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Abstract: 

 
The state’s  monopoly on the power of punishment led to the failure 
of punitive justice to put an end to the criminal phenomenon, these 

conditions prompted thinkers and those in charge of criminal and 

penal policy to search for solutions to this phenomenon, 

In recent years, restorative justice has emerged, which has formed 

an important topic in the development of criminal justice and which 

is intended to involve the parties to crime and civil society in the 
effective and collective participation in addressing and solving the 

problems arising from the crime. 

Undoubtedly, the agreement and restorative values will promote 

punitive justice and contribute to its side in combating the 

phenomenon of crime by granting the conflict parties a positive role 

in the conduct of their issue. 
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 العدالة التصالحية: نموذج جديد للعدالة الجزائية؟ 

 

 2 بهلول مليكة

 

 الملخص
 للظاهرة 

ّ
ي وضع حد

 
لقد أدى إحتكار إلدولة لسلطة إلعقاب ؤىل فشل إلعدإلة إلعقابية ػ

إإلجرإمية، هذه إألوضاع دفعت بالمفكرين وإلقائمي   عىل إلسياسة إلجنائية وإلعقابية ؤىل 
ي إلبحث عن 

ة إلعدإلة إلتصالحية إلت  ي إلسنوإت إألخي 
 
حلول لهذه إلظاهرة، فظهرت ػ

إك أطرإف إلجريمة  ي يقصد بها ؤشر
ي تطور إلعدإلة إلجزإئية وإلت 

 
شكلت موضوعا هاما ػ

ي معالجة 
 
ي إلمساهمة إلفعلية وإلجماعية ػ

 
ي ػ

)إلضحية ومرتكب إلجريمة( وإلمجتمع إلمدن 
 .ةوحّل إؤلشكاإلت إلناجمة عن إلجريم

ي 
 
ؤن إلقيم إإلتفاقية وإلتصالحية من دون شك ستعزز إلعدإلة إلعقابية وتساهم ؤىل جانبها ػ

ي تسيي  قضيتهم
 
إع دورإ ؤيجابيا ػ  .محاربة ظاهرة إلجريمة من خالل منح أطرإف إلي  

عدإلة جزإئية، إلتصالح بي   إلمتهم وإلضحية، مساهمة إلمجتمع : الكلمات المفتاحية
، حّل  ي

 .ؤشكاإلت إلجريمةإلمدن 
 

 
مقدمة: ال  

ي تزإيد دإئم، 
 
منذ أإلف إلسني   وإإلنسان يسن قوإني   لتجريم أفعال ومعاقبة مرتكبيها لكن إلجريمة مازإلت موجودة بل ػ

 (Kuhn,2009,1)فالحرب ضد إلجريمة لم تقض عليها ولم تخفض من نسبتها كما يقول 

« Aucune guerre n’a servi la paix, Pourquoi en irait-il autrement en matière de criminalité ?  Si la             
 « guerre» contre le crime avait la moindre chance d’éradiquer ou de faire diminuer la criminalité, nous 

vivrions depuis longtemps dans une société sans crime»                                                              

، فالمجتمع إل يحتاج ؤىل قانون لمعرفة أن  ي
هذإ ما جعل إلمفكرين يتسألون حول أهمية إلعقوبة بل أهمية إلقانون إلجنان 
 إلجزإءإت غي  إلرسمية كافية لتنظي

ّ
م إلمجتمع )مثال إلطرد من إلمجموعة، إلرفض إلقتل مثال فعل مجرم وغي  مقبول وأن

 .)...  إإلجتماعي
ع يصدر  ي حي   يذهب إإلتجاه إلسائد أن هذه إلجزإءإت غي  إلرسمية غي  كافية لتنظيم إلمجتمع وهذإ ما جعل إلمشر

 
ػ

ي إلح قوإني   جنائية لتجريم أفعال جديدة معتقدإ حل إلمشاكل إإلجتماعية وإلقضاء عليها بوإسطتها، لكن
 
قيقة هذإ ػ

ل عىل عدم تقرير سياسة 
ّ
ي إحتوإء إلمشاكل فمثال تجريم حركة إلمرور يد

 
إلتجريم يدل عىل فشل إلسياسة إإلجتماعية ػ

ي إحتوإءها 
 
وقائية مالئمة، تجريم تناول إلمؤثرإت إلعقلية يدل عىل فشل إلمعنيي   بالصحة إلعمومية ػ

ها  .  (Kuhn,2009)وتسيي 
 أزم

ّ
ي جعلت من إلعقاب أساسا لها رغم ما شهدته من تطورإت منذ من هنا يمكن إلقول أن

ة إلعدإلة إلجزإئية إلحديثة إلت 

عية ومبدأ إلمساوإة.... وحماية حقوق  إلثورة إلفرنسية ؤىل ؤقرإر إلمحاكمة إلعادلة إلضامنة للمبادئ إألساسية كمبدأ إلشر

إءة، كرإمة إإلنسان حماية إلضحية..  إم قرينة إلير
ي مدلول وأبعاد إلعدإلة إلجزإئية. إألفرإد باحي 

 
 .دفعت ؤىل ؤعادة إلنظر ػ

ي  
 
ي إلمجتمعات إلقديمة يتمثل ػ

 
ة ؤىل إكتشاف نمط للعدإلة إلجزإئية كان سائدإ ػ ي إلسنوإت إألخي 

 
هذه إلمعطيات أدت ػ

ة هي محتكرة من طرف إلس ي تختلف عن إلعدإلة إلعقابية من حيث أن هذه إألخي 
لطة إلعامة بينما إلعدإلة إلتصالحية إلت 

ورة.  ي عند إلض 
ي ؤقامتها كل أطرإف إلجريمة وإلمجتمع إلمدن 

 
 إلعدإلة إلتصالحية هي تساهمية يشارك ػ

 أهمية الموضوع: 

ي -
 
ي  تظهر أهمية هذإ إلموضوع ػ

 
تمكي   إلقيم إإلتفاقية وإلتصالحية من تعزيز إلعدإلة إلعقابية وإلمساهمة ؤىل جانبها ػ

ي تسيي  قضيتهم. معالجة ظاهرة إلجريمة، 
 
إع دورإ ؤيجابيا ػ  بحيث تمنح أطرإف إلي  

 من إحتكار إلدولة لسلطة إلعقاب. -
ّ
 إلحد
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ي محاربة ظاهرة إلجريمة إلسيما إؤلجرإم إلبسيط. -
 
ي إلذي لم تثبت فعاليته ػ

 من إلعقاب إلجزإن 
ّ
 إلحد

 أهداف الدراسة: 
ي معالجة إؤلشكاإلت إلناجمة -

 
 عن إلجريمة. بيان دور إلعدإلة إلتصالحية ػ

ي إلحفاظ عىل إألمن للمجتمع -
 
بيان موقف إلسلطة إلعامة من إلعدإلة إلتصالحية ومدى إستعدإدها إلتخىلي عن سطلتها ػ

 . ي
 إلمدن 

ي تؤدي ؤليها. -
يعات إلجزإئية إلمعارصة عىل ؤدرإج هذإ إلنموذج للعدإلة نظرإ للفوإئد إلت   حث إلتشر

 إشكالية الموضوع: 

ط إلجديد للعدإلة إلجزإئية من شأنه ؤثارة ؤشكالية تتمحور حول ؤمكانية إلتعايش بي   إلعدإلة ؤن ؤدخال هذإ إلنم   
إلتصالحية وإلعدإلة إلعقابية، وهل إلعدإلة إلتصالحية جاءت لتكملة إلمنظومة إلعقابية بإدخال عنض إؤلصالح فيها أم 

ي إلعدإلة إلجزإئية؟
 
 من شأنها ؤحدإث تحويل عميق ػ

 راسة: خطة ومنهج الد

ي 
 
ي إألول لتحديد إألسس إلنظرية للعدإلة إلتصالحية وػ

 
لإلجابة عىل هذه إؤلشكالية نقسم إلدرإسة ؤىل مبحثي   نتعرض ػ

ي 
ي إلمنظومة إلقانونية إلجزإئية وذلك إعتمادإ عىل إلمنهج إلوصؼ 

 
ي نتناول مكانة إلعدإلة إلتصالحية ػ

إلمبحث إلثان 
 .  إلتحليىلي

 

 المبحث األول: 
 ظرية للعدالة التصالحيةاألسس الن

يعات إلجزإئية إلمعارصة لم تكتمل بعد عنارصه لكن رغم       ي إلتشر
 
يعد موضوع إلعدإلة إلتصالحية موضوعا جديدإ ػ

ي إلنظر ؤليه كنظرية جديدة للعقوبة بل كنظرية للعدإلة 
ي تطور إلعدإلة إلجزإئية، فال ينبغ 

 
ذلك شكل موضوعا هاما ػ
ي تسلب إألفرإد نزإعهم لتستأثر به إلدولة قائمة عىل مبادئ وقيم ت

جاهلتها إلعدإلة إلكالسيكية أو إلعدإلة إلعقابية إلت 
 .(  2018فضال عن تركي   إلقضاء عىل إلعقاب دون ؤيالء أي إهتمام لمصلحة أطرإف إلجريمة )إلزهري،

ي إلمطلب إألول لمفهوم إلعدإلة إلتصالحي     
 
ي نتطرق لتأصيل للتعريف أكير بهذإ إلموضوع نتعرض ػ

ي إلمطلب إلثان 
 
ة وػ

 إلعدإلة إلتصالحية. 
 المطلب األول: 

 مفهوم العدالة التصالحية

يعات إلجزإئية إلمعارصة من جهة بيان إلمقصود بها  ي إلتشر
 
ي إؤلحاطة بالعدإلة إلتصالحية كنموذج حديث للعدإلة ػ

يقتز 
ي 
 
ي تأسست عليه هذه وأبعاد إلتصالح وإلتميي   بينها وبي   إلعدإلة إلعقابية ػ

إلفرع إألول ومن جهة أخرى بيان مبادئ إلت 
 . ي
ي إلفرع إلثان 

 
 إلعدإلة ػ

 الفرع األول: التعريف بالعدالة التصالحية

إك كل أطرإف إلجريمة وكل شخص من إلمجموعة تعرض آلثار إلجريمة من أجل  إلعدإلة إلتصالحية هي عملية إشر
إر إلناتجة عن إلجريمة إلمساهمة إلجماعية إلفعلية ؤليجاد حلول ل  .(Cario, 2007)ألرص 

ي نجمت
ي حّل إؤلشكاإلت إلت 

 
 وعرفت أيضا بأنها كل تدبي  يسمح للضحية ومرتكب إلجريمة بالمساهمة إلفعلية ػ

إر أيا كانت طبيعتها  ي إلتعامل مع (Béal, 2018)عن إلجريمة إلسيما إألرص 
 
، وعرفت كذلك بأنها إللجوء ؤىل إلمجتمع ػ

 (.2016إلنحرإف )عنوز، إلجريمة وإ

إعات إلناشئة عن إلجرإئم  ي مصب وإحد هو عدم إحتكار إلسلطة إلعامة لحّل إلي  
 
ي تصب ػ

يتضح من هذه إلتعريفات إلت 
ي أن تنبع إلحلول من أطرإف إلجريمة ذإتهم أي إلضحية ومرتكب إلجريمة خاصة، وأي طرف أخر من إلمجتمع 

أنه ينبغ 
ي من شأنه إلمساهمة إلفع

ي هذه إلحلول. إلمدن 
 
 لية ػ

ي معالجة إؤلشكاإلت إلقائمة بينهم ألن إلسلطة إلعامة قد نزعت  
 
تتأسس إلعدإلة إلتصالحية عىل حق أطرإف إلجريمة ػ

ي تضعها توإجه بها إلجرإئم فقط دون أن تعالج 
منهم هذإ إلحق وإحتكرت سلطة معالجة إلجرإئم مع إلعلم أن إألنظمة إلت 

إعات إلشخصية إلناشئ ة عن هذه إلجرإئم وإل توىلي أي إهتمام لالحتياجات إلخاصة لألشخاص إلذين تأثروإ منها، مما إلي  
قد يولد لدى إلضحايا إلشعور بأن إلعقوبة إل تحقق إلعدإلة إل ألنها غي  قاسية بل ألن ؤجرإءإت إلمتابعة بعيدة عن 

 .   (Leconte, 2012)إهتماماتهم

ي عّرفت بها إل
ي نفس إلوقت، تتخذ عدة صور منها إؤلصالح ؤن خاصية إؤلصالح إلت 

 
ي تشكل غايتها ػ

عدإلة إلتصالحية وإلت 
ي وذلك باستظهار مرتكب إلجريمة تعاطفه 

ر إلعاطؼ  ر وإؤلصالح إلمعنوي عن إلض  إلمادي من خالل تعويض ماىلي للض 



Rimak Journal, Volume 3, Issue 2  344 

 

February 2021, Volume 3, Issue 2  
p. 341 - 352 

إم وطلب إلعفو مع ؤظهار ندمه وإستعدإده ؤل  ر وهذإ إلتعامل مع إلضحية باستعمال عبارإت إلتقدير وإإلحي  صالح إلض 
جع إلشعور  ي تسببت فيها إلجريمة بحيث تسي 

من مرتكب إلجريمة تجاه إلضحية يجعلها تتحرر من إلغضب وإآلإلم إلت 
ي إلذإت وإلغي  

 
 . (Béal,2018)باألمن وإلثقة ػ

ي أطرإف  كما تتمي   إلعدإلة إلتصالحية باستهدإفها ؤعادة ؤصالح وترميم إلعالقات إلنفسية وإإلجتماعية
حيث يلتؼ 

إم إلمتبادل بعيدإ عن شكليات إؤلجرإءإت إلتقليدية من أجل ؤعادة بناء ما خلفته  ي جّو من إلتفاهم وإإلحي 
 
إلجريمة ػ

 . (Béal,2018) إلجريمة من آثار عىل إلمستوى إلفردي وإلجماعي 
إلجريمة من طرف وإحد بل تقوم عىل  تتمي   أيضا إلعدإلة إلتصالحية بأنها عدإلة تساهمية فهي تستبعد إحتكار معالجة

ي نظر إلعدإلة إلتصالحية إلجريمة ليست مخالفة 
 
إع إلقائم بينهم ألن ػ ي حّل ؤشكاإلت إلي  

 
مساهمة إلمعنيي   بالجريمة ػ

للقانون فقط تستحق إلعقوبة إلقانونية إلمفروضة من إلسلطة إلعامة بل هي إعتدإء عىل شخص أو أشخاص تتطلب 
ي ترتبت عن إلجريمة، فهي تشجع إلحوإر وإإلتفاق إلمتبادل وتمنح إألطرإف دورإ محوريا معالجة إآلثار إل

شخصية إلت 
ي ؤيجاد حل مالءم لجميع أطرإف إلجريمة، لذلك  تقوم إلعدإلة إلتصالحية عىل إستبعاد إلعقاب إلسيما عقوبة 

 
وأساسيا ػ

ي مأساة وآإلم إنسان
 
ي أثبتت عدم فعاليتها بل تتسبب ػ

عقابية تساهم  ية مما جعلها تعمل عىل ؤيجاد تدإبي  غي  إلحبس إلت 
ي إلمحافظة عىل إألمن وإلسلم. 

 
 ػ
ورة حضور أطرإف إلجريمة ؤجرإءإت إلتصالح وهنا     إء إألمم إلمتحدة إلمعنيي   بالعدإلة إلتصالحية عىل رص  وقد أكد خير

ي إلحضور حيث يسمح لمرتكب 
 
ي حالة غياب أحد أطرإف إلجريمة أو عدم رغبته ػ

 
ت مسألة إستخدإم "إلبدإلء" ػ أثي 

) إلمجلس إإلقتصادي وإإلجتماعي لألمم    بدإل من لقاء إلضحيةإلجريمة مثال إإللتقاء مع أفرإد من إلمجتمع إلمحىلي 
    E-CN15-2002-5-Add1) 2002إبريل  16/25، 11إلمتحدة، لجنة منع إلجريمة وإلعدإلة إلجنائية، إلدورة 

: مبادئ العدالة التصالحية ي
 
 الفرع الثان

 أنه يمكن إستخال 
ّ
ي إؤلصالح، رغم أن نظرية إلعدإلة إلتصالحية لم تكتمل بعد ؤال

 
ص مبادئها إألساسية وإلمتمثلة ػ

 إلمساهمة وإلمسؤولية. 
ر إلذي أحدثته إلجريمة، غي  أن إؤلصالح  أوال: اإلصالح:  تهدف إلعدإلة إلتصالحية كما يظهر من تسميتها ؤصالح إلض 

ي 
إر إلمادية بل مدلوله أشمل من ذلك ؤذ يعت   إإلهتمام وإلعناية إلمقصود هنا إل يقتض عىل إلتعويض إلماىلي عن إألرص 

ي رتبتها إلجريمة عىل حياة مرتكب إلجريمة  (Cario, 2014)بالطرف إألخر 
وكذإ ؤصالح كل إآلثار وإؤلشكاإلت إلت 

 وإلضحية. 
ي أفسدت بفعل إلجريمة، 

ي إلعدإلة إلتصالحية ؤىل ؤعادة ترميم إلعالقات إلنفسية وإإلجتماعية إلت 
 
كما يهدف إؤلصالح ػ
ي ذإت إلوقت فإن حيث يسغ ؤىل ؤعاد

 
ي إلغي  من خالل إلموإجهة مع مرتكب إلجريمة، وػ

 
ي نفسها وػ

 
ة إلثقة للضحية ػ

ي تسمح لمرتكب إلجريمة بالتعبي  عن إلشعور بالذنب تجاه إلضحية تجعله يتحرر من هذإ إلشعور 
هذه إلموإجهة إلت 

 إألمر إلذي يساعده عىل ؤعادة إإلندماج وتجنب إلعودة للجريمة. 

تقوم إلعدإلة إلتصالحية عىل إلمساهمة إؤلرإدية إلفعلية ألطرإف إلجريمة وكل شخص  لمساهمة والمشاركة: ثانيا: ا
ي تتضمن مجموعة من إلتدإبي  إلتصالحية

ي إلعملية إلت 
 
إع (Cario, 2014)  بإمكانه إلمساهمة ػ أساسها إجتماع أطرإف إلي  

إم  ي جو يسوده إلتفاهم وإإلحي 
 
 .(Béal, 2018)ػ
ؤن أحكام إلعدإلة إلتصالحية تتمتع بطبيعة تساهمية حيث يكون ألطرإف إلجريمة مشاركة ؤيجابية عكس إلعدإلة     

ي يتمي   فيها إألطرإف بالسلبية فال يتمتعون بأي دور فيها. 
 إلكالسيكية إلت 

ن أطرإف إلجريمة من إلتعبي  عن شعورهم وكل ما يجري بدإخلهم و 
ّ
إلتعريف باحتياجاتهم ؤن إلعدإلة إلتصالحية تمك

ي إلتصالح توضيح ظروف إلجريمة ومالبساتها، وتسمح للضحية 
 
فتسمح لمرتكب إلجريمة إلذي يعتير نفسه طرفا ػ

 بالتعبي  عن كل ما تنتظره من هذه إلمساهمة من أجل إلقضاء عىل إلشعور بالغضب وإأللم. 

إعات    ي حّل إلي  
 
جاع سلطة حّل مشاكلهم وب  هذإ لم تصبح إلدولة هي إلمختصة إلوحيدة ػ ؤذ يتمكن إألطرإف من إسي 

  .  إلخاصة بأنفسهم وتحقيق إألمن إإلجتماعي

تذهب إلعدإلة إلتصالحية ؤىل تقرير مسؤولية مرتكب إلجريمة بحيث يدرك إألذى  ثالثا: مسؤولية مرتكب الجريمة: 
تبة عنه، فهو يتحمل مسؤوليته عن طريق ؤ ي تسبب فيها إلذي ألحقه بالضحية وإألثار إلمي 

إر إلت   ,Béal)صالح إألرص 

2018). 
ي صدرت عنه، وهذإ إإلستنكار إل يكون    

ورة إستنكار مرتكب إلجريمة لألفعال إلت  ؤن عملية إؤلصالح تقوم عىل رص 
ي إلتقريب بي   

 
ي إلذين يلعبون دورإ هاما ػ

مصدره إلدولة وإل إلعقوبة لكن مصدره إلمساهمي   إألخرين من إلمجتمع إلمدن 
ي إلجريمة. 

 
 طرػ
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عاله ليس من شأنه ؤقصائه من إلمجموعة بل بالعكس فهو يشكل دليال وإضحا عن ؤن إستنكار مرتكب إلجريمة ألف  
 . تبة عنه وهذإ بدوره يسهل عملية ؤدماجه إإلجتماعي إمات إلمي  إم إإللي    إستعدإده إلحي 

ي تي  
ي ؤطار إلعدإلة إلتصالحية مرضية ومشجعة أكير من تلك إلت 

 
ي هذإ إلصدد أثبتت إلدرإسات أن نتائج إؤلصالح ػ

 
تب وػ

 (Leconte,2012 et Cario,2014) عن إلعدإلة إلكالسيكية 
 

 : ي
 
 المطلب الثان

ي للعدالة التصالحية 
 التأصيل التاريخ 

ي    
ي ظروف نشأته وتطوره، فالعدإلة إلتصالحية إلت 

 
ي جذوره إلتاريخية وػ

 
ورة إلغوص ػ ؤن فهم أي موضوع يستدعي بالض 

ي أثارت
ة وإلت  ي إلسنوإت إألخي 

 
ي نظرية إلعدإلة إلجنائية  برزت للوجود ػ

 
إنتباه إلباحثي   وإلقانونيي   بالنظر ألهميتها ػ

ي نحاول 
ي إلفرع إلثان 

 
ي إلفرع إألول وػ

 
ي وتطوره ػ

عموما تتطلب إلتعرض لتاريخها من حيث بيان بعد مصدرها إلتاريخ 

ي قوإنينها. 
 
يعات إلمعارصة تدرجها ػ ي جعلت إلتشر

رإت إلت   إستظهار أهم إلمير

 ل: الجذور التاريخية للعدالة التصالحيةالفرع األو 

ي عمق إلقوإني   إلقديمة 
 
ب ػ  ما من شك أن إلعدإلة إلتصالحية ليست موضوعا حديث إلنشأة بل جذورها تض 

ي هذإ إلسياق
 
ي بالعدإلة إلتصالحية) إلمجلس إإلقتصادي وإإلجتماعي  لألمم  وػ

إء إلمعت  أشار تقرير عن إجتماع فريق إلخير

من إلصعب تحديد مكان وزمان منشأ إلعدإلة إلتصالحية، لكن يمكن إلقول أنها عرفتها إلنظم إلقانونية منذ إلمتحدة( أنه 

ي شكلت أساسا للنظم إلقانونية إلحديثة، فقد 
ي إلمدونات إلقانونية للحضارإت إلمتعاقبة إلت 

 
قرون، وإحتلت مكانا هاما ػ

ة تطبيقها بمساعدة عرفت إلمجتمعات إلقديمة إنتشارإ للجرإئم إلخاصة تقر  رت لها عقوبات خاصة تتوىل إألشة وإلعشي 

ي من أجل ؤعادة إلتوإفق إإلجتماعي للجماعة. 
ي عليه وأشة إلجان 

ي شكل إتفاق بي   أشة إلمجت 
 
ي إلجرإئم ػ  إلضحايا ومرتكتر

ي عهد إلملك بوخوريس 
 
ي إلسيما قانون بوخوريس إلذي صدر ػ

ي هذإ إلصدد أجاز إلقانون إلفرعون 
 
مؤسس إألشة وػ

ين ما بي    وإلجدير -ق.م  1359ؤىل  1375ق.م وكذلك قانون حورمحب إلذي حكم ما بي    720ؤىل  740إلرإبعة وإلعشر
ي مسألة إلتجريم وإلعقاب

 
ي -بالذكر أن إلمصادر إلتاريخية تشي  ؤىل أن قانون حورمحب جاء بأحكام جوهرية ػ

 
، إلتصالح ػ

ي تمس باألفرإد  
،إلجرإئم إلخاصة إلت  ب)حسي   ( أما جرإئم إألموإل فقد قرر لها دفع مثلي   أو 2010كالقتل وإلجرح وإلض 

ر إلذي أصابها من حرمانها من ملكها.  ء إلمشوق مع تعويض إلضحية عن إلض  ي
 ثالثة أمثال قيمة إلذر

ي إلقصاص     
 
ي غي  جرإئم إلحدود حيث أجازتها ػ

 
يعة إؤلسالمية عدإلة إلتصالح ػ ي تعتير حقوقا كما عرفت أحكام إلشر

إلت 
ي " يأيها إلذين أمنُوإ كِتبَل 

 
شخصية للضحية وألوليائها إلذين يملكون حق إلتنازل عنها وإلتصالح فيها تطبيقا لقوله تعاىل ػ
إٌء ؤلْيِه ِبإْحَس 

َ
 بالَمْعرُوِف َوأد

ٌ
اِتَباع

َ
ٌء ف ْ ي

َ  ِمْن أخِيِه در
ُ
ه
َ
َ ل ي ِ

ؼ 
ُ
َمْن ع

َ
ىَل......ف

ْ
ت
َ
يِ إلق

 
م إلِقَصاَص ػ

ُ
اٍن ......" )إلقرآن إلكريم، علْيك

 ....."177إلبقرة، 
ُ
ه
َ
 ل
ٌ
اَرة
َ
ف
َ
ُهَو ك

َ
 ِبِه ف

َ
ق
َ
َصد

َ
َمْن ت

َ
ِس......ف

ْ
ف
َ
َس ِبالن

ْ
ف
َ
 إلن

ّ
ْم فِيَها أن

ُ
ْيك
َ
ل
َ
ا ع
َ
ْبن
َ
ت
َ
 (45، إلمائدة، )إلقرآن إلكريم ( "َوك

ي هذإ    
 
ي صورة أشخاص يتمتعون بصفات وقدرإت ػ

 
ي إلقرون إلوسىط عرفت فرنسا نماذج للعدإلة إلتصالحية ػ

 
وػ

ْم (apaiseur)، إلمخفف أو إلمهدئ (conciliateur)إلمجال مثل إلمّوفق
ّ
ْم أو إلُمَحك

َ
  (arbitre).  ، إلَحك

وبعض شعوب إفريقيا   كما إرتبط تاري    خ هذه إلعدإلة بالتقاليد إلثقافية وإلدينية للشعوب أمريكا إلشمالية ونيوزيلندإ     
(Auclair-Fournier, para 1)  وعند شعب إؤلنويتInuits  ي كيبك بكندإ إلذي عرف نموذج دوإئر إلعقوبات

 
 cercle deػ

sentence ي إتخاذهي عبارة عن بديل للعدإلة إلتق
 
ي مشاركة إلمجتمع ػ

 
ي تتجسد ػ

 قرإر إلعقوبة بتقديم نصائح ليدية إلت 
ي 
ك بي   إلقضاء وإلمجتمع إلمدن 

ي إختيار إلعقوبة وب  هذإ يكون إلحكم بالعقوبة مشي 
 
ي ػ

ومازإل  ، تساعد وتّوجه إلقار 
 conférence du groupeإلمجموعة إلعائلية  ، وطبقت أيضا طريقة إجتماع (Grolimund,2018) مطبقا ؤىل يومنا هذإ 

familial  ي زيلندإ إلجديدة
 
  .ػ

ي أسست قوإنينها عىل إلعقاب لكي تتمكن من إلسيطرة عىل سلطة إلعقاب 
ي ظل إلدولة إلجنائية إلحديثة إلت 

 
أما ػ

ة عادت وظهرت ي إلسنوإت إألخي 
 
ي إلمجتمع إختفت عدإلة إلتصالح، غي  أن ػ

 
ي  وإلحفاظ عىل إألمن ػ

للوجود، فؼ 
ي طبقت 

ي كنذإ إلت 
 
ي إلوإليات إلمتحدة إألمريكية وػ

 
ي ظهرت إلبوإدر إألوىل للعدإلة إلتصالحية ػ

سبعينيات إلقرن إلمار 
إعات إلناشئة عن إلجرإئم إلبسيطة خارج أسوإر إلمحاكم  نظام إلوساطة      .لحّل إلي  

ي فرنسا دخل نظام إلعدإلة إلتصالحية للقانون إلفرنذي ب 
 
 2014أوت    15بتاري    خ  896-2014مقتز  قانون رقم وػ

(Roussel, 2015)   إحه  1-10حيث تنص إلمادة من قانون إؤلجرإءإت إلجزإئية عىل أن تدبي  إلعدإلة إلتصالحية يمكن إقي 
ي كل مرإحل إؤلجرإءإت بما فيها مرحلة  تنفيذ إلجزإء،

 
 ػ

-Art.10 aliéna 1 «A l’occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris 
lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction, sous réserve que les faits aient été 
reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative.»                                                                                                                                
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ي إلجزإئري فلم يتناول قانون إؤلجرإءإت إلجزإئية إلعدإلة إلتصالحية بحكم عام لكن أدرج بموجب أمر 
 
إلمؤرخ  02-15أما ػ
ي 
 
ي إلموإد من إلمعدل وإلمتمم لقا 2015يونيو  23ػ

 
 9مكرر 37مكرر ؤىل  37نون إؤلجرإءإت إلجزإئية إلوساطة كتطبيق لها ػ

مكرر لوكيل إلجمهورية من تلقاء نفسه أو بطلب من إلضحية أو من إلمشتكي منه ؤجرإء وساطة  37حيث أجازت إلمادة 
تب علي ر إلمي   لإلخالل إلناتج عن إلجريمة أو جير إلض 

ّ
 ها. ؤذإ كان من شأن ذلك وضع حد

ي إلدول إلعربية فإن أغلبها أيضا لم تخصص نصا عاما رصيحا للعدإلة إلتصالحية لكن أوردت تطبيقات لها كما هو 
 
وػ

ي نصت عىل إلصلح بالوساطة وذلك بموجب قانون 
لسنة  93إلحال بالنسبة لمجلة إؤلجرإءإت إلجزإئية إلتونسية إلت 

ي  2002
 
ي إلفصل  2002أكتوبر  29إلمؤرخ ػ

 
ي إلمادة إلجزإئية ؤىل 7مكرر 335ؤىل  مكرر  335ػ

 
" يهدف إلصلح بالوساطة ػ

ر من إألفعال إلمنسوبة ؤىل إلمشتكي مع ؤذكاء إلشعور لديه بالمسؤولية وإلحفاظ عىل 
إر إلحاصلة للمتض  ضمان جير إألرص 

ي إلحياة إإلجتماعية"، أما قانون إؤلجرإءإت إلجنائية إلمضي لسنة 
 
ساطة إلجنائية لكن نص فلم ينظم إلو  2015إدماجه ػ
ي إلمادة 

 
ي إلمخالفات وإلجنح إلمعاقب عليها وجوبا بغي  إلغرإمة أو  18ػ

 
مكرر عىل إلصلح كأسلوب للعدإلة إلتصالحية ػ

ه إألقز عىل ستة )
ّ
ي يعاقب عليها جوإزيا بالحبس إل يزيد حد

 ( أشهر. 6إلت 

ي للعدإلة إلتصالحية فقد أوىل إلمج
تمع إلدوىلي وإإلقليمي إهتماما خاصا لهذإ إلنموذج للعدإلة تماشيا مع إلمسار إلتاريخ 

ي 
  إلذي يحث E/2002/30تبت  إلمجلس إإلقتصادي وإإلجتماعي لألمم إلمتحدة قرإر  2002إلجنائية، فؼ 

ي هذإ إلمجال من أجل 
 
إء، مبادئ أساسية ػ ويشجع إلدول إألعضاء عىل إعتماد برإمج إلعدإلة إلتصالحية وقد وضع إلخير

إء أن وضع معايي  إلزإمية إل فائدة منه بل من إألهمية إإلعتماد عىل درجة من إلتن سيق إلدوىلي غي  أنه يرى هؤإلء إلخير
إلمرونة للسماح للعدإلة إلتصالحية بان تلعب دورها بجانب إلعدإلة إلجنائية إلكالسيكية )إلمجلس إإلقتصادي 

 (2002وإإلجتماعي لألمم إلمتحدة، 

ي 
 
ين )أكد وزرإ  2005وػ ي مؤتمرهم إلسادس وإلعشر

 
ورة  تطبيق  أحكام إلعدإلة إلتصالحية 26ء إلعدل إألوربيي   ػ ( عىل رص 

ي أنظمة إلعدإلة إلجنائية       
 
 La nécessité de promouvoir l’application»      ػ

  de la justice réparatrice dans leurs systèmes de justice  pénale». 
كانت إلفلسفة إلجوهرية للعدإلة إلتصالحية حظيت بقبول وإسع فإنه لم يحصل توإفق شامل بل إختلفت غي  أن، ؤذإ  

ي طور إلتطور وتتطلب وقتا لتفهمها وموإءمتها مع كل نظام 
 
إلدول إألعضاء بشأن بعض إلعنارص إلمكونة لها إل سيما أنها ػ

ي )إلمجلس إإلقتصادي وإإلجتماعي لألمم إلمتحدة، 
 (2002قانون 

رات عودة العدالة التصالحية : مبر ي
 
 الفرع الثان

ي تمنح فرصة إلمشاركة 
يعات إلمعارصة عىل ؤعطاء بعد جديد للعدإلة إلجزإئية بإدخال إلعدإلة إلتصالحية إلت  عملت إلتشر

ي جعلتها 
ي تحقيقها، فما هي إلدوإفع إلت 

 
ي ؤقامتها ألطرإف إلجريمة ولكل شخص يمكن أن يساهم مساهمة فّعالة ػ

 
تعىطي  ػ

 مكانة لهذإ إلنوع إلمستحدث للعدإلة إلجزإئية. 
 أوال: أزمة العدالة الجزائية الكالسيكية

ي تحقيق مكتسبات 
 
ي إستأثرت بها نفسها منذ إلقرون إلماضية قد لعب دورإ ػ

ؤذإ كان إحتكار إلدولة لسلطة إلعقاب إلت 
ي مجال إلعدإلة إلجزإئية إلسيما ؤقامة إلمبادئ إألساسية

 
ة ػ عية ومبدأ  معتير ي إنطالقا من مبدأ إلشر

للقانون إلجنان 
إءة،  إلمساوإة أمام إلقانون ومبدأ شخصية إلعقوبة....ؤىل ظهور إلمحاكمة إلعادلة إلضامنة لحقوق إألفرإد من قرينة إلير

ي 
 أن هذإ لم يمنع معاناة إلعدإلة إلجزإئية من إإلختالل إلوظيؼ 

ّ
 وسوء إلتسيي  إلكرإمة إؤلنسانية، حماية إلضحية.... ؤال

ي 
ي إلعدإلة إلجزإئية وسيطرة إنعدإم إألمن إلجنان 

 
وهذإ من شأنه أن يفتح إلطريق لظهور   (Cario, 2014)وفقد إلثقة ػ

 إلعدإلة إلتصالحية. 
ة من إلملفات تذهب للحفظ وهذإ يّولد إختالإل  ي إلذي جعل نسبة كبي 

ومن مظاهر أزمة إلعدإلة إلجزإئية إلتضخم إلجنان 
ي يحول دون منحها إلدرإسة بي   وإ

ة إلملفات عىل إلقار  ، زيادة عىل ذلك فإن كير ي
قع إلظاهرة إإلجرإمية ورد إلفعل إلقضان 

م،  ي 2017إلكافية) في 
ة إلمدة تشكل مضمون أغلب إألحكام إلجزإئية رغم إلمساوئ إلت  (، كما أن عقوبة إلحبس قصي 

ي تحقيق غرض إلعقوبة إؤلصالحي ترتبها من إكتظاظ إلمؤسسات إلعقابية وإرتفاع إلتكا
 
ليف إلمالية فضال عن إخفاقها ػ

ي إلجنح. 
 
 وإلتأهيىلي وهذإ ما يؤدي ؤىل إرتفاع معدل إلعود لإلجرإم خاصة ػ

ي نظام إلعدإلة إلعقابية مما أدى إىل إلمنادإة بإعادة    
 
ي وفقدإن إلثقة ػ

ها رتبت إنعدإم إألمن إلجنان  هذه إألسباب وغي 
ي أساليب أخرى أكير فعالية لموإجهتها بشكل يوفر إألمن 

 
ي كأسلوب للتصدي للجريمة وإلتفكي  ػ ي إلنظام إلعقانر

 
إلنظر ػ

 إحتياجاتها، فظهرت فكرة إلعدإلة إلتصالحية. إإلجتماعي ويضمن لكل أطرإف إلجريمة 
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ة االهتمام بالضحية 
ّ
 ثانيا: قل

ي إلمحدد من 
ؤن أهم هدف تسغ إلعدإلة إلعقابية لتحقيقه هو متابعة ومعاقبة مرتكب إلجريمة بتطبيق إلنموذج إلقانون 

ي 
ع بصفة مجردة، عىل إعتبار أن إلجريمة هي مخالفة للنص إلقانون  وإعتدإء عىل إلمجتمع ككل، وهذإ ما طرف إلمشر

ي ترتبها
ها ينصب عىل ؤعادة إألمن للمجتمع بعيدإ عن إإلهتمام باآلثار إلت   جعل تركي  

ي نجمت عن  (Leconte, 2012)إلجريمة عىل إلضحية فهي مسألة تبعية ثانوية 
وإل يعتد برأيها أو موقفها من إآلثار إلت 

إ ر إلمادية علما أن إلحقيقة إلقضائية إل يمكن أن تتحقق بدون ؤيالء إإلهتمام إلجريمة إلمرتكبة ضدها باستثناء إألرص 
 .(Cario, 2014)بالضحية 

إرإ مادية تستوجب ؤصالحها بالتعويض إلماىلي بل أهم من ذلك تهز إلجانب إلمعنوي  ف فقط أرص 
ّ
ؤن إلجريمة إل تخل

، فهذإ إلذي يستحق إلعناية من طرف إلسلطة للضحية فتخدش كرإمتها وعاطفتها وأحاسيسها وثقتها بنفسها وبالغي  
 إلقضائية. 

إن إلعالقات إإلجتماعية بي   إلضحية ومرتكب إلجريمة وبي   هذإ إألخي  وأعضاء  كما أن إلجريمة تؤدي ؤىل زعزعة مي  
ميم وإلهيكلة لحماية إلمجتمع من مأساة إ ي يعيش فيها فهذإ إإلختالل يحتاج أيضا ؤىل ؤعادة إلي 

 لثأر وإإلنتقام. إلجماعة إلت 
ي علم إلضحية تستوجب تحّوإل جذريا للسياسات 

 
ة ػ ي تحيط بالضحايا جعلت إألبحاث إألخي 

ؤن هذه إألوضاع إلت 
ورة تمليها إلقوإعد إلديمقرإطية وحتمية  إلجنائية إلحالية إلنعدإم إلمساوإة بي   أطرإف إلجريمة علما أن إلمساوإة رص 

ي إلمسألة إلجزإئية، وهذإ ما دفع بضحايا تطابق إلنصوص إلقانونية إلوطنية لل
 
مبادئ وإلنصوص إلدولية وإؤلقليمية ػ

ي بعض إلدول ؤىل تكوين جمعيات من أجل إلدفاع عن حقوقها. 
 
 إلجرإئم ػ

ة إلنصوص إلقانونية إلمتعلقة بوضعية إلضحايا قد وجدت لها طريقا ؤىل إلقانون وأصبحت     ي إلسنوإت إألخي 
 
ؤذإ كانت ػ
ي إلجوإنب إلنفسية وإإلجتماعية علما أن إلعناية بوض

 
 أنه يبؼ  إإلهتمام ناقصا إلسيما ػ

ّ
عيتها ينال إهتمام إلمختصي   ؤال

جاع كامل لذإتها   . (Cario, 2007)إإلهتمام إلشامل إلحتياجاتها هو إلذي يسمح لها باسي 

اعات  ثالثا: إعادة اكتشاف األساليب التقليدية لحل الب  

إإلجتماعيي   يمكن إلمحافظة عىل إألمن وإلسلم ؤن إلعدإلة إلتصالحية تعمل عىل ؤيجاد تدإبي  غي  عقابية عن طريقها 
ي  
ي ذلك عىل نماذج إلعدإلة إلجماعية غي  إلقضائية إلت 

 
ي إلمجتمعات إلسابقة معتمدين ػ

 
عىل مّر إلعصور   كانت تسود ػ

نا أن إلعدإلة إلتصالحية ليست ي إلمجتمعات إلسابقة بصور  كما سبق أن أشر
 
يعات إلحديثة بل عرفت ػ وليدة إلتشر

يعات إلمعارصة من خالل ؤعادة ؤحيائها.  ي إلتشر
 
 ونماذج شكلت أساسا لهذه إلعدإلة ػ

ي 
 
ؤن إلهدف من ؤعادة إكتشاف هذه إألساليب إلتقليدية لتنظيم وحّل إؤلشكاإلت إلناتجة من إلجريمة يتجسد أساسا ػ

ي إلذي يختص بمهمة إلحفاظ عىل  توزي    ع إألدوإر بي   
ي تتكفل بالحفاظ عىل إلنظام إلعام وبي   إلمجتمع إلمدن 

إلدولة إلت 
، فيتم بذلك إستبعاد إحتكار إلدولة لسلطة إلعقاب.   إلّسلم إإلجتماعي

م،  ي ونطاقه )في 
ي دور إلقانون إلجنان 

 
إتيجية إلتصالحية يتطلب إلوضع ؤعادة إلنظر ػ من وسيلة (  2017وفقا لهذه إإلسي 

للرقابة إإلجتماعية ؤىل وسيل تسمح  بالتفاعل إإلجتماعي من جرإء مساهمة إلمعنيي   خاصة أطرإف إلجريمة وكل 

 إلفاعلي   من أفرإد إلمجتمع إلذين من شأنهم تفعيل هذه إلسياسة إلتصالحية.   

 

 : ي
 
 المبحث الثان

ي المنظومة القانونية 
 
 مكانة العدالة التصالحية ف

 إلقيم إؤلنسانية لقيامها عىل إلتوإفق وإلتقاء ؤرإدة إألطرإف إلمتنازعة من أجل تعتير 
 
إلعدإلة إلتصالحية من أسم وأرػ

إع عموما وعن إلجريمة عىل وجه إلخصوص.  ي تنجم عن موضوع إلي  
 حّل إؤلشكاإلت إلت 

ي 
 
 أن هذإ إلنموذج ؤذإ كانت إلعدإلة إلتصالحية ليست وليدة إلمجتمعات إلمعارصة كما سبق تبيانه ػ

ّ
إلمبحث إألول ؤال

ي إتخذتها إلسلطة إلعامة وسيلة لفرض حماية إلنظام إلعام 
للعدإلة إختؼ  من إلوجود لتحل محلها إلعدإلة إلعقابية إلت 

ي إلمجتمع.    
 
 وإإلستقرإر ػ

ورتها لحماية إلمجتمع ي ذلك ؤن إلعدإلة إلعقابية إلقائمة عىل إلزجر وإإليالم وإلتخويف وعىل فرض رص 
 
، فإنها لم تنجح ػ

ي تزإيد مستمر
 
فضال عن ظهور أنماط جديدة من إلجرإئم  2فلم يتم إلقضاء عىل إلجريمة بل عىل إلعكس من ذلك هي ػ

ي إلميادين إلمختلفة. 
 
ي يشهدها إلمجتمع ػ

 تماشيا مع إلتطورإت إلت 

ي تتأسس عىل
 رضا وتوإفق أطرإف إلجريمة من أجل ؤن إلعدإلة إلتصالحية هي إلنمط إلمستحدث للعدإلة إلجزإئية، إلت 

يعات إلجزإئية إلمعارصة، لذلك نحاول من خالل هذإ إلمبحث  ي إلتشر
 
إع إلقائم بينهما وجدت لها مكانا ػ ؤيجاد حلول للي  

ي إلمطلب إألول 
 
ي تحتلها، فهل إلعدإلة إلتصالحية تجديد تكميىلي للعدإلة إلكالسيكية وهذإ ما سنبينه ػ

تحديد إلمكانة إلت 

. أ ي
ي إلمطلب إلثان 

 
 م تجديد بديل لها أي عدإلة قائمة بذإتها بإمكانها أن تحل محل إلعدإلة إلعقابية وهذإ ما سنتعرض له ػ
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 المطلب األول: 

 العدالة التصالحية مكملة للعدالة العقابية 

 للجريم
ّ
ي وضع حد

 
ي أثبت إلوإقع عدم فعاليتها ػ

ي ؤصالح مرتكب إنطالقا من كون إلعدإلة إلجزإئية إلعقابية إلت 
 
ة وػ

ي تحقيق هذه إألهدإف، فظهرت 
 
 إلجريمة، إهتم إلباحثون بالبحث عن سبل أخرى من شأنها إلمساهمة ػ

ي محاربة إلجريمة وإقامة 
 
ها غي  إلعقابية ؤىل جانب إلعدإلة إلعقابية من أجل إلمساهمة معها ػ إلعدإلة إلتصالحية بتدإبي 

 حلول ؤلشكاإلتهم.  عدإلة أساسها إتفاق إلطرفي   عىل ؤيجاد 

ي 
 
إلفرع إألول  وعليه يرى هذإ إإلتجاه أن دور إلعدإلة إلتصالحية مكمل للعدإلة إلعقابية وهذإ ما سيتم توضيحه ػ

 . ي
ي إلفرع إلثان 

 
رإته ػ  باستظهار مضمون إلدور إلتكميىلي للعدإلة إلتصالحية ومير

 الفرع األول: مضمون الدور التكميلي للعدالة التصالحية

ي يذهب إإل 
 
ي مستقل لكن هي نموذج مكمل للعدإلة إلجنائية إلعقابية ػ

تجاه إألول ؤىل أن إلعدإلة إلتصالحية لها وجود ذإن 

حالة عجزها عن ؤيجاد حّل ؤلشكاإلت إلجريمة وليست إستبدإإل لها ) إلمجلس إإلقتصادي وإإلجتماعي لألمم إلمتحدة، 

ح عىل إلدول2002
ّ
ي نظام إلعدإلة  (، وإذإ كان إلمجتمع إلدوىلي قد أل

 
إألعضاء ؤدرإج إلعدإلة إلتصالحية دون صيغة إإللزإم ػ

إرإ ألطرإف  إلجزإئية فذلك ألن إإلعتماد عىل إلعقاب خاصة عقوبة إلحبس يشكل عبئا ثقيال عىل إلمجتمع ويسبب أرص 

 مة. إلجريمة وذوي  هم، لذلك فإن إلرجوع ؤىل إلعدإلة إلتصالحية سوف يؤثر ؤيجابيا عىل محاربة إلجري

ؤن تدإبي  إلعدإلة إلتصالحية تقام بجانب إلعدإلة إلجزإئية إلعقابية دون إلمساس بمبادئها وطرق أدإئها، فعملية إلتصالح 

ي  من مفهوم ومعت  إلعقوبة وأن (Béal, 2018)هي عملية موإزية للعملية إلجنائية إلعقابية 
ّ
ي مجال إؤلصالح دون أن تغ

 
، ػ

 عىل 
ّ
 طلبات إلضحايا. هدفها يقتض عىل إلرد

ي تتوىل سلطة إلدعوى إلعمومية 
هذإ إلدور إلتكميىلي للعدإلة إلتصالحية يؤدي ؤىل ؤعادة توزي    ع إألدوإر بي   إلدولة إلت 

ي إلذي يساهم بطريقة تصالحية لإلصالح بي   أطرإف إلجريمة وإعادة 
للموإجهة إلجزإئية للجريمة وبي   إلمجتمع إلمدن 

 ىل ما كانت عليه قبل إلجريمة. إلعالقات إإلجتماعية بينهم ؤ

ي إلذي يتوىل إلعملية إلتصالحية إل عالقة له بالعدإلة إلجزإئية إلعقابية، وبالمقابل فإن إلدولة 
لإلشارة فإن إلمجتمع إلمدن 

إفها عىل إلعملية من أجل إلسهر عىل تحقيق إلتوإزن بينها وبي    ي عملية إلتصالح حت  ولو سجلت ؤشر
 
إل تعد طرفا ػ

ي إلجريمة بما يكفل زيادة دور إلضحايا وذلك ؤلضفاء إلمصدإقية إلقانونية عىل إلعملية. إلضحاي  ا ومرتكتر

ي هذإ إلسياق يبدو أن إلقانون إلفرنذي قد تبت  هذإ إإلتجاه وهذإ ما يمكن إستجالئه من إلتعليمة إلوزإرية إلصادرة عن 
 
وػ

ي أكدت أن إلعدإلة إلتصالحي
ي يطلق عليها أيضا إلعدإلة إؤلصالحية وزير إلعدل حافظ إألختام إلت 

 ة إلت 
رت بفعل إلجريمة  ي تض 

ي ؤصالح إلعالقة إإلجتماعية إلت 
 
ي تتمثل ػ

تعرف بأنها نموذج لعدإلة مكملة للمتابعة إلجزإئية، وإلت 
ي تجمع إلضحية، مرتكب إلجريمة وإلمجتمع،

 عن طريق وضع مختلف إلتدإبي  إلت 

 «Ainsi  la justice restaurative, appelée également justice réparatrice, se définit comme un modèle de 
justice complémentaire du procès pénal, qui consiste à restaurer le lien social endommagé par 
l’infraction, à travers la mise en œuvre de différentes mesures associant la victime, l’auteur et la 
société.»(N° Circulaire :SG-17-007/13-03-2017)  
وب  هذإ يمكن إلقول أن إلعدإلة إلجزإئية إلعقابية إل تتأثر بنجاح أو فشل تدإبي  إلعدإلة إلتصالحية، بمعت  أن نجاح إلعدإلة 

 قائمة، غي  أن هذإ إلتفسي  ل
ي تبؼ 

مكانة إلعدإلة إلتصالحية يفتح إلتصالحية إل يحول دون تطبيق إلعدإلة إلجزإئية إلت 
إلمجال لظهور نوع من إإلزدوإجية بي   نموذجي   متناقضي   للعدإلة نموذج إلعقوبة ونموذج إلتصالح، لكن هذإ إلتناقض 

ي عند تطبيق 
م بها إلنظام إلقانون  ي يلي  

 ظاهري ألن إلمرونة إلت 
ّ
 ما هو ؤال

سيكية بحيث تعىط إألولوية للعدإلة إلتصالحية عند ؤمكانية إلعدإلة إلتصالحية يجعلها إل تتعارض مع إلعدإلة إلكال 
تطبيقا أما عند إستحالة تطبيقا إستنادإ لعوإمل مختلفة، فإنه تطبق إلعدإلة إلعقابية إل سيما أنه أيا كان نوع إلعدإلة 

ك بينهما هو ؤقامة إلعدل.    إلمطبق يبؼ  إلعنض إلمشي 
ور  إء عىل رص  ي ومن هذإ إلمنطلق إتفق إلخير

 
إم بالمرونة عند تطبيق سياسات إلعدإلة إلتصالحية بمعت  مرونة ػ ة إإللي  
موإءمة إلقوإني   إلوطنية مع إحكام إلعدإلة إلتصالحية بحسب ما تتطلبه كل حالة عىل حدة بحيث قد تطبق إحكام 

ي حي   تتطلب قضايا أخرى تطبيق عنارص إلعدإلة إلتصالحية ؤىل
 
جانب إلعدإلة إلعقابية  إلعدإلة إلتصالحية عىل قضايا ػ

ة مثال فإن إلعدإلة إلتصالحية تشكل عنضإ مكمال  ي أسلوب تكامىلي كم هو إلحال بالنسبة للقضايا إلخطي 
 
إلمستقرة ػ

 (2002لنظام إلعدإلة إلعقابية ) إلمجلس إإلقتصادي وإإلجتماعي لألمم إلمتحدة، 
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ي 
 
 إلعدإلة إلتصالحية حال كامال وشامال للجريمة وآثارها لذلك وتأسيسا عىل ما سبق، يمكن إلقول أن هذإ إإلتجاه إل يرى ػ

ي أن تسغ إلنظم إلقانونية ؤىل تطبيق تدإبي  إلعدإلة إلتصالحية كلما أتيحت إلفرصة لذلك مع تخصيص أحكام 
ينبغ 

ي ؤقامة إ
ي يستحيل فيها تطبيق إلعدإلة إلتصالحية، وهذإ يعت 

لتوإزن بي   إلعنارص إلعدإلة إلجنائية إلكالسيكية للحاإلت إلت 

 إلتصالحية وعنارص إلعدإلة إلتقليدية. 

رات الدور التكميلي للعدالة التصالحية : مبر ي
 
 الفرع الثان

 ؤذإ كان كمكمل لها، عىل 
ّ
يرى أنصار إلعدإلة إلجزإئية إلقائمة أساسا عىل إلعقاب أنه إل يمكن تصور وجود بديل لها إللهم ؤال

إ إجت  بالعقوبة بمفهومها إلتقليدي،    إعتبار أن إلجريمة تشكل شر
ّ
 ماعيا إل يمكن محاربته ؤال

 عقابية فال تصالح بدون عقاب، فالعقوبة هي عنض مكّون للعملية إؤلصالحية. 
ّ
 فالعدإلة إلتصالحية إل يمكن أن تكون ؤال

 مكمال للعدإلة إلجزإئية ؤذ إل يعقل 
ّ
أن تتنازل إلدولة عن سلطة وعليه فإن دور إلعدإلة إلتصالحية إل يمكن أن يكون ؤال

ي تنشأ بينهم ألن إلفكر إلسيادي إلحديث يعتير إلعدإلة إلجزإئية 
إعات إلت  ك لألفرإد عملية معالجة وإصالح إلي   إلعدإلة وتي 

ي سيادة إلدولة. 
 
 عنضإ جوهريا ػ

ي عن مهمة إلمحافظة عىل إ
ي أن إلدولة تتخىل للمجتمع إلمدن 

ألمن إإلجتماعي باإلعتماد ؤن إألخذ بالعدإلة إلتصالحية يعت 
ي إل تخضع لرقابة إلدولة ؤذ قد 

عىل تدإبي  غي  قضائية وغي  رسمية، وهذإ من شأنه أن يثي  إلتخوف من أنماط إلعدإلة إلت 
ي تشكل جوهر إلعدإلة إلحديثة 

عية، مبدأ إلحياد، مبدأ إإلستقاللية....إلت  تشكل مساسا للمبادئ إألساسية كمبدأ إلشر
(Béal, 2018). 

ي هذإ إلسياق يرى إلبعض أن إلعدإلة إلتصالحية وإلعدإلة إلجزإئية غي  متعارضتي   بل هي موجودة لتتكامل فيما 
 
وػ

كة بينهما، فالعقوبات  بينهما، أبعد من ذلك يذهب إلبعض ؤىل دمج نوعي إلعدإلة بالنظر للنقاط إلمشي 

وع ي إلمجتمع. أو إلتدإبي  إلتصالحية تعمل عىل موإجهة إألفعال غي  إلمشر
 
 ة للحفاظ عىل إلتوإزن ػ

ؤن إؤلصالح وإلعقاب هما شكالن للعدإلة، غي  أن إلعدإلة إلتصالحية توىلي إهتماما أكير للضحية وتعمل عىل إإلجابة    

إلحتياجاتها بمساهمة إألطرإف إلمعنية وهي أقل ؤيالما من إلعدإلة إلجزإئية، لكن رغم ذلك فهي إل تشكل بديال للعدإلة 

 .إلجزإئية وإل تسغ ؤىل ؤلغاء إلعقوبات لكن تعمل عىل ؤعطائها طابعا ؤصالحيا

عية ما لم تعتمد من طرف إلدولة وإلسلطة إلقضائية وإل    ر هذإ إإلتجاه بأن إلعدإلة إلتصالحية إل تعد شر يمكن  كما يير

ض أن تدإبي  إلعدإلة إلتصالحية ق
وط معينة، ولو إفي   بتوإفر شر

ّ
د تشكل لبعض إلجرإئم إلبسيطة بديال إلعمل بها ؤال

ي حالة فشل إلعدإلة إلتصالحية أو إل يمكن إلعمل بها 
 
وري إلرجوع للعقوبات إلجزإئية ػ للمتابعة إلجزإئية، فإنه من إلض 

(Béal, 2018)  ورة تدخل إلسلطة إلعامة وتوقيع عقوبة قضائية من أجل تهدئة ة تتطلب بالض  فبعض إلجنح إلخطي 

 (Walgrave, 1999)إلمجتمع 

 

 : ي
 
 المطلب الثان

 العدالة التصالحية نموذج قائم بذاته

ي منها إألنظمة إلجزإئية إلمعارصة فسحت إلمجال للعدإلة إلتصالحية للظهور من جديد 
ي تعان 

ؤن أزمة إلعدإلة إلجزإئية إلت 

ة جعل إلبعض ي إلسنوإت إألخي 
 
ها نموذجا قائما بذإته وله   بعد إختفاء لزمن طويل، فظهورها وتطورها إلمستمر ػ يعتير

ي 
كيان مستقل يعمل عىل إستبعاد إلعدإلة إلجزإئية وإلحلول محلها بعد أن تكتمل نظريتها، ولتوضيح هذإ إلبعد إلذإن 

ي 
 
ي إلعدإلة إلتصالحية بديال للعدإلة إلجزإئية وػ

 
ي إلفرع إألول إلستظهار إلرأي إلذي يرى ػ

 
للعدإلة إلتصالحية نتعرض ػ

ي نتعرض للعوإمل إلمدعمة لذإتية إلعدإلة إلتصالحية. إلفرع إل
 ثان 

 الفرع األول: العدالة التصالحية بديل للعدالة الجزائية

يرى أنصار هذإ إإلتجاه أن إلعدإلة إلتصالحية ليست مجرد مكمل للعدإلة إلجزإئية أو إلعقابية، فلم تأت كإضافة للنظام 

ي فهي تستحق إإلهتمام وإلعناية بها 
ألنه يبدو أنها ستصبح بديال للمتابعات وإلعقوبات إلجزإئية وعليه يتعي   عىل إلجزإن 

ي ترتكز عليها إلعدإلة إلتصالحية 
، شاملة وتساهمية... فالمبادئ إلت  إلعدإلة إلجزإئية أن تتغي  لتكون تصالحية أكير

ي نظام إلعدإلة إلج
 
ي تدفع ؤلعادة إلنظر ػ

زإئية عموما إل سيما أن إلعدإلة )إؤلصالح، إلمساهمة، إلمسؤولية( هي إلت 

ي إتجاه مستقبىلي من شأنه جعل إلعقوبة إلجزإئية مهمشة. 
 
 إلتصالحية تسي  ػ

ي مجمل إلمنظومة إلعقابية من منطلق مبادئ إلعدإلة إلتصالحية، بحيث يجب 
 
ؤن هذإ إإلتجاه يسغ ؤىل ؤعادة إلتفكي  ػ

ي للمتابعة إلنظر لهذإ إلنموذج للعدإلة كنظرية معيارية أو كمقيا
س ؤلعادة تحديد معت  وغاية إلعقوبات، وكبديل حقيؼ 

 إلقضائية وإلعقوبة. 
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ؤن ؤيجابيات ومزإيا إلعدإلة إلتصالحية إلمرتبطة بالتسوية إؤلرإدية وغي  إلرسمية يتطلب إستبعاد بقدر إؤلمكان تدخل   

ي وترك إلمج
 إلفعل إإلجتماعي بوإسطة أنظمة غي  إلدولة وإجرإءإتها إلرسمية وكذإ إستبعاد تدخل إلنظام إلقضان 

ّ
ال للرد

ي من إإلختالل ويحتاج ؤىل تصحيح جذري بالبحث عن بديل إلذي سيحل محله 
عقابية إل سيما أن نظام إلعقوبات يعان 

ي إلمرحلة إلمقبلة. 
 
 ػ

ي إلتدإبي  إلتصالحية يجب إلعمل عىل تطويره ليصبح بديال كامال للنظ    
 
ي هذإ إلبديل إلذي يتجسد ػ  ام إلعقانر

ي قانون إلعقوبات (Walgrave, 1999)  إلتأهيىلي إلكالسيكي 
 
ي إألفعال إلمنحرفة إلمحددة ػ

 
، وهذإ يتطلب ؤعادة إلنظر ػ

ي 
 
ي إلنظام إلكالسيكي ألن ربط إلعدإلة إلتصالحية بهذإ إلنظام من شأنه أن يفقدها طابعها  وػ

 
نظام إلعقوبات إلمفروض ػ

 . ي إلتساهمي
 إؤلجرإن 

: العوامل المدعمة لذاتية العدالة التصالحيةالفرع الث ي
 
 ان

ة تبتعد  communautéؤن تجاهل إلسياسة إلجنائية إلحديثة لدور إلجماعة   ي تحقيق إلعدإلة إلجزإئية جعل هذه إألخي 
 
ػ

جاع إألمن بعد إلجريمة وإل تمنحه إألهمية إلالزمة من طرفها.   عن أصحابها فال توىلي إهتماما خاصا لمسألة إسي 

إلعدإلة إلتصالحية أن ؤدخالها ضمن إلعدإلة إلعقابية إلكالسيكية كمكمل لها من شأنه أن ينذر  نظاما  ما يدعم إستقاللية

عقابيا يقوم عىل إزدوإجية إلعقوبة )إلعقوبة إلجزإئية وإلعقوبة إلتصالحية( كما أن من شأن ذلك إلمساس بأهمية مبادئ 

 إلعدإلة إلتصالحية. 

إلمقومات إألساسية للعدإلة إلتصالحية إل يمكن أن تجعل منها مجرد مكمل للعدإلة إلعقابية وإنما  ؤضافة لما سبق فإن

ي إلمستقل عن إلعدإلة إلعقابية. 
 هذه إلمقومات تمنحها إلكيان إلذإن 

دته فالعدإلة إلتصالحية تنظر للجريمة عىل أنها تشكل مساسا باألفرإد وبالعالقات إإلجتماعية ومنه وؤلصالح ما أفس

ي وإإلتفاق عىل ؤيجاد 
إر  إمات إألطرإف من خالل دعوتهم للحوإر بالي  ي إحتياجات وإلي  

 
إلجريمة تمنح إألسبقية للبحث ػ

ي معالجة إؤلشكاإلت إلناجمة 
 
حلول تنبع منهم وإل تفرض عليهم من جهة معينة، هذإ إلدور إلمحوري ألطرإف إلجريمة ػ

إعات، تهدئة إلنفوس وإألشخاص وإصالح كل ما عن إلجريمة يطبع  إلعدإلة إلتصالحية باؤل  صالح إلشموىلي أي تسوية إلي  

ي ينتمون ؤليها
ي حق إلضحية، مرتكب إلجريمة، إألقارب وإلجماعة إلت 

 
 ,Sayous et Cario )  ترتب عن إلجريمة سوإء ػ

ي إلعدإلة إلكالسيكية، إألمر إلذي يجعل إلتكامل بينهما غي  مم  (2014
 
 كن. وهذإ ما إل يتوفر ػ

ي إلعدإلة    
 
وطا تختلف عن تلك إلمطلوبة ػ ؤن ذإتية إلعدإلة إلتصالحية باعتبارها بديال للعدإلة إلعقابية تتطلب شر

إفه بارتكابها، وإل يمكن تطبيق أحكامها بصفة تلقائية  ي إعي 
-إلعقابية من أهمها إستنكار إلمتهم للجريمة إلمرتكبة فال يكؼ 

ون فيه عن  -إلعقابية كما هو إلحال بالنسبة للعدإلة ما لم يتلق أطرإف إلدعوى بحثا كامال وصدور قبول رصي    ح يعير

ي كل مرإحل إلعملية إلتصالحية ليس 
 
ي إلعملية إلتصالحية علما أن هذإ إلرضا يجب إلتعبي  عنه ػ

 
موإفقتهم إلمشاركة ػ

 أنه
ّ
ي أي مرحلة  فقط عند مبدأ إلمشاركة بل يمتد إلختيار إلتدإبي  وإجرإءإت تنفيذها، ؤال

 
إجع عنه ػ بإمكان كل طرف إلي 

 (Sayous et Cario, 2014) تكون عليها إلعملية

ي إلمتدخل إلمكلف باؤلصالح إلتصالحية
 
بي   مرتكب إلجريمة وإلضحية أن يتمتع    ؤن ذإتية إلعدإلة إلتصالحية تتطلب ػ

يات إإلستماع وإلقدرة عىل إستيعاب وفهم وأن يتمتع بتقن باؤلمكانات وإلقدرإت عىل تسيي  جلسات إلتصالح من جهة، 

 إنشغاإلت أطرإف إلجريمة من جهة أخرى. 

 

 الخاتمة

ي تتسبب 
ي ختام هذه إلدرإسة يمكن إلقول أنه ؤذإ كانت إلدولة إلجنائية إلحديثة تعتمد عىل إلعقاب لحل ؤشكاإلت إلت 

 
ػ

ي 
ة إفرزت عودة إلعدإلة إلتصالحية إلت  فيها إلجرإئم عن طريق إلقضاء بعيدإ عن أطرإف إلجريمة فإن إلسنوإت إألخي 

ي 
 
ية إألوىل، لتساهم ػ ت بها إلجماعات إلبشر ي ؤيجاد حلول ُمرضية تمي  

 
 بدإية مشوإرها ؤىل جانب إلعدإلة إلعقابية ػ

ي ظل معاناة إألنظمة إلجزإئية من أزمة إلعدإلة إلعقابية سوإء من 
 
ألطرإف إلجريمة وللعالقات إإلجتماعية، إل سيما ػ

ها    ي أو مساوئ إلعقوبة إلسالبة للحرية أو إلتكاليف إلمادية... وغي   حيث إلتضخم إلعقانر

 وتوصلنا من خالل هذه إلدرإسة ؤىل بعض إلنتائج نذكر من أهمها: 
ت إلمجتمعات إلقديمة - يعيا بل هي عبارة عن تجديد لممارسات مي   ؤن إلمنشأ إألصىلي للعدإلة إلتصالحية ليس نصا تشر

إعات بي   أطرإفها بطريقة ودية رضائية وإتفاقية بمساهمة أعضاء إلمجتمع.   
ي حل إلي 

 
 ػ
لتصالحية من أهم إآلليات إلبديلة للعدإلة إلعقابية عىل إعتبار أنها تنمي ثقافة إلحوإر وإإلتفاق وإلعفو بي   تعد إلعدإلة إ-

 أفرإد إلمجتمع مما يساعد عىل إلحفاظ عىل إلعالقات إإلجتماعية. 
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ي تعقد مس-
ي غي  إلرسمي بعيدإ عن إلشكليات إلت 

 
ار إلبحث عن إعتماد إلعدإلة إلتصالحية عىل إلقضاء إلودي إإلتفاػ

 إلحلول. 
يعات إلجزإئية. - ي أغلب إلتشر

 
 رغم عدم إكتمال أحكام نظرية إلعدإلة إلتصالحية فقد إستقرت ػ

ي تطبيق أحكام إلعدإلة إلتصالحية إلبعض منها نصت عليها كمبدأ عام وإلبعض -
 
يعات إلجزإئية إلحديثة ػ إختلفت إلتشر

 إألخر أوردت لها تطبيقات فقط. 

ع إلج- ي تجسيد فكرة إلعدإلة إلتصالحية رغم أنها ليست غريبة عن إلمجتمع إلجزإئري إلذي يعرفها تأخر إلمشر
 
زإئري ػ

ي غي  جرإئم إلحدود كما تعرفها أيضا من خالل إألعرإف إلسائدة 
 
ي تشجع إلتصالح ػ

يعة إؤلسالمية إلت  من خالل أحكام إلشر

ي بعض إلمناطق كأسلوب حّل إؤلشكاإلت عن طريق ما يعرف "بال
 
جماعة"، وهي جماعة تتكون من شيوخ وعقالء ػ

ى وإلمعقدة  ي تقع بي   إألفرإد مهما كانت طبيعتها باستثناء إلقضايا إلكير
إلمنطقة إلذين يعملون عىل تسوية إؤلشكاإلت إلت 

ي تحال عىل إلقضاء. 
 إلت 

إحات إآلتية:   بناء عىل ما سبق يمكن تقديم إإلقي 

ي إلبحث عن إلحلول إلناجمة عن تغيي  فلسفة ومنطق إلتعامل مع -
 
إلجريمة وأطرإفها بحيث يمنح لهم مكانة ودور ػ

 إلجريمة. 

يعات إلجزإئية تجسيد إلعدإلة إلتصالحية وتوسيع نطاق تطبيقها بحيث تشمل كل إلجرإئم باستثناء - إإللحاح عىل إلتشر

ة إل سيما إلماسة بأمن إلدولة.   إلجرإئم إلخطي 

ي حالة إستحالة تطبيقها يتم إللجوء للعدإلة إلعقابية. منح إألولوية ألحكام إلع -
 
 دإلة إلتصالحية وػ

ي إلجامعات وإلمعاهد إلمتخصصة. -
 
ي تدرس ػ

 إلعمل عىل نشر ثقافة إلتسامح وإلتصالح بجعلها ضمن إلمناهج إلت 

ي تطبيق تدإبي  إلمصالحة. -
 
ي حت  يتمكنوإ من أدإء دورهم ػ

 إلعمل عىل تكوين أفرإد إلمجتمع إلمدن 

 

 قائمة المصادر والمراجع 
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