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خالل نصف قرن مضى ، شهد مفهوم العقاب حتوال ملحوظًا من جهود اإلصالح وإعادة التأهيل ملصلحة القصاص 
اىف الذى الدور اإلضحيث ابت من املتعارف عليه اآلن ان العقاب يف حد ذاته ممارسة قصاص بغض النظر عن . واحلجز

ة ابت تربيرا ليربالًيا يسعى إلظهار ان اجملتمع يف حاجة إىل التهديد وممارس. من املمكن أن يؤديه  كمربر او هدف للعقاب
العقاب ،ألن هدف النظام االجتماعى ال ميكن حتقيقه إال بذلك ، ابإلضافة إىل انه ليس من العدل ان يتحمل ضحااي 

رورة اتباع مثل ض) ابلطبع جيب وضع قيود على العقوابت املهددة . كلفة األذى الذى حلق هبم  االعتداءات اإلجرامية
األجراءات القانونية الالزمة ، ابعتبار ان السلطة عرضة إلساءة االستعمال جيمع هذا التربير بني التربير األخالقى والتربير 
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 خلفية . 1
ساعد التأمل الفلسلفى يف مفهوم العقاب يف التطور الذى حدث يف فهم العقاب يف العامل الواقعى للحياة 

نذ جيل مضى ، م. السياسية خارج اسوار اجلامعات ، والتأمل الفلسفى نفسه كان متأثر ا جزئيا هبذا التطور 
طبًقا  )من نتائج إعادة التأهيل  أصيب علماء اجتماع ، علماء إجرام و متخصصون يف السجون خبيبة األمل

قادت (. Martinson 1974. )لربامج صممت يف السجون هلذا الغرض( لنسب اخنفاض نكوص اجلناة
وامتدت  .خبية األمل تلك إىل شكوكية حول هدف اعادة التأهيل يف حد ذاته يف اطار فلسفة العقاب املطبقة

وجه سواء كان ردع خاص ابجلاىن نفسه ، او ردع عام م) دع الشكوكية كذلك إىل أتثريات العقاب املتعلقة ابلر 
مل يرتك ذلك سوى هدفني متصورين ملمارسة . وإىل اى هدف اخر متصور من ممارسة العقاب( إىل اجلمهور 

اسة يصر املدافعون عن السي. العقاب يف ظل القانون ، الدفاع االجتماعى عن طريق اإلقصاء ، والقصاص
ل للتعامل مع اجملرمني املدانني هو حبسهم ، اعتقادا منهم ان الطريقة األقل كلفة لتقليل العامة ان افضل السب

ىء آخر وبغض النظر عن صحة أى ش.  اجلرمية هو شل قدرة اجملرمني املدانني عن طريق احلبس أو حىت املوت
الوالايت  سجون، لقد حتقق هذا اهلدف بشكل مدهش ، يدل على ذلك النمو الكبري يف عدد املساجني يف 

من ضمنهم  ٢٠١٥مليون يف العام  ٢.٣)األمريكية او السجون الفيدرالية يف الوالايت املتحدة األمريكية 
 (.حالة إعدام ٣٠٠٠

يف نفس الوقت الذى تزايد فيه احلماس للحبس وشل القدرة على الفعل ابعتبارهم االسلوب األفضل للعقاب 
حمددة املدة ، الىت تعترب حيوية الى برانمج إعادة أتهيل ، على اسس ، كان هناك عدم رضا عن العقوابت غري 

من العدالة ، الهنا متنح سلطات كبرية للقائمني على عملية العقاب ، قاد كال األمرين احملللني السياسيني 
ري غفيبدو من  األعدل ان تكون العقوبة اجلنائية حمددة املدة بدل من ان تكون ملدة . للبحث عن هنج بديل

وحىت جمرد حتديد املدة وحده غري كاف مامل تكن العقوبة الىت يتلقاها اجلناة (. Allen 1981. )حمددة
كل يف إصدار االحكام والذى جيمع بش" اجلزاء املستحق/ اجلزاء األوىف" هكذا ظهر مذهب . مستحقةاملدانون 

هكذا هيمنت افكار القصاص واإلقصاء ، ويف بعض األوساط اقصت متاما اهداف  [١].فعال بني الفكرتني
 .االصالح واعادة التأهيل من أذهان املنظرين السياسيني

https://plato.stanford.edu/entries/punishment/notes.html#1
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الذى بلغ  ا عززها أيس منفذو العقوابتالىت  رمب"ابلتزامن من تلك التطورات االجتماعية والقانونية الواسعة 
، صاغ ( ١٩٧٢ذروته يف اعتداء الشرطة على املساجني املشاغبني يف سجن اتيكا يف نيو يورك يف العام 

الفالسفة افكارهم ، عن طريق إعادة احياء افكار كالسيكية تعود ألمساء مثل كانط وهيجل ، لتأسيسي فكرتني 
خصوصا  )جادل الفالسفة أبن اصالح اجملرمني املدانني : أوال. ما سبقرئيسيتني تالئمتا بشكل مدهش مع 

لربتقالة ايف صورته املستلهمة من املمارسة الطبية ، تلك املقدمة بشكل خياىل يف رواية انتوىن بورجس 
ألنه جبانب كونه غري .+ ليس هدفا لعمل العقاب وال حىت هدف من بني عدة أهداف[(, 1962]األلية

يف تلقى العقاب م حقه’ ال أخالقى لسببني ، انه ال حيرتم خصوصية اجملرمني املدانني ، وينتهك  عملى ، فهو
وعلى الرغم من محاقة نظرية حق اجملرمني املدانني يف تلقى (. Morris 1968)على افعال ارتكبوها عامدين 

ار ر األساس لعملية اصدفان العدالة أو اإلنصاف هى حج: اثنًيا. العقاب ، فإهنا مل تذهب طى النسيان
 .االحكام ، وتتحدد مالمح العقاب حبسب اجلرم الذى ارتكبه اجلاىن والضرر الذى تسبب فيه للضحية واجملتمع

(Card 1973, von Hirsch 1985, Nozick 1981: 366–74 .) ابختصار، العقاب
جوانب  هنم جادلوا ابن هناكتوصل الفالسفة إىل هذا االستنتاج ال. العادل هو العقاب الذى حيقق القصاص

ال ميكن اختزاهلا متعلقة ابلقصاص يف العقاب ، سواء لصيقة ابملمارسة يف حد ذاهتا او يف معايري العدالة الىت 
 .حتكم عملية العقاب ، اويف الغرض من املمارسة ذاهتا

قوبة غري حمددة العنتيجة لذلك سحب البساط من حتت السياسية العقابية ملنتصف القرن العشرين ، وهى 
وابت بديلة فتوسع دور الوضع حتت املراقبة كعق. املدة ألحل عملية اعادة أتهيل مثالية للمدانني خلف القضبان

وضرورية للحبس ولكن االفراج املشروط انتهى عمليا، فقط بقيت فلسفة االحكام حمددة املدةوالقابلة 
هداف ، الذى كان يٌرجى ان تتجنب خطااي ا( فيما بعدولكن من الناحية النظرية فقط كما اتضح ) للتحقيق

ابلطبع كان ذلك )  .إعادة التأهيل غري القابلة للتحقيق ، و حيقق هدف شل قدرة املدانني والعدالة املتوازنة هلم 
ددة ، فلم يكن  كل مؤيدى العدالة العقابية يؤيدون العقوابت حم. قبل ان تشوه العملية السياسية هذه االهداف

 [املرتجم -يف الوالايت املتحدة االمريكية]  ١٩٨٤ُتوج ذلك اإلجتاه يف قانون إصالح األحكام سنة .( ملدةا
ر من انتقادات ومل خيل األم. الذى متخص عن جلنة الوالايت املتحدة لتنفيذ االحكام، ونظامها لتطبيق األحكام
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مل تبد اى اطروحة اى عالمة على ولكن حىت هذه اللحظة (. Zimring 1977. )سواء نظرية أو عملية
ام العقابية ، بغض النظر عن سخافة االدعاء ابن االحك" االستحقاق جبدارة/ اجلزاء االوىف" استكمال فلسفة 

 .يف معظم احلاالت" مستحقة جبدارة " العقابية 

ابت الفعلية ،ولكنها و هناك اطروحة اثلثة تزامنت مع االثنتان السابقني ، كانت اقل أتثريا بكثري يف سياسة العق
وهى اعادة التفكري يف ممارسة العقاب املستمدة من (. Harding 1989. )ال تقل امهية من الناحية النظرية

كم القانون دعا فوكو للنظر للممارسة العقابية حتت ح. عمل ميشيل فوكو يف منتصف سبعينات القرن العشرين
اسية، القدرة عكس االشكال املهيمنة للسلطة االجتماعية والسيبصفتها ختضع للقوى العامة يف اجملتمع والىت ت

و بذور شك عميق أيضا بذر فوك. على التهديد واإلكراه والقمع والتدمري والتحويل الىت تسود يف حقبة معينة
حول االدعاء ابن اجملتمع املعاصر جنح يف انسنة اشكال العقاب عن طريق التخلى عن العقوابت البدنية 

انة والفوالذ نظام السجون املبنية من اخلرس" والعنيفة الىت كانت موجودة يف املاضى املظلم ملصلحة  املتوحشة
 (.Foucault 1977)اخلفى يف احلقبة املعاصرة 

ولو كان فوكو  .كانت رؤى فوكو نتيجة لتحليل اترخيى ، اجتماعى ، اقتصادى ، ديناميكى ونفسى للعقاب
للعقاب واملعايري املستخدمة لتقييد القوة يف تنفيذ تلك األهداف والطموح  على حق ، فان االهداف املعلنة

ى  االصالحيني لد( ليست ابلضرورة واعية)للعدالة يف العقاب كل ذلك كان  مبثابة قناع خيفى اهداف اخرى 
املعقلنة / انهيك عن الىت تلبس رداء العقالنية ) rationalityوالىت تناقض اهدافهم العقالنية

rationalization ) ) العقلنة هنا هو وضع تسويغ عقالىن ملا هو غري عقالىن عن ] املزعومة منذ التنوير
وعى ، يف حني ان عقالنية تعىن ان التناقض بني االهداف الظاهرة واالهداف احلقيقية يتم عن غري وعى غالبا 

عن ( ربيرهااو ت) ال ميكن تفسريها  وعلى ذلك فاحلركة ضد االعدام يف اواخر القرن الثامن عشر[. ـ املرتجم
 .طريق احلساابت النفعية العقالنية الواعية الىت اقنعت كل من بيكاراي وبنتام ابلوقوف ضد عقوبة اإلعدام

(Bedau 1983, Maestro 1973 .) بل ميكن تفسريها بغياب اجلوانب املسرحية والدرامية لإلعدام
والىت ابلكاد حولت حمل وطبيعة السلطة الواقعة على اجملرمني من قبل العلىن واوهام انسانوية خمادعة لذاهتا 
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 Semple) .اجملتمع ،يتجلى ذلك بوضوح يف املخطط اخلياىل الذى وضعه بنتام ، سجن ابنوبتيكون الشهري
1993.) 

ر كهناك ملمحني على االقل من استكشافات فوكو للممارسة العقاب يف اجملتمع الغرىب املعاصر جديران ابلذ 
سيتم مناقشتها فيما )أوال انكر فوكو التمايزات التحليلية الىت ألفها الفالسفة يف التقليد االجنلوـامريكى . هنا
حسب ، ال يقر بذلك بعض الشراح ف. ال يبدو ألى منها دور ىف  سرديته النظرية او العملية للعقاب(. بعد

سبب يقدم اى رؤية فلسفية للعقاب على اإلطالق ، بولكنهم يذهبون أبعد من ذلك ، اهنم جيادلون ان فوكو مل 
ان التحليالت املفاهيمية واملعيارية  والبحث عن املبادىء الىت تقوم عليها السياسة يف افضل احواهلا غامضة 

( ند البعض او انقد انساىن ع) بدال من ذلك يرى هؤالء ان فوكو جمرد معلق اجتماعى . وغري واضحة يف كتاابته
(Garland 1990 .)كل فرؤى فوكو على األقل جزئيا فلسفية بش. ولكن هذه التأويالت ال تنصف فوكو

 فكتاابت فوكو ال حتتوى فقط على ادعاءات غري قابلة لالختبار جتريبيا بشكل واضح ، ولكن. ال ختطئه عني
مة وموضوعنا اايضا حتتوى على طيف واسع من التأمالت واعادة التفسري للطبيعة البشرية ، واملؤسسات الع

 .احلاىل املتمثل يف املمارسة العقابية

تتحدى فرضية فوكو االساس اجملرد الى شكل لشرعنة للممارسة العقابية فهو ، بطريقته اخلاصة ، مفكر : اثنًيا
ان  فما ينبثق عن افكاره. مؤسساتية-ميكن اعتبار افكاره حول العقاب ضد" paradigmaticمنوذجى " 

كل ال انفصام له مرتبط بش( مثله مثل اى اى ممارسة اجتماعية ) جل شرعنة العقاب وتربيره ما جيرى متريره أل
ات العقاب ان فكرة ان مؤسس. ليس هلا اساس عقالىن مستقل_ ابختصار مع ايدلوجيا  -ابفرتاضات وعقائد 

عقابية يف اجملتمع لتناول فوكو املؤسسات ا. تربيرها  هى فكرة مشبوهة او مبثابة خداع ذاتى/ ميكن شرعنتها
الغرىب اكثر من اى مفكر آخر ، لقد مجع افكار اترخيية وضد حتليلية وضد مؤسساتية معا ، ااثرت شكوك 

 .عميقة حول كيفية وحىت امكانية حل مشكالت تربير العقاب أصال

ظيم ولكن عيف كل هذه اجلوانب ، جيب النظر لفوكو على انه اخلليفة املعاصرلفريدريك نيتشه، سلف فوكو ال
حمددة ابملصاحل من   "فنيتشه، أكثر من أى مفكر قبله، تفهم ان العقاب . غري املعرتف به يف فلسفة العقاب



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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االخضاع و  وابلتاىل) وهكذا يكتب هلا االستمرار ، وميكن تفسري ذلك ابن الرغبة يف العقوبة " كل نوع 
 (.Nietzsche 1887. )متجذرة بعمق يف الطبيعة البشرية( االكراه والتحويل 

ادى التأثري الرتاكمى هلذه القوى السياسية والفكرية ، لتقويض الثقة يف رؤية التنوير الكالسيكى او الرؤية 
ود رؤية ورمبا هناك مبالغة ، ففى ظل عدم وج. الليربالية ملؤسسة العقاب كما هى عند هوبز ولوك وبنتام ومل

صيغ قانونية  صحيح ، ليس للنظرية الليربالية يف العقاب. ويضهالبريالية واضحة للعقاب ، فليس من املمكن تق
حمددة ، لكن جمموعة من الصيغ املبهمة خالل اترخيها يف ثالث قرون مثل ااقرتاحات بيكاراي االصالحية واسعة 

ما حنتاجه إذن ، هو اعادة تدقيق وصياغة واعادة تنظيم افكار ( Beccaria 1764)التأثري يف ذروة التنوير
 .الليربالية متفق عليها يف نظرية العقاب

 

 نظرية العقاب. 2
د النظرية يف العامل تستن. طور فالسفة حتليليون السمات السائدة يف نظرية العقوبة احلديثة  منذ نصف قرن

الفلسفى االجنلوـ أمريكى وال تزال على جمموعة أساسية وصغرية من التمايزات املفاهيمية ، الىت انتشرت عن 
كار ومنتهاها مبتدا هذه االف. ن طريق كل املنظرين تقريًبا مهما عن ارائهم حول مسألة العقاب خصوًصا وعى ع

 John Rawlsيف اجنلرتا ، جون راولز ( ١٩٥٩) Hartهارت . H.L.Aهو الكتاابت املؤثرة لكل من 
ما اعتقدا ا وسطيا ، اال اهنوعلى الرغم من ان كال منهما كان ليربالي. يف الوالايت املتحدة األمريكية( ١٩٥٥)

 .ان متايزاهتم التحليلية حمايدة ايدلوجًيا

  لعقاب حمايد فتعريف ا. تربيره/ فيجب ان يظل مفهوم العقاب متمايزا عن شرعنته
قيميا او على االقل ينبغى ان يكون كذلك يف حدود اال ينطوى بشكل خفى على مبادىء او معايري 

ا ال جيب تعريف العقاب بطريقة تضمن ان اى عقاب هو مربر تلقائيبطريقة اخرى ، . لشرعنه العقاب
 .(شرعنته/ ابلعكس ،جيب اال ينطوى تعريف العقاب على تربيره.. )وال حىت جزئيا



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لسبب  .وجيب ان منيز ممارسة العقاب او مؤسسته عن تربير اى فعل عقاىب معني
ن م هتديد قانوىن ومشروع ـ جاهز وينتظر دو وحيد ، انه من املمكن ان يكون لدينا ممارسة عقابية ـ نظا

لنا  ومن انحية أخرى ، جيب ان يكون ممكنا( مثال ال يوجد جرائم وال مدانون)ان جيد طريقه للتطبيق 
 .تربير او شرعنه ممارسة العقوبة حىت لو مل يكن تطبيًقا خاًصا هلا غري مربر 

  حتكم املمارسة  (د ومبادىءمقاييس وقواع) يقوم تربير فعل عقاىب معني على معايري
 nullum crimen sine lege and nulla) مثل قواعد القانون الروماىن . املؤسساتية

poena sine lege يف حني يقوم تربير ممارسة العقاب  بشكل عام. ال جرمية وال عقوبة إال بنص 
. ا املمارسةتمد منهعلى اعتبارات اخرى ، تتعلق ابالغراض واالهداف والقيم االجتماعية الىت ُتس

 .فالقيم واالعتبارات املناسبة لشرعنه االفعال العقابية  مضمنة يف تلك الىت حتكم املسؤولية القضائية
تربر عملية  /تربر املؤسسات العقابية شبيه بتلك الىت تربر او تشرعن/ يف حني ان القواعد الىت تشرعن

 .اصدار التشريعات نفسها

 الة النظر يف ح. اإلشارة إما اىل املستقبل أو املاضى جيب شرعنه العقاب عن طريق
صلية هى ورمبا نوع من النفعية ، حيث النقطة املف" عواقبية" للمستقبل فمن املرجح ان تكون النظرية 

زايدة الرفاه الالجتماعى عن طريق تقليل اجلرمية على العكس تكون النظرية ، اخالقية ، يف حالة النظر 
ينظر إىل العقوبة على اهنا جيدة يف ذاهتا أو تتطلبها العدالة مما جيعلنا ملزمني إىل املاضى ، حيث 

ومن املمكن ان . .مييل التربير االخالقى اىل ان يكون تربير قائم على القصاص. أخالقًيا مبمارستها
وز الت لتجاومل تصادف احملاو . يكون هناك بديل اثلث عن طريق اجلمع بني كل من الطرحني االوليني 

 ,Goldman 1982.)تلك االزدواجية ملصلحة اطروحة خمتلفة جذراًي جناحا يذكر بعد
Hoekema 1986, Hampton 1984, Ten 1987, von Hirsch 1993, 

Tadros 2013.) 

 .ويبدو أن  االقرار هبذه التمايزات الزمة  الى شئ ليجوز اعتباره نظرية مناسبة للعقاب



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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انه على : تنتاج األولاالس. تاجني جوهريني تستند جزئيا اىل تلك التمايزاتتوصل غالبية الفالسفة اىل استن
الرغم من امكانية انتقاد العديد من العقوابت الفردية ـ الشك ان الكثري منها مفرط ووحشى وغري مستحق ، ـ 

. ستوريةدولكن ممارسة العقاب نفسه مربر بشكل واضح ، وخصوصا طبقا ملعايري الدميوقراطية الليربالية ال
ان  .االستنتاج الثاىن ـ ان عملية التربير حتتاج إىل اعتبارات عواقبية ابلقدر الذى حتتاج فيه إىل اعتبارات اخالقية

نظرية مؤسسة على القصاص فقط ستكون غري مرضية ، ابلقدر نفسه كنظرية مؤسسة على العوامل العواقبية 
بشكل آخر ، . (عندما يتعلق االمر بعقاب االبرايء) بديهة فقط خصوصا مع النتائج غري املستحبة املناقضة لل

 .تستند ممارسة العقاب على جمموعة من القيم وليس على قيمة واحدة تقصى القيم األخرى

هكذا استعرضنا الكثري من املاضى القريب هتيئة ملا هو آت ، اى ما نعتربه افضل طرح عام ملشكلة تعريف 
 .وتربير العقاب

هل من املمكن ان  .ربيرات  العقاب كخطوة أوىل تعريف العقاب يف ضوء االعتبارات السابقةت/ تطلب شرعنة
عقاب سلطة جيب الوضع يف االعتبار ان ال" يكون تعريفا للعقاب حمايدا ، مبعىن انه ال ميهد لسياسة معينة 

عض االعباء توقيع ب خمولة لتوقيع حرمان ـ من احلرية او اخلصوصية او اى شىء يكون للشخص احلق فيه ـاو
ميكن اعتبار  )ينطوى على االضرار ابالبرايء،( عادة وليس دائما )اخلاصة ملن ثبت ارتكابه فعل اجرامى يكون 

. (العقوابت املوقعة على االطفال يف املنازل او الطلبة يف املدارس إخل،  هامشية وليست منوذجية وميكن امهاهلا
 بدال ح عند هوبز ، على سبيل املثال تعرف العقاب ابعتباره توقيع امليف الصيغة الكالسيكية مثلما هو واض

العقاب فعل : الأو . من احلرمان ـهذا التعريف على الرغم من اقتضابه يسمح لنا اببراز بعض النقاط الضرورية
ه يانه تصرف من قبل سلطة سياسية خمولة يف اجملتمع الىت حتدث ف. معتمد و ليس ضرر عارض او غري متعمد

 .االخطاء الضارة

عتباره حرماان يذكران احلرمان اب. يتشكل العقاب من  حتميل بعض األعباء ، او احلرمان من  بعض املنافع: اثنيا 
خرى انتهاك ابن اجلرمية من بني اشياء ا( كون احلقوق حمل جدل ال يؤثر على نقطتنا الرئيسية هنا)  من احلقوق 

ه ، العقاب وليس للحرمان مرجعية خفية او ذاتي. الذى حيدثه العقاب حلقوق الضحية ، فتشبه يف ذلك الضرر
 .حكم موضوعى ابخلسارة أو العبء على اجملرمني املدانني



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حيث . .اثلثًا ، العقاب مؤسسة انسانية ، وليس ظاهرة طبيعية  منفصلة عن  االغراض والنوااي واألفعال البشرية
اء ، قد تصيب اضرار شىت  مرتكىب االخط. ا للقواعد العامةيتطلب اشخاص يف ادوار حمددة اجتماعيا طبق

 .ولكن ليس كل ضرر يصيب املخطئني  مبثابة  عقاب مبعىن عام إال اذا كانت بواسطة فعل انساىن

العتقاد حمل حىت لو كان هذا ا) رابًعا ـ يوقع العقاب على االشخاص الذين يُعتقد اهنم تصرفوا بشكل خاطئ، 
تعترب ادانة جمموعة خمولة ابصدار االحكام على شخص  ما ضرورية لشرعنة ( معينة جدل أو شك يف حالة

هلذا السيب من املمكن ان حيكم على أشخاص )العقاب اما حقيقة كون الشخص مذنب ام ال فليست ضرورية 
 .أبرايء وغري مستحقني للعقوبة دون ان يكون ذلك غري عادل 

قد يتوافق  ، ، مع عدة وظائف أو  ٤.ورة يف يف ممارسة العقابال يوجد غرض واحد متضمن ابلضر : خامساً 
 (اهنا ليست منزهة عن الغرض على اية حال)اغراض كما قال نيتشه 

ال ميكن اعتبار كل حرمان موقع من اجملتمع مبثابة عقاب، العقاب الوحيد هو املوقع كجزاء الرتكاب : سادًسا
عقد معني او مسؤول مسؤولية تقصريية ، او خاضع  خالفًا لكون الشخص خالف.)فعل اجرامى جنائى 

كار ان ما مييز ظواهر احلرمان غري اجلنائية ان االخرية ال تعرب عن  االستن. لضرورة استخراج ترخيص  او لضريبة
هذا التعبري متضمن يف كينونة املمارسة العقابية وليس (. Feinberg 1965, Bedau 2001. )اجملتمعى

 . خارجا عنها

 يعترب العقاب حتت طائلة القانون الصورة املثلى للعقاب يف اخلربة اإلنسانية ، يتعلم معظمنا حول العقاب: أخريًا
ىت يشمل العقوابت ح" احلرمان املسموح به  " لذلك ال جيب ان نتوسع يف تفسري . قبل بدء عالقته ابلقانون

 .افر يف العقاب حتت طائلة القانوناملتعلقة ابألطفال ، الن االخرية ملتبسة بشكل ما ال يتو 

 .من املفيد التفكري يف االسباب الىت تدعوان لشرعنة العقاب وحنن نقيم التربيرات املختلفة للعقاب

   ،  يعترب العقاب خصوصا املوقع ـ حتت طائلة القانون بواسطة الضباط احلكومني ـ
تعترب  ولكنها ال. رس وتنظم عمًدااهنا متا. كما ذكران آنفا ظاهرة اجتماعية وليس حقيقة طبيعية

اهنا دليل على هشاشة االنسان وليس على ظرف ضرورى لالجتماع . مؤسسة ضرورية  لكل اجملتمعات



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اهنا ال تقوم إال على مقاربةاترخيية او بيولوجية مع االضرار االنتقامية او االفعال العدوانية الىت . البشرى
ري رغم من اراء مفكرين عدة من االسقف جوزيف بتلر حىت  سعلى ال)تنتشر يف االنواع غري البشرية 

 .، او مع او الضغينة الطبيعية الىت حتفز العدوان غري املربر( بيرت سرتاوسن املعارضة

  ان ممارسة او مؤسسة العقاب ليست ضرورية للمجتمع االنساىن سواء جتريبيا أو
 ة العقاب حىت لو مل كان ذلك غري عملى  ،انه من املعقول ان يتخلى اجملتمع عن ممارس. مفاهيمًيا

وليس  .انه من املمكن ان يتخلى اجملتمع عن توقيع ممارسة العقاب ابلنظر إىل األمل الذى متثله العقوبة
 ,Skinner 1948)من املستغرب ان ينادى منظرين راديكاليني من آن ألخر وحىت اليوم إبلغائه

Bedau 1991, A. Davis, 2003.) 

 اب حتت طائلة القانون خصوًصا يف الدميوقراطية الدستورية الليربالية يكلف العق
والبد  .تكلفة معتربة ابلنسبة لألشخاص القائمني عليه بغض النظر عن الفائدة الىت جننيها من ورائه

شكلة ان االمر امل. من توافر اساس منطقى من قبل اى جمتمع خيتار االستمرار يف حتمل تلك الكلفة
اختيار اجملتمعات االستمرار يف حتمل كلفة تلك املمارسة ، دون البحث عن بدائل  وصل إىل حد

 .حتفظ احلرية الشخصية يف املقام األول ومتنع اجلرائم وتضمد جراح ضحاايها يف نفس الوقت

ابلنظر إىل تلك االعتبارات ، ال جيب ان ننسى او هنمل امهية حقيقة ان العقاب بطبيعته يعطى االشخاص 
لسعى حنو اخلضوع ان ا. ئمني على تنفيذ العقاب سلطة مهيمنة قسرية على اولئك ال ذين خيضعون للعقابالقا

للعقاب امر غري سوى ، احنراف عن االستجابة الطبيعية ، الىت تعىن جتنب العقوبة  او حتملها يف ظل االحساس 
يسية يف الشخصية الرئ]  فقط بني اشخاص من نوعية  راسكولنيكوف . ابالمل واالعباء واحلرمان واالنزعاج

سرُيحب ابلعقاب   [للروائى الروسى من القرن التاسع عشر فيدور دستوفيسكى ـ املرتجم" اجلرمية والعقاب" رواية 
ككفارة، حماول عقاب احدهم دون وضع حتكم علىالعقوابت احملتملة أمر حمكوم عليه ابلفشل، ولكن السلطة 

توقيع العقاب ، كمظهر  من مظاهر  احلاق االذى ابالخرين ، ال ميكن ان يرتك على عواهنه ، البد ان يصرح ل
 به ويتم مأسسته حتت النظام السياسى السائد
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اخريا ألن العقاب يستهدف او مصمم لكى يتسبب ، وهو يتسبب فعال يف بعض صور حرمان الشخص 
 ولكى منيز بني حمض االنتهاكات ،وبني  كل. ءة استعمال السلطةاملعاقب ، فانه يقدم فرصة  اندرة إلسا

مظاهر احلرمان القانونية الضروروية للعقاب ، و االفراط يف االحكام العقاببية الىت جتسد العقوابت الوحشية 
النتهاكات نعدم يف حالة اوت) واالنسانية جيب ان نستند إىل الطريقة الىت ترتبط هبا املظاهر العقابية القانونية  

و خصوصا عندما (. Bedau 1972.)مع ما يشكل االحكام على هذا النحو و مايربرها( او االفراط 
 .تكون العقوبة خطرية  ،يف ظل ان العقوابت القانوينة قاسية مثل االنتهاكات

يدركون ان عقاب الناس ال يكون بشكل . وتتضمن الصيغة العامة الى تربير ممكن للعقاب عدة خطوات
ضح لغرض لدى املشاركني مثل لعب الورق او املوسيقى او كتابة الشعر او الفلسفة ، او اى نشاط يرغب وا

فيه املشاركني وسيكون نيتشه وفوكو من بني املعارضني لذلك االدعاء ،وللحق التاريخ يف صفهم حيث يرون 
ى اآلخرين ،بينما سريى قوابت علابلنسبةان ما نفعله يصبح اصيال يف طبيعتنا البشرية حىت لو كان ايقاع الع

اخرون ان الرضا الناجم عن توقيع العقاب يف نفس من يطبقه احنراف عن الطبيعة البشرية ، واننا ال زلنا منارس 
 .العقاب الننا حنتاجه يف حتقيق اهدافنا

لذلك . إلشارةا على الرغم انه من املمكن تعريف العقاب دون إشارة الية اغراض فانه  ال ميكن تربيره دون تلك
علينا ان نظهر  ينبغى: اثنًيا . لكى ميكن تربير العقاب فالبد ان نصف اوال اهدافنا من العقاب أو استمراره

جيب اظهار اننا لن حنقق هذه األهداف بدون العقاب ، : اثلثا. اننا حنقق اهدافنا عندما نطبق العقاب
على   نستطيع حتقيقها  بطرق اخرى تضاهى  او تتفوقواننا ال( والعقاب بطريقة معينة ال ابى طريق اخر ) 

البد ان نظهر ان حتقيق هذه االهداف املرجوة من العقاب  هلا ما يربرها  : رابًعا. . العقاب يف الكفاءة والنزاهة 
الية ويتوقف التربير او الشرعنة على تلك اخلطوات األربع ، وهى ضرورية خصوصا  يف الدميوقراطية الليرب . يف ذاهتا

 .الدستورية

وكما هو متوقع  انه ال يهم اجملتمع الذى جند انفسنا فيه ، فاننا ميكننا ان نطعن يف اى من تلك  اخلطوات 
وكما  انه ال يوجد حدود نظرية للمتطلبات الىت تنجم عن تلك اخلطوات  فانه ال . األربع خصوًصا األخرية

العقاب  الية او تقدمي بديل مثاىل وهكذا تشبه عملية أتسيسيوجد ابملثل اساس صارم لنقد انظمة العقوابت احل
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قد السيطرة  ، لو سران يف اى جتاه بشكل مبالغ فيه سنف[ـ املرتجم شريط موبيوس]، طوبولوجيا شريط موبيوس 
ة وبغض النظر عن هذه االستعارة ، فان عملي. يف الشريط الشرعنة كما/ على داخل وخارج عملية التربير 

التربير الىت ال مفر منها تظهر عدم كفاية ما ميكن تسميته اشكال التأسيسية اخلطية سواء من اسفل ألعلى أو 
 . من أعلى ألسفل

 

 التربير العواقيب أو األخالقي. 3

ت صورة األشكال املمكنة للتربير املعياري يف األخالقيا يف تبسيط على مدى عدة عقوط أفرط الفالسفة
 .ير العقوبةكما تعهدوا بتطبيق هذا التمييز على ترب .  عواقيب وأخالقي: والصوغ السياسي والقانون إىل بديلني
 (.أعالهانظر )التربير  عترب اخلطوة الرابعة يفيال تفرض أي قيود على ما نعين ابلنظرية العواقبية البحتية نظرية 

أو يُعتقد أهنا حتققه )مربرة ابلقدر الذي حتققه ممارستها  على أهنا العقوبةعواقبية البحتة وجهات النظر ال تعترب
 ( بشكل معقول

ُ
الصاحل مثل املصلحة العامة والرفاهية العامة و )ر نظ   مهما كانت احلالة النهائية اليت حيددها امل

لصاحل إدخال قيود خمتلفة، سواء كان أم مل يكن ميكن هلم بدورهم  سرفض أغلب الفالسفة هذا الرأي (.العام
للقواعد اليت  ةقالدقي صياغةهو ال، فإن اجلزء األكثر أمهية يف نظرية العقوبة إذن. تربيرهم من خالل عواقبهم

 .مربرهايود على املمارسة و توفر هذه الق

لك العقوبة على ت إنزالعلى اجلاين املدان و  العقوبة تصدر احملكمةعادة،  -بة ألعمال العقاب الفردية أما ابلنس
عقول على بشكل ممتاًما ربيرها ، ال ميكن تعلى أي حال. مربر املمارسة نفسهايقع مربرها ضمن  -اجلاين 
لفعلية أو إىل معلومات كافية حول مجيع اآلاثر ا قضاهيفتقر ال (.قانون النفعيكما قد يرغب ال)عواقبية أسس 

م يفتقرون إىل كما أهن.  احملتملة إلحلاق العقاب بداًل من العقوبة األخرى على مرتكب اجلرمية يف وقت معني
 أن ضاهقنتيجة لذلك، جيب على ال. صدار أحكامهمملعلومات واستخدامها إلالفرصة والوقت لتأمني هذه ا

العقوبة طاملا أن نظام  .كتفوا مبربرات إجرائية إىل حد كبري ملعظم العقوابت اليت يفرضوهنايأبن  يقنعوا أنفسهم
قد تكون ) كم اليت تربرها املؤسسة غري عادلأفعال احل ال شيء من ، فإنعادل ابلضرورة الذي يعتمدون عليه
  (.غري حكيمة ابلطبع

https://ar.wikipedia.org/wiki/شريط_موبيوس
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 بدئيةبة على اثنني من القواعد املو يستند التربير العقايب للعق. أفضل تربير للعقاب هو أيًضا ليس العقابية البحتة
وادعاء  (هلا جاينلل استحقاق يفوق ي له عالقة ابلعقوبة، وليس هناك اعتبار أخالقتحق العقاباملذنب يس)

 Primoratz 1989 ،M. Moore( )نعرف بيقني معقول ما هي العقوبة اليت يستحقها املذنبون)معريف 
م مىت أهنكما ميكن اجلدال   ما إذا كان املذنبون يستحقون العقاب دائًما ؛ قابل للجدالومع ذلك،  (.1987

هم عندما ؛ كما ميكن اجلدال حول ما إذا كان ينبغي معاقبتما اقرتفوا شيًئا فإنه ينبغي عليم نيل ما يستحقونه
إليه أعاله ؛ انظر  اإلجرائي احملض املشارابستثناء املعىن ) ونهًما ما يستحقيستحقون ذلك ، فاملعاقب يعرف دائ

ن طريق ع خالقيحدايت اليت تعرتض العقاب األال ميكننا مواجهة هذه الت (.Bedau 1978( )أيًضا أدانه
اإلصرار على أن العقوبة ليست أكثر من جمرد نتيجة مفاهيمية ضرورية للعيش حتت حكم القانون 

(Fingarette 1978.) 

املشكالت املذكورة أعاله ، مل يقم القائمون على العقاب بعد ببناء طريقة غري تعسفية حىت بصرف النظر عن 
امى واحلديثني ، بشكل ، القدعواقبينيدائما ما يتم إغراء ال. ابلتحديد العقوبة اليت يستحقها اجلاين املذنب كعق

، على الرغم من االعرتاضات اليت يرجع ( 1992ديفيس ) lex talionis العني ابلعني أو آبخر من أشكال
 لنتقام املثل ابملثيكفي التخلي عن اكما أنه ال (.  1991ووكر )اترخيها إىل ما بعد الكتاب املقدس حىت اآلن 

لعقوبة جيب أن تكون شدة ا: غري قصاصياألساسي يف شكل  عقابأ اليف العقاب لصاحل إعادة أتكيد مبد
البدائل اليت  نن سوف يناقشون هذا املبدأ ، لكن ال يزال يرتكنا مع جمموعة مقليلو  .متناسبة مع خطورة اجلرم

ة انون العقوابت كعقوباجلناة يستحقون ما ينص عليه ق)، واليت تتميز يف أحدها بقانونية إجيابية  خنتار فيما بينها
ي والضرر ذنبهم األخالقاجلناة يستحقون كل ما يتفق مع ) انقصة أخالقيةخالل وعلى الطرف اآلخر من ( هلم

 (.الذي تسببوا فيه

 كافؤألن مبدأ الت ، عقوابهتاالذي يربط بني اجلرائم و  تفشل كل احملاوالت العقابية لتحديد جدول العقوابت
نقاط النهاية ابحلد األقصى واحلد األدىن من اخلطورة  أي من ال توجد طريقة غري تعسفية لتحديد .حيدد اجلدول

بدون مزيد من  (.Pincoffs 1977)تقاربة ل الزمنية بني العقوابت املاليت حتدد جدول العقوابت أو الفواص
جداول  ندد ال حصر له م؛ هناك عأي اجلرائم اليت تستحق أي العقوابتعد املعلومات، يكون من املستحيل 

ونتيجة  .مات الالزمةمزيًدا من املعلو  عقابوال ميكن أن يوفر ال. للعقاب كافؤاملختلفة تتفق مع مبدأ التبة لعقو ا
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أي عقوبة  ربيراًي إىل احلد الذي ال ميكن تحصر  املبادئ العقابيةلعقوبة يدعى تضمني ل ، يفشل كل جدوللذلك
 . وحدهامن خالل هذه املبادئ  معينة

حقاق العقوبة هناك دور الست. ال ميكن تنحيتها جانًبا فحسب العقابية العدالة ملذهب لكن األفكار األساسية
ى افرتاض أن القوانني اجلنائية علتعتمد العقابية  .كن نطاقها حيتاج إىل قيود دقيقةيف النظرية الليربالية للعقاب، ل

 . األصليةاليت يتم انتهاكاها جتعل املرء مؤهاًل لعقوبة حتمي احلقوق الفردية 

كما .  نونادعي أن العدالة تتطلب عقااًب على انتهاك القتأن  يةستطيع العقابتيكن األمر كذلك ، فلن  إذا مل
 .قنعأمر مناسب ، وليس جمرد غضب مأبن االستياء أو السخط املوجهني للجناة  للعقابية أن تدعيال ميكن 

، يةضمين أو صريح ، إىل العدالة العقاب جلوء،انون أو األخالق ، دون ، سواء يف القعقابيةال العدالة إن مذهب
، Nozick 1981) ثأروره عن جمرد االنتقام أو الأو خيتلف بشكل ال ميكن تص -أمر ال ميكن تصوره  هو

Henberg 1990.) 

لى انتهاك ع إىل العقوبة إلدخال املسؤولية واضحة وغري عقابيةك ، تظهر نقطة تطلعية مبجرد اإلقرار بذل
العقوبة  ديدهت ، ونشر هذه املسؤولية حبيث تعمل كتهديد ، وتوقع زايدة االمتثال للقانون بسبب كرهالقانون

يوفر خطر العقاب  .عدم االمتثالل به هددمعظم الناس وعدم رغبتهم يف املخاطرة بتكبد ما يُ  من خاللاملتصورة 
 التقليدي العقوبة ال ميكن ملفهوم .العادلة اليت حتمي احلقوق الفرديةحافزًا ألي شخص عادي لالمتثال للقوانني 

  .، استيعاب أحكام هذا احلافز جزاء اجلاينركز حصرايً على ي ذيلالبحت ملمارسة العقوبة ، وا

فإن نظام العقوبة مبوجب القانون هو يف األساس أسلوب للسيطرة   ،حىت اآلن امت رمسه اليت نظرالمن وجهة 
، وتوظيفه له ما يربره إىل احلد الذي حيمي فيه ابلفعل العدالة االجتماعية ( Gibbs 1975)االجتماعية 

قبول هذا  .ه الغاية ملمارسة العقوبة خارجية، وليست داخليةهذ. اليت حتقق مثل اجملتمع من خالل قوانينه
بناء على ذلك،  .ذلك االدعاء عند العقابية، وليس عواقبيةالدعاء املركزي للعرتاف ابالا يعينوم للعقاب املفه

ن العقوبة تظهر ألفإن مؤسسة العقاب كما يتم تصورها ال يتم تربيرها على أسس أخالقية أو عواقبية حبتة، 
ع ذلك ، حتتفظ وم. تربرها غري عقابيةبعض السمات لكل مسار من االعتبارات، حىت وإن كانت املبادئ اليت 

على أنه  عقاببدو أي فعل من أفعال القد ي .العقوبة ببعض العناصر العقابية ، من الناحية النظرية واملعيارية
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 احلكم املطبق هو حرمان يُلحق بشخص ما ثبتت إدانته، –لشخص الذي خضع له لصارخ  على حنو عقايب
  .فقط بسبب هذا االستنتاج وليس على أي شخص آخر ، ويتم فرضه

قدمي الفكرة العامة مت ت .لتربير الليربالية للعقاب  يف حجة تدرجيًيا ا اآلن التفكريعلى هذه اخللفية ، ميكنن
  [2. ]خمتلفة خالل نصف القرن املاضي من قبل العديد من الكتاب أجزاءأبشكال و 

 

 التربير الليربايل. 4 

رين ، ومن بعض أنواع السلوك اإلنساين املتعمد ضارة ابآلخ: ذو مصداقية موثوقة جترييبم ميكننا أن نبدأ بتعمي
ذين إما أن يغفروا أولئك ال ذىشخاص الذين وقعوا ضحية هذا األاأل( تعليم ، مطالبة)غري املناسب توقع 

الثقة  من خاللجيب أيًضا استباق االنتقام اخلاص . )يف صمتألذى ا معاانة أو م األذى أو ابلضررأحلقوه
ع عادل ، يف جمتم(. العامة أبن اجلناة سوف يتم اعتقاهلم وحماكمتهم وإدانتهم وحكمهم من قبل السلطات
يعاقب نون وابلتايل القايُفَهم أن اإليذاء غري املستحق ينتهك احلقوق الفردية ، وابلتايل فهو حمظور مبوجب 

كثر قاب سوف يعتمد على نظرية سياسية وأخالقية أوابلتايل فإن لون وملمس أي تربير حمتمل للع. عليه
ربير العقوبة وهكذا يربر ت. عمومية ، مبا يتمشى مع مسؤوليات احلماية القانونية اليت يتحملها جمتمع عادل

مبوجب القانون كمسألة عرضية ، تعتمد بشكل ال مفر منه على اعتبارات معيارية أخرى أعمق ال ميكن أن 
 [3. ]عدالة االجتماعيةتوفرها إال نظرية ال

القانون ،  بللتكرار ، يف جمتمع أيخذ العدالة على حممل اجلد ، سيتم حظر هذا السلوك الضار عمدًا مبوج
راد إن القيام خبالف ذلك سيكون الفشل يف محاية حقوق األف. يتم إدانته مبوجب القانونحيثما ومىت حدث و 

زائية املرفقة األداة الرئيسية ملثل هذا اإلدانة هي العقوبة اجل. والدفاع عنهااليت ينص القانون اجلنائي على محايتها 
  .ابلقانون واليت تعرف بعض األفعال الضارة أبهنا جرائم

ه ، يُفضل منع السلوك الضار غري القانوين قبل وقوعه بدالً من معاقبت والذي هو جمتمع عقالين يف جمتمع عادل
قال تاجملتمع ، من املفضل تفضيل االمتثال حتت التهديد على عدم االمتثال يليه االعمن وجهة نظر . بعد وقوعه

لكن  .(هناك استثناءات ، ابلطبع ؛ العصيان املدين املربر هو أحدها. )والعقاب كمواحملاكمة واإلدانة واحل
رية الشخصية اليت ال احل انتهاك ثمنلة زايدته أبي مثن ، ال سيما بااللتزام ليس ذا قيمة كبرية ، مما يستحق حماو 
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وابلتايل ، فإن امتثال شخص ما للقانون على استعداد نتيجة الستيعاب معايري اجملتمع العادل  .داركهاميكن ت
لى ولكن إذا مل يكن التوافق الراغب وشيًكا ، فيجب ع. هو األفضل من امتثال الفرد أو عدم االمتثال املتعمد

حلظر مبوجب يلعب ا. ألنه األفضل لعدم االمتثال -االمتثال غري الراغب  - اينخليار الثا قررتمع أن ياجمل
طة ابنتهاك ، واألداة الرئيسية هلذا احلظر هي العقوبة اجلزائية املرتبالقسريأساسًيا يف ضمان االمتثال القانون دورًا 

كة ، هي ، مثل التأكيد التعبريي للقيم املشرت عقوابتآلاثر غري الرادعة لنظام الال شك أن ا. القانون اجلنائي
 عامة يةلمع ذلك ، مبجرد فرض هذه العقوابت، فإهنا ختلق مسؤو و . أكثر أمهية لالمتثال العام من آاثر الردع

  .عقوبة املصرح هبالل

اآلخرين  حرتام حلقوقال، لن يلتزم كل شخص ابلقانون ، ولن يقوم كل من ميتثل بذلك ابحىت يف اجملتمع العادل
كل آخر نواجه هنا يف ش. االعرتاف ابآلخرين كأشخاص هلم حقوق تستحق االحرتام املتبادل وهذا يعين، 

من األفضل زايدة االلتزام ابلقانون من خالل : مبدأ محاية احلقوق األساسي الذي يقوم عليه نظام العقوبة
هلم ابلتصرف  سمحي عن أنخرى أب أو القانون بطريقةااللتزام ابلعقوابت املفروضة على أولئك الذين ينتهكون 

وفًقا حلكمهم الذايت الضار دون أي تكلفة مفروضة اجتماعًيا على أنفسهم ، ألن ذلك سيتطلب منا أن 
شخاص إن األ، فذلكل .مثل هذا التسامح يتعارض مع الضرورة األخالقية حلماية احلقوق. نتحمل إيذاء الربيء

ى سهم وعللى أنفع العقوابت اجلنائية ء حجاب اجلهل سيختارون فرضالذين يتصرفون ورا اننينيالعقالنيني األ
  .بعض انتهاكات القانون اآلخرين بسبب

إذا كان الغرض من العقوبة اجلزائية هو العمل بفعالية كوسيلة وقائية لعدم االمتثال ، فيجب أال يُنظر إليها على 
ويضها تتحقق شرعيتها من خالل محاية احلقوق الفردية ، وتف. حقيقيأهنا هتديد مشروع فحسب ، بل هتديد 

. انونللق عادلةنونية الواجبة واحلماية المن خالل اإلجراءات الدستورية ، وإدارهتا من خالل اإلجراءات القا
يتم و ( مؤملة وابلتايل) عقولإىل حد م ةعموًما على أنه شديد ايُنظر إليه امن خالل كوهن اتتحقق مصداقيته

 .(ومن مث يُعقب االعتقال وعواقبه على أي شخص ال يلتزم)بشكل فعال  اتنفيذه

 أربعة .للحفاظ على نظام اجتماعي عادل التهديدات العقابية واإلكراه ومع ذلك ، هناك قيود يف استخدام
 .الليربالية ابأمهية خاصة لنظرية العق نقاط هلا

يقة حقوق الوالايت وث يف ألوفةابللغة امل)غري إنسانية أو  جيب أال تكون العقوابت قاسية حبيث تكون .1
  ".قاسية وغري عادية( "املتحدة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  18

" ية الواجبةلقانوناإلجراءات ا)"ال جيوز فرض العقوابت بطرق تنتهك حقوق املتهمني واجملرمني املدانني  .2
 "(.للقوانني عادلةاحلماية ال"و 

رة ، كلما  كلما كانت اجلرمية أكثر خطو :  النسبية للجرميةجيب أن تتفق الشدة العقابية مع اخلطورة  .3
ب أن نسبية لألسباب اليت جيالمهية األ مهمةن خطورة اجلرمية هي إ. كانت العقوبة املستحقة أشد

نثين الناس عن ارتكاهبا ، واألسباب اليت تشري إىل األضرار اليت حلقت ابلضحااي ، والعالقات 
  .االجتماعية ، وأمن حقوقنا

أي عقوبتني ال  ابلنظر إىلمبعىن،  ،( أقل هو األفضل)ضع العقوبة الشديدة أيًضا ملبدأ احلد األدىن خت .4
يستبعدمها أي من املبادئ السابقة ومتساوية تقريًبا يف اآلاثر اجلزائية والوقائية جلرمية معينة وطبقة من 

 .اجملرمني ، فإن العقوبة األقل شدة هي املفضلة على األشد
 

تحدد مسؤوليته ت. قابالفرد للع إدانة اجلاين املتهم مبوجب قوانني تفي ابملعايري السالفة الذكر تثبت أهليةإن 
ليت هي نتاج ميكن القول إن مجيع العقوابت ا .فيما يتعلق بتلك القوانني تقصريهعقاب من خالل أفعاله و لل

هو موجود  العقاب املستحق ، بقدر ما. من قبل اجلاين مستحقةى مع القيود املذكورة أعاله نظام قانوين يتماش
، لدينا فقط فكرة وهذا يعين (.Rawls 1971" )العدالة اإلجرائية اخلالصة"على اإلطالق ، ينشأ كنتيجة لـ 

عقوبة ال دولجبصرف النظر عن معينة  رميةاين معني جلادلة أو املستحقة جلللعقوبة الع يكتنفها الغموض
العقوبة املستحقة  .(وابلتايل القوانني اليت تتفق مع القيود املذكورة أعاله)قوانني اجملتمع العادل  املنصوص عليه يف

هي العقوبة املسموح هبا مبوجب جدول العقوابت العادلة ؛ ال ميكن الدفاع عن أي مفهوم آخر للعقوبة 
نهاية على ، والذي مت أتسيسه يف ال متوهم لالستحقاقالدائم ملعيار مستقل املستحقة ؛ جيب مقاومة اإلغراء 

خص ، يستحق أي شفادة عن استحقاق العقوبةر إىل هذه اإلابلنظ. احلدس ، وكذلك احلساابت النفعية
 [4]. األشياء األخرى املتساوية ، وجيب معاقبةؤول ومؤهل للعقاب أن يتم معاقبتهمس

تسق حتديد من غري امل .ياً حجة من االتساقإن حجة فرض العقوابت املستحقة احملددة على املذنبني هي جزئ
شروط املسؤولية واألهلية للعقوبة ومن مث عدم تطبيق العقوبة اليت أذن هبا عندما تثبت الوقائع يف قضية معينة 

ًنا مثليس من العدل للملتزمني يف القانون أن يطبقوا عدم القبول اجملتمعي على املخالفني له  .أن هناك ما يربرها
واملوجهة  لجرميةأمثان القبول اجملتمعي لإن . وهذا غري عادل ألنه سيخلق فئة ضارة غري ملتزمة يف اجملتمعلذلك، 
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لملتزمني ابلقانون من العدل ل .العقوبة اجلزائية اتسمح هب يتاحلرمان ال أوجه على املذنبني تتمثل أساًسا يف
  .يف مكافحة اجلرمية ومنع اإليذاء إمكاانتهإنفاق جزء معقول من اإلشارة أنه ينبغي على اجملتمع 

بة إىل فرض مثل وكذلك احلال ابلنس .عقوبة أتديبية ابسم العدالة وحتت الظروف احملددة أعاله له ما يربرهخلق 
العقوبة ،  اهجتة ، مبا يف ذلك فرض املسؤولية لذلك ، فإن ممارسة العقوب. هذه العقوبة ابسم االمتثال للقانون

ما  وط األهلية ، لهفاء شر العقوابت كتهديد وحافز لالمتثال وإحلاق العقوبة ابلفعل يف حالة استي واستخدام
 .يربره

 

 خامتة  .5
وضح سبب ت اهنأل عقابية البحتهال العدالة أفضل من اإهن. أخالقية وعواقبيةت تتضمن احلجة السابقة اعتبارا

 .تمع عادلجمل هممامات السياسية واألخالقية األاالهتاحلاجة إىل نظام للعقاب وكيف يتم دمج هذا النظام يف 
 ابألعمال اتللمطالب دون اخلضوع( جتماعيالدفاع اال)وهو خيصص وظيفة واضحة ميكن الدفاع عنها للعقاب 

ابت اليت يفرضها أبن العقو  البحتة ، ودون التظاهر العقابيةومهية من أجل العدالة  أخالقية  أو ملطالب االنتقامية
حمرج " لعقابحق ل" تذرع أبيت أن احلجة ابخليارات السيادية للفرد دون قرت .أبي معىن أساسي" مستحقة"

، ألنه يقيد التدخالت العقابية مع احلرية البحتة عواقبيةأفضل من ال ذلك إن. (1968موريس )ومتناقض 
خالل نظام العقوابت  من .حقوق اجلناةالفردية إىل احلد األدىن املتسق مع حتقيق الغرض من العقوبة ويتوافق مع 

أبهنم يعرضون حقوقهم للخطر إذا مارسوا عمدًا أنواًعا معينة من  يتم حتذير مجيع األشخاص إبنصاف ،
عالوة على ذلك ، تتزامن العقوبة مع التسلسل اهلرمي (. H.L.A. Hart 1959)السلوكيات الضارة 

 (Feinberg 1965)الصحيحة " تعبرييةاملهمة ال"لديها  .املطلوب للقواعد األخالقية

 لرمزيا فرديل الستقال، وحيرتم االأبويلنظرية هو نظام ليربايل وغري نظام العقوبة الذي ينشأ يف ظل هذه ا
  .جلميع األشخاص على قدم املساواة ، ويعرتف بطوارئ تربيره كما هو مطبق يف أي حالة معينة

 شيءكوصحيح أيًضا أن نظام العقوبة الذي يظهر يف إطار هذه احلجة يرتك العقوبة يف أي حالة فردية فعلية  
دقيقة وآاثره فعل رمسي للغاية وظيفته التعبريية ال ةطقوس فارغة ، ويف أي حال يف بعض احلاالت - طقوسي ما

انهيك  ، رفاهية االعتقاد مذنب مدان دونى كل جيب فرض أفعال احلرمان العقايب عل .العاجزة غري مؤكدة 
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اليت ُصمم من أجلها نظام العقوبة واحملافظة عليها سوف تتقدم ابلفعل من خالل فرض  غاايتمعرفة، أن ال عن
البعض  متت قيادةد وق .فعليكل قرار احلكم ل بالءمن العقوبة الكثري من العقوبة مقابل القليل  .عقوبة معينة

أي أتثري  هنا متلكأ ن عدم الثقة ، ألننا ال نستطيع اعتمادالنظر إىل العقوبة بقدر كبري ممن هذه احلقيقة إىل 
اآلخرون أقل انزعاًجا من ذلك ألهنم يركزون  .أو على بقية اجملتمع -( Duff 1986)مفيد على املعاقب 

ة من أي درجة للعقوبة مبوجب القانون اجملتمع من خالل جعل العقوب تعبرييةال ملهمةلى الطريقة اليت ختدم هبا اع
كن لوصمة العقاب أن ومع ذلك ، مي(. Feinberg 1965)، مهما كانت آاثرها األخرى " رمزًا للعار"
 .مبهمة املصدرة ، مما جيعل األحكامتمادىت

 عقابية للسيطرة أساليب بديلة وغرييف االعتقاد أبن  تجلىجة أبكملها لتربير العقوبة تأخريًا ، الحظ أن احل 
أو لن  -ف ابلغرض على أساس أهنا لن ت دة جًدا يف نطاقها(ورفضها )أو حمدو  قد مت فحصهااالجتماعية 

 العقابية يف ضمان االمتثال للقوانني العادلة. ساليباأل مثلتعمل 

ميكن للفلسفة ،  .لدينا نظرية ليربالية شاملة للعقاب ال يزال يتعني حتديد الكثري من التفاصيل قبل أن تتوفر
العقوبة( املناسبة  طرقديد نوعية وكمية احلرمان )، مثل حتالنظرية مطالببع ، أن تساعد يف تقدمي بعض ابلط

ة لتكملة تلك مع فئة اجلرائم ؛ حتديد معايري اتبع تيبت ؛ بناء اجلدول الزمين ابلرت إلدراجها يف جدول العقواب
ديد املعايري على أي جمرم معني ؛ وحت األحكاموفرض  ليت تعمل مبثابة قيود على اجلدولاليت سبق ذكرها ، وا

ديلة غري العقابية يف الب تحركاتىت التنازل عنها لصاحل بعض الاليت جتعل من املناسب ختفيض العقوبة أو ح
احلجة  فإن ؛ةضروريتستطيع تقدمي التفاصيل اللكن الفلسفة وحدها ال  (.K. Moore 1989)حالة معينة 

جوهر  إن لك ،مع ذ .هتاإلدار  طريقةقانون العقوابت وليس لديها  الفلسفية يف حد ذاهتا من شأهنا أن حتدد
من التطوير  جراء مزيدإ تعنيوإدارته العادلة. ي قانون عقوابهتايف  يكمن النظرية الليربالية للعقاب يف املمارسة

 آخر. ربالسياسية الكاملة يف من انعكاساهتاهلذه النظرية و 
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