
 علم اجتماع االنحراف و الجريمة 

 1ماستر

 مقياس علم العقاب 

 السياسة الجنائية المعاصرة: سابعالمحور ال

 السياسة العقابية في فكر الدفاع االجتماعيأوال : 

  )جراماتيكا (الدفاع االجتماعي التقليديالمحاضرة السادسة :

يعود الفضل في ظهور حركة الدفاع االجتماعي بشكلها المعاصر للجمعية الدولية للدفاع االجتماعي سنة 

برنامج مصغر للدفاع  1954بزعامة فيليبو جراماتيكا ،  الذي تم التبني من خاللها سنة  1949

 االجتماعي ، يهدف الحترام حقوق االنسان .

ن ، اولهما متطرف بزعامة فيليبو جراماتيكا و الثاني معتدل وقد عرفت حركة الدفاع االجتماعي اتجاهيي

 بزعامة مارك انسل .

 وفيما يلي أهم مباديء و أسس حركة الدفاع االجتماعي عند جراماتيكا و اهم االفكار التي جاء بها .

 : في النقاط التالية يوتتلخص أهم أفكاره في الدفاع االجتماعمباديء الدفاع االجتماعي التقليدي :

 : هدم المفاهيم الجنائية التقليدية وإحاللها بمفاهيم الدفاع االجتماعي -1



 لمسةةئوليةوابالجريمةةة المرتبطددة  يالمفدداهيم التقليديددة للقددانون الجنددا يبدددأ جراماتيكددا أفكدداره بانتقدداد      

 . الجنائية

بمفاهيمه المرتبطة بالجريمة والمس ولية وإحالله بقانون  إلغاء قانون العقوباتوعلى هذا فيرى جراماتيكا 

 مدن " وبددالا االنحراف أو العصيان االجتمةاعيباسم "الجريمة ، يستعاض فيه عن  يأخر للدفاع االجتماع

، وأن يسدتبدل بالعقوبدة  صاحب السةلو  الالاجتمةاعيأو  "الشخص المضاد للمجتمع"يستبدل به  المجرم

 .يجتماعبعض تدابير الدفاع اال

 :التكيف االجتماعيب فكرة المسئولية الجنائية ستبدال إ- -2

اقترح استخدام التدابير اجتماعيدة ررضدها الوقايدة و العدالل كالتربيدة و التعلديم و تشدغيل العداطلين ، 

تنفذ على كل فرد رير متكيف اجتماعيا  باعتبار ان كل انحراف في الحقيقة هو عدم تكيف اجتماعي 

مسؤوليته، وتطبق اكراها على كل شخص رير متكيف سواء مجرم او رير مجرم في  يتحمل الجتمع

 اماكن ابعد ما تكون عن السجن .

يهددف إلدى مناهضدة كدل شدكل مدن أن  يجد  –قةانون الةدفاع االجتمةاعي" " -أن القدانون المقتدرح لديه و

سواء ظهر عدم التكيف في صدور  جريمدة أو ظهدر فدي أي شدكل أدندى  ، عدم التكيف االجتماعيأشكال 

يكدون ررضدها الوقايدة تةدابير الةدفاع االجتمةاعي من ذلك. وهو في هذا السبيل يقتدرح اسدتخدام عددد مدن 

وتلدك التددابير .فدق معطيدات العلدوم اانسدانية والعالل والتربية ، وأساسدها الدراسدة العلميدة والتجريبيدة و

 .ولكنها وسا ل تربوية وعالجية ووقا ية تنفذ على الفرد رير المتكيف اجتماعيا ليست جزاءات 

لقد نادى جراماتيكا بجعل الجواند  الشخصدية   الشخصية للفرد كأساس للدفاع االجتماعي: الجوانب -3

، للفدرد ، سدواء االجتماعيددة أو البيولوجيدة أو النفسددية ، ولديس جسددامه الضدرر الناشدد  عدن الجريمددة 

. وعلددى هددذا فددالجزاء بالتدددابير االجتماعيددة عنددد قةةانون الةةدفاع االجتمةةاعي المقتةةر محددوراا الهتمددام 

جراماتيكا( ينبغي أن يرتبط ال بما تحويه الجريمدة مدن ضدرر أو بمدا تمثلده مدن خطدر وإنمدا بالتقددير 

تيكددا الشخصدي للفاعددل علددى ضددوء الظددروف التددي أحاطدت بسددلوكه. إذاا تددرتبط المسدد ولية عنددد جراما



بالحالددة النفسددية والصددحية لصدداح  كددل سددلوك منحددرف. وبالتددالي تصددبي المسدد ولية الجنا يددة مجددرد 

 .إعالن بوجود نفسية فردية مضاد  للمجتمع ، أي تنب  عن فرد رير متكيف اجتماعياا 

 

"عةةدم التكيةةف أو العصةةيان  - إصددالح هددذا االنحددرافعلددى هددذا النحددو يصددبي للجددزاء هدددف أسددمى هددو 

تمهيداا لعود  الفرد إلى حيا  الجماعدة الطبيعيدة. هدذا ا مدر يقتضدى ا خدذ بتددابير متنوعدة  - "االجتماعي

للفاعدل. فلدم يعدد المبددأ "هدو أن لكدل جريمدة  يومتفاوتة بحس  التكوين النفسي وبحس  القال  االجتمداع

 ا تدبير يالئمه"."لكل شخص غير متكيف اجتماعي   عقوبتها" ولكن أصبي المبدأ هو أن

 قليدي :تقييم حركة الدفع االجتماعي الت

 العتمدادااهم ما يميزها الدعو  لبرنامج متكامل و شامل لمواجهة الجريمة واصالح المنجرفين من خدالل 

 يوتعليمد يواقتصداد يتشمل كل مناحي الحيا  االجتماعية من نظام أسرصالحية ا سياسة اجتماعيةعلى 

، تم اعتمداد عديدد مدن افكارهدا فدي عدد   يعلى أسبا  االنحراف أو العصيان االجتماع ي.  تقضيوصح

تشريعات مثل : قانون التشرد في اسبانيا ، قانون تدبير االمدن فدي المانيدا ، قدانون الددفاع االجتمداعي فدي 

 بلجيكا .

يدة ، كالجريمدة و تقسدياتها يعا  على الحركة : الغاء مفاهيم اساسية بنيت عليها السياسة العقابيدة و الجنا 

في قانون العقوبات ، قانون العقوبات ، ومجهودات الكبير  التي مرت بها لتشريعات الجنا ية ممدا يعيددها 

 لفوضى و الغموض و يفتي المجال للجدل الفلسفي حول الجريمة و العقا  .للتخبط، ا

المسدؤولية الجنا يدة هدو امدر يصدع   اهدم االنتقدادات التدي وجهدت لده فدي المسدؤولية الجنا يدة الغداء فكدر 

التسليم به ،فأي فكدر  تحدل محلده ال بدد مدن تحديددها و ضدبط محتواهدا حتدى ال يترتد  عنده اثدار قانونيدة 

 بالغة.

ر محدد  المدد  أما استبدال العقوبة بالتدابير وما يترت  عنها من الغاء المؤسسات العقابية ، او من انها ري

 بصرف النظر عن ررض الردع مما يخرجها نطاق القانون الجنا ي . اوتطبق

 



 

 

 

 

 

 

 ) مار  انسل (المحاضرة السابعة :الدفاع االجتماعي الجديد 

والذي يعود له الفضل ، Marc ancelيعرف هذا االتجاه بحركة الدفاع االجتماعي المعتدل لمارك انسل 

في الحد من التطرف الذي وقع فيه زميله الفقيه جراماتيكا ، وضمنها في منشوره بعنوان الدفاع 

 ..1954االجتماعي الجديد سنة 

عضو محكمة النقض الفرنسية و هو من اشهر المفكرين في العلوم االجتماعية المعاصر   مارك انسل

 من  ن الجريمة وقوع قبل مانعة تدابير فرض أي المنع، سياسة عتمادالدعى  تبنى افكار جراماتيكا 

وفيما يلي أهم دعا م الفلسفية للدفاع  .الجماعة حيا  في االستقرار وضمان المجتمع، حماية الدولة واج 

 .االجتماعي الجديد  

 

 للدفاع االجتماعي الجديد : حركةالدعائم مباديء 

  :المفاهيم التقليدية للقانون الجنائي ب التمس   -1

استخالص سياسة  ضرور  إلى ودعا  رفض مارك انسل التطرف الذي انتهجه فيليبو جرامتيكا

 جنا ية تهدف إلى التنظيم العقالني لمكافحة الجريمة وتحسين المؤسسات الجنا ية.



ينكدر مبددأ ال التقليدية ، فهو  يالجنا ال تنكر قواعد القانون  ييضع مارك أنسل سياسة للدفاع االجتماع   

المسدد ولية الجنا يددة ينبغددي أن يكددون لديدده أن الشددرعية وال يددذه  إلددى حددد إلغدداء المسدد ولية وال الجددزاء. و

مبناها الخطأ القا م على حرية ااراد . فهو ال يدؤمن بالوضدعية الماديدة التدي تدؤمن بالحتميدة وال تعتدرف 

 يللمجتمع أو العصيان االجتماع ضولية هو الجريمة وليس الفعل المناهبالخطأ. كما أن محرك هذه المس 

 يسميه جراماتيكا. كان كما

ن النظددام الجنددا ي القددا م ، بحيدد  تددؤدى مددويؤكددد أنسددل علددى أن المسدد ولية الجنا يددة هددى الغايددة والهدددف 

لوك سدبيل الجريمدة نحو المجتمع ، فينصرف عن سد ى المجرم المعاملة العقابية بإنماء روح المس ولية لد

في المستقبل. وبالجملة فإن الدفاع االجتماعي الجديدد يقدوم علدى ذات ا سدس التدي قامدت عليهدا المدرسدة 

 التقليدية ولكن مع تطوير هذه ا سس في ضوء ما أظهرته الدراسات الحديثة حول السلوك اانساني.

 تدعيم االهتمام بشخص المجرم : -2

يعد مصطلي فردية العقوبة من ابرز معالم وسمات الدفاع االجتمداعي بدل انهدا قامدت اصدال عليده ، ، 

وهو من مصطلحات القانون الجنا ي الحديثة ، ويقصد به اخضاع كل مجرم بحسد  حالتده أو درجدة 

لجداني خطورته لما يال مه من تدابير .ومعنى ذلك ان يقوم القاضي قبل النطق بالعقوبة بدراسة حال ا

فيكدون قدد انقدذ المجدرم و البي ة التي نشأ فيها ـفالدفاع االجتمداعي وجدد لينقدذ الجداني مدن جرمده اوال 

 تبعا.

منهجيدة بأسدالي   اتدراسدب مدن خدالل القيدام  شخصية المجدرم ، أكد انسل  على  اخذ بعين  االعتبار    

، وال يعني التعرف هندا الوقدوف   يةوأبعاد علمية، فيج  أن يكون لشخص الجاني كيان في القضية الجنا

على الظروف الخارجية للفعل والسوابق القانونية للمدتهم وحسد ، وال حتدى بياناتده الشخصدية المحفوظدة 

فددي دوا ددر الشددرطة، ولكددن يعنددي تكويندده البيولددوجي وردود فعلدده النفسددية وتاريخدده الشخصددي وبنيتدده 

جراءات نظر الدعوى الجزا ية وتعديل ا صدول االجتماعية، وعليه يج  أن تدخل دراسة شخصيته في إ

فعن طريق االهتمام بتلك الشخصية وتدعيم الدراسات المتصلة بها يمكن تحديد أنسد  الجزا ية وفقاا لذلك.



ير الجزاء المناس  بعقوبة أو تدبير( خطرق المعاملة العقابية ، ويمكن للقاضي تبعا لحالة كل مجرم أن يت

 واالندمال مر  أخرى في البي ة المحيطة. يلتأهيل االجتماعبما يعين المجرم على ا، 

فالدفاع االجتماعي الجديد يددعو إلدى إعدداد مدا يعدرف  .وهذه الدراسة لشخصية المجرم هى دراسة علمية

الددذي يحددوى كددل مددا يتصددل بالجواندد  الشخصددية للمجددرم ، والمعددد مددن قبددل الخبددراء ، بملددف الشخصددية 

وعلماء االجتماع وعلماء النفس وااجدرام والدراسدات كا طباء نساني ، المتخصصين بدراسة السلوك اا

بما فيها مرحلدة التنفيدذ العقدابي  ، الجنا ية ، كي يكون تحت يد السلطات الجنا ية في كافة مراحل الدعوى

 مرحلة من مراحل الخصومة الجنا ية. لذا فإن مدارك أنسدل يدرى أن -عند هذا االتجاه  – ذاتها باعتبارها

ال يمكن أن يتحقق إال بعد إجراء ، لالستعانة به في مراحل الدعوى  ، للشخصية ياالهتمام بالفحص العلم

 ذاته الذي يحكم الدعوى الجنا ية.ااجرا ي التعديالت الضرورية على النظام 

وال يعندى هدذا مجدرد التعدرف علدى  .من التعدرف علدى كدل مدا يتصدل بدالمتهم يويمكن هذا الملف القاض

، وال حتى بياناته الشخصية المحفوظة فدي للمتهم  القانونيةوالسوابق  يجراماالظروف الخارجية للفعل ا

، وتاريخده الشخصدي وحالتده  وردود فعلده النفسدية يولكن يمتد هذا إلى تكوينه البيولوجدوا ر الشرطة ، 

 .ه االجتماعيةتوبي 

 زاء الجنائي :الطابع اإلنساني للج -3

 .، يقوم على احترام وضمان الحرية الفردية يوالجزاء الجنا ي عند فكر هذا االتجاه له طابع إنسان

على  ةويظهر ذلك جليا في رفض مارك أنسل وأنصاره للتدابير رير محدد  المد  ورفضه للتدابير السابق

مع القيم  -حس  زعمهم  -الرفض التام لعقوبة ااعدام لتنافيها  ةالجريمة أو التدابير الوقا ية ، كذلك إعالن

هذا الموقف ا ساسي تجاه الجاني يؤدي بطريقة حتمية إلى إعاد  تنظيم اانسانية واحترام حقوق اانسان.

التدابير التي ليست عقابية بالمعنى الدقيق للكلمة،  ن الدفاع االجتماعي يشكل حركة لها خاصية رير 

والمهم هو عدم مني العقوبة مضمونها القديم، وأال يقتصر خاصة على فكر  التأني  أو التعذي ،  قمعية.

كما أن الوقاية من ا فعال ااجرامية ينبغي أن تكون الهدف اايجابي للتحرك االجتماعي. ففي فلسفة 



ان جانحاا عقوبة جنا ية إنسانية يمكن أن ننكر على المجتمع الحق في أن يفرض على الفرد حتى ولو ك

تستبعد مطلقاا أن تكون العقوبة من وسا ل رد الفعل المضاد للجريمة، فهي  ولكنها ال بمعنى إحدا  ألم

تركز على عقوبة الغرامة و المصادر  الخاصة، وتتجه إلى أن تحول العقوبات التكميلية، كالعقوبات 

ن الممكن النطق بها بصور  مباشر ، وإلى السالبة للحقوق أو المحدد  للحرية إلى عقوبات أصلية يكون م

  ي بشقيه العقوبة والتدابير. على فكر  الجزاء الجنافهو يبقي إدمال العقوبات والتدابير في نظام موحد 

يهدف إلى حماية المجتمع عن طريق التدابير االجتماعية  اجتماعياا  بحي  يكون الجزاء الجنا ي عمالا 

بما يكفل إعاد  وبما يحول بينه وبين وقوع الجريمة في المستقبل  ، نيوالعالجية والتربوية لشخص الجا

يطبق لتحقيق هذا  يفالجزاء الجنا  .التقليدية  يكل ذلك في إطار مفاهيم القانون الجنا، الجاني  تأهيل

عن ا فكار  وهو تأهيل المجرم وعدم تركه يهوى في درو  الجريمة ، بعيداا أال ،  يالهدف اانسان

 الفلسفية المتصلة بعدالة الجزاء أو نفعيته.

 عدم تجاهل فكرة المسؤولية الجنائية : -4

؛ فالمسؤولية تبدو وفقًا لهذا االتجاه كأنها وعي الفرد لم تنفي الحركة فكرة المسؤولية الجنائية و اهميتها

بشخصيته وتتحقق بالعمل الذي قام به. إن اإلنسان الفرد ال يحس أنه وحده المسؤول. فبالنظر إلى وعيه 

بمسؤوليته يعّد األشخاص اآلخرين أيضًا مسؤولين، وهذا اإلحساس الجماعي بالمسؤولية، وهذا الحق في 

لى أفعاله، وااللتزام بأن يقدم حسابًا من جانبه إنما يرتبطان بطريقة مباشرة في أن يحاسب كل فرد ع

الحقيقة النفسية االجتماعية الكامنة في اإلحساس بالمسؤولية. إن السياسة الجنائية للدفاع االجتماعي 

 تتضمن إعطاء األهمية الكاملة لهذه الظاهرة التي هي في الوقت نفسه شخصية وجماعية.

 



 دات الموجهة إلى حركة الدفاع االجتماعي الحديثة عموما :إلنتقا

انه يصع  إعتبارها مدرسة أو مذهبا عقابيا، افتقارها إلى ا ساس الذى يجمع بين االفكار التى  .1

نادت بها .والواقع ان أصحا  هذه الحركة لم يدعوا  نفسهم أنهم أصحا  مدرسة ،وإنما مجرد دعا  

 "إلى تبنى"حركة إصالح

إرفالها تحقيق العدالة والردع العام كغرض للتدبير االجتماعي التي نادت بها ،وقصر هدفها على  .2

 .التأهيل

الخلط بين صورتى الجزاء الجنا ى وهما العقوبة والتدبير االحترازى ،وهو أمر ال يتفق والطبيعة  .3

ع تحديد مجال الخاصة لكل منهما، وهى طبيعة تفرض الجمع بينهما في ظل نظام جنا ى واحد. م

 .خاص لكل منهما

 

 

 

 

 

   


