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 الباب االول
 املؤسسات العقابية

يقصددبالمؤسساتددمعااؤيقمل ددساوااؤتددماكا ااتيددمفذااؤهددااعقوددتا   ددمااؤيقالددمعا

اؤتمؤبساؤلحريسا،اتكاعقو تااؤيقالمعااتخرىاتايحهمجااؤىاايدمفذاعيدباخص صدما

اؤتؤكا

عطرقتاليضاقاان ذااؤتماكااؤيرل سااؤىاعحبيدبايو دااااؤتدمذا،ا  دااا دم ا

 اااؤسدمد ااؤراليدسايدذاقدمناكااؤتدماكالمندماوااؤسذدمكااؤدت اااؤسشرعااؤتادانا

يحوظا  مااؤشدص ااؤسحذدااايل دمالدميرايدذايحذسدساتاعااخهصدمفا ا يدر ا

قدمناكااؤتددماكااؤل بداا دداااؤسدمد اات ؤددىايقدمااؤتددماكالمن دماواايددمفذاا دد  ا

 عرل ددسافددب  ماعقدداي ااددلامااؤسحذددااايلدد   اليقالددمعالقمي ددسااددمؤبساؤلحريددسا

يدذاا16تكايذاناااايضمءا دمؤح ذا داااؤسمهسد ا ا ير دتااؤوقدر اا عمف ل  

اؤسيدب اا1969ؤتدقساا151اؤسمد اات ؤىايذاقدمناكااؤتدماكا داااؤيدراما قد ا

اؤتمذالمنماوالمنمااؤسحلااؤت ايادعا  مااؤتدمقمءا يشدسلااؤساقد ا ا،ا فقدمما

اليضااؤقاان ذاؤ اعير ااؤسقصادالمؤتمذا يذاات ضلااكايرداعيري ااؤتمذ

 ااديبملدسااؤقدمناكايد اعا د هااتفدبا ااؤسهاخدم ايدذاعقو دتااؤيقالدسااؤتدمؤبسا

ؤلحريسا اؤغميسايذاايممدااؤتمذا يباااتفهومءالهيري ااؤتمذالميهبم هايذمندما

يادعا  مااؤقزتءا يسذذاعيري ااؤسساتمعااؤيقمل ساوااؤتماكا المن مااتيمفذا

رااؤتددمؤبساؤلحريددسا دداااؤسحذددااااؤهددااعصصصدد مااؤب ؤددساؤهقو ددتااؤيقالددسا اؤهددبال 

ايل   

 اختعاافس سااؤسساتمعااؤيقمل سا اااؤسمهسيمعااؤسيم ر اعزداداؤتبب ذافسدما

ا:

زيمد اايهسمدااؤب  ااؤحبيثدسايلدىااؤيقالدمعااؤتدمؤبساؤلحريدسافمدزاءاياقد اا–ا1

يلددىايرعذبدداااؤمريسددسا،ا دداا دد ذاقددبيسمافمنددتااتلددحااؤيقالددمعاعهددرا  الدد ذا

اءايذااؤمت ا ؤ تااؤ اعذذافقمما ملساؤلتماكاتيبااا قط االزا

عطا عا ظ وسااؤتدماكا لد اعيدبايقهصدر ايلدىايمدردايقد ااؤتدمقمءايدذاا–ا2

اؤ ربا،اا ايذمنماؤلهقذ لال  ا عيتيب  اللاا بحتا ظ وسااؤسساتمعااؤيقمل دسا

افااا   ااؤقزتءا ايمد اعمف ل  ايذااللايادع  ااؤىا ض ر ااؤسمهس ا

ا سذاا ليسا صا اا اقيمؤجافتاااؤبمب

اعم يخااؤسساتمعااؤيقمل ساا–اؤوصلاات  ا

انظ ااؤسساتمعااؤيقمل ساا–اؤوصلااؤثمناا

اانااعااؤسساتمعااؤيقمل ساا–اؤوصلااؤثمؤاا
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اد  ااؤسساتمعااؤيقمل سا ااعقو تااؤمزاءاعااؤمقمي ساااا–اؤوصلااؤرال ا

  
 الفصل االول

 تاريخ املؤسسات العقابية
ؤ ايذذااؤتمذا اااؤهشرييمعااؤمقمي سااؤقبيسسايقالساؤ ماف من مااؤقمناناا

اؤستهقلا،ا ؤذذايقبيماا سحلتااؤيقالمعااؤببن سا قلاااهصبااااتيبااااختا

ااؤتمذايظ رافيقالساقمنان سا تؤكا اااؤقر كااؤااطىا

 يل مااققت افتااا1918 يياداا  اامذا اااؤيرامااؤحبياااؤىااقسا

ث ثسايبم اانتلطااؤضاءا اااؤسبحااات  ايقماؤقشم ا عطا اااؤوصلااؤى

اؤتماكا نب سا اااؤسبحاااؤثمناااؤتمذا اااتا اا نصص ااؤسبحاا

ااؤثمؤااؤهطا ااؤسساتمعااؤيقمل سا اااؤيرام

ااؤسبحااات  

انشم ا عطا ااؤتماك

ايرعااؤتماكالمد ا ايصهلوسايق مااا

ر تااؤتماكايقتااؤقباا قباير دتا داااؤتماكا اااؤيصا ااؤقبيسسا:ايا-ا تا

اؤقمناكااؤر يمناا ؤذذافمنتاي سسااؤتمذاقم رهايلىااؤهحوظايلىااؤسه سد ذا

 هىاعه ايحمفسه  اا اؤسحذااايل   المؤيقالمعااؤببن دساانهظدم الاؤهقو دتفما د   ا

 ؤددتؤكاؤدد ايذددذاؤ ددماد  ا ددااات دد  ا اؤهمف ددلا اؤهيلدد  ااتاؤدد اعذددذااؤيقالددمعا

يددساقددبا لددبعا ريق ددمااؤددىااؤهشددرييمعااؤمقمي ددسافسددمافمنددتاليددضااؤتددمؤبساؤلحر

لايي قددمايددذا اؤتددماكاعصدده اءيددااءاات ددصمفااؤددت ايصشددىاا عذددمل  ااناايددم

 اؤمراي افسمافاايقصافايل ما االيضااؤقاان ذا..

اؤتماكا اااؤيصا ااؤااطىا:اؤقبافمنتااؤتماكا اااؤيصا ااؤااطىاا-ثمن ما

ساافس ما قبافمندتاابلق دسا اؤسقشداعااؤقبيسدساي سلما ؤ اعيراؤ مااؤب ؤسااي

فمؤحصاكا اؤق عاعصص افتماكا قبافمندتااؤغميدسايق دماؤسقد ااؤقدزتءا

 يذااؤورا ا قطا.

  ااؤ اعهضهاليبااتراضااؤيقالسا قبافمندتااؤب ؤدساعي دبالدةدا  ااؤتدمذااؤدىا

ليددضاات ددصمفاؤقددمءايقملددلايددب  اؤلب ؤددسا ؤددتؤكافددمكااؤسهدداؤ ذاادا  ااؤتددمذا

لا الا الايمؤ مايلدىااؤقدزتءا يهقم داكايدق  اااديم ايرعويدمايور  اكا اايم

ؤقمءااؤغدتاءا لق دسااؤصدبيمعا لدقووااؤاقدتاتايقوقداكايلدىايرا داااؤتدمذااتا

اؤقل لاؤلحصا ايلىاا لم افث رها  ااظلافتهااؤظدر  افمندتااؤتدماكاايدمفذا
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سا  دااايدمفذاؤليتابا اتنهقماا مبلق دسافمندتاعوهقدرااؤدىاالتدطااؤشدر  ااؤصدح 

يظلسما ع ايه ما ديئسا تاعالبا   مااقتمااؤلهصق  ا اؤيز ا ؤتمافمكايصهلطا

   مااؤرلم ا اؤقتدمءا ؤدتؤكافمندتايدا ذاؤلوتدمدا يدبير ااؤتدماكا اؤحدراسا

افمنااايتاياكااؤقزتءااقصىا الش اانااعااؤهيتيح

اؤبيااعااؤوذريسااؤهدااا اؤتماكا اااؤيصرااؤحبياا:افمكايذااثراانهشما-ثمؤثما

ظ ددرعا دداااؤقددركااؤثددميذايشددرافددم هرااا قددامااتنتددمكا  سميددسااؤحريددمعا

اؤورديسا عطب ااات ذم ااؤبيق سا قباانيذوافتاافلمايلىااؤت مادسااؤيقمل دسا قدبا

افه ايلسمءااؤيقمبا دااعحبيدباافدبا ااؤيقالدمعااؤتدمؤبساؤلحريدسا  داايقدبيه ما

ذااايل   ا ايدبادف اؤلح دم ااؤشدريوسا داااؤردعااؤصمفايذا ريااعمف لااؤسح

اؤسمهس اد كااكايياداااؤدىااؤمريسدسايدرهاثمن دما يدذاافد ا ادميلااؤهمف دلافداا

 رفااؤيسلا ع  ئسايتهلزيمعماداخلااؤتدمذافسدمااكاادخدم انظدماااؤيسدلافدهيل ا

اؤحر سا يسم اه ماييهبراعطا الالمؤغاابفس سا ااعم يخايل ااؤيقمبا اكااؤيميلا

لافمنددمايددذااؤياايددلاابامادد سااؤهددااادعااؤددىانشدداءاااتقهصددمد   اتنتددمنااييددم

 عطا ال اعاات   ااتااكات دمبااؤثدا  ااؤصدقمي ساادىااؤدىااؤحملدمااؤسلحدسا

لاؤ دما لدتؤكالدباعاافس دسااؤيسدلا اؤىااتيب ااؤيميلسا ذمنتااؤتماكايا دالاخصبم

لايلدىاتؤدكااعم دتااؤب اادمعا داااؤ قدركااؤهماد ا ااات   ا اؤهمف لا عما تم

يشرااؤىاايدبادااؤتدماكا داااؤشدذلااؤدت ايحقداااتدراضااؤيقالدسا،افسدماؤيدحا

ليددضااؤسصددلح ذاد  اا ددااعطددا انظددماااؤتددماكا يددذاا دد رف الدداكافددم  دا

اتنذل ددز ااتاقددماالزيددم  ااددماكااؤذث ددرايددذااؤددب  اات  ل ددسا قددبااؤدد افهملددما

يشريذالهطب داا قباايهمزااؤقركااؤ1771اؤسش ا اوا مؤسااؤتماكا انشرايماا

اامؤ حااؤسيميلسااؤيقمل سااؤهااع ب ااؤىاعحق اااتراضااؤمزاءااؤمقدمياا يدذا

افس ددمانظددمااعصددق  ااؤقددزتءااؤددىا اايدد ا ييميلددسافددلايددق  المباددلابااؤددت ا

يهقماددحايي دد الح ددااي ددب ااؤددىاااهئصددم ااؤقدداازعااءلراي ددساؤددبىاا رادفددما

 ئمايي قمايذااؤسمري ذاا فتؤكاانشئتااؤتماكااؤصم سااؤهااعصه اتاهقبم 

اؤددتيذاعهشددملماظددر    ا د ا ي دد ااءلراي ددسايددذاالددلاعطب ددااييميلددسايقمل ددما

 ا بهايل   ا قبا ستااؤسساتمعااؤيقمل سااؤذث رايذااتخصمي  ذا اايصهل ا

ااؤقاا اااؤطب سا اؤقوت سا اتلهسمي سا.

اب لاافسماافهستااؤسسعسراعااؤب ؤ سالمؤتماكا   يتااؤها  معااؤ زيسا ا

ا عطايرفما  ااانيقبااؤسسعسرااؤب ؤااات  اؤلتماكا ااؤقبكااقسا ا    م

اا1872 ااقس اااهذ اؤ  ا ا ااؤثمنا ااؤب ؤا ا اؤسسعسر اعااؤتاا1878،  فذتا

ااتي ا ايقظسس ايقبع افسم ا، ايسعسرا ايشر ااثقى ايبدفم اللغ ا هى اؤسسعسراع

ا افمك ااؤستنب ذ ا ييميلس ااؤمريسس السذم حس ايسعسراع ايب  ا اااؤسهحب  ا ؤ م
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ا ااؤثمناا ااؤقبكااقسا1955لق  ااقس ا اايبيقسا1960 يقب  اؤثمؤاايقب

اا1970 اؤرال ايقبا اايبيقساف اعاااؤ ملمن سااقساا1965ااهذ اؤ ااقسا

اؤسذم حسا ااؤسهحب  اؤألي  ااؤب ؤااات   ا اايسعسرفم ااؤيميس ااقرعااؤمسي س  قب

 عاقاايبااؤحبايشرا30/8/1955اؤمريسسا ييميلسااؤستنب  ذا االق  ا اا

ا اتلهسمياا ااتقهصمد  ااؤسملو اايهسمد ا ع  ا، ااؤستمان ذ اؤسيميلس اتدنى

 يسذذاا7/1957/ا31/جا اا663ؤألي ااؤسهحب افتهااؤقاايبالقرا هااؤسرق ا

ايمسايسا او المنم ااؤستمان ذ اؤسيميلس ااتدنى ااؤحب اقاايب ايمسايس عيري 

اؤسقباؤساؤسيميلسايصهل ااؤسبمدئا اتاوااؤهااعحبدااقلاات  معا اؤسيمي را

اؤآل اءا ا بقم ايساتمع   ا ادا   ا عقظ   ا، ااؤبمؤغ ذ ااؤستمان ذ  ااي 

ااؤسقم سا اعغ رعااؤاظ وس ا فذتا ااؤيقمبااؤحبياا  اؤيل   اؤسسم امعااؤسيم ر 

لمؤتمذايذا ا لساؤحوظااؤسه س ذااؤىايساتساا    سا ي ل سا عرلايسا

ا ااؤىااؤمريسسيقم ال ماا   ااؤقزتءا يقي  ايذااؤياد

ااؤسبحاااؤثمنا

ااؤتماكا اااتا ااا

  دعافلسساامذا اااؤقرآكااؤذري ا اااا  اياا ا اايب اياا  ا  ااا

تفرعاقصساا بنماياا اوايل مااؤت اا ا اؤحاا ااؤت ادا ال قما ل ذا

ا ا دعماز لسايزيزايصرايذانوت ما  م ب ما اااؤتمذا فتؤكايقبيم

ا ماري اتؤك اياا  ا اا   ضاا بنم المء افسم اقميلم ااؤيزيز از لس ت

تااكايتمذاا ايتابااؤ  اااا  اياا اوايمالزاءايذاا ادالمفلكاااءالا

اؤ تمقذا ؤ ذانذا اثمن ما قمؤتاو اثبتالراءعمافبدعماير  ا فتؤكايقبيم  

يذااؤصمتريذا ا قم اياا اوا بااؤتمذاا حااؤاايسمايبيانقاااؤ ما ا

 دخلاييمااؤتمذا ه مكا قم اا،ا فتؤكايقبيما ذ ايلىاا بنماياا او

ؤلت اظذاانمانمجايق سمااتفرناايقبا لكا منتمهااؤش طمكاتفرا لما لباا

ا اااؤتمذالض ااق ذا 

  اااتا اااؤيقالمعالبن سا ل وافقممالريسساييمقحايل  مالمؤتمذا  اااكا

ااؤيقالمعااؤاا د ا اااؤحب دافاااؤقهلاا ااؤقط اا ااؤملب

لااكااؤاا قظماااؤمقمياااتا ياا ااي بااؤراا اوا لىاهللاايل ما ثبتاعم يص م

اؤ ايصص ااؤصل وساالاالذراوا  ااهللاا  ال ا اؤ اعير ااؤتماكافسم

البن ما ااؤيقالمع اتمؤب س ااك ا  ا ااؤمقم  اتيهقم  اا  اؤتمذ ل ايذمنم ا  يقم

 ؤذذايقبيمافثرايبدااؤستلس ذاا هرىااؤصل وسايسرالذااؤصطمباوا  اا

اات صمفااهللاايقما ادا الا لايادعا   م يذا وااكالذااي مااعصتفماامقم

اامق  ا ااؤتيذ اات صمف ا يذ اعيزيريم الراي  ا ا ايل    ايحذ  اؤتيذ
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اؤصل وسايسرالذااؤصطمباوا  ااهللاايقمااؤشميرااؤحط ئسايلىا يرها اا

ااؤ ممءاا.

ا قبا ا، ا اؤيبماا ااتيا  ااؤي ب ا ا ااتا ي س ااؤب ؤس ا ا ااؤتماك  انهشرع

اؤلتمذايحقااؤلستماكا   ا ادق قم ااؤيزيزانظميم اؤصل وسايسرالذايبب

افرايهما ادي هم

ااؤسبحاااؤثمؤا

ا اااؤيراماااؤسساتمعااؤيقمل سعطا ا

اا ااؤيرامايما اانشئا ا اامذ اا   اآنتاماا1918اك ااؤحذايس ا  ااانشمع ا

ااؤب معا فمكايظ ايب اتر ا  اا هر اات ه  اامذا اؤقليسا اا زا  

  اامذالبيبا االغبادالما اامذااؤتااؤيراماع اعما وااتنذل ز ا ا

اتؤكا اليب اانشئ اث  ا ميذم الما م ل ايحم م افمك افانم ااؤى اعتس هم  عرل 

امذالغبادااؤسرفز ا اايقطقسالمبااؤسيظ اث انقلااؤتمذاليباتؤكااؤىا

ااؤسحم ظمعا فااامذا ايذ ا اايبد ااماك اانشئتايب  الااتريحاث 

ا  ا امذ ا  الغباد او ا ا ا اؤتل سمن سااؤقتمء ا اؤهمي   اديمؤى او ايذ اف ل ا

 ن قاىا اتنبم ا ي تمكا اؤسثقىا ت اقم ا اؤبصر ا  ااطا ا قبا بثتا

ا ماهبب ا ااؤسساتس ااا  ااؤتماكا شسلتاعطا  اعطا اعايلىافته يب 

اا اوايصلحسااؤتماكا المؤسساتسااؤيميساؤإل   ااتلهسمياا ا لاا

مءافتاااؤهطا اليبا ب  اقمناكايلىااا ااؤتم ذالمؤقزيلاا ااؤسادعا ل

ا اؤشس ااؤيسل ا  زا   ااؤسرق  ااتلهسمي س اا195ك اؤتقس اا1978اؤصمد 

 اؤت ا ب ايلىا ايماقمناكااؤسساتسااؤيميساؤإل   ااتلهسمياا ق ا

اا104 اات   ااتلهسمياا1981ؤتقس ايبقىاااىاقت  ا ل  اابك اايم ا

سااؤرا با االغباداؤلذبم ا ااالااتريحا قت اات   اؤلقتمءا اايبيق

اات   ا ا قت  ااؤبصر  ا ا اات    ا قت  ان قاى ا ا اات     قت 

اات باثا.اؤىايبا سا ا    معااؤلذبم ا اااؤحلساا م س

ا

ا

 اؤسصب ا:اد.ايحسبايير  ايبباهللاا


