرا . الخ... التجارة، العقكبات اإلدارية في القانكف اإلدارم
.  ردعيا عاما

تعطي ىذه البدائؿ لممجتمع حؽ حؿ بعض مشاكمو بنفسو : البدائل المجتمعية  -2
كاإلستغناء عف المجكء لمنظـ القانكنية التي تككف غالبا غير مناسبة، فدكر 
المجتمع في ىذا المنظكر يتسـ باالزدكاجية، فمف جية يمعب دكرا كقائيا مف 

                                                 
. سنرجئ الحديث عنيا الى الفصؿ الثاني حيث سيتـ تناكليا بالتفصيؿ  - 1
، مقاؿ منشكر بمجمة العربية لمدفاع "جدكل إيجاد بدائؿ لمعقكبات الحبسية القصيرة المدل: "محي الديف امزازم - 2

 . 72، ص 1984، 17االجتماعي، عدد 
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كمف جية . خبلؿ األخذ بجميع اإلحتياطات لعدـ تكرار ىذا الفعؿ الجرمي
أخرل ينصب دكر المجتمع عمى إيجاد الحؿ المبلئـ لممشاكؿ التي أدل إلييا 

 .الفعؿ الجرمي كىذا ما يسمى بالدكر التجنيبي

 كمثاؿ ذلؾ ما أخذت بو الكاليات المتحدة األمريكية في بعض مدنيا منذ        
 حيث أنشئت مراكز لمتقاضي بيف الجيراف، إضافة إلى معيد فيرا بكالية 1980سنة 

نيكيكرؾ كالمشيكر بعممياتو لصالح األحداث كالمجرميف المبتدئيف، حيث يتـ 
بمكجب اتفاقية مع المحاكـ المختصة عدـ متابعة الجاني إذا تـ تصالح بينو كبيف 

. المتضرر

 تشمؿ ىذه البدائؿ عدة مؤسسات قانكنية استحدثيا الفكر :البدائل المستحدثة -3
 :الجنائي، نخص بالذكر منيا كىي الكساطة الجنائية كالمصالحة الجنائية

ىي كسيمة حديثة لفض النزاعات الجنائية بفرض عقكبات خارج  : الوسالة الجنائية- 
، كيراد بيا إيجاد حؿ ثالث بيف الحفظ كبيف المتابعة، خاصة عندما 1دائرة القضاء

يتعمؽ األمر بالجرائـ البسيطة كجرائـ األسرة كالمنازعات المتعمقة بالجكار كاالعتداءات 
. الخفيفة 

فنظاـ الكساطة أخذ بو المشرع الفرنسي كصكرة مف صكر الصمح باعتباره 
إحدل كسائؿ مكافحة ظاىرة اإلجراـ الجماعي بالمدف كاإلجراـ البسيط كالحد مف قرارات 

فيك نظاـ يعتبر إلى حد ما نكع مف التصالح الذم يقـك عمى مبدأ . األمر بالحفظ
. 2كتحديد مسؤكلية الجاني التفاكض لمكصكؿ إلى تعكيض عادؿ بيدؼ جبر الضرر
 التي أخذت بيا فرنسا 3كما أف نظاـ الكساطة يتخذ أشكاؿ مختمفة ككساطة الحي

                                                 
1
. 92لطيفة الميداتي، مرجع سابؽ، ص -  

2
، سنة 9، مقاؿ منشكر بمجمة الممؼ، العدد "العدالة التصالحية في منظكمة المسطرة الجنائية: "محمد أعراب-  

. 164، ص 2006
3
ىناؾ مف اعتبر كساطة الحي مف أنكاع البدائؿ المجتمعية ، كىناؾ مف اعتبرىا كنكع مف البدائؿ : لئلشارة -  

. المستحدثة  
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، كيعيد بيذه الكساطة إلى  كبمجيكا، حيث يقـك ىذا النظاـ عمى المصالحة بيف الخصـك
مجمكعة مف األشخاص الذيف ينتمكف إلى الحي نفسو الذم ارتكبت فيو الجريمة 

أما نظاـ الكساطة المجتمعية . المتكسطة الخطكرة، كالسرقة الصغرل كنزاعات الجكار
فيقصد بيا دكر المجتمع في عبلج الجريمة كحؿ مشاكمو بنفسو، كذلؾ باستغنائو عف 

كىذا االختيار تتبناه نظرية جديدة . المجكء لمنظـ القانكنية التي تككف غالبا غير مناسبة
في مجاؿ السياسة الجنائية التي تحاكؿ تجاكز مختمؼ األجكبة الرسمية كالقانكنية 
لمجريمة كتضع عمى عاتؽ المكاطنيف في إطار التضامف كاإلخاء مسؤكلية التفكير 

كقد أخذت بيذا النظاـ . 1كالمساىمة في إيجاد حمكؿ لممشاكؿ التي نتجت عنيا الجريمة
كؿ مف الكاليات المتحدة األمريكية ككندا في سياستيما العقابية، كذلؾ بيدؼ يرمي إلى 
تكفير سبؿ التصالح بيف الجاني كبيف الضحية، كمف إيجابيات ىذه التجربة اإلسياـ في 

كيبدك أف تكفر ىذا النكع مف البدائؿ المجتمعية . الحد مف تكدس القضايا عمى القضاء
يقتضي تكفر البمد عمى نظاـ سياسي يرسخ المشاركة عف طريؽ فتح المجاؿ لكؿ 

.  2المكاطنيف في صياغة التنمية

فيقصد بيا ذلؾ العقد الذم ينيي بمكجبو المتعاقديف : المصالحة الجنائية- 
نزاعا يتخمى فيو كؿ منيما عف جزء مف مطالبو، فيي نمط قديـ لفض النزاعات بيف 

كتمتاز ىذه المسطرة بالمركنة كالسرعة كالبساطة كالمجانية إضافة إلى . األشخاص
السرية في اإلنجاز، حيث يتـ إجراء الصمح مف قبؿ األطراؼ نفسيا أك مف طرؼ 
القاضي في إطار مسطرة قضائية، عمما بأف ىذه المسطرة تتناكؿ باألساس فقط 

 .    3القضايا البسيطة التي ال تترؾ أم آثر سيء

تمظظي اللعق ات البدرمة عع  لع التنظ المما بة لبا  : المطمب الثاام
                                                 

1
.  74مرجع سابؽ،  ص : محي الديف امزازم-  

2
، بحث لنيؿ -" دراسة كثائقية كميدانية–البدائؿ التربكية لمعقكبات الحبسية قصيرة المدة : " عبد اهلل احمد أبك إياد-  

. 104، ص 2009دبمـك الدراسات العميا المتخصصة في عمـك التربية سنة 
3
، السياسة "السياسة الجنائية االجتماعية كالعدالة التصالحية كالطرؽ البديمة لحؿ النزاعات: "مصطفى حممي-  

.  389، ص 2005، 4الجنائية بالمغرب كاقع كآفاؽ، العدد 
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ثمة بعض األنظمة القانكنية تسعى إلى تفادم العقكبات السالبة لمحرية الشيء 
الذم قد ينشأ عنو الخمط بينيا كبيف العقكبات البديمة، كمف أجؿ التمييز بينيا كبيف 

بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية، سنتناكؿ دراسة أكجو التشابو كاالختبلؼ بيف العقكبات 
. البديمة كىذه األنظمة

العقوبات البديمة والتدابير الوقائية : اليقرة األولى

ال أحد يجادؿ في ككف العقكبات البديمة كالتدابير الكقائية يتشابياف في كجكه 
عديدة كيختمفاف في الكثير أيضا، كيتجمى ىذا التماثؿ في أف كمييما يعمؿ مف أجؿ 

إيجاد عبلج لآلثار السمبية الناجمة عف تطبيؽ العقكبة السالبة لمحرية، مثؿ السعي إلى 
إنقاذ الجاني مف كضعيتو اليائسة كاالنتقاؿ بو إلى كضعية سميمة، كتأىيؿ قدراتو العقمية 

. 1كفتح باب اإلدماج في المجتمع الذم ينتمي إليو

أيضا، نجد كجو التشابو في خضكع كمييما إلى ثكابت ال محيد عنيا مثبل مبدأ 
الشرعية الذم يكجب استناد الحكـ إلى أساس نص تشريعي، كالعمؿ بمبدأ القضائية 
الذم يمـز بإجراء المحاكمة كفقا لقكاعدىا القانكنية ككذا األخذ بمبدأ الشخصية الذم 

.  يقر الجزاء عمى مرتكب الجـر كحده

كتجب اإلشارة ىنا إلى أف العقكبة البديمة كالتدبير الكقائي يحظياف أيضا 
باإلمكانية نفسيا تمكنيما مف إخضاع مقتضياتيما إلى المراجعة أك التعديؿ الجزئي أك 

.  الكمي

أما مف حيث أكجو االختبلؼ، فإف معالمو نجدىا في خصائص العقكبة البديمة 
ذا ما عمقنا بحثنا في ىذا االتجاه سنستنتج أف أساس العقكبة البديمة  كالتدبير الكقائي، كا 

يكمف في العقاب الذم يتـ إقراره في حؽ مف ارتكب الجـر لكف ليس بغاية التضييؽ 
عادة إدماجو في المجتمع نما بيدؼ إصبلحو كا  بينما التدبير الكقائي ال يعتبر . عميو كا 

                                                 
1
.   181أيمف رمضاف الزيني، مرجع سابؽ، ص -  
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نما ىك إجراء  عقكبة يجب إيقاعو عمى الشخص بسبب ارتكابو لجريمة مف الجرائـ، كا 
أراد بو المشرع أف يككف بمثابة احتياط في مكاجية أم طارئ يتسبب فيو الشخص 

المشبكه مف أفعاؿ شائبة في المستقبؿ، كالغاية مف ذلؾ ىك حماية المجتمع مف خطكرة 
صبلحو بقصد إعانتو عمى استرداد  ما بعبلجو كا  الجاني، كذلؾ إما بالتحفظ عميو كا 

. 1مكانتو كدكره في المجتمع

أما مف حيث المدة، فالعقكبة البديمة قد تتعدد مدتيا في حد أدنى أك في حد 
أقصى، بمعنى أف لمقاضي سمطة تقديرية في إقرار المدة التي يراىا مناسبة لكؿ حالة، 
أما التدبير الكقائي، فبل تحدد مدتو ألنو مجرد تدبير يتخذ أساسا لمكاجية خطكرة الفعؿ 

الجاني الكامف في شخص المنحرؼ نفسو كأف ىذه المدة قد تنتيي بزكاؿ مدة 
. 2الخطكرة

 

 

 

العقوبات البديمة وبدائل الدعوى العمومية : اليقرة الثانية

قد نجد أنفسنا مرة أخرل في مكاجية إشكاؿ آخر ناجـ عف الخمط بيف بدائؿ 
. العقكبات السالبة لمحرية كبيف أنظمة متشابية كبدائؿ الدعكل العمكمية

فإذا كانت العقكبات البديمة حسب التعريؼ المتداكؿ ىي تمؾ الجزاءات التي 
يضعيا المشرع تحت تصرؼ القاضي لكي يجعميا تحؿ محؿ العقكبات السالبة لمحرية 

قصيرة المدة، أم بمعنى آخر تمؾ اإلجراءات الجنائية المتخذة كاألحكاـ القضائية 
                                                 

1
، 2002،  مطبعة النجاح الجديدة،  طبعة -" القسـ العاـ–شرح القانكف الجنائي المغربي : "عبد الكاحد العممي-  

. 448ص 
2
.   183أيمف رمضاف الزيني، مرجع سابؽ، ص -  
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الصادرة التي ال تستيدؼ سمب حرية المحكـك عميو، عكس بدائؿ الدعكل العمكمية 
التي يفترض فييا أف ال تفضي إلى اتخاذ أم إجراء جنائي ألنيا بدائؿ تسبب في 
انقضاء الدعكل العمكمية، فيي تعد بمثابة مرحمة أخيرة مف مراحؿ تطكر منظكمة 

كما أف . العقاب، كذلؾ لما ليا مف ارتباط بسياسة الحد مف اإلجراـ كالحد مف العقاب
بدائؿ الدعكل العمكمية، ىي أكثر اتساعا كعمكمية بالمقارنة مع بدائؿ العقكبات السالبة 

لمحرية، كالدليؿ عمى ذلؾ، أف ىذه األخيرة تنصب عمى عقكبة محددة كترمي إلى 
استبعادىا عكس بدائؿ الدعكل العمكمية فيي تسعى إلى تفادم أم إجراء جنائي يتخذ 

. في حؽ الضحية كعنصر فاعؿ في تفعيؿ ىذا اإلجراء ضد الجاني

كنتيجة لآلثار السمبية لمعقكبة الحبسية قصيرة المدة كما تثيره مف مشاكؿ عمى 
صعيد الفرد كاألسرة أك عمى صعيد المجتمع، فقد حدث تحكؿ في السياسات التشريعية 

 اتجاه البحث عف بدائؿ مبلئمة تستطيع بيا أف مكاآلراء الفقيية، كاتجيت األنظار ؼ
تحقؽ المكازنة بيف مختمؼ األغراض األساسية لمعقكبة كىي التأىيؿ كاإلصبلح كالردع، 
كما أف ىذه البدائؿ متعددة إال أنيا تختمؼ مف تشريع إلى آخر كفقا لممنظكر الخاص 

.  السياسة الجنائية الخاصة بوتبكؿ تشريع كتبعا لممعطيا

كمف ىذا المنطمؽ، سنقـك بدراسة أىـ أنكاع بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية في 
التشريعات المقارنة، كما أننا سنتطرؽ إلى مكقؼ المشرع المغربي منيا في الفصؿ 

. المكالي
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: انفصم انثاَٙ

بدائم انعقٕباث انسانبت نهحسٚت قصٛسة انًدة فٙ 

انقٕاٍَٛ انًقازَت ٔانقإٌَ انًغسبٙ 
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بعد ىذا العرض التفصيمي لمجمؿ اآلثار المترتبة عف تنفيذ العقكبة الحبسية 
القصيرة المدة، كاالنتقادات التي اعتبرت ىذه العقكبة ال رادعة لمجرائـ المتفشية كال 
تساىـ بالتالي في معالجة ظكاىرىا كتقكيـ سمكؾ المجـر ككذا حمايتو مف كيبلت 

نعتقد أنو حاف الكقت لئلدراؾ بأف اإلصبلح القكيـ كالناجع . كمخاطر الجنكح اإلجرامي
. يستدعي، التفكير كالبحث عف بدائؿ ليذه العقكبة الحبسية قصيرة المدة

كتأسيسا عمى ما سبؽ، نرل أف السياسة الجنائية المغربية عمييا ىي األخرل 
رككب ىذا الخيار عمى غرار الدكؿ التي سبقتنا في ىذا المضمار كحصدت نتائج 

. مرضية في مكاجية مساكئ العقكبة السالبة لمحرية قصيرة المدة

كمف خبلؿ ىذا الفصؿ، سنحاكؿ دراسة بعض نماذج البدائؿ العقكبات السالبة 
، ثـ (المبحث األول)لمحرية قصيرة المدة التي تبنتيا بعض التشريعات الغربية كالعربية

سنتطرؽ الحقا إلى مكقؼ التشريع المغربي مف ىذه البدائؿ كمدل إمكانية استيعابو ليا 
(. المبحث الثاني)في إطار سياستو الجنائية 
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فٙ انخشسٚع ــت بدائــــم انعقٕباث انسانبـــــت نهحس٘:  انًبحث األٔل

 انًقازٌ

في ىذا المبحث، سكؼ نتناكؿ أىـ بدائؿ العقكبات في ضكء التشريع المقارف، 
ككذا  (الملمب األول)كذلؾ مف خبلؿ دراستنا لبدائؿ العقكبات في المنظكر التقميدم 

(. الملمب الثاني)بدائؿ العقكبات في السياسات الجنائية الحديثة 

 دائك اللعق ات ووف المتنقر التعقمظدد  : المطمب األول

 بعرؼ الفكر الجنائي التقميدم عددا مف بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية تتناس
مع تطكر الجريمة كنظرة المشرع الجنائي إلى الشخص الجاني كطريقة إدماجو في 

 كاالختبار )اليقرة األولى(المجتمع، فانحصرت ىذه البدائؿ أساسا في نظاـ شبو الحرية 
 .)الثالثة اليقرة(، العمؿ مف أجؿ المنفعة العامة )اليقرة الثانية(القضائي 

نظام شبه الحرية : اليقرة األولى

ظير نظاـ شبو الحرية في مرحمة مف مراحؿ تطكر السياسة الجنائية   
الحديثة ككانت الغاية مف ظيكره ىي البحث عف بديؿ لمعقكبة الحبسية ذات المدة 

ككانت أكؿ بداية ليذا النظاـ في ايرلندا في النصؼ الثاني مف القرف التاسع . القصيرة
عشر، كيكمف مضمكنو في تمكيف المحكـك عميو مف االستفادة مف المتابعة في حالة 

.  1سراح شرط إثبات حسف سمككو

                                                 
1
 - Stanislaw Plawski : " la semi-liberté". Rev.sc.crim.drt.pén.comp.n°1-Janvier-Mars 

1985.p15-16. 
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 كنظرا لؤلىمية التي يكتسييا ىذا النظاـ بالمقارنة مع األنظمة العقابية 
. المماثمة، نرل لزاما التعرض إليو في ضكء بعض التشريعات التي أخذت بو

 

 :التشريع السويسري -

ثمة نظاميف في التشريع السكيسرم، نظاـ شبو الحرية كييدؼ إلى تييئ كؿ 
الفرص مف أجؿ إعداد المحكـك عميو لمحياة خارج السجف، كذلؾ مف خبلؿ تأىيمو 

كنظاـ شبو االعتقاؿ كىك نظاـ ييـ . كتيسير إدماجو داخؿ مجتمعو بعد إطبلؽ سراحو
 مكرر مف القانكف 37العقكبات القصيرة المدة التي تفكؽ ثبلثة أشير عمبل بالفصؿ 

كىذا اإلجراء مخصص فقط لممحكـك عمييـ الذيف لـ يعرفكا الحبس . الجنائي السكيسرم
  .1كمف شأنو تفادم االعتقاؿ الذم يحكؿ دكف استمرار الحياة العادية لمسجيف

 : التشريع اليرنسي -

:  مف قانكف المسطرة الجنائية الفرنسي نظاـ شبو الحرية723عرفت المادة  
إلحاؽ المحكـك عميو بعمؿ في خارج المؤسسة العقابية كفقا لذات األكضاع التي "بأنو 

يعمؿ فييا العماؿ األحرار كدكف خضكع لرقابة مستمرة مف جانب العامميف في 
كيتضح . "المؤسسة العقابية مع إلزامو بالعكدة إلييا كؿ مساء كتمضية أياـ العطؿ فييا

شطر يمضيو خارج : مما سبؽ، أف ىذا النظاـ يقسـ حياة المحكـك عميو إلى شطريف
المؤسسة السجنية، كالشطر الثاني يمضيو داخؿ المؤسسة كيخضع كباقي السجناء إلى 

. 2كؿ االلتزامات المرتبطة باإلجراءات العقابية

 كلئلشارة، فإف نطاؽ تطبيقو يقتصر فقط عمى المحكـك عمييـ بعقكبة الحبس 
كمف مزايا ىذا النظاـ ىك تمكيف المحكـك عميو مف متابعة دراستو أك . القصيرة المدة

                                                 
1
. 78لطيفة الميداتي، مرجع سابؽ، ص -  

2
. 576محمكد نجيب حسني، مرجع سابؽ، ص -  
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االستفادة مف تككيف ميني أك عبلج طبي أك السماح لو بالمشاركة في شؤكف الحياة 
كيعكد لقاضي تطبيؽ العقكبة كحده حؽ تحديد القكاعد الخاصة بكؿ محكـك . العائمية

عميو لتنفيذ االلتزامات التي تممييا مقتضيات ىذا النظاـ كفي حالة إذا لـ يحتـر المعني 
. باألمر ىذه القكاعد، يحؽ لقاضي تطبيؽ العقكبة مراجعة اإلجراء كتكقيفو

االختبار القعائي : اليقرة الثانية

ىذا، كاستكماال لما أكردناه سابقا، نرل لزاما عمينا أف نتطرؽ إلى مكضكع 
طالما استأثر باىتماـ رجاؿ القانكف، كلفت انتباىيـ كىك مكضكع نظاـ االختبار 

فيذا النظاـ ظير في البدء في الدكؿ األنجمكساكسكنية، ككاف يقـك عمى مبدأ . القضائي
حاز أىمية بالغة في السياسة الجنائية الحديثة، كيتمثؿ أساسا في مبدأ تفريد المعاممة، 

.  1أم اختيار التدبير األكثر مبلئمة مع شخصية الجاني كعدـ ربطو بخطكرة الجـر

كلتكضيح ىذه الصكرة أكثر، نقكؿ إنو نظاـ يستند إلى فكرة اإلفراج عف 
السجيف مف دكف تعريضو إلى عقكبة تتخذ في حقو بمكجب حكـ قضائي، كالمراد مف 
ىذا النظاـ ىك إخضاع الجاني إلى تجربة االختبار لمدة تحدد قانكنا تحت إشراؼ 
ضابط لبلختبار تناط بو ميمة تقديـ العكف إلى الجاني كتكجيو سمككاتو كمساعدتو 

عمى االندماج في حياة المجتمع بعيدا عف أم عارض أك حادث يقكده إلى االصطداـ 
. 2بسمطة القانكف

كالجدير بالذكر، أف إقرار ىذا النظاـ يندرج ضمف السمطات التقديرية المخكلة 
لممحكمة بمكجب القانكف، كبناء عمى ما يعرض عمى أنظارىا مف تقارير تتضمف 

                                                 
1
، الناشر الدار العممية "أصكؿ عمـ اإلجراـ كالعقاب في الفقييف الكضعي كاإلسبلمي: "محمد أحمد المشيداني-  

. 187، ص 2002الدكلية كدار الثقافة، الطبعة األكلى، سنة 
2
  -William G. Bridge : «les substituts aux courtes peines d’emprisonnement aux 

Etats-Unis d’Amérique », Rev. S.C, et droit pénal comparé, avril- juin 2001, p. 

535.  
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ف كاف ذلؾ، يحكؿ دكف مراعاة بعض 1معطيات كافية تتعمؽ بشخص المتيـ ، كا 
الشركط كااللتزامات التي يقرىا المشرع كيضعيا كحد أدنى تستكجب أخذىا باالعتبار 

. كاستيفائيا مف طرؼ المستفيد مف االختبار المذككر

 2شرول تلبيق نظام االختبار القعائي- أ

ككما جرل بو الحاؿ في كؿ األنظمة المشابية، فإف نظاـ مراقبة السمكؾ 
: يخضع لشركط تحدد نطاؽ تطبيقاتو، كىذه الشركط ىي

ال تجكز مراقبة سكل سمكؾ الجاني، ألنو ىك كحده المعني : الشرل األول 
. كالمسؤكؿ عف تعيداتو

عدـ األخذ بعيف االعتبار السكابؽ القضائية لمجاني، كأف : الشرل الثاني
. العقكبة نفسيا ممكف النطؽ بيا عدة مرات إذا اعتبرتيا المحكمة ضركرية 

لممحكمة كحدىا سمطة النطؽ بالعقكبة كلمقاضي كحده صبلحية : الشرل الثالث
 ىك االلتزاـ بالقانكف داألمر بتطبيقيا كمراقبة تنفيذىا، كليس لممحكـك عميو إال خيار كاح

بداء االستعداد لبلنخراط بإيجابية في الحياة  كالبرىنة باألفعاؿ عمى حسف سمككو كا 
. االجتماعية

كتأسيسا عمى ما سبؽ، نخمص إلى أف نظاـ االختبار القضائي ىك إجراء مف 
إجراءات معالجة الجنكح في كسط حر، كذلؾ بتسخير الجياز اإلدارم كأعكانو لتقديـ 

.  كتصحيحياق لممحكـك عميو كمساعدتو عمى ضبط سمككاتةالرعاية البلـز

صور االختبار - ب

                                                 
1
. 269أيمف رمضاف الزيني، مرجع سابؽ، ص -  

2
  -Travail et prison : séances des 8 et 9 décembre 1987, p. 88. www.senat.fr   

http://www.senat.fr/


 38 

القى نظاـ االختبار القضائي قبكال مف قبؿ بعض التشريعات التي استساغت 
مضامينو كذلؾ لقناعتيا بو، كمع ذلؾ فقد تباينت مكاقؼ ىذه التشريعات حكؿ الطريقة 
التي يجب إتباعيا في تطبيؽ ىذا النظاـ االختبارم، كما اختمفت نظرتيا حكؿ الكيفية 
التي يتعيف بيا مسايرتيا إلرغاـ المحكـك عميو بالكفاء بااللتزامات التي عقدىا عمى 

: كلئلشارة، فإف ليذا النظاـ صكرتيف اثنتيف. نفسو إباف فترة اجتيازه ليذا االختبار

     :1قبل ثبوت اإلدانة- 1

كنجد تطبيقاتيا عند بعض المحاكـ الفيدرالية بالكاليات المتحدة األمريكية 
حيث يخضع المحكـك عميو الختبار دقيؽ كعميؽ لفترة  بخصكص المجرميف األحداث،

زمنية محدكدة، مع متابعة صارمة ليذه العممية إلى أف تتبيف نتائج االختبار كيتحسف 
ىك عدـ معاقبة المحكـك عميو إذا تأكد  لكف ما يؤخذ عمى ىذا النظاـ،. سمكؾ المنحرؼ

. فشمو أثناء فترة االختبار كذلؾ لفكات كقت مديد عمى تاريخ ارتكاب الجريمة

: بعد ثبوت اإلدانة- 2

يتجمى ذلؾ في قياـ القاضي بعد ثبكت إدانة الجاني، باالمتناع عف النطؽ 
عطاء الفرصة لمجاني الجتياز االختبار القضائي المحدد المدة  بالعقكبة لمدة معينة، كا 

، كباإلمكاف القكؿ أف استصدار 2مع إرغامو عمى تنفيذ ما التـز بو خبلؿ فترة االختبار
                                                 

1
، 1، المجمة الجنائية القكمية، العدد "التخطيط لمدفاع االجتماعي في مجاؿ اإلصبلح العقابي: "أحمد عبد العزيز األلفي-  

. 388، ص 1971، مارس 14المجمد 
2
: 44-132حدد المشرع الفرنسي االلتزامات عمى سبيؿ الحصر المنصكص عمييا في المادة -  

« Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes : 

1- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social 

désigné ; 

2- Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou 

documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de 

l’exécution de ses obligations ; 

3- Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ; 

4- Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement 

dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ; 

5- Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout 

déplacement à l’étranger et, lorsqu’il est de nature à mettre obstacle à l’exécution de 

ses obligations, pour tout changement d’emploi ou de résidence ».   
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كمراعاة  الحكـ باإلدانة كالعقكبة غالبا ما يدفع بقكة الجاني إلى تحسيف سمككو،
. االلتزامات المفركضة عميو

العمل من أجل المنيعة العامة : اليقرة الثالثة

يعد العمؿ مف أجؿ المنفعة العامة، مف أىـ بدائؿ العقكبات الحبسية القصيرة 
حيث يتعيد المحكـك عميو . 1المدة، التي يتـ المجكء إلييا كحؿ لمساكئ ىذه األخيرة

تعيدا ممزما بالقياـ بخدمة المصمحة العامة مقابؿ عدـ الزج بو في السجف، كقد أخذت 
، ثـ تبعتيا 1972بيذا البديؿ أكثر مف بمد كبريطانيا التي تعد أكؿ بمد اعتمده سنة 

، ثـ فرنسا ككندا كسارت عمى مسيرتيـ بعض البمداف العربية 1976لكسمبكرغ سنة 
 .2كمصر كتكنس

:  في بمديف محدديف ىما فرنسا كمصراكفي ىذا الصدد، سنحصر دراستنا ىف

، سار مشرعيا عمى منكاؿ بعض البمداف التي أدخمت تعديبلت فرنساففي 
عمى نظاميا الزجرم، كلجأت إلى بديؿ الخدمة مف أجؿ المصمحة العامة، كذلؾ 

1983 يكنيك 10بمقتضى قانكف 
، حيث بادر المشرع الفرنسي بالتنصيص عمى ىذا 3
 مف القانكف الجنائي الفرنسي 5-3-41 إلى 1-3-43النكع مف العقاب بمكجب المكاد 

القديـ، معتبرا إياه بمثابة عقاب مكقكؼ التنفيذ، بيد أف األمر لـ يقؼ عند ىذا الحد، 
، كالتي نصت 1983فسرعاف ما صدر قانكف جديد ىك القانكف الجنائي الفرنسي لسنة 

                                                 
1
 دراسة مقارنة في دكلة –بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية قصيرة المدة : "جاسـ محمد راشد الخديـ العنتمي-  

. 225، مرجع سابؽ، ص -"اإلمارات العربية المتحدة كمصر كفرنسا
. 225 ك224أيمف رمضاف الزيني، مرجع سابؽ، ص      - 

2
، 24، مجمة اإلشعاع، العدد "بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية الشغؿ مف أجؿ المنفعة العامة: "بكجمعة الزنانكي-  

.  92، ص 2001دجنبر 
3
  - Ludovic Fossey : « le travail d’intérêt général en droit français », site 

www.republic.français.fr.    

http://www.republic.fran�ais.fr/
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مقتضياتو عمى تطبيؽ ىذه العقكبة كعقكبة أصمية بديمة لمعقكبة السالبة لمحرية قصيرة 
. المدة

كبذلؾ، يككف التشريع الجنائي الفرنسي قد حسـ األمر عمى نحك نيائي، بعد 
 المتعمقة بجرائـ 131-8أف خصص ليذه العقكبة بمقتضى ىذا القانكف الجديد المادة

 لمتنصيص عمى عدـ إمكانية 4 ك3 ك1 في فقرتيا 131-9الجنح، كما خصص المادة 
الجمع بيف ىذا البديؿ العقابي كبيف العقكبة الحبسية، كاعتبر العقكبة البديمة كعقكبة 

.  مف القانكف الجنائي132-54 ك131-17تكميمية لبعض الجرائـ بمكجب المادتيف 

:  قواعد تلبيق العمل من أجل المنيعة العامة -

إف الخدمة مف أجؿ المصمحة العامة تخضع كأم عقكبة لقكاعد تكجب التقيد 
بيا، فيذا النكع مف العقكبة ال تطبؽ إال إذا استكفى الجاني شركطا يسطرىا القانكف، 

: 1كليذا نجد أف المشرع الفرنسي اشترط ما يمي

ضركرة كجكد جريمة معاقب عمييا بالحبس؛  -

مكافقة المحكـك عميو عمى القياـ بالخدمة مف أجؿ المصمحة العامة  -
كالتعيد بتنفيذىا كعدـ اإلخبلؿ بيذا التعيد، كينبغي أف يتـ ذلؾ بحضكره 

 . سنة18 كبيف 16الفعمي، كأف يتراكح عمر المحكـك عميو ما بيف 

إلزاـ المحكـك عميو بالقياـ بعمؿ بدكف مقابؿ لصالح جمعية أك مؤسسة  -
 240 ساعة كال تزيد عف 40عمكمية، بحيث ال تقؿ مدة العمؿ عف 

ساعة كيتـ تنفيذ ىذا العمؿ خبلؿ المدة المحددة مف طرؼ المحكمة، 
 . شيرا18شرط أال تتجاكز 

                                                 
1
.  مف القانكف الجنائي الفرنسي131-8انظر المادة -  
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فكض المشرع لقاضي تطبيؽ العقكبات صبلحية كضع منيج يحدد فيو  -
 التدابير كااللتزامات ةطريقة ككيفية تنفيذ ىذه الخدمة العامة، مع مراعا

.المنصكص عمييا في القانكف
1      

كتجب اإلشارة ىنا إلى أف أية مخالفة لمقتضيات ىذا اإلجراء، يسمح لمقاضي 
 مف القانكف الجنائي الفرنسي، 434-42الحكـ بالعقكبة المنصكص عمييا في المادة 

.  فرنؾ200.000حيث تتحدد مدة الحبس في سنتيف، كمبمغ الغرامة في 

 كالذم ارتأينا أف نشير إليو مف باب المقارنة، فيك التشريع المصريأما عف 
حيث أقر أيضا . أيضا ال يختمؼ عف باقي التشريعات التي سارت في ىذا المنحى

الخدمة مف أجؿ المصمحة العامة، كاعتبرىا بديبل لمعقكبة السالبة لمحرية قصيرة المدة 
 مف قانكف العقكبات 18كىكذا، خصص ليذا البديؿ المادة . 2كبديبل لئلكراه البدني

المصرم، كلعؿ الغاية مف ىذا التنصيص ىك تجنيب المحكـك عميو سمبيات العقكبة 
: الحبسية، لكنو اشترط لتحقيؽ ىذه الغاية ما يمي

أف يككف الحكـ الصادر في حؽ الجاني بالحبس بسيطا، أما إذا ارتبطت  -
. عقكبة الحبس باألشغاؿ ففي ىذه الحالة ال يجكز األخذ بيا

 .أف ال تتعدل مدة الحبس ثبلث أشير -

                                                 
1
 مف نفس القانكف فنص عمى التزامات 132-55 مف القانكف الجنائي الفرنسي كالمادة 131-22انظر المادة -  

: كىي
استجابة المحكـك عميو لطمبات االستدعاء بالحضكر التي يصدرىا قاضي تطبيؽ العقكبة أك ضابط -     أ

. االختبار
. إخضاع المحكـك عميو لمفحكصات الطبية المفركضة عميو-    ب
. ضركرة حصكؿ المحكـك عميو عمى إذف مسبؽ مف قاضي تطبيؽ العقكبة قبؿ مغادرتو لمحؿ اإلقامة-    ج
حاطتو بكافة المعمكمات المتعمقة بتنفيذ العقكبة-     د . ضركرة استقباؿ ضابط االختبار كا 

2
، 1988العقكبة السالبة لمحرية قصيرة المدة كبدائميا، مركز البحكث القانكنية، بغداد، : "أحمد نصيؼ الحديثي-  

.  89ص 
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كما أخذ المشرع المصرم بالعمؿ مف أجؿ المنفعة العامة كبديؿ لئلكراه 
البدني، ألف ىذا اإلكراه يقتضي سمب حرية المحكـك عميو خبلؿ مدة محددة كغالبا 
تككف قصيرة، كلقد فضؿ المشرع المصرم استبعاد اإلكراه البدني كتعكيضو ببديؿ 

يجنب المحكـك عميو مساكئ العقكبة السالبة لمحرية قصيرة المدة أال كىك العمؿ مف 
 مف القانكف 523 إلى المادة 520أجؿ المنفعة العامة، كنظمو في المكاد مف المادة 

:   ، ككضع ليا الشركط التالية1الجنائي المصرم

يجكز لممحكـك عميو، بطمب مف النيابة العامة استبداؿ اإلكراه البدني  -
بعمؿ يدكم أك صناعي؛ 

أف يقـك المحكـك عميو بيذا العمؿ مف دكف مقابؿ كذلؾ لصالح إحدل  -
 الجيات الحككمية أك البمديات؛ 

يتـ تعييف األعماؿ التي يجكز لممحكـك عميو القياـ بيا بقرار يصدر مف  -
الكزير المختص، إذ ال يكجد قاضي تطبيؽ العقكبة كما عميو الحاؿ في 

 فرنسا التي أسندت لو مياـ مراقبة تطبيؽ العقكبة؛

                                                 
1
:  مف القانكف الجنائي المصرم 520تنص المادة -  

لممحكـك عميو أف يطمب في أم كقت مف النيابة قبؿ صدكر األمر باإلكراه البدني إبدالو بعمؿ يدكم أك     " 
". صناعي يقـك بو

يشتغؿ المحكـك عميو في ىذا العمؿ ببل مقابؿ إلحدل الجيات الحككمية أك البمديات مدة : "521تنص المادة   - 
". مف الزمف مساكية لمدة اإلكراه التي كاف يجب التنفيذ عميو بيا

 كال يحضر إلى المحؿ المعد لشغمو، أك 520المحكـك عميو الذم تقرر معاممتو بمقتضى المادة : "522المادة     - 
يتغيب شغمو أك ال يتـ العمؿ المفركض عميو تأديتو يكميا ببل عذر تراه جية اإلدارة مقبكال يرسؿ عمى السجف 

". لمتنفيذ عميو باإلكراه البدني
يستنزؿ مف المبالغ المستحقة لمحككمة مف الغرامة كما يجب رده كالتعكيضات كالمصاريؼ : "523المادة     - 

".    مقابؿ شغؿ المحكـك عميو باعتباره مائة قرش عف كؿ يـك
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ال يجكز تشغيؿ المحكـك عميو خارج المدينة التي يكجد فييا مقر سكناه،  -
 ساعات يكميا 6كما تراعي ىذه األشغاؿ التكقيت الزمني المقرر في 

 بحسب حالتو الصحية؛

يكدع المحكـك عميو السجف كيخضع لئلكراه البدني في حالة مخالفتو  -
 مف القانكف الجنائي 522لبللتزامات المفركضة عميو بمكجب المادة 

 .المصرم

كيمكف القكؿ، أف الخدمة العامة ىي فرصة تتاح لممحكـك عميو، كتعد كسيمة 
لتنفيذ العقكبة، أما النيابة العامة فيي مطالبة بإبداء رأييا كما أف القاضي مطالب ىك 

. 1أيضا بعدـ حرماف المحكـك عميو مف مزاياىا

 دائك اللعق ات السالبة لمحررة وم السظاسقات اللتائظة  : المطمب الثاام
الحدرثة  

ساىـ التطكر التكنكلكجي في ظيكر عدد مف بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية، 
كما أف تطكر السياسات الجنائية الحديثة أدل إلى ظيكر بدائؿ أخرل، كنظرا لتعدد ىذه 

المراقبة اإللكتركنية : البدائؿ كتنكعيا، فإننا ارتأينا تناكؿ أىميا في ىذا المطمب كىي
اليقرة ( كتأجيؿ النطؽ بالعقكبة )اليقرة الثانية(، الغرامة اليكمية )اليقرة األولى(

 .)الثالثة

المراقبة االلكترونية : اليقرة األولى

تعددت كتنكعت في عصرنا أشكاؿ المراقبة القضائية، ففي الماضي كانت 
المراقبة تعتمد عمى كسائؿ تقميدية غير فعالة، تتمثؿ في المراقبة المصيقة لمجاني، غير 
أف ىذه المراقبة أبانت عف عجزىا في تحقيؽ غرضيا مما فتح الباب اتجاه نكع آخر 

. مف المراقبة تعتمد عمى التكنكلكجيا المتطكرة
                                                 

1
. 224جاسـ محمد راشد الخديـ العنتمي، مرجع سابؽ، ص -  
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 كلئلشارة، فإف تعبير المراقبة االلكتركنية مشتؽ مف التعبير الفرنسي 
surveillance électronique  االلكتركنية  أك اإلسكرةBracelet électronique

، حيث 1
تـ ابتكار جياز الكتركني يكضع في رجؿ أك يد المحكـك عميو بأمر مف القاضي 

الكتركني مركزم يكجد لدل السمطة  ىذا الجياز يتصؿ مباشرة بجياز المختص،
مثؿ ىذه . القضائية المعنية كيسمح لممراقب تتبع خطكات الجاني كمعرفة مكاف كجكده

، تضعو في كضع 2المراقبة ىي بمثابة نكع مف اإلقامة الجبرية المفركضة عمى الجاني
. ال يدع لو مجاال لممارسة حريتو إال داخؿ المجاؿ الذم يحدده لو القضاء

كتجدر اإلشارة إلى أف ىذا الجياز المبتكر، ظير أكؿ مرة في الكاليات 
 كىك معمكؿ بو عمى صعيد كؿ كالياتيا، ثـ أخذت بو 1980المتحدة األمريكية سنة 
 دجنبر 19 بمكجب قانكف 2000، كأيضا فرنسا منذ سنة 1994كندا كانجمترا منذ سنة 

 أف نسبة المحكـك عمييـ بالكضع تحت 2008، حيث تشير اإلحصائيات لسنة 1997
 معتقؿ، أما بالنسبة لسنة  3024أم يشمؿ  % 42.1المراقبة االلكتركنية بمغت 

 محكـك عميو بنظاـ 4297أم % 44، نجد أف ىذه النسبة قد ارتفعت كبمغت 2009
. 3الكضع تحت المراقبة االلكتركنية

كيبلحظ أف فرنسا قد استثمرت ىذه المراقبة اإللكتركنية كأداة بديمة ناجحة 
لمراقبة الجناة، كعمى الرغـ مف اختبلؼ النظـ القانكنية ليذه البمداف فيي تشترؾ 

. جميعيا في كضع شركط لمعمؿ بيذه المراقبة اإللكتركنية

                                                 
1
، دار النيضة العربية، "المراقبة االلكتركنية طريقة حديثة لتنفيذ العقكبة السالبة لمحرية خارج السجف: "عامر سالـ-  

. 10، ص2000الطبعة األكلى، سنة 
2
، مقاؿ منشكر بمجمة "الكضع تحت المراقبة االلكتركنية كبديؿ لمعقكبة السالبة لمحرية: "عبد السبلـ حسف رحك-  

. 49، سنة 152القضاء كالقانكف، العدد 
3  -Statistique mensuelle de la population écrouée et détenue en France. 

(www.justice.gouv.fr.)  

         

http://www.justice.gouv.fr/
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: 1شرول تلبيق المراقبة االلكترونية- أ

إف المراقبة االلكتركنية، كأم عممية أخرل ليا عبلقة بالمراقبة، تخضع لشركط 
.كمف دكنيا سيككف مف العسير ضماف حقكؽ المحكـك عمييـ

 ففي فرنسا عمى سبيؿ 2
: المثاؿ، لـ ينص نظاميا القانكني إال عمى شركط ثبلث كىي

. أال تتعدل العقكبة السالبة لمحرية الصادرة في حؽ الجاني سنة كاحدة: والأ

أف تقبؿ مف قبؿ المحكـك عميو كبحضكر محاميو، كفي حالة تعذر ذلؾ، : ثانيا
. يمـز نقيب المحاميف بتعييف محاـ يكاكب العممية في الزماف كالمكاف المحدديف

يتخذ ىذا اإلجراء بمبادرة مف قاضي تطبيؽ العقكبة أك بطمب مف النيابة : ثالثا
. العامة أك برغبة مف المحكـك عميو، كذلؾ كفقا لؤلحكاؿ القانكنية المتعارؼ عمييا

: عمانات وحقوق المحكوم عميه- ب

كعبلقة بما سمؼ، فإف تطبيؽ المراقبة االلكتركنية في حؽ المحكـك عميو، 
يجب أال تتـ إال كفقا لمضمانات كالحقكؽ التي خكليا لو المشرع بمقتضى النصكص 
القانكنية كلتكضيح ىذه الصكرة، نأخذ مثاؿ فرنسا، فمشرع ىذا البمد نص بصريح 
العبارة عمى الضمانات كالحقكؽ التي يجب احتراميا كالتقيد بيا أثناء إجراء عممية 

: المراقبة االلكتركنية، كمف ضمف ىذه الضمانات

إجراء ىذه المراقبة تحت اختيار كرضى المحكـك عميو كبحضكر : أوال 
. قمحامي

يجب أف يخضع تطبيقيا إلى قكاعد معينة، كال تخرج عف إطار احتراـ : ثانيا 
، أما فيما يخص ميمة المراقب، 1حقكؽ المعني باألمر كاحتراـ آدميتو ككرامتو اإلنسانية

                                                 
1
.  مف قانكف المسطرة الجنائية الفرنسي723-7انظر المادة -  

2
  -René Lévy: «  poursuivre et punir sans emprisonner », Edition la charte 2006.p78. 
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 بإعداد قفالمشرع الفرنسي ال يسمح لو بدخكؿ منزؿ المحكـك عميو دكف رضاه كما ألـز
. 2تقرير إذا تعذر عميو األمر

. عرضو عمى قاضي تطبيؽ العقكبة: ثالثا 

 باإلضافة إلى ىذه الضمانات أقر المشرع الفرنسي ضمانات أخرل لصالح 
المحكـك عميو كذلؾ رغبة منو في حماية سبلمة جسد حامؿ جياز المراقبة، كذلؾ 

الفرنسي عمى إلزاـ قاضي   مف القانكف الجنائي723-12بتنصيصو بمقتضى المادة 
تطبيؽ العقكبة بتعييف طبيب كؼء ميمتو تفحص الجياز االلكتركني كالكقكؼ عند 

.  3صبلحيتو

: آلية تنييذ المراقبة االلكترونية عمى المحكوم عميه- ج

مف البدييي، أف كؿ إجراء مف ىذا القبيؿ يحتاج إلى آليات لمتنفيذ، كبإمكاننا 
القكؿ، أف المراقبة االلكتركنية ىي بدكرىا في أمس الحاجة كأم إجراء عممي إلى مف 

. سيناط بو تنفيذه، كمف ىنا يأتي طبعا دكر المشرؼ عمى ىذه العممية

المشرع الفرنسي فكض لقاضي تطبيؽ العقكبة ميمة  بالذكر، أف كالجدير
اإلشراؼ عمى سير تنفيذ المراقبة االلكتركنية، كذلؾ عف طريؽ المتابعة الدقيقة لسمكؾ 
المحكـك عميو كتحديد أماكف تكاجده، كما فكض لو صبلحية تعديؿ شركط ىذه المراقبة 

إذا اقتضى األمر ذلؾ، كعمينا أف ال ننسى دكر مكظفي إدارة السجكف، فيـ أيضا 
منخرطكف بحكـ كظيفتيـ في ىذه العممية، فالتنفيذ العممي كالمادم ليذه المراقبة يتكقؼ 

.  4ال محالة عمييـ فيـ مف يحرص عمى ربط االتصاؿ بحامؿ جياز المراقبة
                                                                                                                                               

1
.  الفقرة األخيرة مف قانكف المسطرة الجنائية الفرنسي723-7انظر المادة -  

2
ؼ .ج.ـ.ؽ723-9 مف المادة 4انظر الفقرة -  

3
ؼ .ج.ـ. ؽ723-12انظر المادة -  

4
  -Pierre Courrat : une première approche de la loi du 19 décembre 1997 relative 

au placement sous surveillance électronique, rev. Sc. Crim. drt.pén.Comp.n° 2, 

avril- juin 2001, p. 357.   
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جزاء خرق المراقبة االلكترونية  - د

تفترض المراقبة االلكتركنية قياـ المحكـك عميو بتنفيذ التزامات محددة تحت 
إشراؼ قاضي تطبيؽ العقكبة، فإذا أقدـ المحكـك عميو عمى أم سمكؾ مخالؼ لنظاـ 

زجرية  ففي ىذه الحالة، سيككف عرضة لتدابير المراقبة المفركض عميو بحكـ القانكف،
 كحده المخكؿ كتدخؿ في نطاؽ صبلحية كسمطة قاضي تطبيؽ العقكبة، فيذا األخير ق

لو حؽ سحب المراقبة االلكتركنية في حالة ثبكت أف المحكـك عميو أخؿ بالتزامات 
المراقبة، عمما بأف نظاـ المراقبة االلكتركنية ليس نظاما نيائيا، فيك مجرد نظاـ مرىكف 

باألىداؼ التي سطرت لو كمرىكف بمدل تنفيذ االلتزامات المفركضة عمى المحكـك 
.  1عميو

كفي ىذا السياؽ، نبلحظ أف المشرع الفرنسي أجاز إلغاء نظاـ المراقبة 
االلكتركنية في حاالت معينة، نذكر منيا حالة ما إذا تقدـ المحكـك عميو بطمب يمتمس 

فيو سحب قرار المراقبة االلكتركنية ألسباب تتعمؽ بحياتو الخاصة أك األسرية أك 
المينية، ككذلؾ في حالة ما إذا لـ يمتـز الخاضع ليذه المراقبة بتنفيذ التزاماتو أك 

صدرت في حقو أحكاـ جنائية جديدة، أك في حالة ما إذا أبدل المحكـك عميو رفضا 
. 2قاطعا لمتعديبلت المزمع إدخاليا عمى شركط تنفيذ المراقبة

 

 

الغرامة اليومية : اليقرة الثانية

 أشكاال متعددة، منيا نظاـ الغرامة اليكمية كىك بديؿ سارم ةيتخذ بديؿ العقكب
التطبيؽ في الجنح كالمخالفات، كيمجأ إليو في الجرائـ المعاقب عمييا بالحبس القصير 

                                                 
1
. ج الفرنسي. في الفقرة األخيرة مف ـ723-7المادة -  

2
 .ج الفرنسي. ؽ723-13 انظر المادة حدد المشرع خمس حاالت سحب قرار المراقبة االلكتركنية-  
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إف المجكء إلى ىذه العقكبة ىك أمر جارم كالغاية المتكخاة منو ىك تفادم ظاىرة  .المدة
.  االكتظاظ التي تعرفيا السجكف

كعقكبة الغرامة اليكمية ىي نظاـ قانكني يقـك عمى أساس إعطاء القاضي 
صبلحية إنزاؿ العقكبة عمى الجاني ثـ تحكيؿ ىذه العقكبة إلى غرامة مالية بعد القياـ 

. 1بتقكيـ لممدة الزمنية المحكـك بيا

كبديؿ " الغرامة اليكمية"كىكذا سار أغمب المشرعيف عمى نيج ىذا الخيار 
. لخيار االعتقاؿ الذم ثبت عدـ جدكاه كنفعيتو لمجاني كالمجتمع عمى السكاء

كقد ثبت في ذلؾ، أف ىؤالء المشرعيف الذيف تبنكا خيار الغرامة خاصة في 
الجرائـ ذات الطبيعة االقتصادية، ىـ بيذا كعكا حقائؽ المشاكؿ المطركحة، كقامكا 

. بتقكيـ لحالة الجاني مف الزاكيتيف االجتماعية كاالقتصادية

كمف الدكؿ التي أخذت بالغرامة اليكمية نذكر في ىذا الصدد، الدانمارؾ 
 .كالسكيد كىما دكلتاف متقدمتاف في مجاؿ السياسة الجنائية مقارنة بباقي الدكؿ األكربية
فقد جعؿ المشرع السكيدم الغرامة اليكمية كجزاء أكثر تطبيقا في التصدم لمقترفي 

. 2الجرائـ المتعمقة بالمخالفات كالجنح

 يكنيك 10أما المشرع الفرنسي فمـ يأخذ بيذا النظاـ إال بمقتضى قانكف 
1983

: ، حيث أخضع ىذه العقكبة لمشركط التالية3

                                                 
1
عبد اهلل درميش، بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية القصيرة المدة، مرجع سابؽ، مأخكذ مف احمد كنكف، مجمة -  

.  22، ص 1988، سنة 4الندكة، العدد 
2
  -Jean Marc Varaut : op. cit. p. 228. 

3
، مرجع -" دراسة كثائقية كميدانية–البدائؿ التربكية لمعقكبات الحبسية قصيرة المدة : " عبد اهلل احمد أبك إياد-  

.  863سابؽ، ص 
 -Christophe Paulin : « Manuel de droit pénal », Edition Litec-n° 2 ; p. 49. 
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 2000 يكما كمبمغ الغرامة الكاجب أداؤه 360عدـ تجاكز أياـ الغرامة  -
.فرنؾ فرنسي

1  

عدـ جكاز تطبيؽ ىذه العقكبة إال في الجنح المعاقب عمييا بالحبس دكف  -
 .الجنايات كالمخالفات

يجب عمى القاضي عند اختياره لمغرامة اليكمية التقيد  كتجب اإلشارة ىنا،
 :بالقكاعد التي سنيا المشرع، كمنيا

 .كجكب مراعاة ظركؼ الجريمة كمبلبستيا كمدل خطكرتيا -

كجكب مراعاة الكضعية المالية لممحكـك عميو انطبلقا مف مصدر دخمو  -
 .2كمف عبئو المالي

 مف 13-1-9كعميو، فإف ىذه العقكبة أصبحت سارية المفعكؿ تبعا لممادة 
كفي حالة المخالفة فإف القاضي لو كامؿ السمطة في المجكء . القانكف الجنائي الفرنسي

. إلى اإلكراه البدني في حؽ المخالؼ

كلئليضاح، فإف نظاـ الغرامة اليكمية قد تجاكز كؿ المآخذ المكجية إليو، 
غير . كالمتيمة إياه بككنو غير عادؿ كال يراعي بالخصكص الكضعية المادية لمجاني

أف ىذه المآخذ ال تجد عمميا ما يبررىا، فيي بالعكس تحث عمى المساكاة في تطبيؽ 
. ىذه العقكبة كذلؾ خبلفا لمعقكبة الحبسية التي دلت التجارب عمى تراكـ مساكئيا

تأجيل النلق بالعقوبة : اليقرة الثالثة

                                                 
1
، ص 1994، سنة يكنيك 36، مجمة المحاماة، عدد "العقكبة في الميداف الجنائي إلى أيف؟: "طيب محمد عمر-  

118 .
2
.  مف القانكف الجنائي الفرنسي132-22انظر المادة -  
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: التي ليا مف ىذا الباب خياريف يقـك ىذا النظاـ عمى أساس حكـ المحكمة
إعبلف مسؤكلية المتيـ بعد التثبت مف جريمتو أك تأجيؿ الحكـ بالعقكبة المناسبة، مما 
يساعد في تأىيؿ المتيـ اجتماعيا كالبرىنة عمى حسف سيرتو لتمكيف المحكمة مف إقرار 

.  1إعفائو مف العقكبة

كقد أخذ بيذا النظاـ المشرع الفرنسي بغية الحد مف أثر العقكبات السالبة 
:  صكر تخص نظاـ تأجيؿ النطؽ بالعقكبة كىي3لمحرية قصيرة المدة، كقد نص عمى 

التأجيل البسيل - أ

يقصد بو قياـ القاضي بإثبات ارتكاب الجريمة كنسبتيا إلى المتيـ، كلكف بدال 
مف أف يقـك بالنطؽ بالعقكبة أك العفك منيا، يقـك بتأجيؿ النطؽ بيا، كذلؾ كفقا لشركط 
معينة، كباستيفائيا يستطيع القاضي أف يأمر بتأجيؿ النطؽ بالعقكبة، شرط أال تتجاكز 

.  2مدة التأجيؿ سنة ابتداء مف تاريخ صدكر الحكـ بالتأجيؿ

التأجيل مع الوعع تحت االختبار - ب

-65 إلى 132-63نظـ المشرع الفرنسي تأجيؿ النطؽ بالعقكبة في المكاد 
 مف القانكف الجنائي الفرنسي، كقصر تطبيقيا فقط في الجنح كالمخالفات، كال 132

. يستفيد منيا سكل الشخص الطبيعي دكف المعنكم

كيمتقي االختبار القضائي مع تأجيؿ النطؽ بالعقكبة في أف المحكمة بدؿ مف 
الحكـ عمى المتيـ بالحبس أك غيره، فإنيا تأمر بأف يخضع ىذا المتيـ إلى فترة 

جراءات عميو التقيد بيا كالتي  اختبار، يمتـز خبلليا بما تحدده لو المحكمة مف تدابير كا 
يككف الغرض منيا ىك مساعدة المتيـ كتأىيمو اجتماعيا، كيتـ بذلؾ تأجيؿ النطؽ 

                                                 
1
، دار النيضة " نحك سياسة جديدة دراسة تحميمية تأصيمية مقارنة–تجزئة العقكبة : "عصاـ عفيفي عبد البصير-  

. 39، ص 2004العربية، 
2
.   مف القانكف الجنائي الفرنسي132-61 ك132-60انظر المادتيف -  
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كفي يـك ىذه الجمسة ينظر القاضي ما . بالعقكبة في حؽ ىذا المتيـ إلى جمسة أخرل
إذا كاف قد استفاد المتيـ مف فترة االختبار القضائي كتحسف سمككو ما بيف الجمسة 
األكلى كالثانية أـ ال، فتقرر تبعا لذلؾ، إما أف تعفيو مف العقكبة المقررة في القانكف، 
ما أف تحكـ عميو بيا، أك أف تؤجؿ النطؽ بالعقكبة مرة أخرل كفؽ الشركط المبنية  كا 

 مف القانكف الجنائي الفرنسي، عمى أف يتـ كؿ ىذا خبلؿ سنة 132-63في المادة 
. 1عمى األكثر

التأجيل مع اإللزام بالقيام بواجبات معينة، - ج

يقصد منو، أف عمى القاضي أال يكتفي بتأجيؿ النطؽ بالعقكبة بؿ أف يشترط 
إلقرار ىذا التأجيؿ أف يقـك الجاني بكاجبات معينة، كقد نص المشرع الفرنسي عمى ىذا 

.  مف القانكف الجنائي الفرنسي132-70 إلى 132-66الشرط في المكاد مف 

كيفترض في ىذه الصكرة أف تككف الجريمة المرتكبة مف نكع الجنحة أك 
المخالفة، كيجكز لممحكمة التي تؤجؿ النطؽ بالعقكبة أف تمـز المتيـ بالقياـ بكاحد أك 

أكثر مف االلتزامات المنصكص عمييا في القكانيف مع تحديدىا ألجؿ حتى يتسنى بذلؾ 
 مف 132-69كفي الجمسة المحددة لمفصؿ في الدعكل تميز المادة . 2تنفيذ االلتزامات

:  خيارات3القانكف الجنائي الفرنسي بيف 

إذا كاف المتيـ قد نفذ االلتزامات المفركضة عميو في المدة المحددة،  -
يستطيع القاضي إعفاءه مف العقكبة أك النطؽ بيا كلكف دكف تصفية 

. الغرامة التيديدية

إذا كاف المتيـ قد أكفى بااللتزامات المفركضة عمى المحكـك عميو كلكف  -
مع تأخير، يقـك القاضي بتحديد الغرامة كيقضي بالعقكبات المنصكص 

                                                 
1
.  مف القانكف الجنائي الفرنسي132-62تنص المادة -  

« La décision sur la peine intervient au plus tard an après la première décision 

d’ajournement ».  
2
.  مف القانكف الجنائي الفرنسي132-66انظر المادة -  



 52 

عمييا في القانكف مع األمر بتنفيذ تمؾ االلتزامات عمى نفقة المحكـك 
 .عميو

إذا لـ ينفذ المتيـ االلتزامات المفركضة عميو فإف المحكمة تصفي الغرامة  -
. 1التيديدية، كتقضي بالعقكبات المنصكص عمييا في القانكف

، إذا كاف مكقؼ التشريعات المقارنة مف بدائؿ العقكبات السالبة  كعمى العمـك
 يتميز بالتعدد كالتنكع، كسيكلة التطبيؽ – خاصة القصيرة المدة –لمحرية 

بالنسبة لمجنح كالمخالفات نتساءؿ عف مدل إمكانية استيعاب القانكف الجنائي 
المغربي ليذه البدائؿ؟ كما ىي شركط إدماجيا في السياسة الجنائية المغربية؟ 

. ىذا ما سكؼ نعالجو في المبحث المكالي

 

                                                 
1
، مرجع سابؽ، " نحك سياسة جديدة دراسة تحميمية تأصيمية مقارنة–تجزئة العقكبة : "عصاـ عفيفي عبد البصير-  

. 43ص
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يدٖ اسخٛعاب انسٛاست انجُائٛت انًغسبٛت : انًبحث انثاَٙ 

نبدائم انعقٕباث انسانبت نهحسٚت 

لقد أجمعت اليـك المجتمعات اإلنسانية عمى أف العقكبة الحبسية ليست كسيمة 
كافية لردع الجريمة، كأف ىذا الردع لف يتحقؽ إال بسمؾ طريؽ العبلج الكفيؿ بإعادة 

كمف ىذا المنطمؽ، يتعيف عمى السياسة الجنائية المغربية  .إدماج الجاني في المجتمع
السير في ىذا المسار عمى غرار الدكؿ التي سبقتنا في ىذا الميداف كما عمييا أف 

تضع المبنات األكلى لرسـ سياسة جنائية تقـك عمى مبدأ العبلج السمككي كاألخبلقي 
ىؿ : لمجاني، كذلؾ مف خبلؿ االعتماد عمى نظاـ البدائؿ، كالسؤاؿ المطركح ىنا

السياسة الجنائية المغربية قادرة عمى استيعاب نظاـ بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية ؟ 

سنحاكؿ اإلجابة عف ىذا التساؤؿ مف خبلؿ كشؼ كاقع بدائؿ العقكبات 
 كاآلفاؽ المستقبمية لبدائؿ العقكبات (الملمب األول)السالبة لمحرية في التشريع المغربي 

(. الملمب الثاني)السالبة لمحرية في السياسة الجنائية المغربية 

وا ق  دائك اللعق ات السالبقة لمحررقة وقم     التمررق  : المطمب األول
الممر م  

يمكف استجبلء الكضع الراىف لمجزاءات الزجرية مف خبلؿ قراءة سريعة في 
. القانكف الجنائي المغربي الذم يجعؿ العقكبات إما عقكبات أصمية أك عقكبات إضافية

 فالعقكبات األصمية ىي تمؾ العقكبة التي يجكز الحكـ بيا كحدىا دكف أف 
تتكقؼ عمى الحكـ بعقكبة أخرل كاإلعداـ كالسجف المؤبد كالحبس المؤقت كاإلقامة 

 16 ك15الجبرية كالتجريد مف الحقكؽ الكطنية كالغرامة المنصكص عمييا في الفصكؿ 
كالمبلحظ، أف العقكبات األصمية تييمف عمييا .  مف القانكف الجنائي18 ك17ك

. العقكبات السالبة لمحرية، إذ نجدىا مسطرة بكضكح في الجنايات كالجنح
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أما العقكبات اإلضافية فتبقى عقكبات تكميمية، إذ ال يمكف الحكـ بيا كحدىا  
نما تككف دائما تابعة لمعقكبات األصمية، كجعميا المشرع المغربي عقكبات تكتسي  كا 

.  1طابعا ثانكيا، إذ غالبا ما ال تمجأ إلييا المحاكـ

أما عف بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية، فنجد أف المشرع المغربي قد أخذ بفكرة 
ف كاف ذلؾ بشكؿ  البدائؿ في الميداف الزجرم شأنو في ذلؾ شأف باقي التشريعات، كا 

غير مباشر، فنجده ينص عمى الغرامة ككقؼ تنفيذ العقكبة إلى جانب جعؿ ىذه 
كلمعرفة مدل إمكانية اعتبار . األخيرة نافذة، كيعطي الحؽ لمقاضي في االختيار بينيما

الغرامة ككقؼ التنفيذ بديميف لمعقكبة السالبة لمحرية يجدر بنا تناكليما في الفقرتيف 
(.  اليقرة الثانية)كنظاـ إيقاؼ التنفيذ  (اليقرة األولى)الغرامة : المكاليتيف

 الغرامة: اليقرة األولى

 لقد نص المشرع المغربي في القانكف الجنائي عمى الغرامة كعقكبة أصمية 
كتكميمية، كما نص عمييا في بعض الحاالت كبديؿ لمعقكبة السالبة لمحرية ذات المدة 
ف كاف بشكؿ غير صريح، حيث أجاز المشرع لمقاضي الحكـ بعقكبة الغرامة  القصيرة كا 
كبديؿ لمعقكبة الحبسية كخاصة في الجنح الضبطية بما في ذلؾ حالة العكد كذلؾ طبقا 

 في فقرتو الثانية مف القانكف الجنائي، أما فيما يتعمؽ بالمخالفات كلك في 150لمفصؿ 
 أيضا تطبيؽ الغرامة كبديؿ لبلعتقاؿ كذلؾ عمبل محالة العكد، فقد أجاز المشرع لمقاض

 .2 مف القانكف الجنائػي151بمقتضيات الفصؿ 

كعميو، نستنتج أف القانكف الجنائي المغربي قد أخذ بعقكبة الغرامة كبديؿ 
ف كاف بشكؿ غير صريح كما أشرنا  لمعقكبات السالبة لمحرية في المخالفات كالجنح كا 

إال أف المبلحظ أف نطاؽ تطبيؽ ىذا البديؿ يبقى . إلى ذلؾ، كلـ يقرىا في الجنايات
                                                 

1
. 14عبد اهلل درميش، مرجع سابؽ، ص -  

2
في المخالفات، بما في ذلؾ حالة العكد يستطيع القاضي، إذا ثبت لديو تكفر ":  مف القانكف الجنائي151 نصت المادة - 

الظركؼ المخففة، أف ينزؿ بعقكبة االعتقاؿ كالغرامة  إلى الحد األدنى لعقكبة المخالفات المقررة في ىذا القانكف كيجكز 
 .   "لو أف يحكـ بالغرامة عكضا عف االعتقاؿ، في الحالة التي يككف فييا االعتقاؿ مقررا في القانكف
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محدكدا عمى الرغـ مف أىميتو في معالجة مساكئ العقكبات السالبة لمحرية قصيرة 
.  المدة

 وقف التنييذ: اليقرة الثانية

يعتبر نظاـ كقؼ تنفيذ العقكبة مف أىـ السمط المخكلة لمقاضي الزجرم في 
ميداف تفريد الجزاء كتشخيصو بحسب شخصية المجـر كظركفو، إذ بمقتضاه يسمح 

لممحكمة؛ بعد أف تديف المتيـ بالجريمة كتقدر العقكبة المناسبة؛ بأف تأمر بكقؼ تنفيذ 
 .  1ىذه العقكبة، بشرط أف ال يرتكب المحكـك عميو جريمة أخرل خبلؿ مدة معينة

كقد نظـ المشرع الجنائي المغربي أحكاـ نظاـ كقؼ تنفيذ العقكبة في المكاد 
 مف القانكف الجنائي، كأكؿ ما يمفت النظر في ىذا النظاـ ىك أف 58 إلى54مف 

المشرع المغربي قد صنفو كسبب مف األسباب المؤثرة عمى تنفيذ العقكبات في التشريع 
، في حيف يبدك ىذا النظاـ في ( مف القانكف الجنائي 49المادة) الجنائي المغربي

صكرتو الحقيقية بديبل لمعقكبة السالبة لمحرية ذات المدة القصيرة، ألف عمتو األساسية 
تكمف في تجنب المساكئ المرتبطة بتنفيذ ىذه العقكبات؛ يعني أف ىذا النظاـ العقابي 

يقـك بإبعاد المجـر المبتدئ عف كسط السجكف المفسد كقاية لو مف تأثير أم عكامؿ قد 
.  تقكده إلى جريمة أخرل؛ ثـ تحقؽ لديو في الكقت نفسو إرادة التأىيؿ كالتقكيـ

         إذا يمكف القكؿ أف المشرع المغربي قد أخذ بكقؼ التنفيذ كبديؿ لمعقكبة السالبة 
لمحرية عمى غرار باقي التشريعات األجنبية، إال أنو يؤخذ عميو ككنو ال يفرض التزامات 

عمى المحكـك عميو كما ىك الحاؿ بالنسبة لبلختبار القضائي المعمكؿ بو في بعض 
. 2الدكؿ، مما يجرده مف أىميتو

                                                 
1
 .437 ص 2002شرح القانكف الجنائي المغربي ،القسـ العاـ، مطبعة النجاح الجديدة، : العممي  عبد الكاحد- 

2
.  84لطيفة الميداتي، مرجع سابؽ، ص -  
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ك خبلصة ما سبؽ، أف المشرع المغربي نص عمى الغرامة ككقؼ التنفيذ كلكنو 
لـ يشر إلى إمكانية اعتبارىما كبدائؿ، كىذا ما فتح الباب أماـ القضاء ليستخدـ سمطتو 

. التقديرية، ك الحكـ بيما كبدائؿ لمعقكبات 

كبالنظر لما حققتو البدائؿ بالنسبة لمتشريعات الحديثة، فإف المشرع المغربي 
يجب عميو التفكير في األخذ بتمؾ البدائؿ كتفعيميا في منظكمتو القانكنية لما ليذه 

.  البدائؿ مف دكر في تحقيؽ اإلصبلح كالمساعدة عمى تأىيؿ الجاني

ااوقاا المستعبمظة لبدائك اللعق ات السالبة لمحررة وم  : المطمب الثاام
السظاسة اللتائظة الممر ظة  

في إدماج ىذه البدائؿ في نظامنا الجنائي يرتبط باالختيارات التي  إف التفكير
كفي ىذا اإلطار، نرل أف االنتقاؿ مف سياسة جنائية . 1عمى سياستنا الجنائية نيجيا

تتبنى العقكبة الحبسية كقاعدة، إلى سياسة جنائية تستند إلى بديؿ لمعقكبة الحبسية 
القصيرة المدة ىك بمثابة خطكة رائدة في االتجاه الصحيح الذم يسعى إلى تخميص 

. منظكمة العقكبات مف ىيمنة نظاـ العقكبة السالبة لمحرية قصيرة المدة

شرول إدماج بدائل العقوبات السالبة لمحرية :  اليقرة األولى

إذا كاف الغرض مف البدائؿ ىك إبعاد العقكبة الحبسية القصيرة المدة كالبحث 
، فإف أية محاكلة مف قبؿ المشرع المغربي  عف نظاـ لمعقكبة يناسب حاجيات عالـ اليـك
لتبني بدائؿ العقكبات تعد في حد ذاتيا بادرة مستحسنة، كلكي يتسنى ضماف إنجاز ىذا 

: المشركع، فبلبد مف تكفير الشركط الضركرية لنجاحيا، كىذا يتطمب ما يمي

إف التصدم لمجريمة كضماف إعادة التأىيؿ كاإلدماج االجتماعي لمجاني  -1
يرتبط في األساس بمشركع إصبلحي لو عبلقة بالمجاؿ الجنائي، كيجب 
لفت النظر ىنا إلى أف الحديث اليـك عف اإلصبلح ال يعني أف األنظمة 

                                                 
1
.  77 ك76، مرجع سابؽ، ص "جدكل إيجاد بدائؿ لمعقكبات الحبسية القصيرة المدل: "محي الديف امزازم-  
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نما يتعيف تطكير ىذه األنظمة بيدؼ  الجنائية الحالية غير صالحة، كا 
. تكييفيا مع معطيات الكاقع الجديد

البد أف تككف ىذه البدائؿ متعددة كمتنكعة، كأف تمنح لمقاضي اختصاصات  -2
كاسعة لتيسير تطبيقيا، كذلؾ حتى يتمكف مف اختيار ما يجده مبلئما 

لشخصية المجـر كمصمحة المجتمع، كعدـ تفضيؿ بديؿ لمعقكبة عف بديؿ 
. آخر بحجة أف أحد البدائؿ يحظى بأىمية خاصة

إف المجكء إلى البدائؿ يتطمب أف تحظى ىذه البدائؿ بثقة المجتمع كالجاني،  -3
فبالنسبة ليذا األخير فإف مساس البديؿ بأحد حقكقو أك بحريتو أك بمالو 

كفيؿ بأف يشعره بخطكرة سمككو عمى المجتمع، أما بالنسبة لممجتمع يتطمب 
قناعو بحتمية ىذا االختيار في تحقيؽ  ثقة الرأم العاـ بدكر ىذه البدائؿ كا 

. األمف كاألماف المطمكبيف

تحتاج البدائؿ إلى آليات لتطبيقيا كذلؾ بتكفر اإلمكانيات المادية كالبشرية  -4
.  لكي تحقؽ أغراضيا

المقترحات الكييمة بتحقيق اإلدماج : اليقرة الثانية

إف إدماج العقكبات البديمة في سياستنا الجنائية المغربية يبقى أمرا مطمكبا، 
حتى يتأتى السير في ركب التطكر التي عرفتو األنظمة الجنائية المعاصرة، كلذلؾ 
نتقدـ ببعض التصكرات مع األمؿ أف تجد مكقعا ليا في النقاش الدائر اليـك حكؿ 
مكضكع العقاب، كفي ىذا اإلطار، نرل أف أم إصبلح لمنظكمة العقاب في إطار 

: السياسة الجنائية يجب أف يأخذ بالخيارات التالية

إعادة النظر في التشريع العقابي الحالي عمى نحك يجعمو مسايرا مع  -1
. التطكرات التي عرفتيا بعض قكانيف العقكبات لبمداف سبقتنا في ىذا الميداف
كيتعيف أف يتـ ذلؾ، عف طريؽ تعديؿ النصكص القانكنية كمبلئمتيا مع 
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المتغيرات الحالية، كيتكقؼ نجاح ىذه العممية عمى أساس إعطاء الصبلحية 
. كالسمطة التقديرية لمقاضي لمبت في النكازؿ حسبما يراه صالحا كمبلئما

تعديؿ القكانيف الجزائية في ضكء اإلصبلح المرغكب فيو كذلؾ بيدؼ  -2
إضفاء الطابع اإلنساني عمى العدالة الجنائية عمبل بمبادئ احتراـ حقكؽ 

.     1اإلنساف

تزكيد القضاة بكؿ المعارؼ العممية لتمكينيـ مف تشخيص حالة الجاني  -3
عف طريؽ التككيف المستمر  ، كىذا لف يتحقؽ إال2كمعرفة دكاعي جريمتو

. كالتثقيؼ في مجاؿ عمـك اإلجراـ

المبادرة بإصبلح المؤسسات السجنية، حتى يتسنى ليا القياـ بالدكر المنكط  -4
بيا في مجاؿ التأىيؿ كاإلدماج، عكض أف تككف مؤسسة لتكريس االنحراؼ 

كما أف عمى ىذه السجكف أف تتحكؿ إلى . 3بفعؿ الظركؼ السيئة لمسجكف
مدرسة تربكية تعمؿ مف أجؿ إصبلح الجناة كأف ال تغمؽ األبكاب في كجو 

.  مف أبدل إرادة في تجاكز مرحمة االنحراؼ

يجب عدـ تغيب منظمات المجتمع المدني بمختمؼ مككناتو مف المشاركة  -5
كالمساىمة في عممية اإلصبلح، ألف الحكار كالتنسيؽ معيا يضمف نجاح 

تطبيؽ نظاـ العقكبة البديمة كيساعد المنحرؼ كالمجتمع عمى القبكؿ بحتمية 
. ىذا االختيار كالعمؿ عمى إنجاحو

                                                 
1
اإلصبلحات الجنائية كالعقابية مف أجؿ إعادة االندماج االجتماعي لممحكـك عمييـ : " مصطفى العكجي-  

، مقالة العدالة الجنائية كاإلصبلحات السجنية، أعماؿ الندكة العربية اإلفريقية حكؿ العدالة "بعقكبات جزائية
. 171- 166، ص 1991الجنائية كاإلصبلحات السجنية، تكنس، نكنبر 

2
. نفس المرجع أعبله-  

3
. 23عبد اهلل درميش، مرجع سابؽ، انظر صفحة -  

-Michel Foucault : "surveiller et punir ", paris, 1975, p.277 
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كضع إستراتيجية محددة األىداؼ تنطمؽ مف برنامج معيف يسخر لو  -6
اإلمكانات الضركرية كيتكفر عمى كسائؿ البنية التحتية كالعامؿ البشرم 

شراكيـ في األعماؿ االجتماعية . كيركز عمى رعاية الجانحيف كا 

إعطاء القاضي سمطة كاسعة لتنفيذ العقكبة كمراقبة أكضاع المؤسسات  -7
ىذه الصبلحية يجب أف تمتد إلى . السجنية، كتمقي التظممات كالشكاكل

كضع يمكف القاضي مف السماح لممعتقؿ بمغادرة السجف لمدة محددة 
بحراسة أك بغيرىا حتى يتأتى لو ربط عبلقات اجتماعية سكاء باستقباؿ أفراد 
أسرتو أك االنتقاؿ إلييـ عند الضركرة، مع تخكيمو إمكانية رفع طمب إيقاؼ 

 .  1تنفيذ العقكبة إلى المحكمة أك تقديـ طمب اإلفراج المقيد بالشركط

كعميو، تجب اإلشارة إلى أف مسكدة مشركع القانكف الجنائي المغربي قد 
تضمف في مقتضياتو العمؿ مف أجؿ المنفعة العامة كبديؿ لمعقكبات السالبة 

كىذا . لمحرية، كىي خطكة في إتجاه الحد مف بعض اآلثار السمبية لمعقكبة
دليؿ عمى إعتراؼ المشرع بضركرة إدماج نظاـ البدائؿ في مجمكعة القانكف 

. الجنائي المغربي

 

 

 

 خاحًـــت

كبيذا، نككف قد تناكلنا في مضمكف ىذا البحث كعمى نحك شامؿ مكضكعا 
كلقد كانت . يمثؿ نقطة الجذب في السجاؿ الدائر حكؿ سؤاؿ العقكبة القصيرة المدة

                                                 
1
. 23عبد اهلل درميش، مرجع سابؽ، انظر صفحة -  
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المشكمة التي تصدينا ليا ىي أف نبيف كيؼ يمكف إخضاع الجناة إلى العقاب المنتج، 
. كذلؾ مف خبلؿ إخضاعيـ لبدائؿ العقكبات السالبة لمحرية بدؿ معاقبتيـ بيذه األخيرة
كما أشرنا أيضا في بداية البحث إلى التمييز بيف نظاـ العقكبة الحبسية كبيف نظاـ 
العقكبة غير الحبسية أم بدائؿ العقكبة السالبة لمحرية في جرائـ متكسطة الخطكرة، 

فبالنسبة لمعقكبة الحبسية حاكلنا أف نكضح عيكبيا كلفتنا النظر إلى ىذه العيكب كقدمنا 
تفسيرات معممة لتجاكزىا بقدر اإلمكاف، أما بالنسبة لبدائؿ العقكبة الحبسية فقد استعنا 
في ىذا اإلطار بمرجعية بعض الدكؿ التي سبقتنا في ىذا المضمار، كحصدت مف 

كىكذا فقد أصبح ليذه التجربة بالذات الغمبة في عصرنا . خطكتيا ىاتو نتائج إيجابية
الحالي، كأنو لمف السيؿ أف ندرؾ السبب الذم جعمنا نقتفي أثر ىذه الدكؿ في تبنينا 

ليذه البدائؿ ألنيا في اعتقادنا حؿ ناجع لو كظيفة أساسية في تحسيف منظكمة العقاب 
. في بمدنا كتقكيـ أحكاؿ الجاني

كمف جية أخرل، فقد قدمنا في بحثنا ىذا، نظرة عامة عف مختمؼ النظريات 
كحاكلنا أف ال نعرضيا إال عمى نحك . التي تصدت إلى ىذا المكضكع كمكاقفيا تجاىو

مكضكعي، نستطيع أف نشير مف خبلليا إلى األىمية التي أصبحت تكتسييا فكرة 
البدائؿ لمعقكبة الحسبية القصيرة المدة، ككصفة عبلجية لآلثار السمبية ليذه العقكبة، 

كقد يبلحظ في بعض مكاضع ىذا البحث اىتمامنا الزائد بفكرة البدائؿ، كلكف تعميؿ ذلؾ 
أمر ميسكر إذا تأممنا أف ىذه الفكرة جاءت مف جانب المنطؽ كلغرض يرمي إلى 

. تطكير نظاـ العقكبة الحالي

كعمى أم حاؿ، فإف مثؿ ىذا االىتماـ يؤدم إلى بعض األحكاـ التي قد ال 
يكافقنا عمييا بعض المتسائميف، كربما كاف في ىذا دافعا آخر لتعميؽ دراستنا كالمزيد 
مف التفصيؿ في حججنا كتقديـ المبررات المقنعة كذلؾ بغاية العثكر عمى إجابات عف 

. أسئمة تحاكؿ التشكيؾ في مدل جدية البحث في ىذا المكضكع
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إف ىذا البحث ليس استعراضا، كلكف يمكف القكؿ بأنو مجرد دراسة مكجزة 
لزاكية قانكنية ىامة، ككؿ الكقائع كالطركحات التي كردت فيو كالتي ساىمنا في تحقيقيا 

تحقيقا دقيقا، التزمنا فييا بالمكضكعية كاألمانة، كالنقطة التي ركزنا عمييا في ىذه 
الدراسة بصفة عامة ىي مدل إمكانية استيعاب التشريعات الجنائية بمختمؼ تكجياتيا 
لبدائؿ العقكبات السالبة لمحرية، كمف ضمنيا المشرع المغربي غاية دراستنا ىذه، فيك 

مدعك أكثر مف غيره إلى األخذ بيذه البدائؿ نظرا لممشاكؿ التي تعرفيا السجكف 
 .المغربية كالتي سبؽ استعراضيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائًـت انًساجع 
 

: اللر ظةالممة  المراجق ب: أوال
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الحتقب  - 1
:  المراجع العامة-أ

الطبعة - الجزء األكؿ- شرح قانكف المسطرة الجنائية الجديد: الحبيب البييي -
 .2004األكلى 

، المؤتمرات "التقكيـ- عمـ الكقاية:عمـ مكافحة اإلجراـ: "رمسيس بنياـ -
 .1980الدكلية، الطبعة الكحيدة، منشأة المعارؼ باإلسكندرية، 

، المكتب الجامعي الحديثة، "أصكؿ عمـ العقاب: "عبد الرحمف محمد أبكتكتو -
 .2001اإلسكندرية، 

 العقكبة عمى ضكء العمـ الحديث في –عمـ العقاب : "عبد الرحيـ صدقي -
 .1986، دار المعارؼ، الطبعة األكلى -"الفكر المصرم كالمقارف

، مطبعة -" القسـ العاـ–شرح القانكف الجنائي المغربي : "عبد الكاحد العممي -
 . 2002النجاح الجديدة،  طبعة 

 نحك سياسة جديدة دراسة –تجزئة العقكبة : "عصاـ عفيفي عبد البصير -
. 2004، دار النيضة العربية، "تحميمية تأصيمية مقارنة

، المؤسسة "فمسفة العقكبات في القانكف كالشرع اإلسبلمي: "عمي محمد جعفر -
  .1997الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، 

المراقبة االلكتركنية طريقة حديثة لتنفيذ العقكبة السالبة لمحرية : "عمر سالـ -
. 2000، دار النيضة العربية، الطبعة األكلى، سنة "خارج السجف

، الطبعة "الشرعية في تنفيذ العقكبات السالبة لمحرية: "لطيفة الميداتي -
 .2005األكلى، 
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أصكؿ عمـ اإلجراـ كالعقاب في الفقييف الكضعي : "محمد أحمد المشيداني -
، الناشر الدار العممية الدكلية كدار الثقافة، الطبعة األكلى، "كاإلسبلمي

2002. 

. 1967القاىرة . عمـ العقاب، دار النيضة العربية: محمكد نجيب حسني -

: المراجع الخاصة- ب
العقكبة السالبة لمحرية قصيرة المدة كبدائميا، مركز : "أحمد نصيؼ الحديثي -

 .1988البحكث القانكنية، بغداد، 

دراسة - عقكبات سالبة لمحرية قصيرة المدة كبدائميا: "أيمف رمضاف الزيني -
 .2003، الطبعة األكلى، سنة -"مقارنة

بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية قصيرة : "جاسـ محمد راشد الخديـ العنتمي -
، -" دراسة مقارنة في دكلة اإلمارات العربية المتحدة كمصر كفرنسا–المدة 

 .2000/  ىػ 1421دار النيضة العربية، 

الرسائك اللاملظة   - 2
، "التخطيط التفادم ظاىرة االكتظاظ في السجكف المغربية: "أحمد التقي -

بحث لنيؿ دبمـك الدراسات العميا المتخصصة في عمـك التربية، السنة 
 .2001-2000الجامعية 

 –البدائؿ التربكية لمعقكبات الحبسية قصيرة المدة : " عبد اهلل احمد أبك إياد -
، بحث لنيؿ دبمـك الدراسات العميا المتخصصة في -"دراسة كثائقية كميدانية

 .2000-1999عمـك التربية، السنة الجامعية 

، "دراسة االتجاىات نحك بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية: "ىشاـ عبلكم -
بحث لنيؿ دبمـك الدراسات العميا المتخصصة في عمـك التربية، السنة 

. 2006- 2005الجامعية 



 64 

المعققاالت  - 3
التخطيط لمدفاع االجتماعي في مجاؿ اإلصبلح : "أحمد عبد العزيز األلفي -

. 1971، مارس 14، المجمد 1، المجمة الجنائية القكمية، العدد "العقابي
، المجمة "سياسة التجريـ كالعقاب في إطار التنمية: "أحمد فتحي سركر -

 .1980 يكليكز 10العربية لمدفاع االجتماعي، عدد 

، مجمة الندكة، "بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية القصيرة المدة: "أحمد كنكف -
 .1988، سنة 4العدد 

، المجمة الجنائية "النظريات المعاصرة لمعقكبة: "أماؿ عبد الرحيـ عثماف -
 .19، المجمد 1976 يكليك –، مارس 2 ك1القكمية، العدد 

بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية الشغؿ مف أجؿ المنفعة : "بكجمعة الزنانكي -
 .2001، دجنبر 24، مجمة اإلشعاع، العدد "العامة

، مجمة المحاماة، "العقكبة في الميداف الجنائي إلى أيف؟: "طيب محمد عمر -
 .1994، سنة يكنيك 36عدد 

بدائؿ الدعكل العمكمية كبدائؿ العقكبات السالبة : "عبد الجميؿ الفيداني -
، مقاؿ منشكر بمجمة السياسة الجنائية بالمغرب كاقع كآفاؽ، المجمد "لمحرية

. 2004، سنة 4األكؿ، العدد
الكضع تحت المراقبة االلكتركنية كبديؿ لمعقكبة : "عبد السبلـ حسف رحك -

، سنة 152، مقاؿ منشكر بمجمة القضاء كالقانكف، العدد "السالبة لمحرية
49. 

، مقاؿ "مختمؼ أشكاؿ بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية: "عبد اهلل درميش -
 .    2007، سنة86منشكر بمجمة المحاكـ المغربية، عدد 
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الخدمات النفسية في مجاؿ االنحراؼ "مقالة بعنكاف : عمار بكخدير -
: ، جامعة باجي مختار منشكر بالمكقع االلكتركني"كالجريمة

www.omanlegal.net. 

المراقبة القضائية كفؽ قانكف المسطرة الجنائية الجديد، مجمة : لحسف البييي -
. 2003، يناير 4القصر العدد 

التدابير االحترازية كأثرىا عمى جيازنا التنفيذم : "المكاء عباس قطب -
 .11، المجمد 1961، المجمة الجنائية القكمية، العدد األكؿ، مارس "العقابي

، المجمة الجنائية "اآلثار االجتماعية لمعقكبات السالبة لمحرية: "محمد إبراىيـ -
 .1970، نكنبر 13، المجمد 3القكمية،  العدد 

، "جدكل إيجاد بدائؿ لمعقكبات الحبسية القصيرة المدل: "محي الديف امزازم -
.  1984، سنة 17المجمة العربية لمدفاع االجتماعي، العدد 

اإلصبلحات الجنائية كالعقابية مف أجؿ إعادة االندماج : "مصطفى العكجي -
، مقالة العدالة الجنائية "االجتماعي لممحكـك عمييـ بعقكبات جزائية

كاإلصبلحات السجنية، أعماؿ الندكة العربية اإلفريقية حكؿ العدالة الجنائية 
 .1991كاإلصبلحات السجنية، تكنس، نكنبر 

اللرائد  - 4
 .2007 أبريؿ 20 بتاريخ 10370جريدة الشرؽ األكسط عدد  -

 
 

 

التمرات ااإلقائظة  - 5

http://www.omanlegal.net/
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عادة اإلدماج لسنة  - النشرة اإلحصائية لممندكبية العامة إلدارة السجكف كا 
 www.dapr.gov.ma: المكقع اإللكتركني. 2007 /2006

التققو العقااقاظة  - 6
 بتاريخ 1-59-413مجمكعة القانكف الجنائي المغربي ظيير شريؼ رقـ  -

بالمصادقة عمى مجمكعة  (1962 نكنبر 26 )1382 جمادل الثانية 28
 .القانكف الجنائي

 المتعمؽ بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظيير 22-01قانكف رقـ  -
( 2002 أكتكبر 3 )1423 رجب 25 بتاريخ 1-02-225الشريؼ رقـ 

 الصادر بتنفيذه الظيير 03-03كما تـ تتميمو كتغيره بمكجب القانكف رقـ 
 مام 28 )1424 مف ربيع األكؿ 26 بتاريخ 1-03-140الشريؼ رقـ 

2003 .)
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