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 اّتجاه المشرع الجزائري إلى تبني العدالة التفاوضية في مجال قضاء األحداث
 الجزائية وموقف الفقو اإلسالمي منها من خالل آلية الوساطة 

  فغرور رابح الباحث .
 الجزائر  جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية ــ قسنطينة ــ

  الملخص:
 0251يوليو  02ادلؤرخ يف  20-51ليات ادلستحدثة اليت نص عليها ادلشرع اجلزائرم يف األمر رقم:تعترب الوساطة اجلزائية من اآل    

ادلتضمن قانوف اإلجراءات اجلزائية، كذلك بعد أف أخذ هبا يف القانوف  5966يونيو  28ادلؤرخ يف  511-66ادلعّدؿ كادلتمم لؤلمر رقم:
ية الطفل، كهبذا يكوف ادلشرع اجلزائرم قد ساير كغًنه من التشريعات التطورات ادلتعلق محا 0251يوليو  51ادلؤرخ يف  50-51رقم: 

 احلاصلة يف رلاؿ العدالة اجلنائية، ساعيا من خبلؿ ذلك إىل تبين العدالة التفاكضية يف حل النزاعات بعيدا عن ساحات القضاء خصوصا إذا
آليات نظاـ العدالة التفاكضية  كوّنا تعطي للدعول اجلزائية طابع توافقي  تعّلق األمر باألحداث، ذلك أّف الوساطة تصنف على أّّنا إحدل

لذلك فإنّو كمن خبلؿ ىذا .  لفو من آثار محيدة على العبلقاتاجتماعي كما أّّنا تتميز دبركنة اإلجراءات كسرعة البث إضافة إىل ما زب
اث، كمدل مساعلتها يف محاية الطفل اجلانح من خبلؿ استقراء البحث سنحاكؿ بياف مبلمح ىذه الوسيلة اجلديدة يف رلاؿ قضاء األحد

 نصوص قانوف محاية الطفل .
 ، الفقو اإلسبلمي.العدالة التفاكضية، الوساطة اجلزائية ، الطفل اجلانح، قانوف محاية الطفلالكلمات المفتاحية: 

Summary:    The criminal mediation is one of the new mechanisms stipulated by the Algerian 

legislator in Order No. 15-02 of 23 July 2015, amended and supplemented by Order No. 66-155 of 

08 June 1966, which includes the Code of Criminal Procedure, after taking into account the law 

number: 15-12 of 15 July 2015 on the protection of the child, and thus the Algerian legislator, like 

other legislation, will proceed with the developments in the field of criminal justice, seeking by this 

to adopt a negotiated justice in resolving disputes away from the courts, especially when it comes to 

juveniles. That mediation is classified as one of the mechanisms of the justice system And Dah being 

given to the consensual nature of the criminal proceedings as a social it is characterized by flexibility 

and speed of transmission procedures in addition to the failure of the benign effects on relationships. 

   Therefore, through this intervention we will try to demonstrate the features of this new method in 

the field of juvenile justice, and its contribution to the protection of the delinquent child by 

extrapolating the provisions of the Child Protection Act. 

Keyword :   Reconciliation justice, penal mediation, deliquant child, the law on child Protection.  
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 مقدمــة
باألطفاؿ تربويا، ثقافيا، اجتماعيا كحّّت قانونيا، تبُذؿ اجلزائُر ككغًنِىا من دكؿ العامل منذ عّدة سنوات جهودا حثيثة من أجل التكفل      

عن طريق سّن النصوص اليت تضَمن محايتَػُهم، حيث استحدث ادلشرّع اجلزائرم مجلة من النصوص كالتنظيمات كاف آخُرىا القانوف 
ّصة متعّلقة باألطفاؿ اجلاضلٌن من ـ كادلتعلِّق حبماية الطفل، الذم أدرج فيو كألكؿ مرة أحكاما خا0251جويلية 51ادلؤرخ يف  50-51رقم:

ئي، إجراءات متابعتهم كزلاكمتهم كتنفيذ عقوباهتم، ظهرت فيها اذباه نية ادلشرّع ضلو األساليب اجلديدة إلّناء النزاعات ذات الطابع اجلزا
 ىل العدالة التفاكضية. كبدا ككأنّو يريد أف يتخّلى نسبيا عن اآلليات التقليدية للعدالة اجلنائية الزجرية، متجها يف ذلك إ

قبل  كمن بٌن األحكاـ اجلديدة اليت جاء هبا ىذا القانوف، إدخالِو آللية الوساطة اجلزائية حلل النزاعات الناشئة عن اجلرائم ادلرتَكبة من    
ضية يف رلاؿ قضاء األحداث، األطفاؿ اجلاضلٌن بطريقة ِكديّة تفاكضية بٌن الطفل كالضحية، كىذا يعترب من أبرز تطبيقات العدالة التفاك 

ن حيث ظهرت نية ادلشرّع يف محاية الطفل اجلانح من خبلؿ احليلولة دكف توقيع العقاب عليو، كهبذا يكوف ادلشرع اجلزائرم قد ساير كغًنه م
النزاعات بعيدا عن ساحات  التشريعات التطورات احلاصلة يف رلاؿ العدالة اجلنائية، ساعيا من خبلؿ ذلك إىل تبين العدالة التفاكضية يف حل

القضاء، خصوصا إذا تعّلق األمر باألحداث، ذلك أّف الوساطة تعطي للدعول اجلزائية طابع توافقي اجتماعي، لكوّنا كسيلة تضمن تعويَض 
التشريع العقايب اإلسبلمي غلد أنّو اجملين عليو كتُفعِّل مشاركَة األفراد يف نظاـ العدالة اجلنائية، كتعّزز من إرساء الِسلم االجتماعي، كالناظر يف 

يسعى إىل نفس اذلدؼ كىو جرب الضرر كإصبلح اجلاين قدر ادلستطاع، حيث أرست الشريعة اإلسبلمية الغراء مفاىيَم ىذه العدالة 
 ذلك جلب ادلصاح التفاكضية منذ ما يزيد عن أربعة عشر قرنا من الزماف، محاية كصونا للعبلقات بٌن أفراد اجملتمع ادلسلم، منهُجها يف

    للناس كدرء ادلفاسد عنهم، إاّل أنّو مع تقّدـ البشرية تطّورت معو تلك ادلفاىيم حبيث أخذت شكبل معينا يف تقنٌن التشريعات اجلنائية.
 إشكالية الدراسة:

 :اإلشكالية الرئيسية 
ا يف مكافحة الظواىر اإلجرامية، يقوداف إىل الضركرة ادللّحة لدراسة إّف فشل العدالة اجلنائية التقليدية اليت تستند على فكرة الردع فشبل ذريع  

 كتطبيق العدالة التفاكضية خصوصنا يف رلاؿ قضاء األحداث،  ككذا ضركرة استئذاف الفقو اإلسبلمي دلعرفة رأيَو حوؿ ىذا التنظيم، كمفتاح
 إصلاز ىذه الدراسة ىو اإلشكالية الرئيسية ادلتمثلة يف السؤاؿ اآليت:

 إلى أي مدى ُوفق المشّرع الجزائري في تبّني نظام العدالة التفاوضية بالنسبة لقضاء األحداث من خالل آلية الوساطة؟   
 :التساؤالت الفرعية 

كحلل ىذه اإلشكالية كجب تفريُعها إىل إشكاالت أخص كأدؽ َتسُهل اإلجابُة عليها، فمجموع تلك اإلجابات يعّد ربليبل دلضامٌن 
 ة كبالتايل اإلجابة عنها، كمن كجهة نظرنا تنبثق عنها التساؤالت التالية:اإلشكالي

 ما دلقصود بالعدالة التفاكضية اليت انتهجتها السياسة اجلنائية احلديثة يف التعامل مع األحداث؟ كماىي مربّرات األخذ هبا؟  
ء األحداث أف تكوف مكّملة للعدالة اجلنائية التقليدية؟ كما ىو كيف ؽلكن للوساطة اجلزائية كآلية لتطبيق العدالة التفاكضية يف رلاؿ قضا

 دكر ىذه اآللية يف محاية احلدث اجلانح؟
 ما ىو موقف الفقو اإلسبلمي من العدالة التفاكضية لؤلحداث ؟

 أىمية الموضوع:
 شلا سبق ؽلكننا رؤية أّف للموضوع أعلية كبًنة كذلك من ناحيتٌن:
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ه السياسة اجلنائية احلديثة إىل إخراج احلدث من إطار القانوف العقايب كإجراءاتو اجلنائية، كالبحث عن البديل اذّبامن الناحية العملية:  -
  تعتربالذم يهِدؼ إىل رعاية الطفل كتأىيلو كإعادة إدماجو يف اجملتمع، كال تتحّقق ىذه الغاية إاّل يف ظل العدالة اجلنائية التفاكضية كاليت

 دل  تقنياهتا.    الوساطة اجلزائية إح
قلة الدراسات األكادؽلية الشرعية اليت سبّحص النظر يف ادلوضوع، يزيد أعلية ىذه الدراسة اليت رباكؿ تناكؿ ىذا  من الناحية العلمية: -

ليها. كتُثرم ادلوضوع من اجلانب القانوين كعرضو على الفقو اإلسبلمي. شلّا يعطينا أحكاما مدركسة بطريقة منهجية علمية تُقنع ادلطلع ع
 ادلكتبة اليت تفتقر إىل ىذا النوع من الدراسات.

 أسباب اختيار الموضوع:
، كلكل فكرة من ادلعلـو أّف كجوُد الشيء َيسِبُقو تصّوره يدفع إىل إغلاده، كالتصّور الذم يدفع إىل إصلاز أم عمل ىو الفكرة األكىل اليت َتسِبقو

 ا ادلوضوع، كتبلور هبا ىي األسباب ادلؤدية لدراسة ىذا ادلوضوع من ذاتية، كأخرل موضوعية:منشأ، كالبذرُة اليت منها نشأت فكرُة ىذ
 :األسباب الذاتية 
الرغبة ادللّحة بالبحث يف ادلواضيع ادلستجّدة خاّصة إذا تعّلق األمر بالبحث القانوين ادلقارف بالفقو اإلسبلمي، إلبراز مدل تأسيس  -

بناءن على ادلقاصد الشرعية خصوصا ما تعّلق باجلانب اجلنائي منو، دلا لو من أعلية من الناحية الواقعية ك  الفقو اإلسبلمي ألحكامو كمسائلو
 ارتباطو ادلباشر بالواقع الذم نعيشو.     

ميويل لتكوين نفسي كتطوير معاريف يف ميداف القانوف اجلنائي كبالذات قضاء األحداث، خصوصا يف ظل اذّباه التشريعات إىل   -
عل ىذا القضاء يهدؼ إىل الوقاية كاحلماية كاإلصبلح كفسح اجملاؿ أماـ احلدث للعودة إىل احلياة االجتماعية، كحبكم زبّصصي كذلك ج

 معرفة موقف الفقو اإلسبلمي من ىذه السياسة اجلنائية، لذا حفزين ىذا على اختيار ىذا ادلوضوع. 
 
 
 :األسباب الموضوعية 
ة التقليدية، اليت تستند على فكرة الردع يف مكافحة الظواىر اإلجرامية لؤلحداث، فضبل عن فشل قصور كفشل العدالة اجلنائي -

 ادلؤسسات العقابية يف إعادة تأىيل احملكـو عليهم كإدماجهم يف اجملتمع، على الرغم من اجلهود اليت تقـو هبا الدكؿ. 
مة دلرحلتهم العمرية، دلا تتميز بو ىذه ادلرحلة ادلبكرة من العمر من نقص حاجة األطفاؿ إىل الرعاية اخلاّصة كادلعاملة الرفيقة كادلبلئ -

خربات احلدث، كضعف سبييزه كنضجو االجتماعي كالسلوكي، كعجزه عن تقدير العواقب، كغلبة الغرائز كضغوط االحتياجات الفطرية 
طات العدالة اجلنائية، اليت يتعٌّن عليها توفًن العدالة لكل بالنسبة إىل قدرتو على كبحها، كبذلك فهم أكىل الناس باحلق يف الرعاية من سل

 حدث دبا يهدؼ إىل إصبلحو كتقوؽلو كتأىيلو للحياة االجتماعية السوية كالصاحلة . 
 أىداف الدراسة:

 شلا ال شك فيو أّف لكل حبث أىداؼ يسعى الباحث لتحقيقها من خبللو، كاألىداؼ ادلتوخاة من ىذا البحث تتمثل يف: 
وضيح األحكاـ القانونية ادلختلفة للعدالة اجلنائية التفاكضية يف رلاؿ قضاء األحداث كمجعها من سلتلف مصادرىا على ضوء ت -

 التعديبلت األخًنة للقوانٌن اليت من ادلمكن أف تتدخل يف تنظيمها.
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من العدالة يف التشريع اجلزائرم من  و يف ىذا النوعدلعرفة رأيِ يرمي كذلك ىذا البحث إىل عرض ادلوضوع على الفقو اإلسبلمي،  -
 خبلؿ زلاكلة إغلاد ما يقابلو يف التشريع العقايب اإلسبلمي .  

 المنهج المعتمد
اطة أّما عن ادلناىج العلمية ادلستخدمة فطبيعة ادلوضوع ىي اليت ربّدد نوعها، ك بالنسبة لدراستنا فقد عمدنا اتباع مناىج سبكننا من اإلح

انب الدراسة، كقد خدمت ككّجهت طرحنا للموضوع منذ بدايتو إىل غاية آخر تفصيل فيو، ىي: ادلنهج االستقرائي ، الشاملة دبختلف جو 
 ادلنهج الوصفي، ادلنهج التحليلي ، ادلنهج ادلقارف.

كمن  لقانوف ك آرائهم،كاف ضركريا يف مجع مادة ىذا ادلوضوع ك ترتيبها، كذلك بتتّبع أقواؿ الفقهاء يف الشريعة ك ا :المنهج االستقرائي -
سائل خبلؿ استقراء األحكاـ القانونية حوؿ العدالة التفاكضية مباشرة من النصوص القانونية ادلختلفة، كاستقراء آراء الفقهاء حوؿ سلتلف ادل

 من كتبهم كدراساهتم حوؿ ادلوضوع .
كالتطرؽ ألحكاـ الوساطة اجلزائية يف التشريع  يظهر من خبلؿ ربديد مفهـو العدالة التفاكضية كبياف خصائهاالمنهج الوصفي: و  -

 اجلزائرم، كبرز أكثر أثناء إحلاؽ العدالة التفاكضية باآلليات ادلقابلة ذلا يف الفقو اإلسبلمي، كيف كل ثنايا البحث. 
 سبلمي أك القانوف. استخدمتو لتحليل األقواؿ ك النصوص الواردة يف ادلوضوع، سواءن ما تعّلق منها بالفقو اإل المنهج التحليلي:  -
دبا أّف الدراسة مقارنة فإّف ىذا ادلنهج كاف حاضرا يف ثنايا البحث، حيث مّت من خبللو ادلقارنة بٌن ما جاء بو ادلشرّع المنهج المقارن:  -

 اجلزائرم كما كرد يف الفقو اإلسبلمي خبصوص موضوع البحث.     
 خطة البحث:

دبوضوع الدراسة فقد انتهجنا يف حبثنا اخلطة  ادلتعلقة األجوبة ادلناسبة لئلشكاالت الساِبق طرُحها، إغلاد أجل كمن ما سبق ذكره، على بناء       
ثبلثة مباحث تناكلنا يف ادلبحث األكؿ مفهـو العدالة التفاكضية كمربرات األخذ هبا، كيف ادلبحث الثاين الوساطة  اآلتية، بتقسيمنا للموضوع إىل

 ة التفاكضية يف التشريع اجلزائرم، كيف ادلبحث الثالث موقف الفقو اإلسبلمي من العدالة التفاكضية. اجلزائية كنموذج للعدال
 ومبّررات األخذ بهالألحداث  المبحث األول: مفهوم العدالة التفاوضية 

ىر اإلجرامية ادلستحدثة، اذّبهت بعد أف فشلت العدالة  اجلنائية التقليدية  اليت ترتكز على الردع يف مكافحة اجلرؽلة كمواجهة الظوا   
تقـو على مراعاة البعد حيث خصوصا يف رلاؿ قضاء األحداث،  السياسة اجلنائية يف معظم التشريعات إىل تبين العدالة التفاكضية

، كبناءن يق السلم االجتماعياالجتماعي يف ادلنازعات اجلنائية سواءن بالنسبة للجاين أك اجملين عليو قصد إعادة االنسجاـ بٌن أفراد اجملتمع لتحق
 ارتأيت تناكؿ ىذا ادلبحث من خبلؿ ادلطالب اآلتية: على ذلك 

 لألحداث  العدالة التفاوضية المطلب األول: تعريف
بح حّّت أصواليات ادلتحدة األمريكية ككندا، سنة يف ال 22تعّددت عبارات أىل القانوف يف تعريفهم للعدالة التفاكضية منذ ظهورىا قبل     

"، مع أّف ا تسمية "القانوف اجلنائي اإلنساينمن يرل فيها اليـو فرعا مستقبل من فركع القانوف اجلنائي، بل ىناؾ من يرل أف يعطى ذل
قرنا ، كإف كانت جل التعاريف ذبعل من العدالة  51ادلتفحص ذلا غلد أّف معادلها تضّمنتها الشريعة اإلسبلمية السمحة قبل أكثر من 

فإّف األمر يقتضي التعرض لبعض ىذه التعاريف سعيا إلدراؾ ادلفهـو احلقيقي  دبثابة ادلسار ادلتعّلق باجلرؽلة كادلعنيٌن هبا كعواقبها التفاكضية
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باللجوء إىل اجملتمع  بتعاد عن احلل التنازعي كاعتماد احللوؿ الرضائيةاال الذم تسعى إليو العدالة التفاكضية كأسلوب يرتكز باألساس على
 تعامل مع اجلرؽلة كاالضلراؼ، كمن ىذه التعاريف نذكر:لل

 التعريف األول: 
"ىي اإلجراءات ادلنصوص عليها يف قوانٌن اإلجراءات اجلزائية كاألحداث كالعقوبات كغًنىا من التشريعات اليت تطبق على األحداث  

، إضافة اإلجراءات الوقائية السابقة على كقوع ادلخالفة القانونية، ادلخالفٌن للقانوف، كاليت ربّقق معايًن كضمانات احملاكمة العادلة لؤلحداث
 . 1ضلراؼ"نع احلدث من الوقوع يف مهاكم االعندما يكوف احلدث زلتاجا إىل احلماية كالرعاية، اليت هتدؼ إىل توفًن البيئة اآلمنة اليت سب

 التعريف الثاني:
تدم مسؤكال عن إصبلح الضرر الذم سبّبتو اجلرؽلة كمنحو الفرصة إلثبات قدراتو كمساتو جعل الطفل ادلعيقصد بالعدالة اجلنائية التفاكضية "

رة اإلغلابية كالتعامل مع مشاعر الذنب بطريقة بناءة، باإلضافة إىل إشراؾ آخرين يؤدكف دكرا يف حل النزاع دبا فيهم الضحية كاألىل كاألس
اكضية ىي ّنج يف التعامل مع اجلرؽلة يعرتؼ بأثرىا الضحية كادلعتدم نفسو كاجملتمع الذم كبعبارة أخرل فإّف العدالة التفادلمتدة كادلدارس، 

 . 2كقعت فيو"
 التعريف الثالث:

 .3ىي عملية االستجابة للجرؽلة بطريقة تعّزز إعادة احلالة إىل طبيعتها كتوفق بٌن مجيع األطراؼ ادلتضّررة من اجلرؽلة""
اريف يتجّلى لنا بوضوح أّف العدالة التفاكضية تقـو أساسا على تراضي كل األطراؼ ادلعنية باجلرؽلة) كعليو فإنّو من خبلؿ ىذه التع   

الضحية، اجلاين، اجملتمع( كالسعي إىل سبيل التفاكض لقبوؿ اجلاين ربّمل ادلسؤكلية كتعويض الضحية كربقيق االنسجاـ االجتماعي بسد 
اجلديد للعدالة اجلنائية يتألف من ثبلثة عناصر رئيسية: التحّوؿ من العدالة القهرية إىل العدالة ، كىذا التصّور الطريق أماـ ذبّدد اجلرؽلة

اإلسراع يف اإلجراءات اجلنائية كضماف فعالية العقوبة، مباركة القضاء كتأييده لتلك العقوبات لتصبح يف مرتبة احلكم القضائي من الرضائية، 
 حيث القوة التنفيذية. 

بأّّنا أسلوب قانوين غًن قضائي إلدارة الدعول اجلنائية بإعطاء دكر أكرب ألطراؼ الدعول اجلزائية من ادلتهم كاجملين  القوؿكبذلك ؽلكن  
رياهتا مع مراعاة ىدؼ اجملين عليو كتأىيل اجلاين ليصبح فردا صاحلا يف عليو كدبشاركة اجملتمع يف إّناء الدعول اجلنائية كالسيطرة على رل

   .اجملتمع
 المطلب الثاني: خصائص العدالة التفاوضية

للجرؽلة تتجّلى يف اعتبارىا اعتداء على الدكلة من خبلؿ انتهاؾ القانوف، كىو ما يقتضي فرض عقوبة إّف نظرة العدالة اجلنائية الكبلسيكية  
ا اعتداء على األشخاص كعبلقاهتم كمن مثّ يقتضي بقواعد صارمة، لكن ىذه النظرة تغًّنت بالنسبة للعدالة التفاكضية كاليت ترل يف اجلرؽلة أّنّ 

 :1األمر جرب الضرر الذم حلق باألشخاص كعبلقاهتم، كعلى أساس ذلك فإّف العدالة التفاكضية زبتّص خبصائص منها

                                                 
 .58ـ، ص0250، 0دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف، ط ثائر سعود العدكاف،ػػػ العدالة اجلنائية لؤلحداث ػػػ دراسة مقارنة ػػػ،   1
رللة العلـو القانونية كالشرعية، جامعة الزاكية، ليبيا، العدد  خًنم أبو محًنة الشوؿ،  ػػػ العدالة اجلنائية لؤلحداث كإمكانية تطبيق العدالة التصاحلية يف التشريع اجلنائي اللييب،  2

 .075ـ، ص0251السابع، ديسمرب 
، 56رللة الفكر الشرطي، مركز حبوث شرطة الشارقة، االمارات العربية ادلتحدة، اجمللدزلمد األمٌن البشرم، ػػػ العدالة اجلنائية التصاحلية القائمة على اجملتمع) ادلفهـو كالتطبيق(،   3

 .18ػػػ  17ـ، ص0228، يناير 1العدد 
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 العملية  تستند العدالة التفاكضية يف كافة صورىا إىل مبدأ الرضائية، فبلبد من موافقة اجلاين كاجملين عليو على حيث الرضائية
 التصاحلية، كيشرتط يف بعض األنظمة القانونية موافقة النيابة العامة.

 سبّثل أسلوبا خاصا إلدارة الدعول اجلنائية، كمن مَثّ يستبعد التدخل القضائي،  فهي العدالة التفاكضية من اإلجراءات الغًن قضائية 
 الة التفاكضية من مستلزماهتا، أك باألحرل العنصر ادلمّيز ذلا، كيف يعترب ادلقابل يف العد حيث العدالة التفاكضية ال تكوف دبقابل

تقديرم ال يشرتط أف يكوف ادلقابل مبلغا من ادلاؿ، بل غلوز أف يكوف أمرا معنويا، أك قبوؿ اجلاين اخلضوع لتدابًن أك برامج 
 تأىيلية.

 .أّّنا تقـو على إشراؾ كافة األطراؼ ادلعنيٌن باجلرؽلة لتقييم عواقبها 
 .ربّمل اجلناة مسؤكلية أفعاذلم 
  يف مسار تسوية النزاع الناجم عن اجلرؽلة.مشاركة اجملتمع من خبلؿ شلثليو  

 في مجال قضاء األحداثالمطلب الثالث: مبّررات األخذ بالعدالة التفاوضية 
لقانوف اليت يرتكبها األحداث ىي يف أغلبها غلد أّف معظم األفعاؿ ادلخالفة ل ،إّف ادلتأّمل للواقع العملي يف ميداف قضاء األحداث    

كألّف التطبيق الفعاؿ للعدالة  التفاكضية يوفر البيئة اآلمنة  سلالفات قانونية مثل السرقات، يليها اجلرح كاإليذاء، مّث إتبلؼ ماؿ الغًن،
ن مربّرات تؤسس اللجوء إىل ىذا النوع من ضلراؼ كضماف إصبلحهم كإعادة إدماجهم يف اجملتمع، فبلبّد لنا مادلعرضٌن خلطر االلؤلحداث 

 :2منها نذكر العدالة
حيث تعاين أغلبية دكؿ العامل من مشكلة االزدحاـ يف احملاكم كادلؤسسات العقابية، أوال ـــ التخفيف من ازدحام المحاكم والسجون: 

يف أعداد احملكومٌن كادلوقوفٌن فأصبحت ىذه ادلشكلة تفوؽ قدر كىذا ما تشًن إليو األرقاـ ادلتزايدة يف أعداد القضايا ادلنظورة أماـ احملاكم ك 
 .احلكومات على معاجلتها بطريقة ناجحة كفعالة، األمر الذم دفع العديد من الدكؿ إىل األخذ دبعايًن العدالة التفاكضية 

يساعد احلكومات على معاجلة انعداـ ثقة الناس  إّف األخذ بأساليب كطرؽ العدالة التفاكضيةثانيا ـــ زيادة الوصول إلى العدالة والشفافية: 
ا يف تطبيق العدالة، ألّّنا تشرؾ ادلزيد من األطراؼ يف عملية التقاضي، كذلك من خبلؿ إشراؾ الضحية كادلعتدم يف حّل النزاع بينهما، كم

اليت يتّم التعامل هبا يف قضيتهما، كزبلق فهما صلد أّف ادلمارسات التفاكضية تسّهل الوصوؿ إىل مستويات أعلى يف رضا الطرفٌن على الطريقة 
لطرؽ سًن عملية تطبيق العدالة بٌن أفراد اجملتمع، كتبين عبلقات تعاكف أقول بٌن مؤسسات اجملتمع ادلدين كاحلكومات، األمر الذم أكرب 

ق العدالة ستخّفض احتمالية الفساد كالظلم، بٌن احلكومة كاجملتمع، ضف إىل ذلك أّف مشاركة ادلواطنٌن يف عملية تطبي ؼللق نوع من احلوار
 الذم ينجم عن احتكار أحد األطراؼ للسلطة.

من ضمن مربّرات اللجوء إىل العدالة التفاكضية أّّنا تساعد على االعرتاؼ باحتياجات ضحايا اجلرائم ك ثالثا ـــ احترام حقوق الضحايا: 
 حقوقهم.

                                                                                                                                                                    
رللة ادلفكر، كلية احلقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة زلمد خيضر بسكرة،  بن النصيب عبد الرمحن،  ل للعدالة اجلنائية،ػػػ ينظر يف ىذه اخلصائص: العدالة التصاحلية البدي  1

 . 272، ص 55اجلزائر، العدد
كلية احلقوؽ كاإلدارة العامة، جامعة بًنزيت،   ،ساعيدأماين زلمد عبد الرمحن ادل العدالة اإلصبلحية ادلفهـو احلديث للعدالة اجلنائية لؤلحداث ػػػ دراسة ربليلية مقارنة ػػػ،  ػػػ  2

 كمابعدىا. 521ـ، ص0251فلسطٌن، 
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تسمح هبامش من احلوار كالنقاش بشكل أكسع شّلا ىو معموؿ بو العدالة التفاكضية   كسائلحيث صلد أّف رابعا ـــ خفض معّدل الجريمة: 
 يف احملاكمات التقليدية، األمر الذم يساعد على ربديد الظركؼ االجتماعية اليت أدت إىل اجلرؽلة من أجل معاجلتها.

ىقة، كيف بداية ىذه السن غالبا ما يكوف احلدث ضعيف إّف احلدث غالبا ما يكوف يف سن ادلراخامسا ـــ االضطراب البدني للحدث: 
يد قّوتو البدنية بوتًنة متسارعة، شلّا يوّلد لديو اضطرابات سلوكية تنتهي يف الغالب باضلرافات، كىوما يعين ضركرة مراعاة  البنية، مثّ سرعاف ما تز 

لعدالة التفاكضية اليت تناسب ىذه السلوكات ادلرتّددة اليت ال كال سبيل أفضل إىل ذلك من تبيّن اىذه التغًنات يف رلاؿ فضاء األحداث، 
 .1تعكس خطورة إجرامية لدل احلدث بقدر ما تعكس تلك ادلرحلة العمرية اخلاّصة اليت ؽلّر هبا

ة، دبا بأّف التغًنات العضوية للحدث يف ىذه ادلرحلة تصاحبها اضطرابات نفسي يؤكد ادلختصوفسادسا ـــ االضطراب النفسي للحدث: 
كزلاكلة التحّرر من قيودىا رغبة يف التعبًن عن شخصيتو كاتباع غركره الشخصي، كبذلك ينمو لدل يدفع احلدث إىل االنطبلؽ خارج األسرة 

، كىكذا تصبح العدالة التفاكضية 2الطفل يف ىذه ادلرحلة حب ادلغامرة كسيطرة العاطفة على العقل، كتضعف عنده القدرة على ضبط النفس
تو األساسية دكف ل األمثل، الذم من خبللو ؽلكن االصغاء اجليد للطفل السيما من خبلؿ آلية الوساطة اجلزائية، كزلاكلة معاجلة رغبااحل

     قتياده إىل القضاء كإجراءاتو ادلعّقدة. ا
جتماعية احمليطة بو، ادلتمثلة يف األسرة إّف اضلراؼ احلدث يرجع باألساس إىل العوامل اال ا ـــ شّدة تأثّر الحدث بالمحيط االجتماعي:سابع

 معالفاسدة كالبيئة ادلنحرفة، حيث يؤكد ادلختصوف بأف انفصاؿ األبوين يؤثر على سلوكو بصورة مباشرة ، ضف إىل ذلك اّنيار القيم يف اجملت
 .3بحث عن الرفقة كىذا ما يوقعو  يف اجلنوحيدفع باحلدث إىل الشلّا  كطبيعة األسرة احللية اليت تقتصر على األب كاألـ ادلنشغبلف بعملهما

كما يؤكد ادلختصوف بأّف احلدث الذم ينحرؼ نتيجة للعوامل االجتماعية يصعب عبلجو، ألّّنا تتعّلق بظركؼ خارجية، شلّا يستدعي     
 .4اللجوء إىل بدائل الدعول اجلنائية كإشراؾ اجملتمع يف إعادة إصبلح كإدماج ىذا احلدث

إلشارة إليو أّف العديد من دكؿ العامل اليت أخذت هبذا النمط من العدالة، طبقتو يف البداية يف رلاؿ قضاء األحداث لكوف كما ذبدر ا   
عدالت قضاياىم قليلة اخلطورة بادلقارنة مع اجلرائم ادلرتكبة من قبل البالغٌن، باإلضافة إىل أّف إمكانية اإلصبلح كإعادة اإلدماج تتحّقق دب

، كإذا أخذنا بعٌن االعتبارأكرب إذا كا اجلانح احلدث  أّف  ف مرتكب اجلـر من فئة األحداث حبكم العمر كالظركؼ اليت تدفع الرتكاب اجلـر
اليت أك من ىو يف نزاع مع القانوف ىو من ضحايا اجملتمع، كبالتايل فإّف ىذا اجملتمع مطلوب منو أف يتخذ اإلجراءات التشريعية كاإلدارية 

     على اإلصبلح، كلعّل األخذ بالعدالة التفاكضية يأيت على رأس تلك اإلجراءات. ترتكز أساسا 
 كنموذج للعدالة التفاوضية في التشريع الجزائري  الوساطة الجزائية :الثاني بحثالم
عدالة إعادة احلالة إىل طبيعتها،  ظلوذج العدالة القائمة على اجملتمع أك كما يسميها البعضالعدالة اجلنائية التفاكضية  كصور من أبرز ظلاذج   

اليت  كاليت لفتت انتباه الباحثٌن ألكؿ مرة يف التسعينات من القرف العشرين حينما ظهرت يف شكل الوساطة كالتوفيق بٌن أطراؼ اخلصومة
نّص عليها ادلشرّع آللية اليت تقـو هبا جهات قضائية  كصوال إىل ترميم العبلقة بٌن األطراؼ ادلتنازعة بأسرع الطرؽ كأقلها تكلفة، كىي ا

ادلتضمن  5966يونيو  28ادلؤرخ يف  511-66ادلعّدؿ كادلتمم لؤلمر رقم: 0251يوليو  02ادلؤرخ يف  20-51اجلزائرم يف األمر رقم:

                                                 
 .526ـ، ص0255رللة دفاتر السياسة كالقانوف، العدد الرابع، جانفي عبد الصدكؽ خًنة، ػػػ الوساطة القضائية يف التشريع اجلزائرم،   1
 .16ـ، ص0221، 2دار الكتاب اجلديد، ليبيا، ط زلمد الرزاقي،ػػػ علم االجراـ كالسياسة اإلجرامية،   2
 .528ـ، ص0252، 5منشورات احلليب احلقوقية، بًنكت ػػػ لبناف، طزلمد مصباح القاضي، ػػػ علم االجراـ كعلم العقاب،   3
 .528ػػػ ادلرجع نفسو، ص  4
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لذلك    ، 2فلادلتعلق محاية الط 0251يوليو  51ادلؤرخ يف  50-51، كذلك بعد أف أخذ هبا يف القانوف رقم: 1قانوف اإلجراءات اجلزائية
ثاين، لنصل إىل أىدافها يف جرائم األحداث  أكؿ مثّ نتطرؽ إىل خصائصها يف فر مفهـو الوساطة اجلزائية يف مطلب حثبسنتناكؿ يف ىذا ادل

 يف فرع ثالث، كذلك من خبلؿ ما يأيت:
 الوساطة الجزائية المطلب األول: مفهوم

، لنصل إىل أىدافها يف طلب من خبلؿ تعريفها يف فرع أكؿ مّث بياف خصائصها يف فرع ثاينلبياف مفهـو الوساطة اجلزائية، سنتناكؿ ىذا ادل 
 جرائم األحداث يف فرع ثالث.

 الفرع األول: تعريف الوساطة الجزائية
 قصد كضع تعريف كاضح كمضبوط للوساطة اجلزائية ارتأيت تناكؿ ىذا ادلطلب من خبلؿ الفرعٌن  اآلتيٌن:

 الجزائري للوساطة الجزائية ع: تعريف المشرّ أوال
تعترب الوساطة اجلزائية كسيلة حلل ادلنازعات اجلنائية حيث تقـو على فكرة التفاكض بٌن أطراؼ الدعول، كىي ظلط جديد يف ادلنظومة      

تها ادلرجوة خصوصا غاي اإلجرائية غلسد العدالة التفاكضية كأسلوب حديث برز للوجود إثر عجز العدالة اجلنائية التقليدية عن ربقيق
ادلتعلق حبماية الطفل، كجاء  50-51. كقد تبىن ادلشرع اجلزائرم ىذه اآللية يف رلاؿ قضاء األحداث  دبوجب القانوف3جراـالتصدم لبل

 ائي. ادلعّدؿ كادلتّمم لقانوف اإلجراءات اجلزائية بالنسبة للذين يتمتعوف بالرشد اجلز  20-51ذلك بادلوازاة مع اعتمادىا يف األمر 
ادلتعلق حبماية الطفل كاليت ُخّصصت لضبط ادلفاىيم الواردة يف ىذا  50-51من القانوف  20حيث عرّفها ادلشرع اجلزائرم يف ادلادة        

 القانوف بأّّنا:" آلية قانونية  هتدؼ إىل إبراـ اتفاؽ بٌن الطفل اجلانح كشلثلو الشرعي من جهة، كبٌن الضحية أك ذكم حقوقها من جهة
 أخرل، كهتدؼ إىل إّناء ادلتابعات كجرب الضرر الذم تعرضت لو الضحية ككضع حد آلثار اجلرؽلة كادلساعلة يف إعادة إدماج الطفل".  

فمن خبلؿ نص ادلادة يتبٌن لنا أّف ادلشرع قد صرّح برغبتو يف جعل آلية الوساطة سبيلو ضلو كضع حد للمتابعات اجلزائية ضّد احلدث      
 دكف اإلضرار دبصاح الضحية كذكم حقوقو. اجلانح، 

 ثانيا: تعريف الفقو القانوني للوساطة الجزائية
 تعّددت تعاريف فقهاء القانوف للوساطة اجلزائية، كمن ىذه التعاريف نذكر:    

 .4إىل حل ذلذا النزاع"ػػػ " ىي ذلك اإلجراء الذم يتدخل شخص من الغًن يتفاكض فيو حبرية مع أطراؼ نزاع ناشئ عن جرؽلة للوصوؿ  5
 ػػػ " ىي عملية غًن رمسية يقـو فيها طرؼ ثالث زلايد ليست لو سلطة فرض احلل دلساعدة الطرفٌن ادلتنازعٌن يف زلاكلة للوصوؿ إىل تسوية 0

 .5يقبلها الطرفاف"

                                                 
ادلتضمن قانوف اإلجراءات اجلزائية، اجلريدة الرمسية  5966جواف 28ادلؤرخ يف  516ػػػ  66 ادلعدؿ كادلتمم لؤلمر رقم: 0251جويلية  02ادلؤرخ يف  20ػػ  51ػػػ األمر رقم:   1

 .0251جويلية 02، الصادرة يف 12العدد
 .0251جويلية  59، ادلؤرخة يف 29ادلتعلق حبماية الطفل، اجلريدة الرمسية العدد 0251جويلية  51ادلؤرخ يف  50-51ػػػ القانوف رقم:   2
 .272، صادلرجع السابق بن النصيب، عبد الرمحن الة التصاحلية البديل للعدالة اجلنائية، ػػػ  العد  3

4
-BONAFE-SCHMITT(Jean-pierre) , la médiation pénale en France et aux états  ـ 

unis ,Edition,LGDJ,paris,1998 , p24. 
 .00، ص 5999أسعد حليم، اجلمعية العربية لنشر ادلعرفة كالثقافة العادلية، مصر، د.ط، ترمجة:باركخ بوش كجوزيف فوجلر، ػػػ ربقيق أىداؼ الوساطة،   5
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ر فيو شركط خاصة دبوافقة األطراؼ، االتصاؿ ػػػ " إجراء يتّم قبل ربريك الدعول اجلنائية دبقتضاه زبّوؿ النيابة جهة كساطة أك شخص تتوف 2
افها، باجلاين كاجملين عليو كااللتقاء هبم لتسوية اآلثار النامجة عن طائفة من اجلرائم اليت تتسم ببساطتها أك بوجود عبلقات دائمة بٌن أطر 

 .1ية"كتسعى لتحقيق أىداؼ زلّددة نص عليها القانوف كيرتتب على صلاحها عدـ ربريك الدعول العموم
كادلبلحظ على ىذه التعاريف الفقهية أّنا تطرقت إىل تعريف الوساطة يف ادلادة اجلزائية بشكل عاـ، كما أّف بعضها طويل نوعا ما يفتقد   

خلصوصيات التعريف الذم غلب أف يكوف موجزا كسلتصرا كجامعا مانعا، كعليو فاستنادا إىل التعريف الذم ساقو ادلشرع اجلزائرم خبصوص 
وساطة يف رلاؿ األحداث ؽلكننا أف نضع التعريف اآليت :" ىي آلية قانونية هتدؼ إىل إبراـ اتّفاؽ بٌن الضحية كالطفل اجلانح، قد يلجأ ال

  إليها ككيل اجلمهورية بغرض إّناء ادلتابعات يف بعض اجلرائم كجرب الضرر الواقع على اجملين عليو، كادلساعلة يف محاية الطفل اجلانح".
 ع الثاني: خصائص الوساطة الجزائيةالفر 
 تتميز الوساطة اجلزائية بعدة خصائص، ؽلكن بياّنا فيما يلي:   

 أوال: سرعة الفصل في النزاع
فحل النزاع عن طريق الوساطة يتميز بسرعة التوصل إىل احلل كاختصار الوقت، كىي بذلك تكفل استغبلؿ الوقت كاحلصوؿ على حلوؿ     

عات اليت تعرض على القضاء، كاليت تستغرؽ أكقاتا طويلة، كبالرجوع إىل ادلشرع اجلزائرم صلده مل ػلّدد مدة الوساطة سريعة خبلفا للنزا
ادلعّدؿ كادلتمم لقانوف اإلجراءات  20ػػ  51مكرر من األمر رقم: 27إال أنّو اشرتط العمل هبا قبل أم متابعة جزائية طبقا للمادة  2اجلزائية

 ادلتعلق حبماية الطفل السابق الذكر . 50ػػ  51من القانوف رقم  552دلادة اجلزائية، ككذلك ا
 ثانيا: تخفيف العبء عن كاىل القضاء 

حيث أنّو بإحالة النزاع للوساطة كالفصل عن طريقها سيؤدم إىل تفادم عرضو على القضاء، شلّا يساىم يف التخفيف من ملفات    
ألمر باجلرائم البسيطة، ضف إىل ذلك أّف الوساطة تعطي حبل ّنائيا للنزاع شلّا يؤدم إىل عدـ النزاعات على القضاء خصوصا إذا تعلق ا

 . 3عرض ىذا النزاع على جهات االستئناؼ
 ثالثا: المرونة

بلؼ إّف حل النزاع عن طريق القضاء يشمل عّدة إجراءات غلب اتباعها ربت طائلة البطبلف شلّا يشكل قيودا على عاتق ادلتقاضٌن، خب   
، كإف  4الوساطة اليت ال يوجد فيها أم إجراء يرتتب عليو البطبلف حيث تتسم باإلجراءات ادلرنة، لعدـ كجود قواعد مرسومة زلّددة مسبقا

                                                 
 .18، ص0251، 01رللة احملامي، منظمة احملامٌن لناحية سطيف، العدد العيد ىبلؿ،  ػػػ الوساطة يف قانوف اإلجراءات اجلزائية،  1
ادلتضمن قانوف  اإلجراءات ادلدنية كاإلدارية، دبدة أقصاىا ستة أشهر، كذلك  0228فرباير  01ادلؤرخ يف  29ػػػػ  28رقم ػػػ كقد حّدد ادلشرّع اجلزائرم مدة الوساطة يف القانوف   2

فقة مواكاليت جاء فيها:" ال ؽلكن  أف تتجاكز مدة الوساطة ثبلث أشهر كؽلكن ذبديدىا لنفس ادلدة مرة كاحدة بطلب من الوسيط عند االقتضاء بعد  996دبوجب ادلادة 
."  اخلصـو

رسالة ماجستًن، كلية احلقوؽ، جامعة عركم عبد الكرًن، ػػػ الطرؽ البديلة يف حل النزاعات القضائية  الصلح كالوساطة القضائية طبقا لقانوف اإلجراءات ادلدنية كاإلدارية،   3
 . 87ػػػ  86ـ، ص0220اجلزائر، 

 .87ػػػػ ادلرجع نفسو، ص   4
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ية اكانت الوساطة اجلزائية ينبغي أف تكوف قبل ربريك الدعول العمومية، كتكوف شاملة لكل النزاع كفقا لقانوف اإلجراءات اجلزائية كقانوف مح
 .1الطفل،  كما تتجلى مركنة الوساطة أيضا يف حرية مواصلة طريق القضاء يف حاؿ عدـ توصل األطراؼ للحلوؿ اليت يرتضوّنا

 رابعا: استمرار العالقات الودية بين األطراف
التوصل حلل يرضي توفر الوساطة للمتخاصمٌن الفرصة لبللتقاء كعرض كجهات النظر كزلاكلة إزالة اإلشكاالت بٌن األطراؼ، ك     

األطراؼ عن طريق تقريب كجهات النظر ادلتباعدة كاخلركج دبصاحلة تزيل كافة اخلبلفات، خبلفا للقضاء الذم يفصل يف ّناية الدعول 
 .2اآلخر  بانتصار طرؼ كخسارة

 خامسا: التنفيذ الرضائي لالتفاق
قها، كبالتايل يكوف تنفيذىا يف غالب األحياف دكف عسر، كذلك فالوساطة ترتكز على رضا األطراؼ بقبوذلم تسوية اخلصومة عن طري   

 .3خبلفا للحكم القضائي الذم يتم تنفيذه جربا كلو كاف بغًن رضا األطراؼ
 كعليو فالوساطة اجلزائية بشكل عاـ تتميز بالطابع الرضائي كاحملافظة على العبلقات االجتماعية بٌن األفراد، ضف إىل ذلك الدكر الكبًن    

 لذم تلعبو يف إطار التخفيف على كاىل األجهزة القضائية، يف حاؿ ترّسخها يف نفوس ادلتخاصمٌن. ا
 الفرع الثالث: أىداف الوساطة الجزائية في جرائم األحداث       

من  0ادلادة  حّدد ادلشرّع اجلزائرم األغراض ادلرجوة من اللجوء إىل إجراء الوساطة اجلزائية يف جرائم األحداث، كذلك دبوجب   
ادلتعلق حبماية الطفل، حيث تتمثل ىذه األغراض يف: كضع حد آلثار اجلرؽلة، كجرب الضرر ادلرتتب عن ارتكاهبا، كإعادة  50-51القانوف

 إدماج الطفل اجلانح.
 أوال: وضع حد آلثار الجريمة

من شأّنا إّناء االضطراب الذم أحدثتو اجلرؽلة يف اجملتمع أجاز ادلشرع اجلزائرم لوكيل اجلمهورية اللجوء إىل إجراء الوساطة، إذا كاف    
، كيتحّدد مدل اإلخبلؿ كاالضطراب الناتج عن اجلرؽلة دبدل جسامة كخطورة السلوؾ اإلجرامي كمساسو بالنظاـ 4ككضع حد آلثارىا

 .5العاـ
 ثانيا: جبر الضرر المترّتب عن ارتكاب الجرائم

اجلرؽلة من أىّم أىداؼ اللجوء إىل الوساطة، حيث يلتـز احلدث اجلانح كربت ضماف شلثلو الشرعي  إّف إصبلح الضرر الذم حلق بضحايا   
بإصبلح ما أحلقو فعلو اإلجرامي من ضرر بالضحايا، سواء من خبلؿ إعادة احلاؿ إىل ما كاف عليو إذا كاف ذلك شلكنا، أك عن طريق أداء 

 .  6تعويضات مالية أك عينية لصاح ادلتضّرر

                                                 
رسالة دكتوراه، كلية العلـو اإلسبلمية، عبلكة ىواـ، النزاع كتطبيقاهتا يف الفقو اإلسبلمي كقانوف اإلجراءات ادلدنية كاإلدارية اجلزائرم ػػ دراسة مقارنة ػػػ، ػػػػ الوساطة بديل حلل   1

 .72، ص 0250جامعة اجلزائر، 
 88ػػ  87ادلرجع السابق، ص عركم عبد الكرًن،  نوف اإلجراءات ادلدنية كاإلدارية،ػػػ الطرؽ البديلة يف حل النزاعات القضائية  الصلح كالوساطة القضائية طبقا لقا  2
أكت  02رللة البحوث كالدراسات اإلنسانية، جامعة بدر الدين يونس، ، 0251جويلية 02ادلؤرخ يف  20-51ػػ الوساطة يف ادلادة اجلزائية قراءة ربليلية يف األمر رقم   3

 .99ػػػ  98، ص0256، 50، سكيكدة، العدد5911
 من قانوف محاية الطفل السابق الذكر. 20مكرر من  قانوف اإلجراءات اجلزائية، السابق الذكر،  ككذا ادلادة 27ػػػ كىذا طبقا للمادة   4
 .11، ص0250، 26، العدداجمللة ادلغربية للوساطة كالتحكيمالعابد العمراين ادليلودم، ػػػ الوساطة اجلنائية: التشريع الفرنسي كالتونسي ظلوذجا،   5
 .61،ص0255دار النهضة العربية، مصر، د.ط،إؽلاف مصطفى، منصور مصطفى، ػػػ الوساطة اجلنائية دراسة مقارنة،   6
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 لثا: إعادة إدماج الطفلثا
تعترب إعادة إدماج الطفل اجلانح يف اجملتمع من أغراض كأىداؼ الوساطة اجلزائية خصوصا يف ظل نظاـ العدالة التفاكضية اجملتمعية،    

ف االجراءات كتكوف عن طريق إعادة إصبلح كتأىيل الطفل كي يصبح فردا صاحلا داخل اجملتمع، كقد أغفل ادلشرع اجلزائرم ذكره يف قانو 
ادلتعلق حبماية  50ػػػ  51من القانوف  551اجلزائية يف أحكاـ الوساطة، كنص عليو بادلقابل يف قانوف محاية الطفل، حيث جاء يف ادلادة 

 تية:الطفل على أنّو ؽلكن أف يتضمن زلضر الوساطة تعهد الطفل ربت ضماف شلثلو الشرعي بتنفيذ التزاـ كاحد أك أكثر من االلتزامات اآل
 .إجراء مراقبة طبية أك اخلضوع لعبلج 
  .متابعة الدراسة أك تكوين متخصص 
  .عدـ االتصاؿ بأم شخص قد يّسهل عودة الطفل لئلجراـ 

 نطاق تطبيق الوساطة الجزائية في جرائم األحداث  المطلب الثاني:    
 لزماف. كىذا ما سنحاكؿ بيانو من خبلؿ الفركع اآلتية:يتحّدد نطاؽ تطبيق الوساطة اجلزائية من حيث األشخاص، كادلوضوع، كا      

 الفرع األول: النطاق الشخصي للوساطة الجزائية     
من األمر  5مكرر 27مكرر ك 27كادلقصود ىنا بالنطاؽ الشخصي أطراؼ الوساطة اجلزائية، كقد جاء النص على ىذه األطراؼ يف ادلادة        
ادلتعلق حبماية الطفل، كبالرجوع  50ػػػ 51من القانوف رقم:  555ك  20وف اإلجراءات اجلزائية، ككذلك ادلادة ادلعدؿ كادلتّمم لقان 20-51رقم: 

أك ذكم  إىل ىذه ادلواد ؽلكن أّف نستنتج أّف أطراؼ الوساطة اجلزائية يف رلاؿ قضاء األحداث تتمثل يف :  الطفل اجلانح كشلثلو الشرعي، الضحية
سيط ككيل اجلمهورية، أك يكّلف بذلك أحد مساعديو أك أحد ضباط الشرطة القضائية، كما ؽلكن لطريف النزاع االستعانة حقوقها، كيقـو بدكر الو 

 دبحامي أثناء إجراء الوساطة، كعليو سنتناكؿ ىذه األطراؼ فيما يأيت بشيء من التفصيل:
 أوال: الطفل الجانح وممثلو الشرعي 

ألركاف جرؽلة من اجلرائم، أم ىو الشخص مقرتؼ اجلرؽلة سواء كاف فاعبل أصليا أـ شريكا، كلكي يتم كىو الشخص ادلرتكب للفعل ادلكوف    
. كقد يقـو الطفل اجلانح بنفسو أك شلثلو الشرعي أك زلاميو 1إجراء الوساطة فإنّو يلـز موافقة الطفل اجلانح كشلثلو الشرعي على اللجوء إىل ىذا اإلجراء

 ادلتعلق حبماية الطفل. 50-51من القانوف  555لنص ادلادة  بطلب الوساطة، كىذا طبقا
 ثانيا: الضحية أو ذوي حقوقها

 كيقصد بو كل شخص كقع اعتداء على حقو الذم ػلميو القانوف اجلزائي، فهو الشخص الذم كقعت عليو نتيجة اجلرؽلة، كتلـز موافقة الضحية أك   
يعّد الضحية أىم أطراؼ عملية الوساطة اجلزائية؛ ذلك أّف تلك األخًنة هتدؼ يف ادلقاـ األكؿ . حيث 2ذكم حقوقها كذلك للقياـ بإجراء الوساطة

 . 3إىل ضماف تعويض الضحية ادلتضّرر جراء اجلرؽلة ادلرتكبة عليو
 ثالثا: الوسيط

نقاش بٌن احلدث اجلانح كشلثلو الشرعي الوسيط ىو الطرؼ الثالث يف عملية الوساطة كىو يلعب دكرا مهما يف مدل صلاحها، فهو الذم يدير ال    
من  555كالضحية أك ذكم حقوقها، كػلاكؿ تقريب كجهات النظر بينهما للوصوؿ إىل حل ينهي النزاع كيرضي الطرفٌن. كبالرجوع إىل نص ادلادة 

                                                 
 .126ـ، ص0252، 5دار النهضة العربية،  مصر، ط أمحد زلمد براؾ،  ػػػ العقوبة الرضائية يف الشريعة اإلسبلمية كاألنظمة اجلنائية ادلعاصرة،  1
 .528ـ، ص0252، 5دار النهضة العربية، مصر، طرامي متويل القاضي، ػػػ الوساطة يف القانوف اإلجرائي اجلنائي دراسة مقارنة،   2
 من قانوف محاية الطفل السابقة الذكر. 20ػػػ كىذا طبقا لنص ادلادة   3
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أك ككيل اجلمهورية ادلساعد، كضباط قانوف محاية الطفل، صلدىا قد حّددت األشخاص الذين ؽلكنهم القياـ بدكر الوسيط كىم: ككيل اجلمهورية 
 الشرطة القضائية.

مع اإلشارة إىل أّف كل شخص من ىؤالء حٌن يقـو بدكر الوسيط فإنّو ال ػلظى بأية سلطة لفرض حل معٌن على طريف النزاع، بل ينحصر دكره      
 . 1يف زلاكلة تقريب كجهات نظرعلا للوصوؿ إىل اتفاؽ يضع حدا ذلذا النزاع

 لثاني: النطاق الموضوعي للوساطة الجزائيةالفرع ا 
 50ػػػ  51من القانوف  552باحلديث عن النطاؽ ادلوضوعي للوساطة اجلزائية أم اجلرائم اليت ؽلكن اللجوء فيها إىل الوساطة، صلد أف ادلادة     

 يث موضوعها يف اجلرائم اآلتية:ادلتعلق حبماية الطفل، قد حّددت نطاؽ تطبيق الوساطة اجلزائية يف باب قضاء األحداث من ح
 أوال: في مادة المخالفات 

م أجاز لوكيل نظرا إىل أّف ادلخالفات تكوف من اجلرائم قليلة اخلطورة كاليت  يعد جرب الضرر ادلرتّتب عنها سهبل على مرتكبها، فإّف ادلشرع اجلزائر    
من قانوف اإلجراءات اجلزائية ادلعّدؿ كادلتّمم، ككذا ادلادة  20ؼ 20مكرر 27 اجلمهورية إجراء الوساطة يف مجيع ادلخالفات، كىذا كفقان للمادة

 من قانوف محاية الطفل.  552
 ثانيا: في مادة الجنح

ػػ  51رقم: مل يبٌن ادلشرع اجلزائرم يف قانوف محاية الطفل اجلنح اليت تقبل الوساطة بالنسبة لؤلحداث كاجلنح اليت ال تقبل مثلما فعلو يف األمر    
 . 02مكرر 27ادلتضمن تعديل قانوف اإلجراءات اجلزائية حيث حّدد قائمة اجلنح ادلعنية بالوساطة بالنسبة للبالغٌن دبوجب ادلادة  20
الوساطة يف ء كبالتايل ؽلكن القوؿ أّف ادلشرّع اجلزائرم عندما مل ػّلدد نطاؽ اجلنح اليت تقبل الوساطة، فإنّو يكوف قد أجاز لوكيل اجلمهورية إجرا   

ة أم جنحة ؽلكن أف يرتكبها الطفل، إال أنّو اشرتط كجود ضحية أكذكم حقوقها كاتفاقو مع ادلمثل الشرعي للحدث اجلانح على كضع حد للمتابع
 اجلزائية يفتح اجملاؿ  حلصر الوساطة يف اجلنح الواقعة على األشخاص كاألمواؿ دكف تلك ادلرتكبة ضد الشيء العمومي .

. كيرجع ذلك خلطورة ىذا النوع من 3من قانوف محاية الطفل على عدـ جواز إجراء الوساطة فيها 552بالنسبة للجنايات فقد نصت ادلادة أّما     
 اجلرائم كمساسها بالنظاـ العاـ كصعوبة كضع حد لئلخبلؿ كاالضطراب الناتج عنها داخل اجملتمع.

 الفرع الثالث: النطاق الزمني للوساطة الجزائية
ادلتعلق حبماية الطفل يتحّدد من تاريخ كقوع اجلرؽلة إىل غاية ربريك  50ػػػ  51إّف النطاؽ الزمين للوساطة اجلزائية ككفق ما يفهم من القانوف     

ث للقياـ الدعول العمومية من قبل النيابة العامة شلثلة يف ككيل اجلمهورية، حيث غلب ادلبادرة هبا قبل ربويل ملف القضية إىل قاضي األحدا
 .5، أك االستدعاء ادلباشر للطفل للمثوؿ اماـ قسم األحداث يف حالة ارتكابو دلخالفة4بالتحقيق فيها يف حالة ارتكاب الطفل جلنحة

                                                 
 .570ـ، ص0228رسالة دكتوراه، جامعة عٌن مشس، مصر،اـ مفضي اجملايل، ىشػػػ الوساطة اجلزائية كسيلة غًن تقليدية يف حل النزاعات اجلزائية،   1
كالتهديد كالوشاية الكاذبة، كترؾ ػػػ نصت ىذه ادلادة على اجلنح اليت تكوف موضوع الوساطة اجلزائية كعلى كجو اخلصوص جرائم السب كالقذؼ، االعتداء على احلياة اخلاصة،   2

ًن  النفقة كعدـ تسليم طفل، كاالستبلء بطريق الغش على أمواؿ اإلرث قبل قسمتها أك على أشياء مشرتكة أك أمواؿ الشركة، كإصدار األسرة، كاالمتناع  العمدم عن تقد
لسبلح، كجرائم أك استعماؿ اشيك دكف رصيد، كالتخريب أك االتبلؼ العمدم ألمواؿ الغًن، كجنح الضرب كاجلركح غًن العمدية كالعمدية ادلرتكبة بدكف سبق إصرار كترصد 

 طريق التحايل.  التعدم على ادللكية العقارية كاحملاصيل الزراعية كالرعي يف ملك الغًن، كاستهبلؾ مأكوالت أك مشركبات أك االستفادة من خدمات أخرل عن
 .95، ص 0251 ،5دار ىومة، اجلزائر، طصليمي مجاؿ، ػػػ قانوف االجراءات اجلزائية اجلزائرم على ضوء االجتهاد القضائي،   3
 ادلتعلق حبماية الطفل. 50-51من القانوف  61،552، 60ػػػ ينظر ادلواد:  4
 ادلتعلق حبماية الطفل. 50-51من القانوف  552، 61،61ػػػ ينظر ادلواد:  5
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رع لو فتح كالذم يبدكا أّف حصر زمن الوساطة اجلزائية يف ىذه ادلدة القصًنة بالنسبة جلرائم األحداث، فيو نوع من التشديد، فكاف األحرل بادلش    
 اجملاؿ للوساطة يف مجيع مراحل الدعول العمومية.  

 المطلب الثالث: إجراءات الوساطة الجزائية وآثارىا 
 سنتطرؽ يف ىذا ادلطلب إىل إجراءات الوساطة اجلزائية يف فرع أكؿ، مثّ إىل آثارىا يف فرع ثاين، كذلك كما يأيت:   

 الفرع األول: إجراءات الوساطة الجزائية
ح كشلثلو الشرعي، مل ػلّدد ادلشرع اجلزائرم قواعد تنظيمية تبٌّن كيفية شلارسة الوساطة اجلزائية، كما مل ػلّدد ضوابط احلوار بٌن الضحية كالطفل اجلان   

 فهي شلارسة حرّة يقـو هبا الوسيط هبدؼ الوصوؿ إىل اتفاؽ يرضيهم.
  لقة باألحداث من قانوف اإلجراءات اجلزائية كقانوف محاية الطفل.كعليو ؽلكن استخبلص إجراءات الوساطة اجلزائية ادلتع   
أك دببادرة من ككيل اجلمهورية، كيف ىذه احلالة يقـو ككيل  1حيث تتّم الوساطة دبوجب طلب من الطفل اجلانح أك شلثلو الشرعي أك زلاميو   

 . 2ستدعي الضحية أك ذكم حقوقها كيستطلع رأم كل منهماجلمهورية إف رأل للوساطة رلاال باستدعاء الطفل كشلثلو الشرعي، كما ي
كيف حالة القبوؿ بالوساطة فإّف الذم يقـو هبا ىو ككيل اجلمهورية أك يكلف هبا  أحد مساعديو أك أحد ضباط الشرطة القضائية، كيف مجيع    

ّلم نسخة منو لكل طرؼ، كإذا سّبت الوساطة من قبل احلاالت ػلّرر زلضر اتفاؽ الوساطة، كيوقع من طرؼ الوسيط كأمٌن الضبط كاألطراؼ كتس
 .3ضابط الشرطة القضائية فإنّو غلب أف يرفع زلضر الوساطة لوكيل اجلمهورية للتأشًن عليو كاعتماده

ؽ الوساطة يتضّمن زلضر اتفاؽ الوساطة ىوية كعنواف األطراؼ كعرضا كجيزا لؤلفعاؿ ادلكونة للجرؽلة كتاريخ كمكاف كقوعها كمضموف اتفا    
 .5، حيث يُعطى أجل زلّدد للطفل لتنفيذ التزاماتو يف اتفاؽ الوساطة، كيسهر ككيل اجلمهورية على مراقبة تنفيذىا يف اآلجاؿ احملّددة4كآجاؿ تنفيذه

، كؽلهر 6ية كاإلداريةكيعترب اتفاؽ الوساطة الذم يتضّمن تعويض الضحية أك ذكم حقوقها سندا تنفيذيا طبقا ألحكاـ قانوف اإلجراءات ادلدن   
 .    7بالصيغة التنفيذية، كال يكوف قاببل للطعن فيو بأم طريق من طرؽ الطعن

 الفرع الثاني: آثار الوساطة الجزائية
ؽلكن  للوساطة اجلزائية يف رلاؿ قضاء األحداث مجلة من اآلثار، حيث يعترب اتفاؽ الوساطة تصّرؼ قانوين ينجم عنو رلموعة من اآلثار، كاليت    

 إيرادىا فيما يلي:
 أوال: وقف تقادم الدعوى العمومية

 552حيث أقّر ادلشرع اجلزائرم يف ىذا الصدد كبصورة صرػلة بأّف اللجوء إىل الوساطة يوقف تقادـ الدعول العمومية، حيث نصت ادلادة       
العمومية ابتداء من تاريخ إصدار ككيل اجلمهورية دلقّرر إجراء من قانوف محاية الطفل على:" إّف اللجوء إىل الوساطة يوقف تقادـ الدعول  22ؼ

                                                 
ادلتعلق حبماية الطفل،  50-51من القانوف  67قا للمادة ػػػ حضور احملامي يف إجراءات الوساطة إجبارم دلساعدة الطفل، كجوازم بالنسبة للضحية أك ذكم حقوقها. كىذا طب  1

 ادلعّدؿ كادلتّمم لقانوف اإلجراءات اجلزائية. 20-51من القانوف  25مكرر 27كادلادة 
 ادلتعلق حبماية الطفل. 50-51من القانوف  0ك 5فقرة  555ػػػ ادلادة   2
 لق حبماية الطفل.ادلتع 50-51من القانوف  550كادلادة  5فقرة 555ػػػ ادلادة   3
 ادلعّدؿ كادلتّمم لقانوف اإلجراءات اجلزائية. 20-51من القانوف  22مكرر 27ػػػ  ادلادة   4
 ادلتعلق حبماية الطفل. 50-51من القانوف  551ػػػ ادلادة   5
 ادلتعلق حبماية الطفل. 50-51من القانوف  552ػػػ ادلادة   6
7
 ادلعّدؿ كادلتّمم لقانوف اإلجراءات اجلزائية. 20-51من القانوف  21مكرر 27ػػػ ادلادة   
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من قانوف اإلجراءات اجلزائية كاليت جاء فيها:" يوقف سرياف تقادـ الدعول العمومية خبلؿ اآلجاؿ  7مكرر 27الوساطة". كىذا ما أكدتو ادلادة 
ـ كل من يريد أف يستغل إجراء الوساطة للتماطل كالرتاخي حّت يستفيد من احملّددة لتنفيذ اتفاؽ الوساطة"، كبذلك يكوف ادلشرّع قد غلق الباب أما

. كقد أحسن ادلشرع فيما ذىب إليو إىل حد بعيد إذ كشف عن مكانة 1أحكاـ التقادـ اليت تتسم بادلدة القصًنة إذا تعّلق األمر باجلنح كادلخالفات
 الوساطة كإجراء بديل أساسو التفاكض بٌن األطراؼ. 

 ّن محضر اتفاق الوساطة يكتسي الصبغة التنفيذية ويحوز قوة الشيء المقضي فيوثانيا: أ
ادلتعلق حبماية الطفل، يعترب زلضر اتفاؽ الوساطة سندا تنفيذيا، كىذا ما أشارت إليو ادلادة  50ػػػ  51من القانوف  552استنادا إىل نص ادلادة      
تّمم لقانوف اإلجراءات اجلزائية، كيعترب ما جاء يف اتفاؽ الوساطة كما دّكف يف احملضر ملـز جلميع ادلعّدؿ كادل 20ػػػ  51من األمر رقم:  6مكرر 27

ؽلكنو أف  20-51من األمر  28مكّرر  27األطراؼ لتنفيذه، كيف حالة عدـ التنفيذ يف اآلجاؿ احملّددة لذلك، فإّف ككيل اجلمهورية كطبقا للمادة 
من نفس  9مكرر 27أف يتعرض الشخص الذم ال يقـو بتنفيذ زلتول احملضر إىل عقوبات استنادا إىل نص ادلادة يعتمد إجراءات متابعة، كما ؽلكن 

 األمر) كىذا بالنسبة للراشد(.
، فبل غلوز الطعن فيو 20-51من األمر  6مكرر 27إضافة إىل ذلك فإّف زلضر اتفاؽ الوساطة ػلوز قوة الشيء ادلقضي فيو، دبوجب ادلادة      
 طريق من طرؽ الطعن، حيث يعترب اتفاؽ بات قابل للتنفيذ.    بأم

 ثالثا: تنفيذ اتفاق الوساطة ينهي المتابعة الجزائية 
من  لقد أصبح إجراء الوساطة اجلزائية حسب قانوف محاية الطفل سببا من أسباب انقضاء الدعول العمومية، كلكّن ذلك ال يتّم إاّل بعد التأكد    

من ىذا القانوف على أنّو:" إّف تنفيذ زلضر  5ؼ 551انح اللتزامات الوساطة خبلؿ األجل احملّدد يف االتفاؽ، فقد نصت ادلادة تنفيذ الطفل اجل
، كاليت جاء فيها:" تنقضي 2ؼ  6الوساطة ينهي ادلتابعة اجلزائية ". كنفس احلكم نص عليو التعديل األخًن لقانوف اإلجراءات اجلزائية يف ادلادة 

  العمومية بتنفيذ اتفاؽ الوساطة...". كبالتايل تنفيذ اتفاؽ الوساطة ىو اإلجراء ادلنهي للمتابعة اجلزائية كليس االتفاؽ يف حد ذاتو.  الدعول
 كيرتتب عن ىذا  االنقضاء عدـ جواز رفع الدعول العمومية عن ذات الواقعة، كعدـ االعتداد هبا كسابقة يف العود، كعدـ تسجيلها يف صحيفة  

 . 2السوابق العدلية للطفل اجلانح
كلقد أحسن ادلشرع اجلزائرم جبعل إجراء الوساطة سببا من أسباب انقضاء الدعول العمومية، فهذا يساىم بشكل كبًن يف محاية الطفل، كمل     

بيد النيابة العامة فقد تعيد فتح التحقيق غلعلو رلرد سبب حلفظ القضية كما ىو عليو احلاؿ بالنسبة للمشرّع الفرنسي؛ ذلك أّف األمر باحلفظ يبقي 
 . 3مرة أخرل، استنادا لسلطة ادلبلءمة اليت سبتاز هبا، كتتابع ادلشتكي على ذات األفعاؿ

 رابعا: عدم تنفيذ اتفاق الوساطة يعرض الطفل الجانح للمتابعة
ألجل احملّدد، كالذم يكوف لؤلطراؼ يد يف كضعو، على مبادرة ككيل أكّد ادلشرّع اجلزائرم على أنّو يف حالة عدـ تنفيذ التزامات الوساطة خبلؿ ا   

 من قانوف محاية الطفل.   551اجلمهورية دبتابعة الطفل كفقا للمادة 
 المبحث الثالث: موقف الفقو اإلسالمي من العدالة التفاوضية

                                                 
 من قانوف اإلجراءات اجلزائية السابق الذكر. 29ك 28ػػػ حّدد ادلشرع اجلزائرم مدة التقادـ يف اجلنح بثبلث سنوات ك سنتٌن يف ادلخالفات، كذلك طبقا للمادة   1
 .018ادلرجع السابق، ص متويل القاضي،  رامي ػػػ الوساطة يف القانوف اإلجرائي اجلنائي دراسة مقارنة،  2
 .529ادلرجع السابق، ص  بدر الدين يونس،  ،0251جويلية 02ادلؤرخ يف  20-51ػػػ الوساطة يف ادلادة اجلزائية قراءة ربليلية يف األمر رقم   3
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الشريعة اإلسبلمية الغراء من أجل محاية الدين كالنفس كالعقل يهدؼ العقاب يف االسبلـ إىل ربقيق العدالة كمحاية الفضيلة كاألخبلؽ، فقد جاءت 
، حيث ال تقتصر الغاية من العقاب على الردع كإظّلا جرب الضرر أيضا، كىذا ىو اذلدؼ الذم تسعى إليو سلتلف التشريعات اجلنائية كالنسل كادلاؿ

رية إنسانية، فأجازت العدالة التفاكضية يف نطاؽ التجرًن كالعقاب يف أخطر ، كتعّد الشريعة اإلسبلمية من أكثر الشرائع اليت عرفتها البشادلعاصرة
 اجلرائم.

كمن مثَّ ينبغي التعرض دلضموف كل آلية من ، ، التوبةعّدة آليات منها: الصلح، العفو كتستند الشريعة اإلسبلمية يف العدالة اجلنائية التفاكضية على   
  ي: ىذه اآلليات، كىذا ما سنبيّنو فيما يل

   المطلب األول: الصلح
لدعول اجلزائية كما كّرست الشريعة اإلسبلمية نظاـ الصلح بٌن األفراد منذ ما يزيد عن أربعة عشر قرنا، كجعلتو من األسباب ادلوجبة حلفظ ا     

جازت الصلح يف اجلرائم الواقعة على أجعلتو كسيلة خًنية يتّم من خبلذلا قطع الكثًن من اخلصومات بينهم سواء الواقع منها أك ادلتوقع، حيث 
كأعطت حق الصلح بقيوده ادلشركعة دلن كقع عليو احليف كالظلم، محاية حلّقو من الضياع، كمحاية كصونا للعبلقات بٌن  األفراد كالسيما جرائم الدـ،

كقصد بياف   فإنّو ، لذلك1دية  ربل زلل القصاصال حيث أفّ  كىذا الصلح يسقط القصاص أفراد اجملتمع ادلسلم، كتزكؿ هبذا مظاىر الفساد كالظلم،
مّث إىل اجلرائم اليت جبوز فيها  مّث أدلّة مشركعيتو يف فرع ثاين، ،سنتطرؽ إىل تعريفو يف فرع أكؿ يف الفقو اإلسبلمي الصلح كآلية  للعدالة التفاكضية

  فق اآليت:ك ذلك ك  الصلح يف فرع ثالث،
  الفرع األول: تعريف الصلح

 اء الشريعة اإلسبلمية الصلح بعّدة تعريفات، منها:عّرؼ فقه
 :بأنو: "اإلصبلح بٌن ادلتباينٌن أك ادلتخاصمٌن دبا أباح اهلل اإلصبلح بينهما  2ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺژ  عرّفو الطربم يف تفسًن قولو تعاىل،

" كادلراد من اإلصبلح بٌن الناس التأليف بينهم  كقاؿ األلوسي:   .3ليرتاجعا إىل ما فيو األلفة كاجتماع الكلمة على ما أذف اهلل كأمر بو"
 .4بادلودة إذا تفاسدكا من غًن أف غلاكز ذلك حدكد الشرع الشريف"

 :5" معاقدة يتوصل هبا إىل اإلصبلح بٌن ادلتخاصمٌن"كعرّفو صاحب الركض ادلربع بقولو. 
 :6اخلصـو كيتوصل هبا إىل ادلوافقة بٌن ادلختلفٌن" " معاقدة يرتفع هبا النزاع بٌنكعرّفتو ادلوسوعة الفقهية الكويتية بأنّو. 
 :اجملين عليو ادلضركر من جرّاء اجلرؽلة مباشرة مع اجلاين على عدـ االّدعاء أك االستمرار فيو مقابل " عقد يرتاضى دبقتضاه كما عّرؼ بأنّو

 .    7مبلغ من ادلاؿ أك أية جوابر أخرل"

                                                 
 .221ص  ،5986ادلعارؼ، اإلسكندرية،  منشأة اح، زلمود مسًن عبد الفت النيابة العامة كسلطتها يف إّناء الدعول اجلنائية بدكف زلاكمة، ػػػ   1

 .551ػػػػ سورة النساء، اآلية   2
دار الكتب العلمية ،  باإلماـ أبو جعفر الطربم ، الشهًن زلمد بن جرير ،”تفسًن الطربم“ادلعركؼ بػ  جامع البياف عن تأكيل آم القرآف أك جامع البياف يف تأكيل القرآفػػػػ   3

 .076ص  1، ج بًنكت ػػػ لبناف 
دار  علي عبد البارم عطية الناشر: احملقق:ىػ( ، 5072شهاب الدين زلمود بن عبد اهلل احلسيين األلوسي )ادلتوىف:  ،العظيم كالسبع ادلثاين ركح ادلعاين يف تفسًن القرآفػػػ   4

 .511ص  1ىػ . ج  5151األكىل،  بًنكت الطبعة: –الكتب العلمية 
 .279مؤسسة الرسالة، بًنكت ػػػ لبناف، ص منصور بن يونس بن صبلح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلى، رح زاد ادلستقنع،الركض ادلربع شػػػ   5
 .202ص  07 ج ،مصر –ىػ( ، مطابع دار الصفوة  5107 – 5121)من  الكويت   االطبعة األكىل –ادلوسوعة الفقهية الكويتية، كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسبلمية  ػػػ  6
 . 579ـ،ص 5995ادلركز العريب للدراسات األمنية كالتدريب،  الرياض، د.ط،  زلي الدين عوض،  ػػػ بدائل اجلزاءات اجلنائية يف اجملتمع اإلسبلمي،  7
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كابن  2، كابن عرفة ادلالكي1ن أف يتم قبل كقوع النزاع كقاية، كما جاء ذلك عن ابن جرير الطربمذكر بعض العلماء أف الصلح ؽلكقد  ك     
      ٹ  ٹ  پ  پ  پ  پ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ ٱ  : ، كذلك بتوقي منازعة زلتملة الوقوع، كىو ما نص عليو القرآف الكرًن يف قولو تعاىل3عاشور
 .خلوؼ من حدكث أسبابوبل دبجرد ا ؛، فاألمر بالصلح ىنا قبل كقوع النزاع4ژ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٹٹ

ء كاف كملخّص القوؿ يف الصلح ىو: كل ما يوفق بو بٌن الناس، كػلّقق بو رفع النزاع أك كقف القتاؿ أك قطع اخلصومة الواقعة أك احملتملة، سوا     
 .لشركط اليت جاءت يف الكتاب كالسنةيف الدماء أك األمواؿ أك األعراض أك األدياف، أك يف كل شيء يقع التداعي كاالختبلؼ فيو بٌن الناس، كفق ا

آلية من آليات العدالة التفاكضية يف الفقو اإلسبلمي ىو: عقد يرتفع بو النزاع يف ادلسائل اجلنائية اليت أجاز الشرع باعتباره ادلراد يف حبثنا كالصلح      
 الصلح فيها، كذلك بالنزكؿ عن احلق يف العقاب كّلو اك بعضو لقاء عوض مشركع.

 رع الثاني: أدلّة مشروعية الصلحالف
   ک  ہ  ۀ  ۀ      ٹ  ٹ  ڻ  ڻک  ک  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳژ حيث يقوؿ تعاىل يف زلكم تنزيلو: يستند الصلح إىل كتاب اهلل الكرًن    
  ٿ  ٿ  ې   ې  ى  ىۅ  ۅ  ۋ       ۋ  ٴۇ  ې  ې   ۉ  ۉ  ې  ې  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  ےھ  ھ     ھ  ھ  گ     ک
  ڦ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  پ  پ  پ  پ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿٱ  ژ  قال أيضا. و 5ژ 
 .6ژ  ڦ  ڦ  ڦ

 الُصْلُح َجائِز"  :سنده يف السنة النبوية حيث ركم عن أيب ىريرة ػػػ رضي اهلل عنو ػػػ أّف رسوؿ اهلل ػػػ صّلى اهلل عليو كسّلم ػػػ قاؿ كما غلد الصلح    
كما ركم عنو  ػػػ  .7" َحرََّم َحاَلاًل َأْو َأَحلَّ َحَراًمابـَْيَن الُمْسِلِميَن ِإالَّ ُصْلًحا َحرََّم َحاَلاًل َأْو َأَحلَّ َحَراًما، َوالُمْسِلُموَن َعَلى ُشُروِطِهْم ِإالَّ َشْرطًا 

يَة" "صّلى اهلل عليو كسّلم ػػػ  أنّو قاؿ:  .8َمن قـََتل عمًدا ُدِفع إلى أولياِء الَقِتيل فإن َشاُءوا قَتُلوا وإن َشاُءوا أَخُذوا الدِّ
 الجرائم التي يجوز فيها الصلحالفرع الثالث: 

سدية لؤلشخاص لح يف الفقو اإلسبلمي مبّينة بالشرع فبل يتطرؽ إليها زيادة كال نقصاف، كىي اليت سبّس حبرمة السبلمة اجلاجلرائم زلل الص    
، كىذا ما سنتطرؽ إليو 1عموما، كجرائم القصاص يف النفس كما دكّنا، كجرائم الديّة يف النفس ك ما دكّنا أيضا، كجرائم التعزير إذا كانت حقا للعبد

 من خبلؿ التقسيم اآليت:

                                                 
 .506، ص0ادلصدر السابق، اجلزءالطربم، ػػػ تفسًن الطربم،   1
 .79ص  1ج  ،ـ 5990 –ىػ 5150الثالثة،  دار الفكر، الطبعة ،عيين ادلالكياحلطاب الر   ح سلتصر خليل،مواىب اجلليل يف شر  ػػػ   2
  ،الدار التونسية للنشر زلمد الطاىر بن زلمد بن زلمد الطاىر بن عاشور التونسي، التحرير كالتنوير )ربرير ادلعىن السديد كتنوير العقل اجلديد من تفسًن الكتاب اجمليد(،ػػػ   3

 .028، ص50ج  ،5981
 .580ػػػػ سورة البقرة، اآلية   4
 .52ػػػ  9ػػػ سورة احلجرات، اآلية   5
  .508، اآلية النساءػػػ سورة   6
، أبواب األحكاـ، باب: ما ذكر عن رسوؿ اهلل صّلى اهلل عليو كسلم يف  0ربقيق: أمحد شاكر كآخركف، مطبعة مصطفى البايب احلليب، مصر، طالرتمذم، ػػػ سنن الرتمذم،  7

. قاؿ األلباين: حديث صحيح. األلباين، إركاء الغليل يف زبريج أحاديث منار السبيل، ادلكتب اإلسبلمي، 606، ص 22، اجلزء 5210ح بٌن الناس، رقم احلديث:الصل
 . 510، ص21ـ، اجلزء5981، 0بًنكت ػػػ لبناف، ط

زلمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، د.ـ، د.ط، د.ت، كتاب الديات، باب من قتل  ربقيق:أبو عبد اهلل زلمد بن يزيد ابن ماجة القزكيين،ػػػ سنن ابن ماجة،   8
. قاؿ األلباين: حديث حسن. األلباين، صحيح كضعيف سنن ابن ماجة،  برنامج منظومة التحقيقات 877، ص0، اجلزء0606عمدا فرضوا بالدية، رقم احلديث:

 . 506، ص6اجلزء احلديثية، االسكندرية مصر، د.ت، د.ط،
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 ـــ الجرائم الموجبة للقصاص: أوال 
يقع على النفس كما دكّنا عمدا، فتستوجب عقوبة القصاص، كقد أجاز الفقهاء الصلح يف  جرائم االعتداء العمدم على األجساد، زبتّص دبا    

 ىذه اجلرائم، كذلم يف ذلك أقواؿ نوردىا كفقا لآليت:
إذا كاف القصاص يف النفس كما دكّنا من حقوؽ اآلدميٌن، فإنّو غلوز لصاحب  حيث قالوا بأنّو ـــ الصلح في جرائم القصاص عند الحنفية: 1
، كيف ىذا حلق أف يصاح عن حّقو بعوض؛ ألّف ىذا النوع من اجلرائم فيو االعتياض صلحا إذا كاف صاحب احلق أىبل إلسقاط حّقو هبذا الطريقا

ء كجاء يف رلمع األّنر:" يسقط القصاص بعفو األكليا .2يقوؿ ابن عابدين:" غلوز الصلح عن القصاص دباؿ؛ ألنّو غلوز االعتياض عنو خببلؼ احلد"
 .3كبصلحهم على ماؿ كإف قّل؛ ألنّو حّقهم فيجوز تصرفهم فيو كيف شاءكا"

قاؿ  دكّنا. : ذىب ادلالكية إىل جواز الصلح يف جرائم القصاص سواء كاف على النفس أك ماـــ الصلح في جرائم القصاص عند المالكية 2
  .4"اخلرشي:" غلوز الصلح عن دـ العمد نفس أك جرح بأقل من الدية أك بأكثر

: يصّح الصلح يف جرائم القصاص عندىم، فإذا كاف ادلصاح جائز التصرؼ لو العفو على ماؿ، ـــ الصلح في جرائم القصاص عند الشافعية 3
قصاص يو كىذا غلرم يف معىن الصلح. كإذا أسقط حّقو هبذا الطريق فبل يعود إليو مرّة أخرل، ألّف الساقط ال يعود. جاء يف اجملموع:" كمن كجب عل

 .5كىو جائز التصرؼ فلو أف يقتص كلو أف يعفو على ماؿ"
غلوز الصلح يف جرائم القصاص يف النفس كما دكّنا عندىم أيضا؛ ألنّو إذا قتل اآلدمي استحق  :ـــ الصلح في جرائم القصاص عند الحنابلة 4

القصاص فيما دكف النفس كاف للمجين عليو حق الصلح،   القصاص كرثتو كّلهم فيما كاف على النفس. فاستحقوا حق الصلح عن ذلك، كإذا كاف
 . 6كما ثبت لو حق العفو، قاؿ ادلرداكم:" يصّح الصلح عن القصاص بديّات كبكل ما يثبت مهرا"

 ثانيا ـــ الجرائم الموجبة للديّة:
فهي للمجين عليو إف كانت  .7ة الصلح عليهاعن القصاص يف حالو جناية اخلطأ أك شبو العمد، أك بدؿ الديّة حق مايل يثبت دلن كقعت علي    

، أك لكل اجلناية فيما دكف النفس كألكلياء الدـ كل حسب نصيبو فيها إذا كانت اجلناية على النفس فلهم التصّرؼ فيها استيفاءن أك إسقاطا رلتمعٌن
ا النوع من اجلرائم، كىي الديّة يف القتل اخلطأ أك شبو العمد، كاحد منهم يف نصيبو كىم متفرقوف. ذلذا أجاز الفقهاء الصلح يف العقوبة ادلقّررة عن ىذ

                                                                                                                                                                    
ض كفيها حق عاـ ، ماعدا حد القدؼ فقد ػػػ أّما جرائم احلدكد  فهي حقوؽ هلل تعاىل  فبل تقبل الصلح ،سواءن بلغت اإلماـ أك مل تبلغو كالعّلة يف ذلك أّّنا ال تقبل االعتيا  1

إبراىيم  ،ابن فرحوف تبصرة احلكاـ يف أصوؿ األقضية كمناىج األحكاـ، قبل الصلح. ينظر:اختلف فيو الفقهاء،   ك كذلك جرائم التعزير إذا كانت حقا هلل تعاىل فإّّنا ال ت
 .27، ص0، اجلزءـ5991، 5لبناف، ط -دار الكتب العلمية، بًنكت  ،بن علي بن زلمد 

 
  .109، ص1، اجلزء ـ5990، 0دار الفكر، بًنكت، لبناف، ط ابن عابدين،  رد احملتار على ادلختار،ػػػ   2
 .607، ص 0، اجلزء دار إحياء الرتاث العريب، بًنكت ػػػ لبناف، د.ط، د.ت، عبد الرمحن بن زلمد بن سليمافرلمع األّنر يف شرح ملتقى األحبر، ػػػ   3
 .   8، ص 6، اجلزء دار الفكر، بًنكت ػػػ لبناف، د.ط، د.ت اخلرشي زلمد بن عبد اهلل،  شرح سلتصر خليل،ػػػ   4

 . 178، ص58، اجلزءدار الفكر، بًنكت ػػػ لبناف، د. ط، د. ت   ،النوكم ح ادلهذب مع تكملة السبكي كادلطيعي،اجملموع شر ػػػ   5 -5
 . 016، ص1، اجلزء، د.ت0دار إحياء الرتاث العريب، بًنكت ػػػ لبناف، ط، ادلرداكم عبلء الدين أبو احلسن علي بن سليمافػػػ اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من اخلبلؼ،   6
  . 072، ص0، اجلزء  ادلصدر السابق،  ابن عابدين رد احملتار على ادلختار، ػػػ   7
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و بشرط أال يكوف بدؿ الصلح أكثر من الديّة إذا كاف من جنسها، جاء يف منح اجلليل:" من جىن خطأ كىو من أىل اإلبل فصاح األكلياء عاقلت
   .1"بدين على األكثر من ألف دينار، جاز إف عّجلوىا فإف تأخرت فبل غلوز، ألنّو دين

 ثالثا ـــ الجرائم الموجبة للتعزير:
رؼ فيها أمجع الفقهاء على أّف جرائم التعزير إذا كانت حقا لآلدمي، ىي زلل للصلح، فتسقط بإسقاط صاحب احلق ذلا؛ ألنّو دلػػّا ُمكِّن من التص 

وبة التعزير تتعّلق بنظر اإلماـ، كليس لو أف يسقط حق اهلل تعاىل إاّل أّف الشافعية جعلوا عق .2استيفاءن كإسقاطا، جاز لو الصلح عنها كسائر حقوقو
أّما التعزير الذم غلب حقان لؤلفراد، فإّف لصاحب احلق فيو أف يرتكو بالعفو أك بغًنه، إذا أسقط العبد حّقو صلحا. جاء يف الفقو اإلسبلمي كأدلّتو:" 
 .3ال يكوف لويل األمر فيو عفو كال شفاعة كال إسقاط" كىو يتوقف على رفع الدعول إىل القضاء لكن إذا طلبو صاحبو

 والمطلب الثاني: العف
سبب من أسباب سقوط العقوبة، كىو إّما أف يكوف من اجملين عليو أك كليو،  حيث يعتربمن آليات العدالة التفاكضية يف الفقو اإلسبلمي العفو،     

حاؿ سببان عامان إلسقاط العقوبة، كإظلا ىو سبب خاص يسقط العقوبة يف بعض اجلرائم ا أف يكوف من كيل األمر، كلكن العفو ليس على أم كإمّ 
، كالقاعدة اليت ربكم العفو أنّو ال أثر لو يف جرائم احلدكد، كأف لو أثره فيما عدا ذلك، كىذا ما سنبيّنو يف الفركع ادلوالية على 4دكف البعض اآلخر

 التفصيل اآليت:
 ائم الحدود العفو في جر الفرع األول: 

كيل  ليس للعفو أم أثر على اجلرائم اليت ذبب فيها عقوبات احلدكد، كليس للعفو أثر على ىذه العقوبات سواء كاف العفو من اجملين عليو أك من     
كقد ترتب  .5ع العفو فيو أك إسقاطواألمر. فالعقوبة يف ىذه اجلرائم الزمة زلتمة كيعرب الفقهاء عنها بأّّنا حق اهلل تعاىل؛ ألّف ما كاف حقان هلل امتن

على عدـ جواز العفو عن العقوبة أك إسقاطها اعتبار من كجب عليو حد مهلك مهدران فيما كجب فيو احلد، فإف كجب احلد يف نفسو أىدرت 
 نفسو، كإف كجب يف طرفو أىدر طرفو.

 العفو في جرائم القصاص و الدِّيةالفرع الثاني: 

                                                 

 ػ.591، ص 9، اجلزءق5091ادلطبعة الكربل، مصر، د.ط،   ،يش زلمد ػعل شرح منح اجلليل على سلتصر خليل،ػػػ   1 -5
 .61، ص7، اجلزءلبناف، د.ط، د.ت -دار الكتب العلمية، بًنكت ،و بكر بن مسعود الكاساين أب بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،:  المذىب الحنفيػػػ ينظر يف ذلك:   2

 .222، ص0، اجلزء ادلصدر السابق ،إبراىيم بن علي بن زلمد ،ابن فرحوف تبصرة احلكاـ يف أصوؿ األقضية كمناىج األحكاـ، المذىب المالكي:
المذىب .100، ص1، اجلزءـ5991-ىػ5151، 5لبناف، د -دار الكتب العلمية، بًنكت الشربيين،ادلنهاج، مغىن احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ  المذىب الشافعي:      

   .299، ص 2، اجلزءلبناف، د.ط، د.ت -دار الكتب العلمية، بًنكت  ،منصور بن يونس  كشاؼ القناع عن منت اإلقناع،: الحنبلي
  .1087، ص ـ5998، د.ط، ػػ سوريا ر، دمشقدار الفك ي،الزحيلكىبة الفقو اإلسبلمي كأدلتو، ػػػ   3
 .  592، ص52، اجلزء  ادلصدر السابقابن عابدين،  رد احملتار على ادلختار،ػػػ   4

الذخًنة،   :المذىب المالكي .11، ص7اجلزء ادلصدر السابق، ،الكاساين أبو بكر بن مسعود  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،:  المذىب الحنفيػػػ  ينظر يف ذلك:   5 -5
اجملموع : المذىب الشافعي .529، ص50، اجلزءـ5998، 5لبناف، ط -ربقيق : سعيد أعراب، دار الغرب اإلسبلمي، بًنكت ،أبو العباس بن شهاب الدين  ،القرايف

بن ادلغين يف فقو اإلماـ أمحد، : ذىب الحنبليالم . 178، ص58، اجلزءدار الفكر، بًنكت ػػػ لبناف، د. ط، د. ت  ،النوكم شرح ادلهذب مع تكملة السبكي كادلطيعي،
 . 81، ص9، اجلزءىػ5121، 5لبناف، ط -دار الفكر، بًنكت قدامة، 

 .1087ص ادلرجع السابق،  ي،الزحيلكىبة الفقو اإلسبلمي كأدلتو، ػػػ   5
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ألّف  ،، سواءن كانت اجلناية على النفس أك ما دكّنا عمدا أك خطأ عليو أك كيل دمو أف يعفو عن عقوبيت القصاص كالديةذبيز الشريعة للمجين     
 .  1القصاص غلرل فيو العفو رلانا كما جرل فيو تعويضا

عقوبة تعزيرية يعاقب  و أف يعفو عن أيةكلكن ل عقوبات ادلقدرة كالقصاص كالكفارة،كليس لويل األمر أف يعفو يف جرائم القصاص كالدية عن ال    
، كليس كحق اجملين عليو أك كليو يف العفو مقصور؛ كحق كيل األمر على العفو عن العقوبة فقطلو أف يعفو عن كل عقوبة أك بعضها، ك  هبا اجلاين،

كالعلة يف منع العفو عن اجلرؽلة أنو لو مسح   بيناىا، العقوبة يف احلدكد اليتفإذا عفا أحدعلا عن اجلرؽلة انصرؼ عفوه إىلأليهما العفو عن اجلرؽلة، 
ف كانت أكثر مساسان باجملين كيف ىذا خطر شديد على اجلماعة؛ ألف اجلرؽلة سبس اجلماعة كإ معاقبة اجلاين،للمجين عليو بالعفو عن اجلرؽلة دلا أمكن 

 .2يو يف القصاص كالديةكلو مسح لويل األمر بالعفو عن اجلرؽلة ألمكن تعطيل حق اجملين عل عليو،
           ڑ  ژ  ژ  ڈژ ا الكتاب فقد أقر ىذا احلق يف سياؽ قولو تعاىل: أمّ  أك كليو يف العفو الكتاب كالسنة، كاألصل يف حق اجملين عليو

الك أنس بن م ا السنة فعنكأمّ  ،  ژ  گ  ک  ک  ہ  ۀ  ۀٹ  ٹ   ڻ  ڻ  ک  ک  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳژ  حيث قاؿ: 3 ژ ڑ  ک  ڑ  ڑ
 .4"وِ فْ بالعَ  يوِ ر فِ  أمَ اص إاّل صَ قِ ال ِفيوِ  ْيءٌ شَ   -م ى اهلل عليو وسلّ صلّ  -اهلل  رُِفع إلَى َرسولِ  ا"مَ قاؿ: 

كيعترب مالك كأبو حنيفة العفو عن القصاص على الدية صلحان ال عفوان؛ ألف الواجب بالعمد عندعلا ىو القصاص عينان؛ ألف الدية ال ذبب 
جلاين، كإذا كاف إسقاط القصاص على الدية يقتضي رضاء الطرفٌن فهو صلح ال عفو. أما الشافعي كأمحد فيعترباف العفو عن عندعلا إال برضاء ا

و أك كليو دكف حاجة يئٌن غًن عٌن القصاص كالدية، كاخليار للمجين علياجب العمد عندعلا أحد شالقصاص على الدية عفوان ال صلحان؛ ألف الو 
فهو عفو؛ ألنو  مقابل لو كترؾ لؤلثر كأخذ األقل، كاف القصاص أشد من الدية كاف إسقاطو كاختيار الدية إسقاطان زلضان الكدلا   لرضاء اجلاين،

 إسقاط زلض صادر من طرؼ كاحد كغًن متوقف على موافقة الطرؼ اآلخر.
كما يف القتل اخلطأ أك كانت حالة زلل   ككما غلوز العفو عن القصاص غلوز العفو عن الدية، كسواء كانت الدية ىي العقوبة األصلية

 القصاص.
 الفرع الثالث: العفو في جرائم التعازير

 ف يعفو عن العقوبة كلها أك بعضهامن ادلتفق عليو بٌن الفقهاء أف لويل األمر حق العفو كامبلن يف جرائم التعازير، فلو أف يعفو عن اجلرؽلة كلو أ     
 .5وا فيما إذا كاف لويل األمر حق العفو يف كل جرائم التعازير أك يف بعضها دكف البعض اآلخركلكنهم اختلف ،إذا كانت حقا للعبد

كأف ىذه اجلرائم يعاقب عليها ة اليت امتنع فيها القصاص كاحلد، فرأل البعض أف ليس لويل األمر حق العفو يف جرائم القصاص كاحلدكد التام    
فيها ال عن اجلرؽلة كال عن العقوبة. أما ما عداىا من اجلرائم فلويل األمر فيها أف يعفو عن اجلرؽلة كأف يعفو عن كال عفو  ،بالعقوبات التعزيرية ادلناسبة

 .  العقوبة إذا رأل ادلصلحة يف ذلك بعد رلانبة ىول نفسو 
كرأم  ، عن العقوبة إذا كاف يف ذلك مصلحةكرأم البعض أف لويل األمر يف كل اجلرائم ادلعاقب عليها بالتعزير أف يعفو عن اجلرؽلة كأف يعفو     

 .6الفريق األكؿ أقرب إىل منطق الشريعة يف جرائم احلدكد كجرائم القصاص
                                                 

 .552، ص6، اجلزءـ5990، 5، طمصر األمًنية، القاىرة ادلطبعة الكربل،فخر الدين ،الزيلعيليب، تبيٌن احلقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشِّ ػػػ   1
 . 575 ، ص5اجلزء  ، د.ط، د.ت،ػػػ لبناف دار الكاتب العريب، بًنكت  ،عبد القادر عودة ،التشريع اجلنائي اإلسبلمي مقارنان بالقانوف الوضعيػػػ   2
 .578ػػػ سورة البقرة، اآلية   3
 . قاؿ األلباين: حديث صحيح898، ص 0، اجلزء0690السابق، كتاب: الديات، باب: العفو يف القصاص، حديث رقم: ادلصدر ابن ماجة، ػػػ سنن ابن ماجة،   4
 . 572 ، ص5ادلرجع السابق، اجلزء  ،عبد القادر عودة ،التشريع اجلنائي اإلسبلمي مقارنان بالقانوف الوضعيػػػ   5
 .777، ص 5ػػػ ادلرجع نفسو، اجلزء  6
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اجلماعة يف تأديب اجلاين كلكن عفوه ال يؤثر على حق  ما ؽلس شخصو كما يف الضرب كالشتم،كللمجين عليو يف جرائم التعازير أف يعفو ع
             . و انصرؼ عفوه إىل حقوقو الشخصيةيفإذا عفا اجملين عل كتقوؽلو،

ثانيهما أّف العفو ال يتوقف أّما الصلح فبل يكوف إاّل دبقابل، ك  كؽلكن التمييز بٌن العفو كالصلح بأمرين ، أكذلما أّف العفو يكوف ببل مقابل 
  .1على موافقة اجلاين على عكس الصلح فبل يكوف إالّ دبوافقتو

 وبةالمطلب الثالث: الت 
صور التصاح   عالتوبة أكسك  .2تعترب التوبة سبب من أسباب اإلعفاء من العقاب، كيقتصر أثر ىذا اإلعفاء على اجلرائم الواقعة على حق اجلماعة   

  كىو، 3 ژ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی    ی   ىئژ  قاؿ تعاىل: ،لذا أك جبتها الشريعة على كل من زلَّت قدمو  ك مع اجلماعة؛ مع الشارع احلكيم
 تعريفات الفقهاء اليت تقوؿ إفّ   يف رلمل  الفقهية  ، كىي نفس الداللة4عن ادلعصية و الرجوع كالندـاللغوم الذم يعين يف داللت  ما ػليل إليو مدلوذلا
 .5يف احلاؿ، كالعـز على عدـ العودة إليها حياءن من اهلل" ادلعصية  بالقلب كترؾ التوبة ىي: " الندـ

  لعقاب ركنٌن الللتوبة أيضا كمناط لئلعفاء أك سبب للتخفيف من ا فّ ، فإ هبماقانونياف ال تقـو إاّل   للجرؽلة كمناط للتأثيم ركنافكإذا كاف     
  مرة أخرل، ،ك ركن مادم  اإلجرامي  إىل السلوؾ  ، كعدـ العودة  الندـ كالعـز على الكف عن سلالفة الشريعة :معنوم ىو  ركن  تصح إال هبما،

كمن أىم  ،صدقها كجديتهاة كمظاىر تدؿ على أدلّ   االمتناع عن السلوؾ اإلجرامي ،ك إعادة احلقوؽ ادلغتصبة إىل أصحاهبا ، كذلا :ىو
اليت ؽلكن للقاضي بإعماؿ   من الدالئل  كالتعبًن عن الندـ، كغًن ذلك  أك إكراه،  طات ادلختصة دكف ضغطاالعرتاؼ طواعية لدل السل ذبلياهتا
، كمهما يكن من أمر فإّف  آثار التوبة ؽلكن 6ليقّرر بواسطتها إسقاط العقوبة أك زبفيفها أك عدـ إيقاعها ق من صدقهاأف يتأكد كيتحقّ  القرػلة
 تية:، كىذا ما سنبينو من خبلؿ الفركع اآلمن خبلؿ ذبليها على ثبلثية التجرًن كالعقاب يف الشريعة اإلسبلمية:  احلدكد ،القصاص، التعازير  رصدىا

 آثار التوبة في جرائم الحدود الفرع األول:

يأخذ احلنابلة كخصوصا ابن   كهبذا القوؿ ،تلك العقوبات تسقط بالتوبة قائل بأفّ   من اجلرائم احلدِّية بٌن  قد اختلفت أنظار الفقهاء يف غًن احلرابةل      

فمن تاب من ىذه   التوبة تطهر منها فّ ة قصد هبا التطهًن من ادلعصية، كأعقوبة احلديال كيؤيد رأم ىؤالء أفّ  8، كبعض الشافعية7تيمية كتلميذه ابن القيم

                                                 
ـ، 0227الندكة العلمية استشراؼ التهديدات اإلرىابية، جامعة نايف العربية  للعلـو األمنية، الرياض، زلمد حكيم حسٌن، اجلنائية التصاحلية يف اجلرائم اإلرىابية، ػػػػ العدالة   1

 .16ص
2
 .592ادلرجع السابق، صزلي الدين عوض، بدائل اجلزاءات اجلنائية يف اجملتمع اإلسبلمي،  ػػػ  

 .25النور، اآلية  ػػػ سورة  3
-ىػ5106، 8لبناف، ط -ربقيق : مكتب ربقيق الرتاث، مؤسسة الرسالة، بًنكت  ،د بن يعقوب ػزلم ،الفًنكز آبادم القاموس احمليط،:  ػػػ ينظر يف ادلعىن اللغوم للتوبة  4

 .60، ص ـ0221
 .95، ص1، اجلزء ـ 5961، 0د الربدكين كإبراىيم اطفيش، دار الكتب ادلصرية، القاىرة، مصر، طربقيق: أمحالقرطيب أبو عبد اهلل مشس الدين، اجلامع ألحكاـ القرآف، ػػػ   5
ـ، 0226رسالة ماجستًن، قسم العدالة اجلنائية، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية،  سليماف ابن زلمد الغرير،  ػػػ التوبة كأثرىا يف إسقاط احلدكد كتطبيقاهتا يف مدينة جدة،  6

 كما بعدىا. 21ص
 .8، ص2، اجلزء ـ5995-ق5155، 5ربقيق: زلمد عبد السبلـ إبراىيم، دار الكتب العلمية، بًنكت، ط ابن القيم اجلوزية، إعبلـ ادلوقعٌن،ػػػ   7
 .052 صبًنكت ػػػ لبناف، د.ت، د.ط،  مطبعة احملمودية ،ادلاكردم ، األحكاـ السلطانية،ػػػ   8
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. ك 1اهلل عليو" وب فيتوبَ وه يتُ مُ كتُ ترَ  :" ىالّ أف يُعاقب رغبة منو يف التطهًن؛ لقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم  إال إذا اختار اجلاين  اجلرائم سقطت عقوبتو

    .2و"لَ  ال ذنبَ  كمنْ   نبن الذَ مِ  ائبُ التَ لقولو:" 

كادلالكية كالظاىرية ، كثاين قويل الشافعي  3ك ىو قوؿ مجهور الفقهاء كمذىب احلنفية التوبة ال تسقط العقوبة احلدية القائل بأفّ  ا الرأم الثاينأمّ      

  ٹ  ٹ  ٹژ  :ل التائب كغًن التائب كقولو تعاىلأصحابو بعمـو سياؽ اآليات الوردة يف احلدكد كاليت تشم فقد استدؿّ   ،4كىو ادلعتمد عند أصحابو

                       .    6  ژ  ٿ     ٺ  ٺ  ٺژ  كقولو: ،5ژ ٿ    ٺ  ٺ    ٺ       ٺ

 آثار التوبة في جرائم القصاص الفرع الثاني: 
 ، كالقصاص يف جرؽلة القتل حق للعبد دـ يف حالة القتل؛ ألفّ  إذا عفا عنو اجملين عليو أك كيل الإّف توبة اجلاين ال سبنع توقيع القصاص عليو إاّل      

توبة اجلاين كاف كانت  بل يرل أفّ  ؛ىذا الرأم ليس على إطبلقو يرل أفّ   أف بعض الباحثٌن اليـو ىو القوؿ السائر يف ادليداف اجلنائي اإلسبلمي، إالّ 
 . 7اإلماـ مسوغا مقبوال لذلك  ىذه احلالة إذا رأل القتل قصاصا يف جرؽلة القتل يف  ا قد تسقطالدية فإّنّ   ال تسقط

                                           تعازيرآثار التوبة في جرائم الالفرع الثالث: 

كجاىة كمسلك الرأم كلنا أف نؤيد   ،العقوبة هبا  ك قائل بإسقاطالفقو يف ىذا األمر بٌن قائل بعدـ إسقاط التوبة للعقوبات التعزيرية   قد اختلفل   

من " : يؤيده ما قالو اإلماـ القرايف ك كىو الرأم السائد لدل كثًن من الباحثٌن   التعازير عندما تكوف عقوبة جنائية فإّنا تسقط بالتوبة ، القائل بأفّ 

 .  8"احلرابة  تسقط بالتوبة على الصحيح، إالّ  ، ك احلدكد الما علمت يف ذلك خبلفا سقط بالتوبةالتعزير ي أفّ   التعازير ػػػ دكد كػػػ بٌن احل ؽك الفر 

سواء يف احلدكد أك القصاص أك التعازير فتسقط العقوبات البدنية كغًنىا من باب   التوبة ذلا أثر جليل بٌنِّ  أفّ   ما تقدـ طللص إىل من كلك     

كما   ،بًن يف تقليص العود اجلنائي كتعزيز نافذية احلكم اجلنائيكإلعماذلا الدكر الك كطها كالتأكيد على مصداقيتها، بشرط توافر أركاّنا كشر  ،أكىل

ذكاهتم ادلتسازلٌن مع   أّنا تسهم يف إعادة تأىيل اجلناة نفسيا كمعنويا بتطهًنىم ركحيا من أدراف اخلطيئة كاالرتقاء هبم إىل مصاؼ ادلتصاحلٌن مع

                                                 
1
ربقيق: زلمد زليي الدين عبد احلميد، ادلكتبة العصرية، بًنكت ػػػ لبناف، كتاب: احلدكد، باب: رجم ماعز بن مالك،  رقم  اككد سليماف بن األشعث، أبو د سنن أيب داككد، ػػػ  

 .511، ص1، اجلزء1159احلديث: 
 .5159، ص0، اجلزء1012رقم احلديث:  ،كتاب: الزىد، باب: ذكر التوبة  ادلصدر السابق، ابن ماجة،  سنن ابن ماجة، ػػػ  2
 . 088، ص0، اجلزءـ5990، 0دار الفكر، بًنكت، لبناف، طابن عابدين، رد احملتار على ادلختار، ػػػ   3

 .569، ص0، اجلزءـ0221-ىػ5101مصر، د.ط،  -دار احلديث، القاىرةابن رشد زلمد بن أمحد) احلفيد(، بداية اجملتهد كّناية ادلقتصد،  ػػػ   4 -5
 .0، اآلية ػػػ سورة النور  5
 .28ػػػ سورة ادلائدة، اآلية   6
 .679 حبث ضمن ادلوسوعة العصرية يف الفقو اجلنائي اإلسبلمي ، اجلزء الرابع ، اجمللد األكؿ،  صشكرم الدقاؽ، ثر التوبة يف اجلزاءات اجلنائية، أػػػ   7
 .028ص ،1عامل الكتب، بًنكت ػػػ لبناف،  د.ط، د.ت، اجلزءالقرايف، ػػػ الفركؽ،   8
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اليت تكرس مبادئ اإلنسانية   اليـو  اليت تقف أماـ جل األنظمة اجلنائية احلديثة  لكبًنة اجملتمع كىو ما يساعد يف عملية االندماج اليت تعترب العقبة ا

 خصوصا إذا كانوا أحداثا. اجلاضلٌن  الكربل يف إعادة تأىيل كإصبلح

 الخاتمة
اجلزائية كموقف الفقو  بلؿ آلية الوساطةاذباه ادلشرّع اجلزائرم إىل تبين العدالة التفاكضية يف رلاؿ قضاء األحداث من خ" بعد تناكلنا دلوضوع     

اذلا اإلسبلمي منها"، خصوصا كقد مضت سنتٌن منذ إقرار ىذه اآللية يف قانوف محاية الطفل، طلُلص إىل بعض النتائج كالتوصيات، كاليت ؽلكن إمج
 فيما يلي: 

 أوال: نتائج البحث
نائية، إثر عجز العدالة التقليدية عن ربقيق غاياهتا ادلرجوة خصوصا تعترب العدالة التفاكضية ّنج حديث بزغ يف مساء اإلجراءات اجل .5

ا يف التصدم لئلجراـ، كأضحت سبثل فرعا مستقبل من فركع القانوف اجلنائي، كلقد أرست الشريعة اإلسبلمية الغرّاء معامل تلك العدالة  كأجازهت
 إجراءات الصلح كالوساطة بٌن أطراؼ النزاع. سلتلف اجلرائم منذ ما يزيد عن أربعة عشر قرنا من الزماف من خبلؿ

العدالة التفاكضية أسلوب قانوين غًن قضائي إلدارة الدعول اجلنائية، بإعطاء دكر أكرب ألطراؼ الدعول اجلزائية من ادلتهم كاجملين  .0
ليو كتأىيل اجلاين ليصبح فردا صاحلا يف اجملتمع، عليو كدبشاركة اجملتمع يف إّناء الدعول اجلنائية كالسيطرة على رلرياهتا، مع مراعاة ىدؼ اجملين ع

اإلجراءات  كىذا التصّور اجلديد للعدالة اجلنائية يتألف من ثبلثة عناصر رئيسية: التحّوؿ من العدالة القهرية إىل العدالة الرضائية، اإلسراع يف
 اجلنائية كضماف فعالية العقوبة. 

ية كإنصافا بادلقارنة مع العدالة التقليدية، فهي تسعى لتحقيق ىدؼ ثبلثي: أكلو إعادة إّف العدالة التفاكضية ىي عدالة أكثر إنسان .2
 اإلدماج االجتماعي للجاين كالثاين جرب كإصبلح أضرار الضحية كالثالث إرساء كتعزيز الِسلم االجتماعي.

االضطراب النفسي كالبدين للحدث، كشّدة تأثّره من أىّم ادلربّرات اليت تؤسس اللجوء إىل العدالة التفاكضية يف رلاؿ قضاء األحداث:  .1
قات، يليها باجملتمع احمليط بو، إضافة إىل بساطة معظم األفعاؿ ادلخالفة للقانوف اليت يرتكبها األحداث فهي يف أغلبها سلالفات قانونية مثل السر 

يوفر البيئة اآلمنة لؤلحداث ادلعرضٌن خلطر االضلراؼ كضماف  اجلرح كاإليذاء، مّث إتبلؼ ماؿ الغًن، كألّف التطبيق الفعاؿ للعدالة  التفاكضية
 إصبلحهم كإعادة إدماجهم يف اجملتمع. 

كادلتعّلق حبماية الطفل، يكوف ادلشرّع اجلزائرم قد اذبو إىل تبين فلسفة العدالة  0251جويلية51ادلؤرخ يف 50-51بصدكر القانوف  .1
ما يعين تقييد كزبصيص حق الدكلة يف العقاب، دبنح أطراؼ الدعول اجلزائية سلطة أكسع يف  اجلنائية التفاكضية يف رلاؿ قضاء األحداث، كىو

قد كفق ادلشرّع البحث عن تسوية بديلة آلثار اجلرؽلة، كتعترب آلية الوساطة اجلنائية من أىم مرتكزات ىذا النمط اجلديد من أظلاط العدالة اجلنائية، ك 
 اجلزائرم يف ذلك إىل حد بعيد.

د الشريعة اإلسبلمية يف العدالة اجلنائية التفاكضية على عّدة آليات، من أعّلها: الصلح، العفو، التوبة، حيث تساىم ىذه اآلليات يف تستن .6
كاليت  إسقاط العقوبة جلرائم زلّددة فيما عدا احلدكد، ضمن ادلقاصد اليت جاءت هبا النصوص الشرعية يف جلب ادلصاح للناس كدرء ادلفاسد عنهم،

 تتجّسد يف مظاىر الرمحة كالرفق، الداعية يف رلملها إىل عدـ مواجهة اجلاين بالعقوبة يف كل األحواؿ، بل ؽلكن أف ُيسلك بو مسلك السرت
 كاإلصبلح كإعادة إدماجو يف اجملتمع.  
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ة فّعالة حلمايِتو سواء من الناحية إّف اعتماد ادلشرّع اجلزائرم للوساطة كآلية لتوقف ادلتابعة اجلزائية ضد احلدث اجلانح، تعترب ضمان .7
ىذه اآللية  النفسية أك االجتماعية، غًن أنّنا نرل قصور من ادلشرّع يف ربديدىا زمنيا بادلرحلة اليت تسِبق ربريك الدعول العمومية، حيث لو أتيحت

حداث، إذ أّف الغرض األكؿ يف قضاء األحداث ىو يف مجيع مراحل الدعول العمومية لكاف ذلا األثر الفّعاؿ خصوصا يف ادلنازعات ادلتعلقة باأل
 تربوم إصبلحي بالدرجة األكىل. 

 النفسية الطبيعة تضّل العدالة اجلنائية التفاكضية نقلة نوعية يف القضاء اجلزائي السيما من خبلؿ آلية الوساطة اجلنائية األكثر تناسبا مع .8
ًن الذم يبذلو ادلشرع من أجل محاية األحداث من خبلؿ كقايتهم من اجلرؽلة كآثارىا، كنسجل يف ىذا ادلقاـ اجملهود الكبللحدث،  كاالجتماعية

كن يبقى حّت كإف كانوا جناة، كذلك بإدراجو حلد أدىن للمتابعة اجلزائية كإقراره لوسيلة الوساطة كفتح رلاذلا ليشمل أكرب طائفة من اجلرائم. ل
رائم القانوف العاـ ادلرتكبة من قبل األحداث، ك اليت ال يوجد فيها ضحية كطرؼ مدين يتم السؤاؿ مطركحا حوؿ إمكانية تطبيق الوساطة على ج

 التفاكض معو. أـ أّف ىذه اجلرائم تبقى خاضعة لئلجراءات األخرل العادية؟  
منها عدـ كجود نصوص إّف التوجو إىل العدالة التفاكضية كبديل عن العدالة اجلنائية التقليدية لقي العديد من التحديات كالعوائق،  .9

رية لبناء قانونية تدفع أجهزة القضاء على التحويل إىل التفاكض الرمسي، عدـ كجود ثقافة ادلركنة بٌن الضحية كاجلاين، عدـ كجود موارد مادية كبش
 نظاـ قضائي قائم على أنظمة العدالة التفاكضية.

 ثانيا: التوصيات التي يوصي بها الباحث  
ء إىل الوساطة اجلزائية يف رلاؿ قضاء األحداث يف أية مرحلة تكوف عليها الدعول العمومية، سواء يف مرحلة ادلتابعة ضركرة إقرار اللجو   .1

فقد حيث يتوالىا ككيل اجلمهورية كمساعدكه، أك يف مرحلة التحقيق حيث يتوالىا قاضي التحقيق، أك خبلؿ احملاكمة حيث يتوالىا قاضي احلكم.) 
ادلتعلق حبماية الطفل  النطاؽ الزمين للوساطة اجلزائية  من تاريخ كقوع اجلرؽلة إىل غاية ربريك الدعول العمومية من قبل  50 ػػػ 51حّدد القانوف 

لة ارتكاب النيابة العامة شلثلة يف ككيل اجلمهورية، حيث غلب ادلبادرة هبا قبل ربويل ملف القضية إىل قاضي األحداث للقياـ بالتحقيق فيها يف حا
اف فل جلنحة، كالذم يبدكا للباحث أّف حصر زمن الوساطة اجلزائية يف ىذه ادلدة القصًنة بالنسبة جلرائم األحداث، فيو نوع من التشديد، فكالط

 األحرل بادلشرع لو فتح اجملاؿ للوساطة يف مجيع مراحل الدعول العمومية  (
عض اجلرائم البسيطة، كإنشاء نيابات كزلاكم خاصة بإجراء جعل إجراء الوساطة إجبارم يف قضاء األحداث خصوصا بالنسبة لب  .0

اسة الوساطة يف ىذه جرائم، كأف تسند إليها كظيفة اجتماعية توازم كظيفَتها يف تطبيق القانوف، تتمثل يف كجوب دراسة ظركؼ احلدث اجلانح در 
 دقيقة كتقّصي حالَتو من مجيع الوجوه، قبل إحالة القضية للفصل فيها.

ىج التعليم العايل كأجهزة الشرطة كمعاىد القضاء مفاىيم العدالة التفاكضية، كتدريس برارلها ككيفية شلارسِتها، قصد غرس تضمٌن منا .2
 قيم التصاح كادلشاركة اجملتمعية كتطبيقاهتا العملية يف النظاـ التقليدم للعدالة اجلنائية.

لعدالة التفاكضية، كربّدد آلياهتا كتضع الضوابط البلزمة ذلا، قصد ربقيق نوصي بسن قوانٌن خاّصة باألحداث كمعاملتهم جنائيا تنظّم ا .1
 األىداؼ ادلرجوة منها، حيث زُبرِج احلدث من إطار القانوف العقايب كإجراءاتو إىل إطار القانوف اإلصبلحي التفاكضي.
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 المراجع: المصادر و قائمة
 القرآن الكريم

 ـــ كتب علوم التفسير و الحديث 1
 ـ . 5981، 0إركاء الغليل يف زبريج أحاديث منار السبيل، األلباين،  ادلكتب اإلسبلمي، بًنكت ػػػ لبناف، ط ػػػ    

ىػ( ، 5072ركح ادلعاين يف تفسًن القرآف العظيم كالسبع ادلثاين، شهاب الدين زلمود بن عبد اهلل احلسيين األلوسي )ادلتوىف:  ػػػ    
 .ىػ  5151األكىل،  بًنكت الطبعة: –ر الكتب العلمية دا علي عبد البارم عطية، احملقق:
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