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تعد دراسة الفقه الجنائي مقارنا بالقوانين بالوضعية من أهم الدراسات 

املوجودة على الساحة العلمية، كون الشريعة جاءت للحفاظ على الكليات الخمس، 

دود التي أمرنا يتعدى الانسان الح أل فشرعت العقوبات حماية لهاته الكليات على 

هللا بالوقوف عندها دون تعديها، وإذا حفظت هاته الكليات فإن املجتمع يصير 

محميا، فال وجود لسفك الدماء، ول لنتهاك الحرمات وألاعراض ول لنهب ألاموال أو 

 .غياب العقول، فبالتالي تكون الطمأنينة منتشرة في املجتمع سائدة فيه

في إلاسالم من بين أهم الشرائع التي تعمل على  لذلك يعتبر التشريع الجنائي

حفظ املجتمع واستقراره، والعمل على تطبيق العقوبات دون هوادة، وهو الفرق بين 

 ويعتبر الفقهاء ممن أسهموا في، تظهر الفوارق الجمةالشريعة والقانون فعند املقارنة 

القادر  ائي لألستاذ عبدالفقه الجنائي دراسة وبحثا وتأليفا كما جاء في التشريع الجن

 .والقانون لف في املقارنات بين الفقه أوغيرهم ممن  عوده
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يهتم الكثير من الباحثين بفقه العبادات واملعامالت وفقه ألاسرة دون الاهتمام بالفقه الجنائي بالدراسة  

لدية مقارنة بالقوانين والتمحيص وخاصة الجناية على النفس وما دون النفس والقصاص والتعازير وا

 .عيةالوضالوضعية لذلك جاء في هذا الكتاب الجماعي ما يبرز تلك املباحث الشرعية مقارنة بالقوانين 

 : ومن خالل هاته إلاشكالية الرئيسية يمكن صياغة إشكالت فرعية أهمها

  ألقسام القتل مع غيرهم؟ما مدى موافقة تقسيم الفقهاء 

 لوضعية للعمل بالفقه الجنائي؟ما مدى موافقة القوانين ا 

 الاتفاق والاختالف في الجناية على ما دون النفس؟ 

 هل الدية في الفقه الجنائي توافق الدية في القوانين الوضعية؟ 

 :الكتابمحاور 

 :محاور الكتاب بحسب تقسيم الجريمة في الفقه الجنائي إلاسالمي

جرائم الحدود وجرائم القصاص والدية، “ :ام رئيسة، تتمثل فيتنقسم الجريمة في الشريعة إلاسالمية إلى ثالثة أقس

 :، وكل منها ينطوي على جرائم فرعية تندرج تحت املحاور التالية”وجرائم التعازير

 املحور ألاول: جرائم الحدود

 رالحد عقوبة مقدرة في حق من ارتكب أيا من الجرائم التالية: الردة، والسرقة، والزنا، والقذف، وشرب الخم. 

 املحور الثاني: جرائم القصاص والدية

  الخطأ أو العمد، ويعبر عنهما بالجناية القصاص والدية عقوبة مقدرة في حق من ارتكب جريمة القتل والجرح

 .سعلى النفس وما دون النف

 املحور الثالث: جرائم التعازير

 .الربا وخيانة ألامانة والسب والرشوة التعزير عقوبة غير مقدرة تجب في كل معصية ليس فيها حد أو كفارة، وهي:

  

 إلاشكالية:
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هذا الكتاب الدولي  :الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ل نبي بعده، أما بعد

، نقدمه إلى القراء الكرام، لجنائي مقارنا بالقوانين الوضعيةالجماعي الذي يخص الفقه ا

، ولقد تأخر صدور الكتاب عهم في امليدان العلميوينف راجين أن يجدوا فيه ما يفيدهم

 .فيد منها الناشر والقارئ على حد سواءتكبر عدد ممكن من املقالت ليسأالجماعي لجمع 

لقد شارك في هذا الكتاب باحثون وأساتذة من جميع ألاقطار، لتكون بمثابة نقطة 

عن املركز العربي الالتقاء تتجمع حولها تلك ألاقالم، لسيما وهذا الكتاب يصدر 

وإن هذا الكتاب الجماعي الهدف منه ابراز الفقه الجنائي مقارنا بالقوانين  .الديمقراطي

، ليعزز املكتبات العلمية بهذا النوع من قلما رأيناها على املستوى البحثيالوضعية والتي 

ن لفة ملقد شارك في تحكيم املقالت املنشورة في الكتاب اللجنة العلمية املؤ  .البحوث

بذلوه  أساتذة وباحثين من مختلف انحاء العالم العربي الذين أوجه لهم شكري على ما

، كما أوجه شكري الى السادة القائمين على املركز الديمقراطي من جهد في تحكيم املقالت

طرشان حنان  د. لىإموصول  والشكر ، وأهلهخدمة العلم  الذين يبذلون جهدهم من

وأسأل هللا مخلصا أن  . ا للكتاب وترتيبه وتنسيقهمعلى تنظيمه والدكتور عصام عيروط

 . لقنا جميعا صادق القول وصالح العميأخذ بأيدينا إلى مواقع الحق والصواب، وأن يرز 

 وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه
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ةعية وأثرها في املسئولية الجنائيعالمات البلوغ الشر   

والقانون ة إلاسالمية بين الشريع  

Legal signs of puberty and their impact on criminal responsibility Between Islamic 

Sharia and Law 
اليمن ،حضرموت د. أحمد سالم أحمد بن عقيل/جامعة ألاحقاف،  

Dr. Ahmed Salem Ahmed bin Aqeel/Al-Lahqaf University, Hadhramout Yemen 

 

 :ملخص

املعلوم أن الشرع والقانون جعال املسؤولية مناطة بمن كان بالغا مبلغ إلادراك حيث يتعلق به الخطاب ويناط به التكليف، وتحيط من 

به املسؤولية بكل آثارها، وتثور قضية العالمات الشرعية للبلوغ من حيث كونها كافية لبلوغ إلانسان مبلغ التحمل الكامل للمسؤولية 

 ه الحق والعدل، وقد اختلفينون، بحيث يحاسب جنائيا على ما يفعله، ويؤاخذ عقابيا على ما اقترفه بما يقتضيفي الشريعة والقا

غ و العلماء في الفقه إلاسالمي في ذلك اختالفا بينا، بينما ذهب القانون إلى اعتبار السن مرجعا أساسيا لبيان املسؤولية دون التعرض للبل

 ى ظهور حالت اختالف في ألاحكام بينها، يمكن التعرض لها في ثنايا هذا البحث . بالعالمات الشرعية مما أدى إل

تنبع أهمية البحث من حيث كونه يبحث مسألة شائكة يثيرها البعض كخالف بين الشريعة والقانون، متسائلين عن القانون وعدم 

 .ات الشرعية كأساس يحكم به القضاةاعتباره للعالم

ية املتفق عليها ومدى اعتبارها مصدرا للمسئولية الجنائية ومدى التوافق والاختالف بين الشريعة والقانون سنتعرض للعالمات الشرع

دى التوافق ان ملى بيإفي ذلك مستخدمين ألاسلوب الاستقرائي للنصوص وألاحكام والفقهية والقانونية وألاسلوب الوصفي للتوصل 

 .والاختالف بينهما

 غ، املسئولية الجنائية، الاحتالم، السن القانونيالبلو  الكلمات املفتاحية:
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Abstract: 

It is well-known that the Sharia and the law make the responsibility entrusted to the one who is an adult of the highest 

level of awareness, as the discourse relates to him and is entrusted with the assignment, and the responsibility surrounds 

him with all its effects. The issue of legitimate signs of puberty arises in terms of being sufficient for a person to reach the 

full extent of responsibility in Sharia and law, so that he is held criminally accountable for what he does, and punitive for 

what he has done as required by truth and justice Scientists in Islamic had been jurisprudence differed in that, while the 

law went on to consider age as a basic reference for clarifying responsibility without being exposed to puberty with legal 

signs, which led to the emergence of cases of difference in rulings between them, which can be exposed in the folds of this 

research. 

 The importance of the research stems from the fact that it is looking at a thorny issue that some raise as a dispute between 

Sharia and the law, asking about the law and its lack of consideration of legal signs as a basis for judges to rule. 

 We will discuss the agreed legitimate signs and the extent to which they are a source of criminal liability and the extent of 

compatibility and difference between Sharia and law in this using the inductive method of texts and provisions, 

jurisprudence, and legal and descriptive methods in order to reach a statement of the extent of compatibility and difference 

between them. 

Keywords: puberty, criminal responsibility, Nocturnal emission, legal age 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Democratic Arab Center 

For Strategic, Political & Economic Studies                       

 في القوانين الوضعية
ً
 الفقه الجنائي مقارنا

 

- 12 
- 

 مقدمة:

امللقاة  هال لتحمل الواجباتأينيط الشرع والقانون املسؤولية الجنائية بأسباب معينة، يصبح إلانسان بتوفرها 

على عاتقه، ويصير بها كامال يخاطب خطابا يترتب عليه مسائلته عن التقصير في أفعاله، أو معاقبته على التجاوز في 

نظر الشرع والقانون محكوما بالقواعد التي تنظمه، فال عذر له في تصرفاته، فكل ما يصدر منه بعد ذلك يكون في 

 التصرف املخالف ول التقصير املخل.

ومعلوم أن إلانسان يتدرج في حياته منذ ولدته بين درجات من املسؤولية الجنائية، يكون بها في بادئ ألامر غير 

 وهو ما يسمى باملسؤولية الجنائية املخففة، حتى محاسب على تصرفاته، ليصبح بها بعد ذلك محاسبا محاسبة جزئية،

تقوم به أسباب تجعله في نظر الشارع والقانون كامل املسئولية يطالب كما يطالب البالغون، ويحاسب كما يحاسب 

 الكاملون، ويمكن في هذه الحالة أن نقيم عليه العقوبة املقررة لجريمته، ذلك أنه صار مسئول مسئولية جنائية كاملة.

ويثور في املجال القانوني والشرعي نقاش وخالف حول تحديد هذه العالمات التي يكون بها إلانسان كامل 

ى لإوهل هي محصورة في عالمات معينة، وكيف يمكن تحديدها؟ فحين ذهب الفقه إلاسالمي  ،املسؤولية الجنائية

هو مختلف فيها، لم يجعل أصحاب القانون لها تحديدها في عدد محصور من العالمات منها ما هو متفق عليها ومنها ما 

سوى عالمة واحدة وهي بلوغ إلانسان سنا معينة تقدر غالبا بالثامنة عشرة من العمر، وهو ما يثير تساؤل حول عالقة 

هذا السن الجنائي بعالمات البلوغ الشرعية التي ذكرها الفقهاء املسلمون، فهل البلوغ بها كاف ليتحمل إلانسان ما 

 در منه من تصرفات جنائية؟ أم أن عالمة السن تطغى لتكون هي العالمة الوحيدة في املسئولية الجنائية فقط.يص

 :أهمية البحث

تنبع أهمية البحث في كونه يتناول قضية يهتم بها القضاة واملحامون، وهي عالقة عالمات البلوغ في تحديد املسئولية 

 .و مخالفتهأقة القانون للفقه إلاسالمي ذلك وقيام التكاليف بالبالغ بها، ومدى مواف

 :إشكالية البحث

 تكمن إشكالية البحث التي يحاول الباحث معالجتها في ألاسئلة آلاتية:

 .هل لعالمات البلوغ الشرعية أي أثر في املسؤولية الجنائية 

 .ما عالقة العالمات الشرعية بالسن الجنائي القانوني 

 عالمات الشرعية.ما الحكم لو تعدد باإلنسان ال 

 هل اختيار القانون في تحديد عالمة املسئولية الجنائية موافق للشرع؟ 

 حدود البحث: 

 سيتم التطرق لعالمات البلوغ الشرعية وعالقتها باملسئولية الجنائية ضمن حدود موضوعية وحدود زمانية.

، فيها دون املختلف فقط،ق عليها أما الحدود املوضوعية فالحديث سيقتصر على عالمات البلوغ الشرعية املتف

 إذ عند الاختالف يجوز لكل أحد التمسك بما يوافقه من أقوال.

ومن ناحية الزمان: فسيتم التطرق هنا لزمان املسئولية الجنائية الكاملة، إذ يوجد في الشرع والقانون مسئوليات 

 ناقصة ل يترتب عليها العقاب الكامل ولذا فهي ليست محل بحثنا هنا.
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 :أساليب البحث

حيث أقوم باستقراء النصوص الشرعية  والتحليلي،سأسلك في البحث إن شاء هللا تعالى ألاسلوب الاستقرائي 

، ثم أقوم بتحليلها لبيان عالقتها بالسن القانوني، وبيان مدى توافق الشرع املتعلقة بعالمات البلوغ الشرعيةوالقانونية 

 ذلك.مع القانون أو تخالفهما في 

 :ة البحثخط

لخطة اللتوصل إلى تحديد أثر العالمات الشرعية للبلوغ في املسؤولية الجنائية يتعين علينا بحث املوضوع ضمن 

 :آلاتية

 املبحث ألاول: ماهية البلوغ وعالماته الشرعية

 املطلب ألاول: البلوغ لغة واصطالحا واملصطلحات املشابهة له

 صرفات الجنائية بالبلوغاملطلب الثاني: حكمة الشارع في ربط الت

 املطلب الثالث: عالمات البلوغ الشرعية املتفق عليها واملختلف فيها

 املبحث الثاني: أثر البلوغ بالعالمات الشرعية في قيام املسئولية الجنائية

 املطلب ألاول: أثر البلوغ في املسئولية الجنائية في الشرع

 نائية في القانون املطلب الثاني: أثر البلوغ في املسئولية الج

 : مقارنة بين أثر البلوغ في الشرع والقانون املطلب الثالث

 املبحث ألاول 

 ماهية البلوغ وعالماته الشرعية

 :تمهيد وتقسيم

يعتمد إدراك تأثير مصطلح ما وانطباقه على الوقائع التي تندرج تحته على معناه اللغوي والاصطالحي، والذي 

 صطلح بتأثيره الفعلي على الوقائع أو عدم تأثيره عليها.من خالله نستطيع الحكم على امل

وألن حديثنا هنا عن البلوغ وعالماته فإنه يلزمنا التعرض للبلوغ بمعناه اللغوي والاصطالحي الشرعي والقانوني 

ة يحاطة تامة، لنتعرف بعد ذلك على سبب ربط الشارع التصرفات بالبلوغ، ثم نتعرض للعالمات الشرعإحتى نحيط به 

 :ه في هذه املطالب الثالثة الاتيةبصورة تفصيلية وهو ما سنتعرض ل

 املطلب ألاول 

 البلوغ لغة واصطالحا واملصطلحات املشابهة له

 : البلوغ لغة أوال

يطلق البلوغ في اللغة على معان متعددة يمكن أن تتحد في معناها العام مع تباين بسيط فيما بينها حيث يقرر 

 :بلوغ يعني أحد املعاني آلاتيةال علماء اللغة أن
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بلغ الش يء يبلغ بلوغا وبالغا: وصل وانتهى، وبلغ الغالم: احتلم كأنه الى الش يء، قال في لسان العرب ) الوصول  -1

وقال في مقاييس اللغة ) )بلغ( الباء والالم والغين أصل واحد وهو الوصول إلى ،  (1)بلغ وقت الكتاب عليه والتكليف(

املكان، إذا وصلت إليه. وقد تسمى املشارفة بلوغا بحق املقاربة. قال هللا تعالى: }فإذا بلغن أجلهن  الش يء. تقول بلغت

 . (2)فأمسكوهن بمعروف{

بلغ املكان، بلوغا، بالضم: وصل إليه وانتهى، ومنه قوله تعالى: لم تكونوا بالغيه إل بشق وقال في تاج العروس )

 .(3) ألانفس(

وغ في اللغة بمعنى إلادراك، قال تاج العروس )وبلغ الغالم: أدرك، وبلغ في الجودة مبلغا : قد يأتي البلإلادراك -2

وقوله تعالى: فلما بلغ معه السعي؛ أي أدرك معه العمل، وقال الفراء: أطاق أن يعينه على ل في لسان العرب ). وقا(4)(

 . (5)عمله(

ي لسان العرب )؛ البالغ: ما يتبلغ به ويتوصل إلى : بمعنى الوصول لنهاية الش يء والاكتفاء به قال فالكفاية -3

 . (6)الش يء املطلوب. والبالغ: ما بلغك. والبالغ: الكفاية(

ومن خالل هذه التعاريف اللغوية يتبين لنا املعنى الواضح للبلوغ من حيث كونه يمثل حالة من حالت الكمال 

ه ومكتفيا بحالة نفسه وهي املعاني التي نحتاجها للمقارنة حيث يكون من بلغها واصال ملراده وغايته ومدركا ملا هو في

 .املعنى الاصطالحي الشرعي للبلوغ بينها وبين

 : ثانيا: البلوغ اصطالحا

طالحهم على هذا اللفظ لتعريفه بعبارات متعددة تصب جميعها في معنى صتعرض فقهاء الشريعة إلاسالمية في ا

عرفه بينما .  (7)الصغر(والبلوغ لغة الوصول واصطالحا انتهاء حد قوله )ه ابن عابدين من الحنفية بواحد حيث عرف

  (8)املالكية بأنه )قوة تحدث للشخص تنقله عن حالة الطفولية إلى غيرها(

ونالحظ في تعريف الحنفية أن الطفل لم يعد صغيرا بل صار كبيرا تنطبق عليه صفات البالغين الكبار من تحمل 

لى حالة الكبر التي تتعلق بها مسئوليات أخرى إبمعنى أنه انتقل بالبلوغ من حالة الصغر  الواجبات وتحصيل الحقوق 

 .تلف عما يترتب على حالة الصغرخت

                                                           
 024ص8ابن منظور، لسان العرب، دار املعارف، القاهرة، بدون سنة نشر، ج ( 1)

 134ص1ج  م1191معجم مقاييس اللغة، دار الفكر ،( أحمد بن فارس الرازي، 2)

بيدي( 3)  000ص22ج هـ 1010بيروت، الطبعة: ألاولى / –، تاج العروس من جواهر القاموس دار الفكر مرتض ى الزَّ

 004ص 22ج  ،املرجع السابق( 4)

 384ص 10ج  ،مرجع سابق، ( ابن منظور 5)

 011ص 8ج  ،، املرجع السابق( ابن منظور 6)

 143ص 6م ج)1112 -هـ 1012الطبعة: الثانية،  بيروت،-دار الفكر ر،املختا، رد املحتار على الدر الحنفيابن عابدين، ( 7)

 -هـ  1026ألاولى،  الطبعة: نواكشوط[ -مكتبة إلامام مالك ]موريتانيا -دار يوسف بن تاشفين  املجموع،ضوء الشموع شرح ، محمد ألامير املالكي( 8)

 284ص 3ج  م 2444
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ويشابه ذلك من قاله املالكية حيث تعني عبارتهم أن الطفل إذا بلغ تحول من حالة الطفولة التي ل مسئولية عليها 

 رفاته كلها ومن ضمنها ما يعلق باملسئولية الجنائية.وصار رجال يتحمل كافة املسئولية عن تص

 : املصطلحات املشابهة للبلوغ ثالثا

تشتبه كثير من املصطلحات بمصطلح البلوغ بحيث يكون هناك التباس في تحقق معناها فيه، ولذلك كان من 

 :وغ فيما يأتيلفاظ املشابهة للبل، حيث يمكن حصر ألالها والتفريق بينها وبين البلوغ املهم التعرض

 ، وهذا ل ، ومن أدلته اختالط الشيب وظهوره، إما بلوغ حد الشيخوخةويراد به عند الفقهاء أحد معنيين: الكبر (1

، واملعنى الثاني أن الكبر مرادف للبلوغ إذ معناه مرحلة من العمر يكون فيها عالقة له بما نحن فيه محل له هنا فال 

 .(1)ا أن البلوغ مرحلة ينتهي بها الصغر ويكون بها الانسان كبيراالانسان ليس صغيرا، وهو ما يؤكد هن

نزال املني ويقال له الاحتالم، وهو بهذا املعنى مرادف للبلوغ إلى إويراد به ما يراه النائم من حالت تؤدي به  :الحلم (2

  .(23)ن الاحتالم عالمة من عالماتهأل 

عند و يف صالحا في دينه مصلحا ملاله وهذا عند الشافعية أن يبلغ الصبي حد التكلومعناه عند البعض الرشد:  (3

فقهاء الحنفية واملالكية والحنابلة: حسن التصرف في املال، والقدرة على استثماره واستغالله استغالل حسنا. 

وليس للرشد سن معينة، وقد يحصل قبل البلوغ، وهذا نادر ل حكم له، وقد يحصل مع البلوغ أو بعده، وفي 

 .(45)الفقهاء: كل رشيد بالغ، وليس كل بالغ رشيدا استعمال

وهذه املرحلة تبدأ ببلوغ الصبي سبع سنين،  ،هو أن يصير للصغير وعي وإدراك يفهم به الخطاب إجمالو  التمييز: (0

 .(6)حدده جمهور الفقهاء، وتنتهي بالبلوغ، فتشمل املراهق وهو الذي قارب البلوغ سن التمييز كماوهو 

املصطلحات املشابهة للبلوغ نجد أن حد البلوغ حد معين يكون به الطفل كبيرا مدركا مميزا وهو  ومن خالل هذه

 ما يعني تأهله للمسؤوليات املختلفة التي تناط به.

 املطلب الثاني

 حكمة الشارع في ربط التصرفات بالبلوغ

ائج نجد أن الشارع أناط ترتب النتباستقراء ألاحكام الشرعية في مختلف املسائل املتعلقة بالتصرفات وألاهلية 

لحكمة اما يستدعي التساؤل عن موهو ما يظهر جليا في ألاهلية املدنية وألاهلية الجنائية  ،الكاملة وآثارها على البلوغ

، حيث أن إدراك هذه الحكمة يجعلنا أكثر إحاطة بمدى فاعلية اشتراط البلوغ وجعله مستوى التي جعلها الشارع في ذلك

                                                           
 186ص 8، ج الفقهية الكويتيةاملوسوعة ( 1)
2  

 .1416ص 1م ج2444 -هـ  1026الطبعة: الثامنة،  ،لبنان –، بيروت رسالةمؤسسة ال ،بادي، القاموس املحيط الفيروز ( 3)

 .161ص9ج ،سابق، مرجع املوسوعة الفقهية الكويتية( 4)
5  

 24ص29املوسوعة الفقهية الكويتية ج ( 6)
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فيه أن نحاسب إلانسان على تصرفاته وبهذا نستطيع الحكم على عالمات البلوغ وجعلها حدا معينا للمسئولية نستطيع 

 الجنائية.

ما يقترفه إلانسان من تصرفات ويفعله من وقائع ويكتسبه من جنايات نجد أن خطورتها تمس وعند التمعن في

العقوبة التي يمكن أن تمسه وألاثر الذي سيترتب على غيره من الناس كما تمس نفسه كذلك، كما أن آثارها من حيث 

ذلك قد يكون كبيرا وخطيرا، ولذلك نجد أنه ل بد لكي نعتبر التصرفات ونجعل املسؤولية قائمة فيلزم من ربطها بحال 

 .حلة يكون فاهما وواعيا ملا يفعلهيكون فيها الانسان يستحق أن يحاسب وذلك ببلوغه مر 

نسان كامال دراك الذي يكون به إلاالبلوغ مناط ذلك إلا أن الشارع جعل حاديث نجد وألا ومن خالل بعض آلايات 

 :من هذه آلايات وألاحاديثومن 

جعل البلوغ موجبا  (1)قول هللا تعالى: }وإذا بلغ ألاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم{-أ 

 لالستئذان.

جعل (2)ليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم{ ومنها قوله تعالى: }وابتلوا ا-ب 

 بلوغ النكاح موجبا لرتفاع الولية املالية عن اليتيم، بشرط كونه راشدا.

 (3)(ومنها قول النبي صلى هللا عليه وسلم ملعاذ ملا أرسله إلى اليمن: خذ من كل حالم دينارا أو عدله معافريا-ج 

 ل الاحتالم موجبا للجزية.جع

ومنها ما حصل يوم قريظة، من أن من اشتبهوا في بلوغه من ألاسرى كان إذا أنبت قتل، فإن لم يكن أنبت لم -د 

 .(4) ألاسيريقتل. فجعل إلانبات عالمة لجواز قتل 

لحيض من املرأة موجبا فجعل ا (5) بخمار(ومنها قول النبي صلى هللا عليه وسلم: ل يقبل هللا صالة حائض إل -هـ 

 (6)لفساد صالتها إن صلت بغير خمار.

 عتبارات عدة يمكن حصرها فيولذلك نرى أن الشارع أناط التصرفات واملسؤوليات بالبلوغ منطلقا في ذلك من ا

 :آلاتي

 : أوال حالة الكبر

وغ ف بعض الفقهاء البلعر  أن البلوغ هو الحالة التي يكون فيها إلانسان كبيرا وانتهت عنده حالة الصغر ولذلك 

كما تقدم بأنه انتهاء حد الصغر أي الحالة املناسبة لنتقاله من حالة الطفولة الى حالة الرجولة وهو ما يحتم معاملته 

                                                           
 20سورة النور آية ( 1)

 6سورة النساء آية ( 2)

 81ص  6، ج14411هـ، حديث رقم 1043الثانية،  ، الطبعة:الهند-العلمياملجلس  الرزاق، ، مصنف عبدالصنعانيعبد الرزاق  (3)

   

 046ص 6، ج  0040حديث رقم  م 2441 -هـ  1034ألاولى،  ، الطبعة:سنن أبي داود، دار الرسالة العامليةأبو داؤود، ( 4)

 214ص 1، ج644، حديث رقم ربية، بيروتالعإحياء الكتب  ، دار ماجهابن ماجه، سنن ابن ( 5)

 .943ص 6ج الكبير ، دار الفكر ـ بيروت الحاوي أبو الحسن املاوردى ،  (6)
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بما يتناسب مع تلك املرحلة ، فالكبير من الناس مسؤول عن تصرفاته فاهم ملا يقول مدرك ملا يفعل، وشاهد ذلك أن 

ن مل كالم الكبار من الناس، ومن أدلة ذلك ما ورد في البخاري إل ملن كان كبيرا ، ول يقبلون إوزنا  العقالء ل يقيمون 

ِّ أنه جاء عبد الرحمن ْبُن َسْهٍل حديث 
لى النبي   اْبَنا َمْسعوٍد إِّ

ُ
َصة ِّ

 َوُمَحي 
ُ
َصة ِّ

ُموا ف -صلى هللا عليه وسلم  -َوُحَوي 
َّ
ل
َ
َتك

َ
ْمرِّ ف

َ
ي أ

 
َ
َبَدأ

َ
ْم، ف هِّ بِّ اَل النبيُّ  صاحِّ

َ
ق

َ
، ف ْومِّ

َ
َر الق

َ
ْصغ

َ
اَن أ

َ
َم، َوك

َّ
ْبَر )وفي ر  :-صلى هللا عليه وسلم  -َعْبُد الرحمن ليتكل

ُ
ر الك ِّ

ب 
َ
ر، "ك ِّ

وايٍة: كب 

ر( " ِّ
كام ونرد مه ألاح، حيث نرتب على كال الم الكبير معتبر وخطابه سائغك. فطلب أن يتكلم الكبير ومدلول ذلك أن (1)كب 

دركها أمور ل ي ر وذلك ألن صغره قد يجعله يقع فيا، أما الصغير فال يزال العقالء يعاملونه بعدم اعتبالخطاب والجواب

 .ول يحاسب عليها

 :ثانيا: البلوغ حالة توسط

إن حالة البلوغ هي حالة التوسط بين مرحلتين من مراحل حياة إلانسان ل يمكن املساواة بينهما في  املسئولية  

رج وخطأ فمرحلة الصبا قبل البلوغ مرحلة ل يكون بها الانسان مدركا ملا يفعل ول مستوعبا نتائج دون الوقوع في ح

تصرفاته ولذلك فليس من العدالة أن نحاسبه محاسبة كاملة كغيره من البالغين ، كما أن مرحلة الكبر بعد البلوغ لو 

لة بعد البلوغ فإن هذا يحتم وجود تصرفات من أشخاص مرحالسابقة إلى لم نربط بها املسئولية ومددنا الفترة الزمنية 

كبار ل تدخل تحت املسؤولية مع كون الفاعلين لها قد بلغوا القدر الكافي لتحمل املسئولية في نظر الشرع، ولذلك نجد 

 حتى نضمن معاقبة الفاعل بما 14ى السن إلنزاله إو  18في هذا الزمن من يطالب بتغيير السن الجنائي من السن 

 يستحق مادام قام بفعلته وهو مدرك لها .

 :البلوغ حالة الادراك والكمال: ثالثا

 مام الكاساني في أثناء حديثه عن الاحتالمقال إلا نسان فيها إلادراك، مرحلة البلوغ هي املرحلة التي يكتمل لدى إلا

والقدرة من حيث سالمة ألاسباب وآلالت  )وألن البلوغ وإلادراك عبارة عن بلوغ املرء الحال وذلك بكمال القدرة والقوة،

 . (2)هي إمكان استعمال سائر الجوارح السليمة(

مرحلة  نسانذ ل معنى لبلوغ إلاإدراك والبلوغ وبين املحاسبة على التصرفات مهم ولزم وهذا الربط بين كمال إلا 

 .عد بلوغه تلك املرحلةعمال بأذا اعتبرنا محاسبته ومسائلته على ما اقترفته يداه من إل إالكمال 

ن هذه ألاسباب مقتضية عقال وشرعا ربط املسئولية بالبلوغ وهو ما تقرره الشريعة إلاسالمية بوضوح في أنرى و 

 ذلك كما سيأتي بيانه في هذا البحث.

 

 

 

                                                           

 4، ح 4911حديث رقم  ،1189 – 1049، بيروت الطبعة الثالثة –اليمامة  ،دار ابن كثير ،املختصرالصحيح  الجامع، البخاري الامام ( 1)

 2294ص 

 .191ص9،  جم1186 -هـ 1046الثانية،  ،الطبعة: دار الكتب العلمية ، ائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني الحنفي ـ بد(  2)
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 املطلب الثالث

 عالمات البلوغ الشرعية املتفق عليها واملختلف فيها

نسان فإنه يلزم الدراسة الوافية للعالمات الشرعية التي ورد ذكرها ي إلاللوقوف على التحقق من وجود البلوغ ف

 في كتب الفقهاء للتعرف على مدى تأثيرها في املسؤولية الجنائية بتحقق البلوغ فعال.

وكما سبق تحديد موضوع هذا البحث فإن املقارنة ستكون ذات فائدة وقيمة بين الشريعة والقانون إذا كانت 

لعالمات الشرعية املتفق عليها وليس املختلف فيها، إذ يمكن للخصم أن يعتذر عن الاعتبار بعالمة شرعية فيما يتعلق با

مختلف فيها بحجة تقليده لقول سائغ في الفقه إلاسالمي ل يعتد بها، ولذلك فال خالف هنا بين الشريعة والقانون في 

 عدم املسؤولية من هذا الباب.

تكون بين العالمات الشرعية التي حصل الاجماع بين الفقهاء والاتفاق بينهم على أنها إن املقارنة امللحة إنما س

عالمة بلوغ؛ إذ بناء على ذلك لم يعد هناك خالف بينهم في أن الشخص قد بلغ املرحلة التي يقول الشرع فيها أنه 

بكمال املسؤولية الجنائية في هذه مسؤول ومحاسب، ولذا وجبت املقارنة بين ذلك وبين حكم القانون إذا كان ل يقول 

 الحالة.

وسنتعرض هنا لكال النوعين من العالمات ولكن سيكون مرورنا على العالمات املختلف فيها طفيفا وسريعا بينما 

 سيكون حديثنا عن العالمات املتفق عليها أكثر عمقا لعدم الاختالف في الفقه إلاسالمي في عالقتها باملسؤولية الجنائية.

ن إتفصيل العالمات نتعرض لعالقة السن بالعالمات الشرعية بمعنى ما هو السن ألادنى الذي قال الفقهاء  وقبل

لك قراره بالبلوغ عنده، حيث اختلفوا في ذإن يبلغ فيه وتظهر فيه عليه عالمات البلوغ الشرعية ويقبل أالطفل يمكن 

، مرية بالتمامقألادنى للبلوغ في الذكر: باستكمال تسع سنين والشافعية قالوا بأن السن  ، فاملالكيةمتقاربةقوال ألى إ

إن سن البلوغ في الذكر اثنتا عشرة سنة. قال الحنفية: وفي وجه آخر للشافعية: مض ي نصف السنة التاسعة، بينما 

 . (1) عشر سنين إلى أنه  وذهب الحنابلة

ألادنى لبلوغها: تسع سنين قمرية ألنه أقل سن  ن السنأنثى فقد اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على ما ألا أ

 (2)املرأة، ولحديث: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة  فيهتحيض 

وهذا املوضوع مهم حيث يمكننا من خالله ربط عالمات البلوغ بعضها ببعض ومعرفة العالقة بين السن وبين 

 ظهور العالمات الشرعية املعتبرة.

 لوغ العالمات الشرعية للب

 تي:ن في تفصيل عالمات البلوغ الشرعية على النحو آلاونخوض آلا 

 

 

                                                           
 (943ص 6سابق، جاملاوردي، مرجع ( 1)

 .113ص 8، مرحع سابق ج املوسوعة الفقهية الكويتية( 2)
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 : أوال: العالمات املختلف فيها

، ونرى أن الخالف قوي في بعض منها بينما كان في نها دالة على البلوغإذكر الفقهاء كثيرا من العالمات التي قالوا 

 :هب وسنستعرضها فيما يأتيض املذابعضها آلاخر مجرد قول لبعض العلماء أو وجه في بع

إلانبات: واملراد به ظهور شعر العانة، وهو الذي يحتاج في إزالته إلى نحو حلق، دون الزغب الضعيف الذي  -1

  ينبت للصغير.

 ويعتبر الانبات عالمة قوية مع اختالف الفقهاء في اعتبارها على أقوال ثالثة:

طلقا، أي ل في حق هللا ول في حق العباد. وهو قول أبي حنيفة، القول ألاول: أن إلانبات ليس بعالمة على البلوغ م

 . (1)ورواية عن مالك

 .(2)القول الثاني: أن إلانبات عالمة البلوغ مطلقا. وهو مذهب املالكية والحنابلة

القول الثالث: إن إلانبات بلوغ في بعض الصور دون بعض. وهو قول الشافعية، وبعض املالكية. فيرى هؤلء أن 

 (3)إلانبات يقتض ي الحكم ببلوغ ولد الكافر، ومن جهل إسالمه، دون املسلم واملسلمة

 : وهي عالمة قال بها بعض املالكية ولم يقل بها أحد غيرهمثقل الصوت وغلظه  -2

 وقال به بعض الحنفية فقط دون غيرهم : أي بروزهما في ألانثى، نهود الثديين -3

 .الشافعية وقال بعض الحنفية وبعض الابط:نبات شعر  -0

 به إلامام القرافي من املالكية دون غيره. الابط: وقالنتن  -4

 وقال به بعض الشافعية دون غيرهم. اللحية:ظهور  -6

 .شافعية حكاه عنهم الامام الرافعيظهور الشارب: وهو وجه أيضا عند بعض ال -9

واقتص منه وأقيمت : قال به إلامامية فعندهم أنه إذا بلغ الطفل خمسة أشبار جازت وصيته طول القامة -8

 كاملة.عليه الحدود 

 .قال به القرافي من املالكية أيضا: و أرنبة ألانف -1

 )4(: وهو قول لبعض فقهاء املالكية .ثني الخيط حول الرقبة -14

فكل هذه العالمات هي عالمات فرعية مختلف فيها تدل على البلوغ عند بعض الفقهاء ول تدل عليه عند الجمهور 

عتبار بها فيما يتعلق باملسئولية الجنائية ذلك أن املسئولية الجنائية أمر يترتب عليه إقامة الحدود ولذلك نرى أنه ل ا

 ا غ بتحقق وبدون خالف في اعتبارهوالقصاص وهو حال خطير ل يكون إل إن ثبت بصورة قطعية وبعالمة تدل على البلو 

                                                           
 .141ص 11ج  م 2444 -هـ  1024ألاولى،  بعة:، الط، لبنانبيروت-دار الكتب العلمية ، بدر الدين العينى، البناية شرح الهداية( 1)

 .40ص 4، ج م2443 -هـ 1023طبعة خاصة ، دار عالم الكتب، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل( الحطاب الرعيني، 2)

 .030ص6، جم2449-هـ1028ألاولى،  ، الطبعة:دار املنهاج، نهاية املطلب في دراية املذهب( إمام الحرمين الجويني، 3)

 .188ص 8املوسوعة الفقهية الكويتية، جراجع هذه العالمات في  ( ت4)
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م اعتبار القانون لها وذلك أن له مسوغا كونه أخذ نرى أن هذه العالمات املختلف فيها ل يتمسك بها أحد في عدو 

فيها بالقول القائل بعدم اعتبارها وهو ما نراه مناسبا واختيارا صحيحا وذلك لضعف هذه العالمات ولكونها غير مطردة 

 فهي ل تحقق معنى املسئولية الجنائية قطعا.

 :: العالمات املتفق عليهاثانيا

ت الشرعية اتفق فيها العلماء وعدوها عالمات معتبرة في بلوغ الطفل حد الكبر نجد أن هناك أربعا من العالما 

، وعالمتان خاصتان باألنثى وهما الحيض، كر وألانثى وهما الاحتالم، والسنواملسؤولية، عالمتان مشتركتان بين الذ

 والحبل.

 وسنتعرض لها ولشروط اعتبارها بالتفصيل فيما يأتي: 

والحلم: الرؤيا، والجمع ائم في نومه، قال في لسان العرب )خوذ من الحلم وهو ما يراه الن: وهو مأأوال: الاحتالم

والحلم: الاحتالم أيضا ويقال: قد حلم الرجل باملرأة إذا حلم في نومه أنه  ال: حلم يحلم إذا رأى في املنام.أحالم. يق

 (1)النوم(يباشرها، والحلم والاحتالم: الجماع ونحوه في 

 (2)ل م: )الحلم( بضم الالم وسكونها ما يراه النائم( )حختار الصحاح موقال في 

 فمتى خرج منه املني وهو املاء الابيض )الانزال املجموع شرح املهذبفالحتالم هو خروج املني قال في ما اصطالحا أ

 .(3)بلوغ(الدافق الذى يخلق منه الولد في الجماع أو في النوم أو اليقظة فهو 

وهو إنزال املاء الدافق سواء كان بجماع أو غيره سواء كان في اليقظة م ابن حجر في فتح الباري بقوله )وعرفه الاما

 (4)أو املنام(

 .(5)(ملا يراه النائم من املباشرة، فيحدث معه إنزال املني غالبا )اسمبأنه وعرفته املوسوعة الفقهية الكويتية 

ن عالمات البلوغ قطعا، ونقل الاجماع على ذلك كثير من العلماء منهم وقد اتفق العلماء على أن الاحتالم عالمة م 

أجمع العلماء على أن الاحتالم في الرجال والنساء  )وقدفتح الباري لبن حجر حيث قال الامام ابن حجر العسقالني في 

ل ابن املنذر أجمعوا على أن وقال في كشاف القناع عن متن إلاقناع  ) قا  (6)ألاحكام(يلزم به العبادات والحدود وسائر 

 .(7)الفرائض وألاحكام تجب على املحتلم العاقل(

                                                           
 .104ص12ج ، مرحع سابق، ( ابن منظور 1)

 .84ص م1111هـ / 1024صيدا الطبعة الخامسة،  –الدار النموذجية، بيروت  -الصحاح، املكتبة العصرية ، مختار زين الدين الحنفي الرازي ( 2)

 .362ص 13ج دار الفكر ، ملهذباملجموع شرح االنووي ،  إلامام (  3)

 .299ص4جبيروت،  -دار املعرفة  ، الناشر:ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري ( 4)

 .14ص 2، مرجع سابق جالكويتية املوسوعة الفقهية( 5)

 .299ص 4ج ( ابن حجر العسقالني، مرجع سابق، 6)

 .003ص3إلاقناع، دار الكتب العلمية، جإلامام البهوتي الحنبلي، كشاف القناع عن متن ( 7)
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 عليه صلى هللا -وقال في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )أما( معرفة البلوغ بالحتالم فلما روي عن رسول هللا 

اع الاحتالم غاية لرتف -لسالم عليه الصالة وا -جعل « رفع القلم عن ثالثة منها الصبي حتى يحتلم»أنه قال:  -وسلم 

  (1)(الخطاب، والخطاب بالبلوغ دل أن البلوغ يثبت بالحتالم

 (2)أذنوا(فليست: وإذا بلغ ألاطفال منكم الحلم بلوغ بأدلة منها قول هللا تعالى وقد استدل العلماء على أن الاحتالم 

م عن ثالثة " وذكر منها الصبي حتى يحتلم ، والاجماع وملا روي عن النبي }صلى هللا عليه وسلم{ أنه قال : " رفع القل

 .(3)املنعقد الذي سبق نقله

 : وهو بلوغ الانسان مرحلة عمرية معينة يكون بها قد بلغ حد املسؤولية ثانيا السن

 ثول خالف بين العلماء في كون البلوغ يكون بالسن وانما الاختالف بينهم في تحديد السن الذي يكون به البلوغ حي

 :يمكن إجمالها في الاقوال التاليةاختلفوا الى أقوال عدة 

( أن البلوغ بالسن يكون بتمام خمس 1يرى الشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف ومحمد من الحنفية: )القول ألاول 

ليه ععشرة سنة قمرية للذكر وألانثى، كما صرح الشافعية بأنها تحديدية؛ لخبر ابن عمر عرضت على النبي صلى هللا 

وسلم يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، ولم يرني بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة 

  (4)سنة فأجازني، ورآني بلغت.

: ويرى املالكية أن البلوغ يكون بتمام ثماني عشرة سنة، وقيل بالدخول فيها، وقد أورد الحطاب القول الثاني

 ب، ففي رواية: ثمانية عشر، وقيل: سبعة عشر، وزاد بعض شراح الرسالة: ستة عشر، وتسعةخمسة أقوال في املذه

 لحديث ابن عمر السابق. عشر، وروي عن ابن وهب خمسة عشر،

ويرى أبو حنيفة: أن البلوغ بالسن للغالم هو بلوغه ثماني عشرة سنة، وللبنت سبع عشرة سنة  :القول الثالث

( قال ابن عباس رض ي هللا عنه: ألاشد ثماني 2مال اليتيم إل بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده{ )لقوله تعالى: }ول تقربوا 

 عشرة سنة. وهي أقل ما قيل فيه، فأخذ به احتياطا، هذا أشد الصبي، وألانثى أسرع بلوغا فنقصت سنة.

ت البلوغ والخالف انما هو وبناء على ما مر فإنه يتبين أن إلاجماع منعقد على اعتبار السن عالمة شرعية إلثبا

 تحديد السن بالضبط.

لة التحديد لسن البلوغ سائغة ومعقولة وذلك لوجود الاختالف أن الاختالف بين القانون والشرع في مسأونرى 

تحديد  في فقطالفقهي فبأيها أخذ القانون فله مستند في ذلك ولم يعد الانكار سائغا إل من باب اختيار القول ألافضل 

 وهو ليس محل البحث.السن 

                                                           
 .191ص9ج  ،الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق ، بدائعالكاساني( إلامام 1)

 [ 41: النور ( سورة 2)

 .942ص 6، مرجع سابق، جإلامام املاوردي، الحاوي ( 3)

 .112ص 8جة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، املوسوع( 4)
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وهو لغة: السيالن: تقول العرب: حاضت الشجرة إذا سال صمغها،  ،وهو عالمة خاصة بالنساء ثالثا: الحيض

وحاض الوادي إذا سال. وشرعا دم جبلة أي تقتضيه الطباع السليمة يخرج من أقص ى رحم املرأة بعد بلوغها على 

 . (2)(دم من رحم ل لولدة)بأنه عرفه بعض الفقهاء ، و (1) سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة

وق لة لكافة الحقوقد أجمعت ألامة على أن الحيض عالمة من عالمات البلوغ في ألانثى ونزول الدم منها يجعلها متأه

يه م فوأما الحيض فهو علم على البلوغ، ل نعلفي )، نقل إلاجماع في ذلك إلامام ابن قدامة حيث قال والواجبات عليها

 (3)خالفا(

فأما الحيض والحبل فلم يختلف العلماء في أنه ) هتفسير حيث قال في وممن نقل الاجماع أيضا الامام القرطبي 

 بلوغ، وأن الفرائض وألاحكام تجب بهما.

ان إمكن سن أن تحيض فيه املرأة بأقوال كثيرة والجمهور من الفقهاء على أقل سن يمكن أواختلف العلماء في 

 .(4)يرادهإطر في كتب الفقهاء وليس هذا محل سالواردة في ذلك مما هو م ةدلة الكثير للحديث هو تسع سنوات لأل  الحيض

تالم نها تدل على الاحعالمة دالة على البلوغ أل جل وهيالر وهو حمل املرأة من عملية الاتصال بينها وبين : رابعا الحبل

الرجال وماء املرأة. قال تعالى: }فلينظر إلانسان مم خلق خلق من ماء  تعالى أجرى العادة أن الولد يخلق من ماءاهلل ف

 دافق يخرج من بين الصلب والترائب{ 

 . (5)وقد اتفق العلماء على أن حمل املرأة دال دللة واضحة على بلوغها بل هو دال على أنها بلغت قبل ذلك

 املبحث الثاني

 ئولية الجنائيةفي قيام املسوأثره بالعالمات الشرعية البلوغ 

 تمهيد وتقسيم

بعد معرفتنا للعالمات الشرعية املختلفة ومدى الاتفاق على كونها عالمات للبلوغ من عدمه، فإن الحديث املهم 

كام صدار ألاحإالان سيكون حول أثر هذه العالمات عند تحققها على قيام املسئولية الجنائية، مما يساعد القاض ي في 

 البلوغ التي يستلزم القانون وجودها في كثير من املسائل والقضايا.معتمدا على وجود حالة 

لى ثالثة مطالب نتحدث في املطلب ألاول: عن أثر عالمات البلوغ في املسئولية إلذلك فإننا سنقسم الحديث عن ذلك 

لية الجنائية في املسئو الشرعية في  البلوغ بالعالماتالجنائية في الشرع بينما نخصص الحديث في املطلب الثاني: عن أثر 

 .ملسائل الشائكة في املطلب الثالثالقانون، ليكون حديثنا عن مقارنة بينهما وتفنيد ا

 

 

                                                           
 .299ص 1ج م1110 -هـ 1014ألاولى،  ، الطبعة:دار الكتب العلمية، ج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاجمغني املحتا، يفعالخطيب الشربيني الشا (1)

 .283ص1ج، م1112 -هـ 1012الطبعة: الثانية، ، بيروت-: دار الفكرحاشية ابن عابدين )رد املحتار( ـ، الدر املختار و ابن عابدين( 2)

 ،306ص 0ج م، 1168 -هـ 1388، بدون طبعة ،مكتبة القاهرة ، الناشر:ني، املغمةموفق الدين بن قدا( 3)

 90(  ضوابط البلوغ عند الفقهاء ص 4)

 املرجع السابق(  5)
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 املطلب ألاول 

 أثر البلوغ بالعالمات الشرعية على املسئولية الجنائية في الشرع

رتبها  أثر كبير ومهمة عظيمة لم يكن تقرير الشرع لعالمات البلوغ التي تحدد مراحل إلانسان وحياته عبثا؛ بل هناك

الشارع على وجوده، حيث ل يخفى أن إلانسان يمر بحالت يكون من الطبيعي اختالف تكليفاته فيها وتنوع مسؤوليته 

بناء على وجودها، فالكبير ليس كالصغير، والشاب ليس كالشائب، والطفل في مراحله ألاولى ليس كالبالغ املدرك ملا 

طقي أن نعامل إلانسان في مراحله املختلفة هذه بنوع واحد من التعامل، كما ل يمكن بحال أن يفعله، وليس من املن

 نهمل أثر بلوغ إلانسان مرحلة معينة وظهور عالمة عليه دون نتيجة ول مسئولية.

نسان إلافي بيان تحول لحظة فارقة مهما و  أثرا بناء على ذلك فإن الشارع الحكيم رتب على وجود العالمات الشرعية

نسان على لى مرحلة الكمال التي يحاسب فيها إلاإو ناقصها أعديم املسئولية  يكون الطفل فيهامن مرحلة الطفولة التي 

 .ما يفعل محاسبة كاملة

ويجمع الفقه الشرعي على أن البلوغ سبب رئيس ي ليكون إلانسان مسؤول جنائيا عن فعله حيث ينعقد الاتفاق 

البلوغ بأي عالمة من عالمات البلوغ فهو طفل قاصر ليس مسئول مسئولية كاملة، ولذلك على أن من لم يثبت له 

 يعاقب على ما يرتكبه معاقبة خاصة تقل عن معاقبة البالغ بلوغا كامال.

ي ن الطفل غير البالغ لم يكتمل نموه العقلأويعتمد التبرير الشرعي لجعل البلوغ مرحلة التحمل واملسئولية على 

 ين تصرفه في مرحلة ما قبل البلوغ تصرف لم ينبنأال يجعله يتحمل املسئولية الكاملة، وهو ما يحتم القول ببعد اكتم

ر و لم يبلغ مرحلة تقدير املخاطأنه ل يدري ما يفعل أ، فكيف نحمله املسئولية مع علمنا دراك واعيإعلى وعي كامل ول 

هللا عليه  سعها( وقال صلىول يكلف هللا نفسا الا و )وهللا تعالى يقول  في هذه الحالة معذور إذن فهو  ؟املترتبة على فعله

 فجعل املسؤولية مرفوعة عنه مادام لم يبلغ بعد. يبلغ(وعن الصبي حتى  وذكر منهم ... رفع القلم عن ثالثةوسلم )

ن فإنه عتبرة أو بالسبلغ بلوغا كامال سواء بالعالمات الشرعية امل وبناء على ذلك وكنتيجة حتمية ملا سبق فإن من

لوغ قوال العلماء في اعتبار البأولم تختلف  والحدود، تقام عليه سائر التكاليف والواجبات وتطبق عليه كافة ألاحكام

يث البلوغ هو مناط املسئولية فحف ذلك،الدالة على  وألاحاديثبذاته منطلقا للتكليف واملسئولية حيث وردت آلايات 

 صاحبه املحاسبة التامة املترتبة على الكمال الادراك الكامل. وجد فال مناص من محاسبة

 عن الصبي حتى يبلغ ...( رفع القلم)في الحديث الذي سبق إيراده ومما ورد في ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم 

يضا أذلك ما ورد ويدل ل، فعاله وتصرفاتهأوصار محاسبا على  ،ن من بلغ لم يرفع عنه القلمأحيث يدل بوضوح على 

 .في البلوغ باإلنبات ة السابق ايرادهاظفي قصة بني قري

ها ما حكام سواء منوقد تظافرت عبارات الفقهاء في كتبهم على أن من بلغ بالحتالم فقد وجبت في حقه كافة ألا 

 .و الجناياتأو املعامالت أيتعلق بالعبادات 

ارع ربط التكليف بالواجبات واملحرمات ولزوم آثار ذهب الفقهاء إلى أن الش) املوسوعة الفقهية الكويتيةقال في 

تدل على أن الشارع ربط -مما يأتي في شأن عالمات البلوغ -فهذه ألادلة وأمثالها . ألاحكام في الجملة بشرط البلوغ

امة، ت و رجل تام أو امرأةالتكليف ولزوم ألاحكام عامة بشرط البلوغ، فمن اعتبر بالغا بأي عالمة من عالمات البلوغ فه
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بعضهم إلاجماع  كغيره من الرجال والنساء، يلزمه ما يلزمهم، وحق له ما يحق لهم. وقد نقل -إن كان عاقال -مكلف 

على ذلك، فقال ابن املنذر: وأجمعوا على أن الفرائض وألاحكام تجب على املحتلم العاقل. وقال ابن حجر: أجمع 

 (1)( زم به العبادات والحدود وسائر ألاحكام.العلماء على أن الاحتالم في الرجال والنساء يل

كما نرى الفقهاء عندما يتحدثون عن السن ويبينون خالف العلماء في ضبطه ما بين خمسة عشرة سنة وثمانية 

الفقه إلاسالمي عشرة سنة يقيدون ذلك بعدم ظهور ش يء من العالمات الشرعية التي يمكن ظهورها قبله ، قال في 

كما يظهر ذلك بصورة تفصيلية في ألاحكام الفقهية الفرعية  )2(( حصل بلوغ طبيعي، ثبت البلوغ بالسنفإذا لم ي) وأدلته

من خالل الشروط التي يشترطها الفقهاء في تنفيذها ، فمثال نجد الفقهاء يشترطون إلقامة الحد وقطع اليد على السارق 

زحيلي الفقه إلاسالمي وأدلته للالحد على القاذف قال في أن يكون بالغا كما يشترط الفقهاء كذلك نفس الحكم في إقامة 

روط ش( ، ونفس الشرط كذلك نص عليه الفقهاء في شروط القاذف: البلوغ: فال يحد القاذف إذا كان صبيا كاملجنون ) 

 .(3)يرغبالغا: فال يحد الص الشارب  أن يكون  ومنها يشترط لحد املسكرات شروط على السكران حيث قالوا )  الحدإقامة 

ومن خالل ما مر نجد أن الشريعة إلاسالمية تبين معنى البلوغ بوضوح في عالمات معينة متفق عليها ومبينة باألدلة 

الشرعية وتجعل من بلغها محاسبا باملسئولية الجنائية الكاملة سواء كان بلوغه بالسن أم بالحتالم أم بالحيض، كما 

 .فال مسئولية كاملة عليه العالماتتقرر أن من لم يبلغ بأحد هذه 

 الثاني املطلب

 القانون أثر البلوغ بالعالمات الشرعية على املسئولية الجنائية في 

عند استعراض نصوص القوانين العربية في خصوص املسئولية الجنائية ومعاقبة الفاعل للجريمة نجد أنها ل 

تالم أو الحيض او الحبل، وإنما يقتصر حديثها فقط تتعرض من قريب ول من بعيد لعالمات البلوغ الشرعية سواء الاح

 عن السن كعالمة وحيدة للبلوغ بحيث يترتب على من بلغ السن القانونية أن يكون مسئول مسئولية جنائية كاملة 

وتقرر كافة القوانين سن الثامنة عشرة كحد أدنى للمسئولية الجنائية وذلك من خالل تقسيم مراحل عمر إلانسان 

بعة مراحل غالبا تتوزع بين عدم املسئولية الجنائية مطلقا إذا كان الطفل أصغر من سبع سنوات واملسئولية إلى أر 

املخففة إذا بلغ السبع سنوات ولزال دون الخامسة عشرة، ومرحلة الحدث الصغير وتنصيف العقوبة إذا زاد عمره 

 .ه حد املسئولية الجنائية الكاملةعندئذ بلوغعلى الخامسة عشرة دون أن يبلغ الثامنة عشرة فإن بلغها تبين 

ل يسأل جزائيا من قانون الجرائم والعقوبات التي نصت على أنه )( 31املادة )وقد قرر القانون اليمني ذلك كله في 

لم ، و ذا أرتكب الحدث الذي أتم السابعةمن لم يكن قد بلغ السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل املكون للجريمة وإ

 من العقوبة املقررة بتوقيع أحد التدابير املنصوص عليها في قانون ألاحداث. يبل
ً
غ الخامسة عشرة الفعل أمر القاض ي بدل

ص ى ألاق لم يبلغ الثامنة عشرة حكم عليه بما ل يتجاوز نصف الحدرة و فإذا كان مرتكب الجريمة قد أتم الخامسة عش

، و 
ً
وبة هي إلاعدام حكم عليه بالحبس مدة ل تقل عن ثالث سنوات ول تزيد إذا كانت هذه العقللعقوبة املقررة قانونا

                                                           

 ( 116 – 110ص  8املوسوعة الفقهية الكويتية ، مرجع سابق   ج (  1)

ة  -، دار الفكر ( وهبة الزحيلي، الفقه إلاسالمي وادلته 2) ابعةدمشق، الطبع –سوريَّ  .0093ص 6ج ة: الرَّ

 .4044ص9( املرجع السابق ،  ج3)
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عن عشرة سنوات وفي جميع ألاحوال ينفذ الحبس في أماكن خاصة يراعى فيها معاملة مناسبة للمحكوم عليهم ول يعتبر 

 مسئولية جزائية تامة إذا لم يبلغ الثامنة عشر عند ارتكابه 
ً
 الفعل(الشخص حديث السن مسئول

 اتم قد الجريمة ارتكاب وقت كان من حدثا يعتبر( )66لعراقي حيث قال في املادة )كما نص على ذلك أيضا القانون ا

 قد كان إذا أما صبیا اعتبر عشرة الخامسة اتم قد وقتئذ الحدث يكن لم وإذا .عشرة الثامنة يتم ولم عمره من السابعة

  ) فتى اعتبر عشرة الثامنة يتم ولم أتمھا

 إصالح قانون  في جاء ما مراعاة حيث نص على أنه ) مع، 94 ) )  في املادةى نفس املسار سار املشرع ألاردني وعل

 :ألاحداث

 .عمره من التاسعة يتم لم من كل جزائيا يالحق ل -1

 عند مقدوره في كان أنه ثبت إذا إل ،عمره من عشرة الثانية يتم لم من كل الجزائية املسؤولية من ويعفى -2

 .الفعل ذلك يأتي أن له يجوز  ل انه يعلم أن الفعل ابهارتك

 املادتين في عليها املنصوص املخالفات يخص فيما ( مكرر  196 ونص عليها أيضا القانون الجزائري فقال في املادة 

 ).تهذيبال أو الحماية تدابير إل عشرة، الثامنة يبلغوا لم الذين ألاحداث ضد يتخذ ل أعاله)  ورةكاملذ 196 و 195

ومما يؤكد هذا الاتجاه وتطبيقا لنصوص القانون فإن أحكام املحاكم تتوافق مع هذا الاتجاه من عدم تجريم 

جزائية باملحكمة العليا ال الدائرةالشخص جنائيا إل بعد بلوغه الثامنة عشرة من عمره ، ومن ذلك ما أصدرته 

وحيث أن حيث جاء في بيان حكمها ما يلي: ) ،م11/122/2410بالجمهورية اليمنية  بأمانة العاصمة صنعاء بتاريخ 

محكمة الاستئناف  استقلت بتقدير سن املتهم على غير الوجه الذي يتطلبه القانون ولم تبين املحكمة أسباب طرحها 

ة من ر جراء الفحص على املتهم بعد القبض عليه أنه لم يكمل الثامنة عش‘لتقرير الطبيبين الشرعيين اللذين قررا عند 

عمره كما أن املحكمة الابتدائية ذكرت في أسباب حكمها أن املتهم حال ارتكاب الجريمة قبل سنة من تاريخ تقدير سنه 

بواسطة الطبيبين الشرعيين كان عمره ستة عشرة سنة وذلك مما تطمئن إليه النفس كون التقدير صادر من طبيبين 

عقوبات قد نصت  31شهادات امليالد والدراسة وهذا وملا كانت املادة  شرعيين وذلك يتوافق مع مع ما أبرزه املتهم من

على انه اذا كان مرتكب الجريمة قد اتم الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة حكم عليه بما ل يتجاوز نصف الحد 

نقض  ه من املتعينألاقص ى للعقوبة واذا كانت العقوبة هي إلاعدام حكم عليه بالحبس مدة ل تقل عن ثالث سنوات فإن

 الحكم وإلاعادة ملحكمة الاستئناف لنظر الاستئناف بتشكيل جديد( 

 املبحث الثالث

 مقارنة بين الشريعة والقانون 

من خالل ما سبق نجد أن هناك اختالفا واضحا في هذه املسألة ما بين الشريعة والقانون يظهر في كون الشريعة 

من ضمنها السن الذي ل يلجأ اليه إل عند انعدام العالمات الطبيعية ألاخرى  تعتبر بالعالمات الشرعية للبلوغ والتي

كالحتالم والحيض والحبل ، أما في حالة وجود عالمة شرعية كالحتالم مثال في وقت إمكانها وفي السن املعتبر فيه 

ى سب على أعاله محاسبة الكبار حتظهورها فإن العبرة بها ويتم التعامل مع الشخص باعتبار أنه بالغ بلوغا كامال ويحا

 من الناحية الجنائية فيقام عليه الحد ويقتص منه ويؤاخذ على تصرفاته املدنية والجنائية الصادرة منه وعليه .
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أما القوانين العربية فقد لحظنا أنها لم تلتفت للعالمات الشرعية في موادها القانونية املتعلقة باملسئولية الجنائية 

 .تها كل القوانين سن الثامنة عشرةوغ الكامل واملحاسبة فقط على بلوغ الطفل سنا معينة جعلوعلقت البل

ورغم أن السن عالمة شرعية معتبرة يمكن الاعتماد عليها في البلوغ شرعا وقانونا الا ان الخالف يظهر بين الشريعة 

الاقتصار في املسئولية الجنائية على السن والقانون في عدم اعتماد القانون على العالمات الشرعية حال وجودها، و

 هو سن البلوغ موافقا ملذهب الحنفية في ذلك. 18فقط حيث تم اختيار القول القائل بأن السن 

أن هذه القوانين تنطلق في قولها هذا من تقليدها لقول ابي حنيفة في سن الثامنة عشرة وذلك لعدم ول نرى 

ي يقررها أبو حنيفة حدا للبلوغ قبل السن حيث ل يجعل السن عالمة للبلوغ الا تعرضها مطلقا للعالمات الشرعية الت

 في حالة عدم وجود أي عالمة قبله من عالمات البلوغ الشرعية

بل نعتقد أن القوانين العربية في أخذها بسن الثامنة عشرة مع أنه ليس القول الراجح في مجمل املذاهب الفقهية 

بلوغ هو سن الخامسة عشرة كما بيننا منطلقة في ذلك من القوانين الدولية التي تعرف إذ يقول الجمهور إن سن ال

الطفل بأنه من لم يبلع الثامنة عشرة من عمره وتجعل كل من هو دون ذلك طفال ناقص املسئولية ل يجوز إقامة 

 .ة البدنية عليه من قصاص أو حدودالعقوب

ن له إملام بالشريعة إلاسالمية وفقهها عدم تعرضهم لهذه املسألة ونعيب على شراح القوانين العربية وخصوصا م

ل يكون قول عن فقهاء املسلمين إل بعد انعدام أي عالمة  18ونقدها حيث كان ألاحرى بهم أن يذكروا أن البلوغ بالسن 

 من عالمات البلوغ الشرعية.

لهذا بصورة واضحة سوى الدكتور عودة في  ولألمانة فلم أر  من خالل بحثي للمراجع واطالعي عليها من تعرض

م وإذا كان البلوغ بالحتالم فإن بلوغ الغالم يعرف بالحتال  التشريع الجنائي إلاسالمي مقارنا بالقانون الوضعي )كتابه   

فقد  ر وإلاحبال وإلانزال، وبلوغ الجارية يعرف بالحيض والاحتالم والحبل، وملا كانت هذه العالمات قد تتقدم وقد تتأخ

، وحجتهم أن املؤثر في 
ً
 للغالم والجارية جميعا

ً
رئي أن تتحدد البلوغ بالسن، فحدده أغلب الفقهاء بخمسة عشر عاما

 لكون الاحتالم تالحقيقة هو العقل وهو ألاصل في املسئولية وبه قوام ألاحكام، وإنما جعل الاح
ً
 للبلوغ شرعا

ً
الم حدا

 على كمال العقل، والاحتالم ل 
ً
يتأخر عادة عن خمس عشرة سنة، فإذا لم يحتلم إلانسان حتى هذه السن فذلك  دليال

 
ً
 بال آفة ووجب اعتبار الشخص بالغا

ً
يرجع آلفة في خلقته، وآلافة في الخلقة ل توجد آفة في العقل، فكان العقل دائما

 (1)م(تلزمه ألاحكا

لوغ إل أنه رأى عدم انضباطها ولذلك برر التحول ويالحظ انه ذكر العالمات الشرعية في الفقه وبين أنها سبب للب 

 . وعدم الاعتبار بالعالمات الشرعيةاملطلق إلى السن فقط 

ونرى أن قوله بعدم انضباط العالمات الشرعية ليس وجيها وهي حجة من حجج عدة يبرر بها بعض املتحدثين 

 .حجو ونحاول أن نفندها ونرد عليهابالقانون عدم الاعتبار مطلقا بالعالمات الشرعية وسنتعرض لها حجة 

 

                                                           
 بالقانون الوضعي، دار الكاتب العربي، بيروت (1)

ً
 .643ص  1، جعبد القادر عودة، التشريع الجنائي إلاسالمي مقارنا
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 حجج عدم املعتبرين بالعالمات الشرعية 

أورد بعض الباحثين عددا من الحجج والشبهات التي جعلوها منطلقا لعدم ألاخذ بالعالمات الشرعية في البلوغ 

 :ئولية الجناية يمكن سردها كاآلتيواملس

 أوال: العالمات الشريعة للبلوغ غير منضبطة:

 ن لم يأخذ باعتبار العالمات الشرعية للبلوغ كونها غير منضبطة ، وذلك ألنها تختلف من شخص آلخر ومنيحتج م

ختلف ي فنرى مثال أصحاب املناطق الباردة نا على مستوى التغذية الجيد والطعام املناسب،بيئة ألخرى وقد تعتمد أحيا

طق الصحراوية عن املناطق الساحلية، كما نالحظ اختالفا بلوغهم بالعالمات الشرعية عن املناطق الحارة، وكذلك املنا

وإذا كان هذا حال هذه العالمات  رغم تساوي بنية أجسادهم،  في بلوغ الاحتالم مثال عند بعض الناس عن بعضهم آلاخر 

حال أن ب، ول يمكن قضية في النوع الواحد من الدعاوى فكيف نعتبر بها حيث ستكون النتيجة اختالفا في ألاحكام وألا

يختلف الحكم في قضية واحدة باختالف ألاشخاص فيها وحالة بلوغهم بالعالمات الشرعية فاقتض ى ذلك عدم الاعتبار 

 بها .

ويمكننا أن نجيب عن هذه الحجة بعدم التسليم حيث أن الاختالفات التي تطرأ على العالمات الشرعية في وجودها 

لى حيث تدل عند وجودها ع ،ما ترجع إلى طبيعة العالمات الشرعية للبلوغفي ألاطفال ليست راجعة لعدم انضباطها وإن

البلوغ وعند انعدامها على انعدامه، بمعنى أن هللا سبحانه وتعالى جعل العالمة الشرعية دالة عند توفرها على كمال 

نها أل صل منضبطة، ولذلك ننظر لها في كل شخص بحالة منفردة فهي في ألا الانسان وتحقق مسئوليه الجنائية عقل

ومن الطبيعي أن تختلف من شخص آلخر  ، فاألمر أصال يتعلق بوجودها أو عدم وجودهاتحكم على ألافراد وتوجد فيهم

 شخاص من حيث كونهم الغين أم ل.يؤدي بنا للتفريق أصال بين الاوهو ما 

قد جعل لنا حدا معينا من السن يضاف إلى ذلك أنه في حالة عدم توفر العالمات الشرعية الطبيعة فإن الشارع 

 .ا أصال من قول في الفقه إلاسالمين يكون السن هو الثامنة عشرة لتوافقهأيمكن الاعتبار به والوقوف عليه ول بأس 

 : صعوبة إثباتها انياث

 يذهب البعض إلى أن العالمات الشرعية للبلوغ قد يصعب إثباتها إذ أنها عالمات تقوم بالجسم وقد يحصل فيها

 ،ضطراب في الاحكام وعدم تحقق فيهاالتزوير وعدم الصدق، ولذلك قد يختلف القضاة في إثباتها مما يؤدي الى ا

فالحتالم مثال قد ل يدركه الطفل ول يتحدث به ول يعرف أنه قد بلغ به مرحلة البلوغ ونفس ألامر في الحيض بالنسبة 

دعي طرح هذه العالمات وعدم اعتبارها وذلك لخطورة ما سيترتب ، مما يستدعي أنه دم مرض وليس حيضاتللمرأة فقد 

 .بب حتى نحكم باملسئولية الجنائيةعليها من أحكام فنستلزم قوة الس

، حيث يستطيع الطب في دعوى صعوبة إلاثبات غير مسلم بها: أولها أن ه الحجة من عدة وجوهوالجواب عن هذ

، وثاني الوجوه للرد على هذه الحجة هي ان طبيا ويقدم البراهين عليهنسهذا الزمان أن يثبت كل ما يتعلق بجسد إلا

أن إلانسان ل يمكن أن يثبت ما يقم دليال ضده، ولذلك فإن إقراره بالحتالم قوي وهو ما قرره الفقهاء املسلمون من 

 من ادعى انه قد احتلم بالتكاليف الشرعية  إلزام
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ات كما يتم إثبات السن فحيث اختلفنا في سن الطفل وعمره لجأنا إلى وثالث الوجوه أنه يمكن إثبات هذه العالم

الشرعية باليقين أو غلبة  الخبراء في ذلك لتحديد سن البلوغ عنده، وهو ما سنسلكه كذلك إلثبات وجود العالمات

 وبهذا يندفع هذا إلاشكال وتسقط هذه الحجة.الظن، 

 ثالثا مخالفتها ملا عليه املواثيق الدولية 

رح البعض أن الدول املسلمة اليوم صارت ضمن منظومة عاملية وتخضع ملواثيق واتفاقيات دولية تحدد هذه يص

املواثيق بعضا من املفاهيم واملصطلحات وتلزم الدول باتباعها تبعا لنضمامها للمجتمع الدولي، وقد تتعرض الدول 

 .ولي وحقوق الانسانة واملجتمع الداملخالفة لها لهجمات واتهامات بمخالفة العدال

وتعد فكرة الطفل وحمايته ومعاملته بما يتناسب مع ضعفه أحد املواضيع ألاساسية التي يعمل عليها من يتوجه 

هذا الاتجاه وينحى هذا املنحى حيث تقرر املواثيق الدولية أن الطفل هو من لم يتعد عمره الثامنة عشرة ولذلك تمنع 

ار انه ل ال حدثا ول تملك الدول هنا الا اتباع النظام الدولي والا اتهمت بمخالفة إقامة العقوبة البدني عليه باعتب

 .اع ما تؤمن به في نظامها الداخليحقوق إلانسان وغيرها من التهم الجاهزة التي تقيد حرية الدول في اتب

 مد من الشريعة إلاسالمية،ويمكن الرد عن هذه الحجة بأنه قد حان ألاوان لالعتا بتراثنا إلاسالمي وفقهنا املست

ا مع الفطرة فكون الطفل قد بلغ مبلغا يكون فيه مدرك وتتالءم، املسائل التي تتوافق مع العدالة وخصوصا في مثل هذه

 البالغين؟ملا يفعل فاهما ملا يتصرف فما املانع من معاملته معاملة الكبار ومعاقبته معاقبة 

ث والدراسات تدعوا الى تعديل السن القانوني الجنائي وتخفيضه إلى أدنى ونشير هنا إلى أن هناك الكثير من البحو 

من الثامنة عشرة حيث انتشرت جرائم القتل وتهرب القتلة من العقوبة بحجة أنهم أحداث صغار، فكيف بشخص 

 الكبار؟قد بلغ السابعة عشرة من عمره قوي البنية كامل إلادراك، يقدم على جريمة القتل ثم ل نحاسبه محاسبة 

إن متابعة املجتمع الدولي في كل ما يمليه علينا ليس جيدا خصوصا عندما يكون لدينا البديل ألافضل فشريعتنا 

 مبادئها.دما تتعارض مع شريعتنا و فيها ما يكفينا ونعتقد جازمين اننا لسنا في حاجة لتشريعات تملى علينا وخصوصا عن

الاتجاه بل نستطيع ان نقدم بديال يضمن لنا املحافظة على حقوق ولذلك نرى أنه ل حاجة عندئذ لتقليد هذا 

إلانسان وذلك من خالل فحص كل جريمة قتل على حدة فنستعرض القاتل وتاريخه ومبرراته للقتل وعندئذ نستطيع 

وما ، فلو وجدناه مصرا عامدا عارفا بالجريمة رته على إلاقدام على هذه الجريمةأن نحكم عليه بما يتناسب مع قد

يترتب بها فينبغي معاقبته بالعقوبة الكاملة مادام أنه قد بلغ بعالمة شرعية وإن لم يبلغ سن الثامنة عشرة، وإن وجدناه 

بعد خطورة ما أقدم عليه بحيث يكون أقرب إلى الجنون أو الصبا فعندئذ يمكن  دو لم يعأأقرب إلى عدم إلادراك 

 مراعة حالته وتخفيف عقوبته .

 خاتمة: 

 :صل إليه الباحث في النقاط آلاتيةختام البحث يمكن تلخيص ما تو في 

البلوغ هو حالة يكتمل فيها عقل إلانسان وإدراكه، ويصل به الى مرحلة يدرك فيها ما يفعل ويعي ما يترتب على  (1

 فعله.

 للبلوغ عالمات شرعية مختلف فيها وعالمات متفق عليها، بين الفقهاء املسلمين. (2
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لية بلوغه وتحمله املسئو سالمية مع القوانين في اعتبار بلوغ إلانسان سنا معينة دليل لتتفق الشريعة إلا  (3

 .الجنائية

 تعتد الشريعة إلاسالمية بوجود العالمات الشرعية للبلوغ وترتب عليها آثار املسئولية الجنائية الكاملة. (0

لة عدم وجود عالمة من العالمات تختلف الشريعة إلاسالمية مع القانون في كونها ل تعتد بالسن إل في حا (4

الشرعية التي يمكن حصولها قبل السن املقررة، بينما ل ينظر القانون مطلقا للعالمات الشرعية ويعتد فقط 

 .ية الذين قالوا بسن الثامنة عشرةبالسن الذي أخذ فيه بقول الحنف

الة من حالت الجرائم على حدة يمكن التوفيق بين الشريعة إلاسالمية والقانون بالنص على ان تدرس كل ح (6

 لتقرير مدى بلوغ الشخص حالة إلادراك الكامل والوعي الكافي لتحميله املسئولية الجنائية.

  :املراجعقائمة 
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 دون سنة نشر بيروت –دار املعرفة  ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الناشر: (4

 644 ، حديث رقمالعربية، بيروتإحياء الكتب  ، دار ماجهابن ماجه، سنن ابن  (6

 6، ج  0040م حديث رقم  2441 -هـ  1034، دار الرسالة العاملية، الطبعة: ألاولى، أبو داؤود، سنن أبي داود (9

 046ص

 دون سنة نشر، دار الفكر ـ بيروت الحسن املاوردى، الحاوي الكبيرأبو  (8
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 م 

 دون سنة طبعقناع، دار الكتب العلمية، البهوتي الحنبلي، كشاف القناع عن متن إلا (11

 م2449-هـ1028لى، ، دار املنهاج، الطبعة: ألاو املطلب في دراية املذهب الجويني، نهاية (12

  م2443 -هـ 1023خاصة  ، طبعةالكتبرح مختصر الخليل، دار عالم مواهب الجليل لشالرعيني، الحطاب  (13

ولى، ، دار الكتب العلمية، الطبعة: ألا ج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاج، مغني املحتاالخطيب الشربيني الشافعي (10
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صيدا الطبعة  –الدار النموذجية، بيروت -الصحاح، املكتبة العصرية ر ، مختازين الدين الحنفي الرازي  (14

 م1111هـ / 1024الخامسة، 

 بالقانون الوضعي، التشريع الجنائي إلا ادر عودةعبد الق (16
ً
  ، دار الكاتب العربي، بيروتسالمي مقارنا
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 هـ1043 : الثانية،الهند، الطبعة-الرزاق، املجلس العلمي ، مصنف عبدعبد الرزاق الصنعاني (19

 م 2444 -هـ  1026ثامنة، لبنان، الطبعة: ال –، بيروت بادي، القاموس املحيط، مؤسسة الرسالة الفيروز  (18

 م،1186 -هـ 1046الطبعة: الثانية،  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية الكاساني الحنفي ـ (11
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بيديمرتض ى  (21    هـ 1010بيروت، الطبعة: ألاولى / –عروس من جواهر القاموس دار الفكر لا تاج ،الزَّ

 م1168 -هـ 1388، لناشر: مكتبة القاهرة، بدون طبعة، اموفق الدين بن قدامة، املغني (22

 - 1040الطبعة: )من ، الكويت –صادر عن: وزارة ألاوقاف والشئون إلاسالمية ، املوسوعة الفقهية الكويتية (23
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 الخيانة الزوجية في القانون الجنائي املغربيجريمة 

 ية للبالد""إشكالية التصادم مع الهوية إلاسالم

The crime of marital infidelity in the Moroccan Criminal Code 

The problem of clashing with the country’s Islamic identity  

 غرب./ املأكادير، د. لطيفة بكا/جامعة ابن زهر، كلية الشريعة

Dr.. Latifa Bekka/ Ibn Zohr University, Faculty of Sharia, Agadir/ Morocco. 

 

 :ملخص

تعــــــــد جريمــــــــة الخيانــــــــة الزوجيــــــــة مــــــــن الجــــــــرائم املاســــــــة بــــــــاألخالق، ومعلــــــــوم أن القــــــــيم ألاخالقيــــــــة فــــــــي املجتمعــــــــات املســــــــلمة مســــــــتمدة 

أساســـــــا مــــــــن الـــــــدين. وبــــــــالرجوع إلــــــــى الفقـــــــه الجنــــــــائي إلاســــــــالمي نجـــــــد أن جريمــــــــة الزنـــــــا مــــــــن جــــــــرائم الحـــــــدود، أي أن عقوبتهــــــــا مقــــــــدرة 

 ة وصريحة من الكتاب والسنة، فال تقبل الصلح لتعلقها بحق هللا تعالى وحق املجتمع.من الشارع بنصوص ثابت

إل أن إلاشــــــــكالية هــــــــي أن القــــــــوانين الوضــــــــعية فــــــــي كثيــــــــر مــــــــن املجتمعــــــــات املســــــــلمة ميــــــــزت جريمــــــــة الخيانــــــــة الزوجيــــــــة عــــــــن  

ة إلاســـــــالمية التـــــــي تشـــــــدد عقوبـــــــة جريمــــــة الفســـــــاد مـــــــع أن الفعـــــــل الجرمـــــــي واحـــــــد، وتعاملـــــــت معهـــــــا بنــــــوع مـــــــن التســـــــاهل خالفـــــــا للرؤيـــــــ

 الزاني املحصن، متأثرة في ذلك بالفلسفة الغربية.

ومــــــــن خــــــــالل دراســــــــتنا حاولنــــــــا املقارنــــــــة بــــــــين جريمــــــــة الخيانــــــــة الزوجيــــــــة فــــــــي القــــــــانون الجنــــــــائي املغربــــــــي وجريمــــــــة الزنــــــــا فــــــــي  

ات أهمهــــــــا أن ازدواجيــــــــة الرؤيــــــــا بـــــــــين  التشــــــــريع الجنــــــــائي إلاســــــــالمي، وذلــــــــك باتبــــــــاع املــــــــنهج الوصــــــــفي واملقـــــــــارن، فتوصــــــــلنا إلــــــــى خالصــــــــ

الهويــــــــة إلاســــــــالمية للمجتمـــــــــع املغربــــــــي الــــــــذي يســـــــــتهجن فعــــــــل الزنـــــــــا ويحــــــــتم تجريمــــــــه مـــــــــن خــــــــالل جريمــــــــة الفســـــــــاد، وبــــــــين الفلســـــــــفة 

الغربيـــــــة التـــــــي تـــــــرى أن املتضـــــــرر الوحيـــــــد فـــــــي جريمـــــــة الخيانـــــــة الزوجيـــــــة هـــــــو الـــــــزوج املخـــــــدوع، وأن تنازلـــــــه عـــــــن الـــــــدعوى يضـــــــع حـــــــدا 

الخـــــــائن، قـــــــد وضـــــــع املشـــــــرع املغربـــــــي فـــــــي نـــــــوع مـــــــن التنـــــــاقض، حيـــــــث يشـــــــترك شخصـــــــان فـــــــي فعـــــــل واحـــــــد وهـــــــو الزنـــــــا  ملتابعـــــــة الـــــــزوج

فيتــــــابع أحــــــدهما لكونــــــه غيـــــــر متــــــزوج أو أن زوجــــــه لــــــم يتنـــــــازل عــــــن متابعتــــــه، فـــــــي حــــــين يفلــــــت الطــــــرف آلاخـــــــر مــــــن العقوبــــــة فقـــــــط ألن 

بإحـــــــــدى الكليـــــــــات الخمـــــــــس التـــــــــي جـــــــــاء إلاســـــــــالم  زوجـــــــــه تنـــــــــازل عـــــــــن متابعتـــــــــه، كمـــــــــا أن التســـــــــاهل مـــــــــع جريمـــــــــة مـــــــــن شـــــــــأنها املســـــــــاس

 لحفظها، أل وهي العرض، من شأنه تهديد طهارة املجتمع وأمنه واستقراره.  

 ، الفقه الجنائي إلاسالمي، العقوبة.الزنااملغربي، جريمة الخيانة الزوجية، القانون الجنائي الكلمات املفتاحية: 
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Abstract: 

 

Moral values in Muslim societies are mainly derived from Islamic law. Indeed, whether in Islamic jurisprudence or law, 

there are acts that are criminalized because of their violation of these values and morals. In this respect, marital infidelity 

is one of these crimes, because it is considered a crime that touches morals. If we dig into the Islamic criminal 

jurisprudence, we find that such crime is called adultery. is one of the Hudud crimes, meaning that its punishment is 

determined by the legislator with fixed and explicit texts from the Qur’an and Sunnah, so it is not acceptable to conciliate 

due to the fact that it is related to the right of Allah Almighty on the one hand, and the right of society on the other hand. 

However, the problem arises from the fact that the man-made laws in many Muslim societies distinguished the crime of 

marital infidelity from the crime of corruption, even though the criminal act is one (adultery), and haven’t dealt with it 

strictly, contrary to the Islamic view, which considers both crimes to be included in the concept of adultery, whether from 

a married or unmarried person. 

In this regard, this study aims at addressing the above topic by comparing the crime of marital infidelity in the Moroccan 

criminal law and the crime of adultery in Islamic criminal legislation. For this, I relied on a descriptive comparative 

approach, because suits the addressed subject. 

Based on the above, I have reached some important results, the most important of which is that the Moroccan legislator 

fell into a kind of contradiction because of its influence by Western philosophy on the one hand, and on the other hand 

because of it background derived from the Islamic identity of Moroccan society, which condemns the act of adultery and 

makes it imperative to be criminalized in all its forms and without distinction between a married person and a single 

person, unlike Western philosophy that sees the deceived husband as the only victim in the crime of marital infidelity . 

Accordingly, we find that in Moroccan law, the waiver of the case puts an end to pursue the cheating husband, as two 

people participate in one act, which is adultery, and one of them is pursued because he is not married or his wife did not 

waive the lawsuit, while the other party escapes from punishment only because the wife’s procedure. In fact, such thing 

reflects a kind of injustice in dealing with the given crime. In addition, the Moroccan law's failure to deal strictly with the 

crime of marital infidelity would affect one of the five " kulliyat” that Islam came to preserve, which is human’s honor that 

would threaten the values and morals of society as well as its security and family stability. 

Keywords: The crime of marital infidelity; the Moroccan Criminal Code; Islamic criminal jurisprudence; Adultery; 

punishment. 
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 مقدمة:

ـــل ال ــ ـــــه الفصـ ــــنص عليـ ـــا يــ ــ ـــــب مـ ــــة حسـ ـــن الدولــ ــ ـــالم ديـ ــ ـــر إلاسـ ــ ثالــــــث مــــــن الدســــــتور املغربــــــي، وعلــــــى هــــــذا ألاســــــاس يعتبـ

يــــــــــتم تجــــــــــريم العالقــــــــــات الجنســــــــــية التــــــــــي تــــــــــتم خــــــــــارج نطــــــــــاق الــــــــــزواج الشــــــــــرعي ســــــــــواء أكانــــــــــت فســــــــــادا أو اغتصــــــــــابا أو 

ـــــرع  .خيانـــــــة زوجيــــــــة، وإن كــــــــان ل يرتــــــــب عليهـــــــا نفــــــــس العقوبــــــــات التــــــــي قررتهـــــــا الشــــــــريعة إلاســــــــالمية ـــفة املشـــ ــ إل أن فلســـ

زوجيـــــــــة خاصــــــــة فــــــــي الشـــــــــق املتعلــــــــق بتوقـــــــــف املتابعــــــــة الجنائيــــــــة علـــــــــى تقــــــــديم الشـــــــــكوى فــــــــي تنــــــــاول جريمـــــــــة الخيانــــــــة ال

مـــــــن طـــــــرف زوج الجـــــــاني، تجعلهـــــــا بعيـــــــدة تمامـــــــا عـــــــن الرؤيـــــــة إلاســـــــالمية التـــــــي تعتبـــــــر أي وطء بـــــــين رجـــــــل وامـــــــرأة خـــــــارج 

يس إطـــــــار العقــــــــد الشـــــــرعي أو شــــــــبهته زنــــــــا يســـــــتوجب إقامــــــــة الحـــــــد علــــــــى الزانــــــــي، وذلـــــــك ألن الحــــــــدود حـــــــق هلل تعــــــــالى ولــــــــ

 للعباد حق في إسقاطها، ملا في ذلك من تهديد لطهارة املجتمع وأمنه واستقراره.

ـــــبق  ـــا ســ ــ ـــالل مــ ــ ـــن خــ ــ ـــرز مــ ــ ــــة  إشككككككككالية رئيسكككككككيةوتبــ ــ ــــة الخيانـ ــــنظم لجريمـــ ـــــانوني املـــ ــــنص القــ ــــطدام   الـــ ـــي اصـــ ــ ـــل فــ ــ تتمثــ

ـــيح -الزوجيـــــــــــــة املســـــــــــــتمد مـــــــــــــن القـــــــــــــانون الفرنســـــــــــــ ي ســـــــــــــابقا  ــ ــ ــ ــ ـــــذي يبــ ــ ــ ــ ـــــي الــ ــ ــ ــ ـــع الغربــ ــ ــ ــ ــ ـــــة املجتمــ ــ ــ ــ ـــتجيب لطبيعــ ــ ــ ــ ــ ـــــذي يســ ــ ــ ــ الــ

ـــاد -القـــــــات الجنســـــــية الرضـــــــائية بـــــــين الراشـــــــدين خـــــــارج إطـــــــار الـــــــزواج الع ــ ــــة الفســ ــ ـــــن جريمـ ـــــياغته عــ ــــي صــ ــ ـــف فـ ــ ، واملختلــ

 التي ينص عليها نفس القانون، بالهوية إلاسالمية للمجتمع املغربي.  

فكيـــــــــــف تعامـــــــــــل التشـــــــــــريع الجنـــــــــــائي إلاســـــــــــالمي مـــــــــــع جريمـــــــــــة الخيانـــــــــــة الزوجيـــــــــــة )زنـــــــــــا املحصـــــــــــن(؟  وكيـــــــــــف تنـــــــــــاول 

ئي املغربــــــــــي هــــــــــذه الجريمــــــــــة؟  وملــــــــــاذا ميــــــــــز القـــــــــانون الجنــــــــــائي املغربــــــــــي جريمــــــــــة الخيانــــــــــة الزوجيــــــــــة عــــــــــن القـــــــــانون الجنــــــــــا

 جريمة الفساد؟ وما هي إلاشكالت التي أفرزها هذا التمييز على مستوى الواقع؟

ـــن  ــ ــ ــ فــــــــــي الوقــــــــــوف علــــــــــى كيفيــــــــــة تنــــــــــاول كــــــــــل مــــــــــن الفقــــــــــه الجنــــــــــائي والقــــــــــانون الوضــــــــــعي  أهميككككككككككة هككككككككككذا البحككككككككككثتكمـ

ـــــا ــ ــ ـــي القـ ــ ــ ــ ـــل فـ ــ ــ ــ نون الجنــــــــــائي املغربــــــــــي لجريمــــــــــة الخيانــــــــــة الزوجيــــــــــة، هــــــــــذه الجريمــــــــــة الخطيــــــــــرة التــــــــــي تمــــــــــس إحــــــــــدى املتمثـ

الكليـــــــات الخمـــــــس التـــــــي جـــــــاء إلاســـــــالم لحفظهـــــــا أل وهـــــــي العـــــــرض، ممـــــــا يهـــــــدد طهـــــــارة ألانســـــــاب واســـــــتقرار ألاســـــــرة التـــــــي 

 هي نواة املجتمع.

 لهذا البحث: ألاهداف الرئيسيةولهذا فإن من  

 ا في إلاسالم، أركانها وشروطها، وسائل إثباتها وتأثير إلاحصان على عقوبتها.بيان مفهوم جريمة الزن -

بيـــــــــان مفهـــــــــوم جريمـــــــــة الخيانـــــــــة الزوجيــــــــــة فـــــــــي القـــــــــانون الجنـــــــــائي املغربــــــــــي، أركانهـــــــــا، مســـــــــطرة املتابعـــــــــة فيهــــــــــا،  -

 والعقوبة املقررة لها.

ــــة ال - ــ ــ ـــاد والخيانــ ــ ــ ــ ـــي الفسـ ــ ــ ــ ـــين جريمتـ ــ ــ ــ ـــز بـ ــ ــ ــ ـــــا التمييـ ــ ــ ـــي يطرحهـ ــ ــ ــ ـــكالت التـ ــ ــ ــ ـــى إلاشـ ــ ــ ــ ــــوف علـ ــ ــ زوجيــــــــــة فــــــــــي القــــــــــانون الوقــ

 الجنائي املغربي على مستوى الواقع.  
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 جريمة الزنا في الفقه الجنائي إلاسالمي.: أوال

ــــادي  ــ ــ ـــــركن املـ ــ ـــــا: الــ ــ ـــين همــ ــ ــ ـــين أساســ ــ ــ ــــوفر ركنــ ــ ـــن تـــ ــ ــ ـــــد مــ ــ ـــالمي لبــ ــ ــ ـــــه إلاســ ــ ــــي الفقــ ــ ـــا فـــ ــ ــ ـــــة الزنــ ــ ــــي جريمــ ــ ــ ـــــد فـ ــ ـــــة الحــ ــ إلقامــ

ـــــات للجريمــــــة وهــــــو الــــــوطء املحــــــرم، والــــــركن املعنــــــوي أو مــــــا يســــــمى بالقصــــــد الجنــــــائي و  ـــم إثبـ ــ ــــوطء، ثـ ـــــذا الــ ـــــد هـ ــــو تعمـ هــ

 قيام الركنين بالوسائل املقررة شرعا.

 الركن املادي لجريمة الزنا:   -1

ـــا  ــ ـــــدا وإن لواطــ ـــــاق تعمــ ـــــه باتفــ ــــه فيــ ــــك لـــ ـــــي ل ملـــ ـــــرج آدمــ ـــلم فــ ــ ــــف مســ ــــه: "وطء مكلـــ ـــــا بأنـــ ـــــل الزنــ ـــــيخ خليــ ـــــرف الشــ يعــ

ـــحاق،  ــ ــ ــ ــ ـــن إ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل بــ ــ ــ ــ ــ ــــدبر"، )خليــ ــ ــ ــ ــــة بـــ ــ ــ ــ ــ ـــان أجنبيـ ــ ــ ــ ــ ــــة 204، ص2444أو إتيــ ــ ــ ــ ـــا أن املالكيـــ ــ ــ ــ ــ ـــح هنــ ــ ــ ــ ــ يـــــــــــــرون أن الزنـــــــــــــا (، فيتضــ

يشــــــــــمل كــــــــــل وطء محــــــــــرم، ويتفــــــــــق معهــــــــــم الشــــــــــافعية والحنابلــــــــــة والشــــــــــيعة والزيديــــــــــة فيســــــــــتوي عنــــــــــدهم أن يكــــــــــون 

الـــــــوطء املحـــــــرم فـــــــي قبـــــــل أو دبـــــــر مـــــــن أنثـــــــى أو رجـــــــل، ويشـــــــاركهم فـــــــي هـــــــذا الـــــــرأي محمـــــــد وأبـــــــو يوســـــــف مـــــــن أصـــــــحاب 

ــــوية  ــ ــــي التســ ــ ــــتهم فــ ــ ـــــة. وحجــ ــ ــــي حنيفـ ــ أن الــــــــوطء فــــــــي الــــــــدبر مشــــــــارك  -كمــــــــا أوردهــــــــا الــــــــدكتور عبــــــــد القــــــــادر عــــــــودة  –أبــ

ـــــرآن  ـــن أن القـ ــ ـــال عـ ــ ــــة، فضـ ـــا دللــ ـــــت الزنـــ ـــل تحـ ــ ــــو داخـ ــــوطء املحــــــرم، فهــ ــــو الــ ـــــد وهــ ـــــذي يســــــتدعي الحـ ـــى الـ ــ ـــي املعنـ ــ ـــا فـ للزنـــ

  ســــــــوى بينهمــــــــا فقــــــــال جــــــــل شــــــــأنه، والخطــــــــاب موجــــــــه لقــــــــوم لــــــــوط: "
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ــــة  ـــــاء آلايــ ــــدبر فاح16النسـ ــــي الــ ــــوطء فــ ـــل الــ ــ ــــه .  فجعـ ــــمى بــ ـــا ســ ــ ـــــدهما بمـ ـــــمى أحـ ــــة، فسـ ـــــل فاحشــ ـــي القبـ ــ ــــوطء فـ ــــة، والــ شــ

آلاخــــــر. وخـــــــالفهم فـــــــي ذلـــــــك أبــــــو حنيفـــــــة الـــــــذي يـــــــرى أن الــــــوطء فـــــــي الـــــــدبر ل يعتبـــــــر زنــــــا ســـــــواء أكـــــــان املوطـــــــوء ذكـــــــرا أم 

أنثـــــــى. وحجتـــــــه أن إلاتيـــــــان فـــــــي القبـــــــل يســـــــمى زنـــــــا وإلاتيـــــــان فـــــــي الـــــــدبر يســـــــمى لواطـــــــا. واخـــــــتالف ألاســـــــام ي دليـــــــل علـــــــى 

ـــ ــ ــ ـــــتالف املعـ ــ اني. ولــــــــو كــــــــان اللــــــــواط زنــــــــا مــــــــا اختلــــــــف أصــــــــحاب الرســــــــول صــــــــلى هللا عليــــــــه وســــــــلم فــــــــي شــــــــأنه، فضــــــــال اخـ

ــــة  ــ ــ ـــا أن العقوبــ ــ ــ ــ ــــواط. كمـ ــ ــ ــــي اللــ ــ ــ ــــذلك فــ ــ ــ ـــــر كــ ــ ــ ـــــيس ألامـ ــ ــ ـــييع ألاولد ولـ ــ ــ ــ ـــــاب وتضـ ــ ــ ـــتباه ألانسـ ــ ــ ــ ــــى اشـ ــ ــ ــــؤدي إلــ ــ ــ ـــا يــ ــ ــ ــ ـــن أن الزنـ ــ ــ ــ عـ

ـــــرأة ـــل واملـ ــ ـــي الرجـ ــ ــــة فـ ــــب ألن الشــــــهوة املركبــ ــــو الغالــ ــــده هــ ـــا وحــ ــ ــــوده، والزنـ ــــب وجــ ـــا يغلــ ــ ـــــا ملـ ـــــرع دائمـ ـــا  تشـ ــ ــــه، أمـ ــــدعو إليــ تــ

ـــــد ــ ــــودة، د ت، مجلـــ ــ ــ ـــــادر عــ ــ ـــــد القـــ ــ ــ ــــه. )عبـ ــ ــ ــــدعو إليــ ــ ــ ـــا يــ ــ ــ ـــــل مـــ ــ ــ ـــــة املحـ ــ ــــي طبيعـــ ــ ــ ـــــيس فــ ــ ــــواط فلـــ ــ ــ ـــــرة 343-342، ص 2اللــ ــ ــ (. وثمـ

الخــــــالف فــــــي اعتبــــــار الــــــوطء فــــــي غيــــــر القبــــــل زنــــــا تنصــــــب علــــــى العقوبــــــة، هــــــل هــــــو زنــــــا يســــــتوجب الحــــــد أم أنــــــه يختلــــــف 

 عنه فيستوجب التعزير.

 القصد الجنائي:  -2

ـــــتفاد  ــ ـــــايسـ ــ ــــف الزنـ ــ ـــن تعريــ ــ الــــــــذي أوردنــــــــاه أعــــــــاله، أنــــــــه ل يكفــــــــي أن يكــــــــون الــــــــوطء محرمــــــــا لقيــــــــام الجريمــــــــة، بــــــــل  مـــ

لبــــــــــد أن يكــــــــــون الزانــــــــــي مــــــــــدركا للفعــــــــــل الــــــــــذي أقــــــــــدم عليــــــــــه، وعاملــــــــــا بحرمتــــــــــه، وذلــــــــــك يســــــــــتلزم منــــــــــه أن يكــــــــــون بالغــــــــــا 

دة عـــــــاقال، طائعـــــــا مختـــــــارا غيـــــــر مكــــــــره، وأل يكـــــــون الـــــــوطء بشـــــــبهة أو بنكـــــــاح مختلــــــــف فـــــــي فســـــــاده، وذلـــــــك طبقـــــــا للقاعــــــــ

الفقهيــــــــة " تــــــــدرأ الحــــــــدود بالشــــــــبهات"، "فــــــــال حــــــــد علــــــــى مــــــــن وطــــــــ  امــــــــرأة يظنهــــــــا زوجتــــــــه، إل أن يكــــــــون كذبــــــــه واضــــــــحا 

بإتيانـــــــه الصـــــــغيرة وامرأتـــــــه أجـــــــوز، أو الســـــــمينة وامرأتـــــــه نحيفـــــــة، فإنـــــــه يحـــــــد ول يقبـــــــل ادعـــــــاء الغلـــــــط لبعـــــــد الشـــــــبهة". 

 (.644، ص0)الصادق الغرياني، د.ت، الجزء 
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وســــــــــائل إلاثبـــــــــــات املقــــــــــررة شـــــــــــرعا إلثبـــــــــــات الزنــــــــــا باتفـــــــــــاق أئمــــــــــة املـــــــــــذاهب همـــــــــــا إلاقــــــــــرار والشـــــــــــهادة. وزاد املالكيـــــــــــة 

رَِّهْت على الوطء.  
ْ
ك

ُ
 ظهور الحمل عند غير ذات زوج أو سيد إل إذا ثبت أنها أ

ـــا ا ــ ــ ــ ـــلم  ، فاألصــــــــــل فيــــــــــه ورود أحاديــــــــــث كثيــــــــــرة صــــــــــحيحة أقــــــــــام فيهــــــــــا الرســــــــــول صــــــــــلى هللاإلقككككككككككرارفأمـ ــ ــ ــ ــــه وسـ ــ ــ عليــ

الحــــــــد علــــــــى أشــــــــخاص أقــــــــروا بارتكــــــــاب جريمــــــــة الزنــــــــا، منهــــــــا أن النبــــــــي صــــــــلى هللا عليــــــــه وســــــــلم رجــــــــم مــــــــاعزا والغامديــــــــة 

ـــديث 6824بإقرارهمــــــــــا )البخــــــــــاري حــــــــــديث  ــ ــ ــ ـــلم حـ ــ ــ ــ ــــــــــُد يــــــــــا 1616و 1614( و )مسـ
ْ
غ

ُ
(، وقولــــــــــه صــــــــــلى هللا عليــــــــــه وســــــــــلم: " أ

ـــــــــــــْيس إلـــــــــــــى امـــــــــــــرأة هـــــــــــــذا فـــــــــــــإن اعترفـــــــــــــت فارجمهـــــــــــــا"، )البخـــــــــــــاري حـــــــــــــديث
َ
ن
ُ
ـــديث 6829 أ ــ ــ ــ ــ ـــلم حــ ــ ــ ــ ــ (. 1618و 1619( و )مســ

واختلـــــــــــف الفقهـــــــــــاء فـــــــــــي عـــــــــــدد إلاقـــــــــــرار الكـــــــــــافي فـــــــــــي وجـــــــــــوب الحـــــــــــد، فقـــــــــــال املالكيـــــــــــة والشـــــــــــافعية: يثبـــــــــــت بـــــــــــإقراره مـــــــــــرة 

ـــــرة  ــ ــ ـــــ ي املــ ــ ــ ـــا يقتضــ ــ ــ ــ ــــدد، وعمومهــ ــ ــ ــ ـــــر العـ ــ ــ ـــا ذكــ ــ ــ ــ ـــــيس فيهــ ــ ــ ـــا ولــ ــ ــ ــ ــــدم ذكرهــ ــ ــ ــ ــــي تقـ ــ ــ ــ ــــوص التـ ــ ــ ــ ــــواهر النصـ ــ ــ ــ ـــــتدلين بظـ ــ ــ ــــدة، مســ ــ ــ ــ واحـ

عنــــــــه" فــــــــإن اعترفــــــــت فارجمهــــــــا". فــــــــي حــــــــين ذهــــــــب الحنفيــــــــة  الواحــــــــدة، والتصــــــــريح ظــــــــاهر فــــــــي حــــــــديث أنــــــــيس رضــــــــ ي هللا

والحنابلــــــــة إلــــــــى وجــــــــوب تكــــــــرار إلاقــــــــرار أربــــــــع مــــــــرات مســــــــتدلين فــــــــي ذلــــــــك بأحاديــــــــث جــــــــاء فيهــــــــا أن رســــــــول هللا صــــــــلى هللا 

عليـــــــه وســــــــلم كـــــــان ُيعــــــــرض بوجهــــــــه عمـــــــن جــــــــاء معترفــــــــا علـــــــى نفســــــــه بارتكــــــــاب الزنـــــــا حتــــــــى كــــــــرر الاعتـــــــراف أربــــــــع مــــــــرات، 

اه أبــــــو هريــــــرة، قــــــال: " أتــــــى رجــــــل مــــــن املســــــلمين رســــــول هللا صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم وهــــــو فــــــي كمــــــا فــــــي الحــــــديث الــــــذي رو 

املســــــجد، فنــــــاداه، فقــــــال: يــــــا رســــــول هللا، إنــــــي زنيــــــت، فــــــأعرض عنــــــه، فتنحــــــى تلقــــــاء وجهــــــه، فقــــــال لــــــه: يــــــا رســــــول هللا، 

َنــــــى ذلــــــك عليــــــه أربــــــع مــــــرات، فلمــــــا شــــــهد علــــــى نفســــــه أربــــــع شــــــهادات،
َ
دعــــــاه رســــــول  إنــــــي زنيــــــت، فــــــأعرض عنــــــه، حتــــــى ث

ـــــــــَك جنــــــــون؟"، قـــــــــال: ل، قـــــــــال: "فهــــــــل أحصـــــــــنت؟"، قـــــــــال: نعــــــــم، فقـــــــــال رســـــــــول  بِّ
َ
هللا صــــــــلى هللا عليـــــــــه وســــــــلم فقـــــــــال: " أ

ـــديث 4291هللا صــــــــــلى هللا عليــــــــــه وســــــــــلم:" اذهبــــــــــوا بــــــــــه فــــــــــارجموه". )البخــــــــــاري حــــــــــديث  ــ ــ ــ ـــلم حـ ــ ــ ــ ـــق 1611(، و)مسـ ــ ــ ــ (. واتفـ

ـــــرار جمهـــــــــور الفقهـــــــــاء مـــــــــن الحنفيـــــــــة والشـــــــــافعية والحنابلـــــــــة وفــــــــــي املشـــــــــهور ع ــ ـــــن إلاقـــ ــ ــــوع عــ ــ ــ ــــى أن الرجـ ــ ــ ـــة علـ ــ ــ ـــــد املالكيــ ــ نــ

يســــــــقط الحـــــــــد، وفــــــــي قـــــــــول للمالكيـــــــــة يقبــــــــل الرجـــــــــوع الـــــــــذي فيــــــــه شـــــــــبهة، أمـــــــــا الرجــــــــوع الـــــــــذي لغيـــــــــر شــــــــبهة فـــــــــال يقبـــــــــل. 

 (.020-018، ص 6، الجزء2449)محمد بشير الشقفة: 

ـــا  ــ ـــال، الشكككككككهادةوأمـ ــ ــــلمين خـــــــالف بـــــــين أهـــــــل العلــــــم أن لبـــــــد إلثبـــــــات الزنـــــــا مـــــــن شــــــهادة أربعـــــــة رجـــــــال، عـــــــدول  فــ ، مســـ

مــــــن ســــــورة النــــــور:" والــــــذين يرمــــــون املحصــــــنات  0وذلــــــك لــــــورود آيــــــات صــــــريحة علــــــى ذلــــــك، وهــــــي قولــــــه تعــــــالى فــــــي آلايــــــة 

مــــــــــن ســــــــــورة النــــــــــور:" لــــــــــول جــــــــــاءوا عليــــــــــه بأربعــــــــــة  13ثــــــــــم لــــــــــم يــــــــــأتوا بأربعــــــــــة شــــــــــهداء"، وقولــــــــــه جــــــــــل جاللــــــــــه فــــــــــي آلايــــــــــة 

ــــة  ــ ــ ـــي آلايــ ــ ــ ــ ــــه فـ ــ ــ ـــهداء"، وقولــ ــ ــ ــ ــــيهن مــــــــــن ســــــــــورة النســــــــــاء:" والالتــــــــــي يــــــــــأتين ال 14شـ ــ ــ ـــهدوا علــ ــ ــ ــ ـــــائكم فاستشـ ــ ــ ـــن نسـ ــ ــ ــ ـــــة مـ ــ ــ فاحشـ

أربعــــــــــة شــــــــــهداء"،   قــــــــــال القرطبــــــــــي رحمــــــــــه هللا: ولبــــــــــد أن يكــــــــــون الشــــــــــهود ذكــــــــــورا  لقولــــــــــه تعــــــــــالى" مــــــــــنكم"، ول خــــــــــالف 

ـــي،  ــ ــ ـــم. )القرطبـ ــ ـــــذا أعظـــ ــ ــــة، وهـ ــ ــــوع والرجعــ ــ ــــي البيــ ــ ــــة فــ ــ ـــــرط العدالــ ــ ـــــالى شـ ـــــدول، ألن هللا تعـــ ــ ــــوا عـ ــ ــــة، وأن يكونــ ــ ـــين ألامــ ــ ــــه بـــ ــ فيــ

 (  80، ص4، الجزء1160

 شهادة الشهود ألاربعة تفصيل كثير واختالف بين الفقهاء، نلخص أهم ما جاء فيه فيما يلي: وفي صحة

ــــت  - ــ ــ ــ ــــي وقـ ــ ــ ــ ـــهادة فـ ــ ــ ــ ــــــهود ألداء الشــ ــ ــ ـــع الشـ ــ ــ ــ ــــة، فيجتمــ ــ ــ ــ ــــة والحنفيـ ــ ــ ــ ـــــد املالكيـ ــ ــ ــــك عنــ ــ ــ ــ ـــهادة، وذلـ ــ ــ ــ ــــس الشــ ــ ــ ــ ـــاد مجلـ ــ ــ ــ اتحــ

ون واحـــــــــد، ويســــــــــتدعى الواحــــــــــد تلــــــــــو آلاخــــــــــر. أمـــــــــا الشــــــــــافعية فــــــــــال يشــــــــــترطون اتحــــــــــاد املجلـــــــــس. واختلفــــــــــوا فــــــــــي جــــــــــواز كــــــــــ
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الــــــزوج مــــــن الشــــــهود ألاربعــــــة فــــــي شــــــهادة الزنــــــا علــــــى زوجتــــــه، فقــــــال املالكيــــــة بجــــــواز ذلــــــك ألن الــــــزوج يلحقــــــه العــــــار مــــــن 

هـــــــــذا ألامـــــــــر، خصوصـــــــــا إذا كـــــــــان لـــــــــه منهـــــــــا أولد، فـــــــــال يكـــــــــون متهمـــــــــا فـــــــــي أداء الشـــــــــهادة، وخـــــــــالفهم فـــــــــي ذلـــــــــك الحنفيـــــــــة 

زنـــــــــا علــــــــــى زوجتـــــــــه ألنــــــــــه مـــــــــتهم فــــــــــي أداء هــــــــــذه والشـــــــــافعية والحنابلــــــــــة، فقـــــــــالوا: ل يجــــــــــوز شـــــــــهادة الــــــــــزوج مـــــــــع شــــــــــهود ال

 ( 61-66، ص4، الجزء2443الشهادة.   )عبد الرحمان الجزيري:

اتحــــــــاد املشــــــــهود بــــــــه: أن يــــــــروا جميعــــــــا فــــــــي وقــــــــت واحــــــــد، فيتفقــــــــون علــــــــى وصــــــــف متحــــــــد فــــــــي املكــــــــان والزمــــــــان   -

ـــن وألاوصــــــــــاف، ويشــــــــــهدوا بــــــــــاليقين والتثبــــــــــت والعيــــــــــان أنهــــــــــم رأوه أدخــــــــــل فرجــــــــــه فــــــــــي فرجهــــــــــا كــــــــــاملرود فــــــــــ ــ ــ ــ ـــــة عـ ــ ــ ي املكحلـ

 (403-402، ص6، الجزء2449طواعية واختيار من غير استكراه. )محمد بشير الشقفة: 

َب املشـــــــــهود عليـــــــــه بالزنـــــــــا، كـــــــــأن يكـــــــــون ممـــــــــن ل يتصـــــــــور منـــــــــه الـــــــــوطء كـــــــــاملجبوب )مقطـــــــــوع الـــــــــذكر   - ِّ
 
ـــــــــذ

َ
أل ُيك

 والخصيتين( لنعدام آلالة.

 حد.أن يبقى الشهود على شهادتهم إلى حين إقامة ال  -

الحنفية عدم التقادم في شهادة الزنا وهي شهر على رؤية زنا املشهود عليه، ألن السكوت مدة التقادم وزاد  -

(، كما اشترطوا 014، ص2دليل على الضغينة ل على الرغبة في احقاق الحق أو الستر. )عبد القادر عودة: دت، املجلد

بهة، ويكون ذلك بالنطق أي الخطاب والعبارة دون الكتابة أن يكون املشهود عليه بالزنا قادرا على رد الدعوى بادعاء الش

 (.406، ص6، الجزء2449وإلاشارة. )محمد بشير الشقفة: 

، أو كانت متزوجة بصبي لم يبلغ الحلم أو بمجبوب، ظهور الحمل في امرأة ال زوج لها وال سيدوقد اعتبر املالكية 

َدت ألقل من ستة أشهر قرين
َ
َول

َ
ا ف

ً
غ ة على الزنا، وعليها الحد إذا كانت مقيمة غير غريبة، إل أن تظهر عليها أو تزوجت َبالِّ

أمارات إلاكراه؛ بأن تأتي مستغيثة، أو صارخة، أو جاءت يسيل دمها عند الواقعة، أو عاينت البينة اغتصابها فال تحد 

ل فإن ادع
َ
ْسأ

ُ
رَِّهْت، أو ُوطئت بشبهة، لثبوت إلاكراه. وخالفهم في ذلك أبو حنيفة والشافعي وأحمد، فقالوا: ت

ْ
ك

ُ
ت أنها أ

 (.     032، ص6، الجزء2449أو لم تعترف بالزنا لم تحد. )محمد بشير الشقفة: 

 عقوبة الزنا: -2

النصوص الشرعية عن ثالث عقوبات لجريمة الزنا، فنص القرآن الكريم على عقوبة الجلد، ونصت السنة  تحدثت

(. وتتقرر العقوبة بحسب حال الجاني، فهو إما أن يكون محصنا )متزوجا(، النبوية على عقوبتي الرجم والتغريب )النفي

وإما أن يكون غير محصن. فشدد الشرع العقوبة على املحصن فأوصلها إلى القتل رجما، ألن الزواج سبيل لتصريف 

ه نه قد تغلبالشهوة، لذلك أغلق دونه باب الحرام حفظا لألنساب، وصيانة لألعراض. وخفف العقوبة على البكر أل 

الشهوة فيضعف أمام الحرام، فربط الشرع بين اللذة التي يتحصلها من الزنا وألالم الذي يلحقه من الجلد، فتنقطع 

 شهيته لتلك الشهوة املحرمة كلما تذكر ألالم الذي لحقه منها. وفيما يلي تفصيل عقوبة الزنا بحسب حال الزاني:

أن عقوبة الزاني املحصن هي الرجم، أي القتل رميا بالحجارة وما أشبهها.  : اتفق الفقهاء علىعقوبة الزاني املحصن

ومستندهم في ذلك قول الرسول صلى هللا عليه وسلم وفعله. فمن قوله صلى هللا عليه وسلم:" الشيخ والشيخة إذا 

رجم ماعزا والغامدية (، ومن فعله أنه صلى هللا عليه وسلم 1611زنيا فارجموهما البتة نكال من هللا"، )مسلم حديث

(، وأقام الخلفاء الراشدون من بعده حد الرجم 1616و 1614)مسلم حديث ( و6824بإقرارهما )البخاري حديث 
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باإلجماع من غير نكير من واحد منهم، وعلى هذا أجمعت ألامة. وعلى هذا جمهور الفقهاء، ويرى الظاهرية الجمع بين 

ن القرآن الذي جعل الجلد عقوبة أساسية للزنا والرجم الذي أقرته السنة. الجلد والرجم، وحجتهم في ذلك الجمع بي

 (.384، ص2: دت، املجلد)عبد القادر عودة

ويتحقق إلاحصان بشروط، منها ما اتفق عليها ألائمة، ومنها ما اختلفوا فيها. فالشروط املتفق عليها هي الحرية؛ البلوغ؛ 

ه بعقد صحيح؛ وأن يكون دخل بها ووطئها في حالة جاز فيها الوطء )عدم العقل؛ أن يكون متزوجا بامرأة محصنة مثل

الوطء في الدبر أو الحيض مثال( وهما على صفة إلاحصان. واختلف الفقهاء في شرط إلاسالم، فقال الحنفية واملالكية 

 (.46-44، ص4ء، الجز2443عبد الرحمان الجزيري:أنه شرط في إلاحصان، وقال الشافعية والحنابلة ليس بشرط. )

ومما تجدر إلاشارة إليه أنه ل يجب بقاء النكاح لبقاء إلاحصان، فلو نكح في عمره مرة ثم طلق وبقي مجردا وزنى رجم. 

(، إل أن طائفة من الفقهاء املتأخرين خالف هذا 226، ص2ه، الجزء1029-1040)املوسوعة الفقهية الكويتية، من 

النظر العميق ل نجد نصا صريحا يقرر أن املرأة املطلقة تعتبر محصنة، وكذلك الرأي، فقال الشيخ أبو زهرة:" عند 

(، وقال الشيخ محمد رشيد رضا:" 12الرجل الذي ماتت عنه زوجته أو طلقها يعتبر محصنا"، )أبو زهرة، د ت، ص

 ة، وكذا دون عقابفاملعقول املوافق لنظام الفطرة هو أن يكون عقاب الثيب التي تأتي الفاحشة دون عقاب املتزوج

 (      21، ص4، املجلد1114البكر أو مثله في ألاشد". )محمد رشيد رضا، 

الفقهاء على أن البكرين الحرين العاقلين املسلمين إذا زنيا فعلى كل واحد منهما الجلد مائة  اتفق: املحصن غير عقوبة 

عبد الرحمان جلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"، )من سورة النور:" الزانية والزاني فا 2جلدة لقوله تعالى في آلاية 

 (.48، ص4، الجزء2443الجزيري:

واختلفوا في التغريب مع الجلد، فقال الحنفية ل تغريب أصال، وقال الشافعي: لبد من التغريب مع الجلد لكل زاٍن 

 (.211، ص0ء، الجز2440ذكرا كان أو أنثى، وقال مالك: يغرب الرجل ول تغرب املرأة. )ابن رشد، 

ومن رحمة هذا الدين وعدله، تأخير الجلد عن املريض حتى يشفى، والحامل حتى تضع حملها، وعدم الجلد في الحر 

الشديد أو في البرد الشديد، بل يؤخر حتى يعتدل الجو. أما الرجم فيؤخر على الحامل فقط حتى تضع حملها وتفطم 

 د املرأة الغامدية.  ولدها كما فعل النبي صلى هللا عليه وسلم في ح

 جريمة الخيانة الزوجية في القانون الجنائي املغربي.: ثانيا   

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب على أنه:"  من القانون الجنائي 201الفصل ينص 

 وجية أو الزوج املجني عليه.جريمة الخيانة الزوجية، وال تجوز املتابعة في هذه الحالة إال بناء على شكوى من الز 

غير أنه في حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب اململكة، فإنه يمكن للنيابة العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة 

 "الزوج آلاخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة

تابعة أو تحريك الدعوى انطالقا من الفصل أعاله، سنقف على أركان جريمة الخيانة الزوجية، ثم على قيود امل

 العمومية في هذه الجريمة، ونختم بأدلة إلاثبات والعقوبة املقررة لها.
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 أركان جريمة الخيانة الزوجية: -1

املذكور أعاله، ماهية العالقة بين الرجل واملرأة والتي تشكل جريمة الخيانة  011لم يعرف الفصل  الركن املادي:

قبله، الذي يصف الفعل املادي الذي يشكل جريمة الفساد، مادام أن الفرق  014الزوجية، مما يحيلنا على الفصل 

كل عالقة جنسية :" 014بين الجريمتين هو أن الفاعلين في جريمة الفساد يكونان غير متزوجين. فقد جاء في الفصل 

القة الجنسية ينصرف "، وإن كان مفهوم العبين رجل وامرأة ال تربط بينهما عالقة الزوجية تكون جريمة الفساد...

إلى املواقعة الطبيعية بين الرجل واملرأة، إل أنه بشكل أوسع يشمل كذلك العالقة الشاذة، "ألن العلة من التجريم 

قائمة، تكمن في إباحة املرأة جسدها ليؤتى من أي مكان، وفي رجل استحل الحرمات وتمتع في غير حالل، حيث والحالة 

   .(212، ص2413ن قبل أو دبر". )عبد الواحد العلمي، هذه يستوي أن يكون الوطء م

لقيام جريمة الخيانة الزوجية لبد من توفر صفة الزوجية، أي أن أحد الطرفين أو كالهما  قيام العالقة الزوجية:

ر ممتزوجا فعال أو حكما، كاملطلقة طالقا رجعيا متى ارتكب الفعل أثناء العدة. وجدير بالذكر أن "عقد الزواج يست

، 2، الجزء1186منتجا آلثاره خالل فترة املنازعة القضائية حتى يصدر الحكم النهائي بالطالق". )أحمد الخمليش ي، 

 (.244ص

يتحقق القصد الجنائي بتوافر الادراك والاختيار، إضافة إلى عدم الجهل بالرابطة الزوجية. فإذا انعدم : القصد الجنائي

ريمة ل تقوم، كما ل تقوم إذا انعدم الادراك كأن يكون الفاعل مصابا بخلل عقلي عنصر إلارادة نتيجة إكراه فإن الج

أو في حالة سكر غير اختياري أو في حالة تخدير أو تنويم، أما إذا كان تناول املخدر أو السكر اختياريا فاملسؤولية تبقى 

فيما يخص الجهل بالرابطة املغربي.  و  من القانون الجنائي 139قائمة ول ينتفي به القصد الجنائي عمال بالفصل 

إل أنه متصور في حالت نادرة   !!جهل الشخص كونه متزوجاي إذ كيفأمر مستبعد على مستوى الواقع، الزوجية فهو 

 كأن يوجد نزاع بشأن عقد الزواج فيصدر حكم بثبوت الزوجية ولم يبلغ إلى الجاني عند ارتكابه للجريمة.

 قيود املتابعة: -2

يانة الزوجية من الجرائم التي ل تملك فيها النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية، وذلك طبقا للفقرة تعد الخ

من القانون الجنائي الذي اشترط تقدم الزوجة أو الزوج املجني عليه بشكوى يطلب فيها املتابعة.  011ألاولى من الفصل

الجهة املختصة بتلقيها، فيمكن أن تكون على شكل محرر  وإذ أن املشرع لم يحدد شكال معينا لتقديم الشكاية ول 

مكتوب وموقع من طرف الزوج، أو شفهيا لدى مصالح ألامن أو النيابة العامة. ويبقى تقديم الشكاية مقبول إلى أن 

  تنتهي فترة التقادم على ارتكاب الجريمة وهي خمس سنوات.

لتي يكون فيها أحد الزوجين غائبا خارج املغرب، فحينئذ يمكن وقد استثنت الفقرة الثانية من نفس الفصل الحالة ا

 للنيابة العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج آلاخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة. 

وكما أن املشرع جعل للزوج املجني عليه وحده الحق في تحريك الدعوى العمومية في جريمة الخيانة الزوجية عن 

من القانون  012ديم شكوى ضد الجاني، فإنه جعل تنازله عن شكايته ممكنا في أي وقت، وذلك طبقا للفصل طريق تق

الجنائي الذي ينص على أن التنازل عن الشكاية يضع حدا ملتابعة الزوج أو الزوجة املشتكى بها، وإذا وقع هذا التنازل 
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بمعنى أن   الصادر ضد الزوج أو الزوجة املحكوم عليها. بعد صدور حكم غير قابل للطعن، فإنه يضع حدا آلثار الحكم

 املشرع أعطاه حق العفو وأسقط حق الدولة في العقاب.

وملا كانت جريمة الخيانة الزوجية من جرائم الصفة، بمعنى أنها ل تتحقق إل بتوفر صفة الزواج، فإن القانون 

حين يطلق على الطرف الثاني اسم الشريك. فإذا كان كال الجنائي يحاكم أحد طرفي الجريمة بصفته فاعال أصليا. في 

الشخصين متزوجين فيحاكمان باعتبارهما طرفا أصليا في الجريمة التي اعتدي بها على حقوق الزوجية، وكذلك شريكا 

ل  من القانون الجنائي، 012في الجريمة التي اقترفها الطرف الثاني في حق زوجه. وطبقا للفقرة ألاخيرة من الفصل 

 يستفيد مشارك الزوجة ول مشاركة الزوج مطلقا من التنازل.

 أدلة إلاثبات: -0

محضر رسمي يحرره من القانون الجنائي ثالثة أدلة إلثبات جريمة الخيانة الزوجية، وهي:  013حدد الفصل 

اعتراف و ، أهماعتراف مكتوب تضمنته مكاتب أو أوراق صادرة عن املت، أو ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس

 .  قضائي

: إذا أوالمن قانون املسطرة الجنائية حالت التلبس بصفة حصرية وهي: " 46وقد حدد املشرع من خالل املادة 

: إذا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ثانياضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها؛ 

جد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حامال أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك : إذا و ثالثاارتكابها؛ 

يعد بمثابة تلبس بجناية أو جنحة، ارتكاب جريمة  –في الفعل إلاجرامي، أو وجد عليه أثر أو عالمات تثبت هذه املشاركة 

ة إذا التمس مالك أو ساكن منزل من النيابة داخل منزل في ظروف غير الظروف املنصوص عليها في الفقرات السابق

العامة أو من ضابط للشرطة القضائية معاينتها".  ومن خالل ما سبق يتبين أن التلبس بجريمة الخيانة الزوجية أو 

بجريمة الفساد ل يثبت بشهادة الشهود، ولو كان الجاني مطاردا بصياح الجمهور، بل لبد أن يكون ضابط الشرطة هو 

اين تنفيذ ألافعال املادية للجريمة أو ضبط الجاني إثر إنجاز الفعل أو حامال لعالمات أو آثار تثبت ارتكابه للفعل. الذي ع

فيقوم بتحرير محضر يضمنه الوقائع التي عاينها، ولقاض ي املوضوع السلطة التقديرية في تحديد مدى ارتكاب الفعل 

 الوقائع الواردة في املحضر. من عدمه بعد إلاحاطة بمالبسات الجريمة من خالل

ويتمثل الاعتراف الكتابي في املكاتيب وألاوراق الصادرة عن املتهم، وذلك كالرسائل املتبادلة بين الطرفين إذا تضمنت 

اعترافا صريحا أو ضمنيا بوقوع جريمة الخيانة الزوجية، إضافة إلى الخطابات واملذكرات الشخصية التي يكتبها بخط 

ة أو بخط يد غيره شريطة أن تكون موقعة بيده، والصور الفتوغرافية التي يحتفظ بها املتهمين...، شرط يده، أو باآلل

أن يكون محصال عليها بطرق قانونية. أما الاعتراف املحرر من لدن الضابطة القضائية فيجب أن يكون موقعا عليه من 

ما أكده قرار ملحكمة النقض جاء فيه:" الاعتراف طرف صاحبه ليصلح أن يكون حجة إلثبات الخيانة الزوجية، وهذا 

املحرر من لدن الضابطة القضائية واملوقع عليه من طرف صاحبه ينزل بمنزلة اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة 

(. 02940، امللف الجنحي رقم: 11/41/1198عن املتهم في ميدان إثبات الخيانة الزوجية أو املشاركة"، )قرار صادر بتاريخ 

وبما أن املشرع نص على الاعتراف الكتابي فذلك يعني أن الاعتراف الشفوي الذي يصرح به الشخص أمام الضابطة 

القضائية أو أمام الغير غير مقبول في إثبات الخيانة الزوجية، ولو قام هذا ألاخير بتسجيله. وتجدر إلاشارة إلى أن "اعتراف 
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ابطة القضائية ل يسري على شريكه، ألن هذا الاعتراف بالنسبة للشريك مجرد املتهم بالخيانة الزوجية في محضر الض

 بتصرف(.    204-200، ص2، الجزء 1186قرينة، والقرائن ل تصلح إلثبات جريمة الخيانة الزوجية"، )أحمد الخمليش ي، 

ادر عنه ضائي هو الاعتراف الصوالاعتراف بصفة عامة هو إقرار املتهم على نفسه بالتهمة املسندة إليه، والاعتراف الق

في الجلسة العمومية، وهو من أقوى ألادلة التي تعتمدها املحكمة في امليدان الجنائي، وذلك متى كان واضحا وصريحا 

ل غموض فيه، منصبا على وقائع جريمة الخيانة الزوجية، ولم يثبت من وقائع القضية أو مستنداتها عدم صدق املتهم 

في النهاية يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها كامل الصالحية في تقييم النازلة وتكوين قناعاتها في اعترافه، ألنه 

 حسب ظروف ووقائع الجريمة.    

وفي ختام هذه الفقرة، لبد من إلاشارة إلى أن املشرع املغربي لم يلتزم باملبدأ العام املتعلق بحرية إلاثبات في املادة 

إلاثبات في جريمتي الفساد والخيانة الزوجية بالوسائل املذكورة أعاله، بالتالي ل تقبل شهادة الشهود  الجنائية، بل قيد

(، كما ل تلتفت املحكمة إلى محاضر 0/941الذين عاينوا حالة التلبس بالخيانة الزوجية، )قرار محكمة النقض، عدد 

ا ه الغير أمامها أو على استنتاجاتها أو املعلومات التي استقتهالشرطة التي ل تعتمد على املعاينة وتقتصر على ما يدلي ب

(. ويهدف املشرع من خالل هذا 231، ص2، الجزء 1186من تحرياتها الخاصة أو من الشهود. )أحمد الخمليش ي، 

 التضييق في وسائل إثبات هذه الجريمة قدر املستطاع إلى الحفاظ على كيان ألاسرة وتحصينها من التشتت. 

 وبة:العق -0

إذا ثبتت جريمة الخيانة الزوجية واستوفت ركنيها املادي واملعنوي، فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، 

من القانون الجنائي. ونشير إلى أن جريمة الخيانة الزوجية تعتبر عذرا مخففا للعقوبة في جرائم القتل  011طبقا للفصل 

ن ضد آلاخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بالجريمة، وذلك طبقا للفصل والضرب والجرح الذي يرتكبه أحد الزوجي

 من القانون الجنائي.        018

إلاشكاالت التي يطرحها التمييز بين جريمتي الفساد والخيانة الزوجية في القانون الجنائي املغربي : ثالثا

  على مستوى الواقع.  

الذي جاء فيه:" كل عالقة جنسية بين رجل  014زنا( من خالل الفصل يجرم القانون الجنائي املغربي الفساد )ال

وامرأة ل تربط بينهما عالقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة"، وذلك 

من الثوابت م(، حتى أصبح 684انسجاما مع الهوية الدينية للمجتمع املغربي الذي يدين باإلسالم لقرون عديدة )منذ 

 املنصوص عليها في دستوره، فالفصل الثالث من الدستور ينص على أن إلاسالم دين الدولة.  

وعلى الرغم من أن املشرع املغربي لم يستمد من الفقه إلاسالمي شيئا في صياغته للنص القانوني املجرم للزنا، ل 

ريم نفسها تعكس إرادة املجتمع الذي يستهجن من حيث وسائل إلاثبات ول من حيث العقوبة، إل أن فكرة التج

الفاحشة ويحط من قيمة من يقترفها. لكن القيود التي وضعها القانون على إثباتها والعقوبة املقررة لها لم تفلح في 

ة يإيقاف استشرائها في املجتمع، وازدياد أعداد ألاطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج، حتى باتت بعض التيارات الفكر 

تدعوا إلى رفع التجريم عن العالقات الجنسية الرضائية بين الراشدين خارج إطار الزواج. وهنا يتضح لنا جليا أن هللا 

 32تعالى الذي خلق الانسان واستخلفه في ألارض، هو أعلم بما يصلح له ويصلحه، وهو الذي قال جل في عاله في آلاية 
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كان فاحشة وساء سبيال"، وقد رأى الناس عيانا ما يؤدي إليه شيوع الفواحش  من سورة إلاسراء:" ول تقربوا الزنا إنه

في املجتمع من مشاكل عويصة كانتشار ألامراض الفتاكة، واختالط ألانساب، وضياع الحقوق. فالزنا من جرائم الحدود 

اختالف املذاهب الفقهية كما  على-التي قرر لها الشرع عقوبة محددة إلى يوم القيامة، وهي الجلد أو الجلد مع التغرب 

بالنسبة للزاني البكر وذلك في قوله تعالى في آلاية الثانية من سورة النور:" الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد  -رأينا سابقا 

منهما مائة جلدة"، وجاءت السنة القولية والفعلية لرسول إلاسالم صلى هللا عليه وسلم لتقرر عقوبة الرجم بالنسبة 

اني املحصن، وأقام الخلفاء الراشدون من بعده حد الرجم باإلجماع من غير نكير من واحد منهم، وعلى هذا أجمعت للز 

 ألامة.  

وملا قررت القوانين الوضعية لكثير من الدول إلاسالمية نقل جريمة الزنا إلى الجرائم التي يحق فيها التعزير لولي 

تهدت في صياغة ألاحكام املنظمة لها، وذلك ألسباب منها انخراط هذه الدول ألامر، وسماها بعضهم بجريمة الفساد، واج

في املنظومة الدولية التي وضعت مفاهيم حقوق الانسان وفق فهومهم البشرية، فإن القانون الجنائي املغربي تعامل مع 

سالم الذي يرى أن زنا جريمة زنا املحصن والتي سماها جريمة الخيانة الزوجية بفلسفة بعيدة تماما عن فلسفة إلا 

املحصن أشد شناعة من زنا البكر، لذا شدد عليه العقوبة. فاملشرع املغربي اعتبر أن الخيانة الزوجية شأن يهم الزوجين 

فقط دون باقي أفراد املجتمع، فقيد حرية النيابة العامة في املتابعة بضرورة ورود شكاية من الزوج أو الزوجة املجني 

تنازل عن هذه الشكاية مانعا من السير في الدعوى العمومية إلى نهايتها ومن تنفيذ الحكم بالعقاب، عليها، وجعل ال

وذلك حفاظا على كيان ألاسرة، ومنعا للفضيحة، وهذا أقرب لفلسفة الفقه الجنائي الغربي سابقا، قبل أن تتراجع 

(، وفرنسا )ألغت 1114نوفمبر 23صادر بتاريخ بعض الدول عن هذا التجريم كإسبانيا )القانون الجنائي إلاسباني ال

، واكتفت بالجزاء املدني في حالة وقوع الزنا من متزوج، إذ يحق 1194من قانون العقوبات منذ سنة  331-339املواد 

للمجني عليه طلب التطليق والتعويض عبر القضاء املدني(. فهذه الازدواجية في التعامل مع جريمة الزنا تطرح مشاكل 

 مستوى الواقع منها:على 

إن متابعة الجاني في جريمة الفساد على أساس أنه انتهك حق املجتمع، وأخل بالنظام العام، ومنع النيابة  -

العامة من متابعة الجاني في جريمة الخيانة الزوجية من تلقاء نفسها وإنما بناء على شكوى الزوج املجني عليه، مع أن 

سوءا في الحالة الثانية، فيه انتهاك واضح ملبدأ العدالة، ويشكل خرقا للمساواة الفعل واحد، بل تكون عواقبه أشد 

أمام القانون. ويظهر هذا إلاجحاف بشكل أوضح في الحالة التي يضبط فيها شخصين متلبسين بالزنا، أحدهما متزوج 

 الفعل. وآلاخر غير متزوج، فيتم اعتقال ألاعزب ويطلق سراح املتزوج مع أنهما مشتركان في نفس

نظرا لطبيعة مجتمعنا، فإن الامتناع عن تقديم شكوى ضد الزوج الخائن، أو التنازل عنها بعد تقديمها، ل  -

يتم في كثير من ألاحيان من منطلق إلارادة الحرة للزوج املجني عليه، بل يكون نتيجة ضغوطات كثيرة من املجتمع 

د معيل لألولد في حال  جن الزوج، وأحيانا أخرى يكون التنازل وألاسرة، كالحياء أو الخوف من الفضيحة، أو عدم وجو 

عن الشكاية مقابل تنازل الطرف آلاخر عن مستحقاته في الطالق أو الحضانة بعد وساطة ومفاوضات عائلية قبل 

غاء بالنطق بالحكم. بل وثبت من خالل بعض امللفات أن تقييد املتابعة بالشكاية يكون غطاء للتستر على محترفي ال

 لإلفالت من العقاب.
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من القانون الجنائي قد قيد متابعة الزوج املرتكب لجريمة  011على الرغم من أن املشرع من خالل الفصل  -

الخيانة الزوجية بتقديم شكوى من الزوج املجني عليه، إل أنه على مستوى الواقع نتساءل عن الحالة التي يكون فيها 

إمكانية متابعة الزوج آلاخر بتهمة املشاركة في الجريمة بناء على الشكاية التي يتقدم  طرفي الجريمة متزوجين، فهل هناك

بها زوج الطرف ألاول؟ ففي هذا الصدد جاء في قرار ملحكمة النقض ما يلي:" يشترط ملتابعة الزوج بالخيانة الزوجية 

مهما  الجريمة، فال يشترط فيه تقديم الشكايةتقديم شكاية من طرف الزوج املجني عليه، أما املتابعة باملشاركة في هذه 

(، وعبارة "مهما كانت صفة هذا املشارك" تفيد أن الحكم 1181يناير  21، بتاريخ 29كانت صفة هذا املشارك". )قرار عدد

ينصرف إلى املتزوج وألاعزب على حد سواء. وقد يكون مستند هذا التوجه هو عدم تحديد صفة املشارك في الفقرة 

التي جاء فيها:" ول يستفيد مشارك الزوجة ول مشاركة الزوج من هذا التنازل"، فاملشرع نفسه  012ة من الفصل ألاخير 

استعمل لفظ "مشارك" على الاطالق، وهو ما يؤكده قرار آخر ملحكمة النقض جاء فيه:" ل تستلزم إدانة الزوج من 

 (. 1198نونبر  1، بتاريخ 2344خر". )قرار عدد أجل املشاركة في الخيانة الزوجية وجود شكاية الزوج آلا 

من القانون الجنائي  121إن إطالق تسمية املشارك على الطرف آلاخر في جريمة الخيانة الزوجية يتنافى مع الفصل 

الذي اعتبر أن املشارك في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أمر بها أو حرض عليها أو قدم 

اعدة لتنفيذها مع العلم بذلك، في حين أن الطرفان فاعالن أصليان في العالقة الجنسية، فكيف يتابع شخص غير مس

متزوج بتهمة املشاركة في جريمة الخيانة الزوجية رغم عدم علمه بأن الطرف آلاخر مرتبط بعقد زواج من شخص آخر، 

يرتكبون جريمة الزنا من العزاب ليس الطعن في شرف الزوج فهنا ينتفي القصد الجنائي، فغالبا  ما تكون غاية الذين 

املجني عليه وخيانته مع شريك حياته، وإنما يكون غرضهم متعة جنسية عابرة، خاصة أن كثيرا من ألازواج والزوجات 

 الذين يرتكبون جريمة الخيانة يخفون حقيقة زواجهم. فالشريعة إلاسالمية نفسها تفرق بين وضعية املحصن وغير 

 املحصن ول تجعلهما في كفة واحدة.   

 خاتمة:

تعد جريمة الزنا من الجرائم الخطيرة املهددة ألمن وسالمة واستقرار ألاسرة واملجتمع، ألنها تمس ألاعراض، وتؤدي 

إلى اختالط ألانساب وضياع الحقوق، وانتشار ألامراض الفتاكة. ولهذا حرمتها جميع الشرائع السماوية، ووضع لها 

رع الحنيف عقوبة محددة بنصوص قطعية الثبوت والدللة، لتبقى سارية إلى يوم القيامة، ألن شيوع الزنا يشكل الش

تهديدا على املجتمعات في كل زمان ومكان، وهذه العقوبات الصارمة كفيلة على ألاقل بالحد من استشرائها إن لم تصل 

تطبيق الشريعة إلاسالمية في الظرفية الحالية ليس أمرا منطقيا،  إلى درجة استئصالها بالكلية. لكن يبدو أن الدعوة إلى

أمام هيمنة الغرب على العالم، وذلك بتحكمه في القوانين الداخلية للدول من خالل الاتفاقيات الدولية املختلفة، والتي 

التالي الانسان وحريته، وب يفرض عليها الانخراط فيها واخضاع قوانينها الداخلية لها، ليشهد لها أنها دول تحترم حقوق 

 تنال رضاه. فال يسعنا والحال هذه إل أن نقترح ما يلي:
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رفع الامتياز الذي يعطى لألزواج الذين يقترفون جريمة الخيانة الزوجية، وعدم قصر الحق فيها على الزوج  -

تابعة . لذلك ندعو إلى رفع قيد املاملجني عليه، فالزنا انتهاك لحق هللا تعالى، ويؤذي شعور املجتمع، ويمس النظام العام

عن النيابة العامة وتمكينها من متابعة كل من ثبت في حقه قيامه بعالقة جنسية غير شرعية تلقائيا، ودون توقيفها 

 على الشكاية التي يتقدم بها الزوج أو الزوجة املجني عليها.  

تزوجا أو عازبا، مع تشديدها على املتزوج، تطبيق العقوبة على كل من ثبت اقترافه لجريمة الزنا سواء كان م -

وذلك تحقيقا ملبدأ العدالة واملساواة أمام القانون، وعدم ايقاف سير الدعوى العمومية أو العقوبة بعد تنازل الزوجة 

أو الزوج املجني عليه، ألن حقوق هللا تعالى ل تقبل الاسقاط أو الصلح. مع تمكين الزوج املتضرر من طلب التطليق 

 املطالبة بتعويض مدني ملا لحقه من عار من جريمة شريك حياته.و 

توسيع طرق ووسائل إثبات جريمة الخيانة الزوجية، وعدم قصرها على املحضر الرسمي الذي يحرره أحد     -

ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس، أو اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن املتهم أو اعتراف قضائي. 

 يجب السماح بإثباتها بجميع وسائل إلاثبات املقررة في املادة الجنائية بما في ذلك شهادة الشهود.     بل

الرفع من العقوبة املقررة لكل من جريمتي الفساد والخيانة الزوجية، لتتناسب مع بشاعة فعل الزنا، الذي  -

 فة والحياء التي لطاملا تزينت بها املجتمعاتيشكل خطورة على املجتمع، وينسف قيم الفضيلة وألاخالق والستر والع

 املسلمة، وتميزت بها عن املجتمعات ألاخرى.

عدم التسوية في العقوبة بين العازب واملتزوج في الحالة التي يقترف فيها الطرفان جريمة الزنا، ألنهما فاعالن  -

 أصليان، فيعاقب العازب بتهمة الفساد، واملتزوج بتهمة الخيانة الزوجية.

وفي الختام أدعو املجتمعات املسلمة إلى الاهتمام بتربية النشء تربية دينية تقوم على أساس استحضار الرقابة 

الالهية في السر والعن، وغرس قيم الشرف والستر، والعفة والحياء، والغيرة على املحارم وألاعراض في نفوسهم. 

          ، ودوام أمنه واستقراره.   ليساهموا بشكل فعال في طهارة مجتمعهم وسالمته من الفتن

 قائمة املراجع:

 القرآن الكريم. (1

 .بيروت –أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )دت(: صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي  (2

(: بداية املجتهد ونهاية املقتصد، 2440أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )ابن رشد الحفيد( ) (3

 ، دار الحديث القاهرة.0جزءال

(: الجامع ألحكام القرآن، تحقيق أحمد البردوني 1160أبو عبد هللا محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي ) (0

 القاهرة. –، الطبعة الثانية، دار الكتب املصرية 4وابراهيم أطفيش، الجزء

-الطبعة الثانية، مكتبة املعارف، 2(: شرح القسم الخاص من القانون الجنائي، الجزء 1186أحمد الخمليش ي ) (4

 الرباط.

 ، مؤسسة الريان.0الصادق الغرياني )دت(: مدونة الفقه املالكي وأدلته، الجزء (6

 مكة املكرمة. -القاض ي عبد الوهاب البغدادي )دت(: املعونة على مذهب عالم املدينة، املكتبة التجارية (9

 الكويت. –بعة الثانية، دار السالسل ه(، الط1029ه إلى 1040املوسوعة الفقهية الكويتية )من  (8
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 القاهرة.-جاد، الطبعة ألاولى، دار الحديث(: مختصر خليل، تحقيق أحمد 2444خليل بن ا حاق ) (1

 بيروت. –، دار الكاتب العربي 2عبد القادر عودة )دت(: التشريع الجنائي إلاسالمي مقارنا بالوضعي، املجلد (14

 –املذاهب ألاربعة، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية بيروت  (: الفقه على2443عبد الرحمان الجزيري ) (11

 لبنان.

(: شرح القانون الجنائي املغربي القسم الخاص، الطبعة السادسة، مطبعة النجاح 2413عبد الواحد العلمي ) (12

 الدار البيضاء. –الجديدة 

 القاهرة. -عربيمحمد أبو زهرة )دت(: الجريمة والعقوبة في الفقه إلاسالمي، دار الفكر ال (13

 دمشق. –، الطبعة ألاولى، دار القلم 6(: الفقه املالكي في ثوبه الجديد، الجزء 2449محمد بشير الشقفة ) (10

 ه(: صحيح البخاري، الطبعة ألاولى، دار طوق النجاة.1022محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي ) (14

 لكتاب.(: تفسير املنار، الهيئة املصرية العامة ل1114محمد رشيد رضا ) (16
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 الجريمة السياسية في الفقه إلاسالمي والقوانين الوضعية

 "دراسة مقارنة في املفهوم واملعاملة العقابية"

Political crime in Islamic jurisprudence and positive laws 

"comparative study in the concept and punitive treatment" 
 سوريةط.د.محمد جاسم الفرج/ جامعة حلب/ 

Muhammad Jassim Al-Faraj/ University of Aleppo/ Syria 

 

 :ملخص

تعد الجريمة السياسية من الجرائم التي تثير إشكاليات متعددة، ومن هذه إلاشكاليات مفهوم هذه الجريمة واختالف هذا املفهوم بين 

أخرى، كما أن النظرة للمجرم السياس ي اختلفت بين  املاض ي والحاضر من جهة، وبين الشريعة إلاسالمية والقانون الوضعي من جهة

القوانين الوضعية القديمة والقوانين حديثة العهد، فبينما كانت مواجهة الجريمة السياسية تتم بفرض أقس ى العقوبات على فاعلها، 

ائي، ا مقارنة مع املجرم الجنفإن التشريعات الحديثة باتت تخفف من العقاب على املجرم السياس ي وتتساهل معه وتمنحه بعض املزاي

أما الشريعة إلاسالمية فإنها عرفت من الجريمة السياسية "جريمة البغي" وهي الخروج على الحاكم، فوضع الفقه إلاسالمي نظرية 

من حيث  ةمتكاملة ملفهوم هذه الجريمة وشروطها وأركانها، ومعاملة البغاة بشكل تفصيلي، وقد ناقشنا في هذا البحث الجريمة السياسي

مفهومها واملعاملة الجنائية للمجرم السياس ي بشكل مقارن بين القوانين الوضعية والشريعة إلاسالمية، بغاية صياغة مفهوم لهذه 

الجريمة وتحديد املبادئ العامة ملعاملة املجرم السياس ي، وقد اقتصرت الدراسة على دراسة بعض القوانين الوضعية العربية وألاوربية 

 الفقهية لرجال القانون والفقه إلاسالمي.وآلاراء 

 الخروج عن الحاكم. ،جريمة البغي ، مجرم،جريمة سياسيةالكلمات املفتاحية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Democratic Arab Center 

For Strategic, Political & Economic Studies                       

 في القوانين الوضعية
ً
 الفقه الجنائي مقارنا

 

- 46 
- 

Abstract: 

. Political crime raises many legal issues, among these issues is the concept of political crime, and the difference between 

this concept in the past and the present on the one hand, and between Islamic law and secular laws on the other hand، 

Dealing with a political criminal differed between the old positive laws and recent laws, While the political crime was 

confronted with the imposition of the harshest penalties on the perpetrator, modern legislation eases the punishment for 

the political criminal. 

Islamic law defines political crime within narrow limits, which is the crime of overpowering others, So, Islamic 

jurisprudence introduced an integrated theory for the concept, conditions and elements of this crime, and the detailed 

treatment of criminals. 

In this research, we discussed the political crime (the concept and the criminal treatment of the political criminal) in the 

man-made laws and Islamic law, with the aim of formulating a concept for this crime and identifying the general principles 

for the treatment of the political criminal. 

Keywords: political crime,  political criminal ,  the crime empowering others 
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 مقدمة: 

ز التشريعات الجنائية الوضعية املجرمين السياسيين عن غيرهم من املجرمين بمعاملة خاصة سواء من حيث  تمي 

أو املعاملة العقابية، إل أن هذا التمييز لم تعرفه التشريعات الوضعية إل في العصور الحديثة، فالجريمة العقوبة 

ذ أن وجدت السلطة وجدت معها الجريمة السياسية نتيجة وجود السياسية ليست جريمة حديثة العهد، إذ أنه من

ز املجرم السياس ي عن املجرم العادي، بل على العكس من  معارضة للسلطة الحاكمة، إل أن التشريعات لم تكن تمي 

في ف عاملة عقابية قاسية أشد من تلك املعاملة التي يتعرض لها املجرم العادي،ملذلك كان املجرم السياس ي يتعرض 

دوافع و الغالب كان مصير املجرم السياس ي هو املوت، إذ لم يكن ينظر له على أنه صاحب هدف نبيل، وبواعث شريفه، 

 بين ألامس واليوم، إل رفيعة، 
ً
 للمصلحة العامة، فالنظرة للمجرم السياس ي اختلفت كثيرا

ً
وأنه يرتكب جريمته تحقيقا

معهم، فالتسامح مع املجرم السياس ي يجعله التام حالة التسامح ل صلتأن هذه النظرة الخاصة للمجرم السياس ي ل 

ول شك أن الشريعة إلاسالمية تعرضت للجريمة السياسية واملجرم السياس ي، فالشريعة ، فقط يحظى بمعاملة خاصة

مت الجرائم لثالثة أقسام وضعت قواعد عامة للمساءلة ا ة لجنائيإلاسالمية التي وضعت نظرية عامة للجريمة، وقس 

وقواعد خاصة لكل جريمة، وقد عرفت الشريعة إلاسالمية من الجرائم السياسية جريمة البغي، وهي جريمة الخروج 

على الحاكم، ولذلك سوف ندرس في هذا البحث الجريمة السياسية في الشريعة إلاسالمية والقوانين الوضعية دراسة 

 ياس ي.مقارنة من حيث مفهوم الجريمة ومعاملة املجرم الس

 مشكلة البحث وتساؤالته:

فهذا يعني أنه ل بد من وجود معيار للمجرم السياس ي معاملة خاصة تختلف عن معاملة املجرم العادي،  هطاملا أن

مية وإذا كانت الشريعة إلاسال  ومن ثم وضع تعريف للجريمة السياسية، ،ةالجريمة العاديعن السياسية لتمييز الجريمة 

وأنها وضعت مبادئ عامة الثة أقسام )جرائم الحدود، وجرائم الدية والقصاص، وجرائم التعزير(، تقسم الجرائم إلى ث

للمسؤولية الجنائية ومبادئ وقواعد خاصة لكل جريمة على حدة، فإنها ل بد وأن تعرضت للجريمة السياسية بشكل 

يتم  الجريمة العادية، وكيف ها وبينييز بينما هو معيار التمو ، أو بآخر، فكيف عرف الفقه إلاسالمي الجريمة السياسية

 ، وما هو وجه الاختالف بين الشريعة إلاسالمية والقوانين الوضعية في هذا الصدد؟نمعاملة املجرمين السياسيي

 أهمية البحث

تعتبر الجريمة السياسية من الجرائم التي تقع في كل زمان وفي كل مكان، فال يوجد عصر من العصور إل وعرف 

عارضين السياسيين، وطاملا أن املجرم السياس ي اختلفت معاملته بين زمن وآخر، وبين نظام قانوني وآخر، فإنه من امل

ألاهمية معرفة مفهوم الجريمة السياسية ومعيار التمييز بينها وبين الجريمة العادية، كما أن أهمية هذا البحث ترتبط 

اعتبار أن املنظومة التشريعية إلاسالمية هي املصدر الرئيس ي لبعض بدراسة هذه الجريمة في الشريعة إلاسالمية على 

التشريعات العربية، أو أحد مصادر التشريع في بعض تشريعات الدول العربية ألاخرى، عالوة على أن املقارنة بين ألانظمة 

مثل  ة ألاخرى، ومن ثم فإنالقانونية املختلفة تبين بوضوح مزايا وعيوب كل نظام قانوني مقارنة مع ألانظمة القانوني

 هذه ألابحاث قد تكون أحد املراجع التي يمكن الرجوع إليها إلعداد مشاريع القوانين من قبل املختصين.
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 :أهداف البحث

 يهدف هذا البحث إلى ما يلي:

ت بغاية ابيان مفهوم الجريمة السياسية في الفقه والتشريع، ومحاولة بيان مزايا أو أوجه القصور في هذه التعريف

 وضع مفهوم للجريمة السياسية.

الوقوف على املعاملة الجنائية للمجرم السياس ي في العصور القديمة والحديثة، وفي الشريعة إلاسالمية، من خالل 

 إجمال جوانب هذه املعاملة في كل من ألانظمة القانونية الوضعية والشريعة إلاسالمية.

 :منهج البحث

هذا املوضوع على املنهج الوصفي، حيث تم توصيف املشكلة ودراستها لستخراج النتائج، اعتمد الباحث في دراسته ل

كما تم الاعتماد على املنهج التاريخي من خالل دراسة موضوع البحث في ألادوار التاريخية بما يخدم املوضوع ويوصلنا 

هج املقارن، ولتحقيق هذه الغرض درسنا لتقييم املوضوع في الوقت الراهن، كما اعتمدنا إضافة لهذين املنهجين املن

 املوضوع بشكل مقارن بين القوانين الوضعية ذاتها وبين هذه القوانين والشريعة إلاسالمية.

 :حدود البحث وخطته

تقتصر دراسة الجريمة السياسية في هذا البحث على جانبين، ألاول هو بحث مفهوم الجريمة السياسية، والثاني 

ة للمجرم السياس ي، وستكون الدراسة في هذين الجانبين مقارنة بين الشريعة إلاسالمية والقوانين هو املعاملة الجنائي

الوضعية، ولن يتجاوز البحث إلى املحاور ألاخرى في الجريمة السياسية كدراسة أركان هذه الجريمة، أو شروط قيامها، 

ل يحتاج ألبحاث متعددة ل سيما عند دراسة ألن البحث في كل جوانب الجريمة السياسية ل يستوعبه بحث واحد ب

هذه الجريمة بشكل مقارن وبشكل خاص مع الشريعة إلاسالمية إذ أن دراسة آلاراء الفقهية وتشعباتها يضيق عنه هذا 

 البحث، وقد تم تقسيم هذا البحث ملبحثين:

 .إلاطار املفاهيمي للجريمة السياسية :املبحث ألاول 

 .للمجرمين السياسيين الجنائية املعاملة: املبحث الثاني 

 املبحث ألاول: إلاطار املفاهيمي للجريمة السياسية  

، ذلك أن هذا املصطلح كغيره من املصطلحات ليس 
ً
يقتض ي منا البحث في الجريمة السياسية أن نحدد مفهومها أول

بت  اسية، في الغالب تعريف الجريمة السيمحل اتفاق بين الفقهاء في كثير من ألاحيان، كما أن التشريعات الجنائية تجن 

املطلب إلاسالمي )الفقه وبناء عليه، سنحدد مفهوم الجريمة السياسية في التشريعات الوضعية )املطلب ألاول(، وفي 

 الثاني(.

 املطلب ألاول: مفهوم الجريمة السياسية في القانون الوضعي

مر بالنسبة للتشريعات الجنائية، فبعض هذه لم يتفق الفقه على تعريف محدد للجريمة السياسية، وكذا ألا 

عها، و هذه الجريمة بحسب الدافع إليها أو بحسب موض عر فالتشريعات أغفلت تعريف الجريمة السياسية، وبعضها 

وحتى نلم بالتعريفات الفقهية والتشريعية للجريمة السياسية سنستعرض املذهبين الشخص ي واملوضوعي في تعريف 

 ، ومن ثم التعريفات الفقهية والتشريعية التي تستند ألحد هذين املذهبين أو لكليهما.الجريمة السياسية
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 الفرع ألاول: املذاهب الفقهية في تعريف الجريمة السياسية

، وآلاخر (1) الجريمة أو الباعث علىيتنازع تعريف الجريمة السياسية مذهبين أحدهما شخص ي يرتكز على الدافع 

 ع الحق محل الاعتداء في الجريمة.موضوعي يرتكز على موضو 

: املذهب الشخص ي
ً
 أوال

 
ً
 للدافع إليها، وبناء عليه إذا كان الدافع للجريمة سياسيا

ً
يذهب بعض الفقهاء إلى تعريف الجريمة السياسية استنادا

ر افع لعتباكانت الجريمة سياسية، فإن كان الدافع غير ذلك فالجريمة من الجرائم العادية، ويجد الاعتماد على الد

الجريمة سياسية أم عادية مبرره في النظرة إلى املجرم السياس ي، فهذا ألاخير ل يرتكب جريمته بدوافع دنيئة أو أنانية، 

بل إن دوافعه من ارتكاب جريمته هي دوافع نبيلة شريفه يقصد منها تحقيق مصلحة ملجموع فئات الشعب وليس 

ض ي أن يعامل معاملة خاصة تختلف عن مرتكبي جرائم السرقة أو مصلحة شخصية خاصة به، وهذا يقتتحقيق ل

الاحتيال أو الاعتداء على سالمة ألاشخاص، وبناء عليه فإن الفعل ذاته قد يعد جريمة سياسية تارة وجريمة عادية 

 من قبل جهة خارجية مقابل املال لتارة أخرى، فلو قام شخص بالدعوة 
ً
دف فإن هتغيير نظام الحكم في دولته مدفوعا

الفاعل في هذه الحال هو هدف أناني دنيء ينفي عن فعله الصفة السياسية، بينما لو قام ذات الشخص بذات الدعوة 

 من 
ً
يمانه بضرورة تغيير نظام الحكم في دولته نتيجة فساد هذا النظام وتقاعسه في تأدية واجباته إولكن انطالقا

تعر ض هذا املذهب لالنتقاد باعتباره ل يضع ضابط دقيق للجريمة  الوطنية، فإن فعله يعد جريمة سياسية، ولذلك 

 للتمييز بين الجريمة العادية والجريمة  ،السياسية ألنه يختلف من شخص آلخر
ً
 ثابتا

ً
ول يمكن أن يكون معيارا

ع من معيار الجريمة السياسية حيث أن الاعتماد على مع هالسياسية، كما يعاب على هذا املعيار أن دي يار الدافع يؤ يوس 

د لجريمة الدافع إليها سياس ي،  ةلعتبار الجرائم العادي  فقط ألنها تمه 
ً
التي تالزم جريمة سياسية هي جريمة سياسية أيضا

كما لو نشبت ثورة في دولة ما لجتثاث نظام الحكم فيها ورافقها أو سبقها جرائم قتل وحرق للممتلكات، فهذه الجرائم 

سياسية هي باألصل جريمة عادية ولكن إذا أخذنا بمعيار الدافع فإنها تعد جرائم سياسية، كما يعاب املالزمة للجريمة ال

على معيار الدافع بأنه معيار يصعب التثبت منه باعتباره أمر نفس ي وقد يرافقه دوافع أخرى في ذات الوقت مما يصعب 

 .(2)استجالؤه

                                                           
لباعث، وأنهما يأتيان بمعنى يرى البعض آلاخر أنه الدافع ل يختلف عن احين يرى بعض الفقهاء أن الدافع يختلف عن الباعث، في  - )1(

 من الدافع والباعث عن القصد الجرمي، وألاصل أن القوانين ل تعتد بالدافع أو الباعث ول 
ً
اصطالحي واحد، وبطبيعة الحال يختلف كال

 في التجريم، ول أثر له على العقوبة إل استثناء، انظر 
ً
مة للقصد الجنائي، دار (، النظرية العا2446د. محمود نجيب حسني ) تعتبره عنصرا

(، ألاحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة إلاسالمية 1119د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي ) ،243النهضة العربية، القاهرة، ص

عارف، (، قانون العقوبات القسم العام، منشأة امل1113، وكذلك د. محمد زكي أبو عامر )343والقانون، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 

 .  261إلاسكندرية، ص
، وانظر كذلك د. عبد هللا محمد هنانو 123، الجامعة الافتراضية السورية، دمشق، ص1(، قانون العقوبات العام 2418انظر د. عبود السراج ) - (2)

 وما بعد. 92بي الحقوقية، بيروت، ص ، منشورات الحل1(، الجريمة السياسية في الشريعة إلاسالمية والقوانين العربية والقانون الدولي، ط2416)
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 لهذا املعيار يتم تعريف الجريمة السيا
ً
سية بأنها "الجريمة التي يكون الباعث إليها والغرض الوحيد فيها واستنادا

 .(1)تغيير النظام السياس ي وتبديله أو قلبه"

واملالحظ على هذا التعريف أنه قصر الدافع في الجريمة السياسية على تغيير النظام السياس ي، وقد ل يكون الدافع 

ية، كما لو كان الدافع ليس قلب نظام الحكم أو تغييره، بل إلى الجريمة السياسية كذلك ومع ذلك تعد جريمة سياس

وضع دستور جديد للبالد، أو تراجع النظام الحاكم عن معاهدة كان قد وقعها مع دولة معادية، فالجريمة في هذه 

 للدافع في تحديد مفهوم الجريمة السي
ً
سية، األامثلة ل تهدف لقلب نظام الحكم ومع ذلك تعد جريمة سياسية استنادا

 في اطار املذهب الشخص ي لو أنه عر ف الجريمة السياسية بأنها الجريمة التي يتم 
ً
ولذلك فإن هذا التعريف يكون مقبول

فها البعض بأنها "الجريمة التي يقصد من ورائها تغيير الوضع السياس ي في الدولة" ، (2)ارتكابها بدوافع سياسية، وقد عر 

من سابقه إذ أنه استند للدافع وهو دافع سياس ي، واستند ملوضوع الجريمة وهو وبتقديرنا أن هذا التعريف أفضل 

تغيير الوضع السياس ي في الدولة دون أن يقصر ذلك على النظام السياس ي، فعبارة الوضع السياس ي تشمل كل ما له 

 عالقة بالنظام السياس ي وأجهزة الدولة السياسية.

: املذهب املوضوعي
ً
 ثانيا

فإن الفقه ينظر للجريمة السياسية من زاوية الحق املعتدى عليه، أو الحق محل الحماية  حسب هذا املذهب

الجنائية، فإذا كان من الحقوق السياسية فالجريمة سياسية، وإذا كان من الحقوق غير السياسية كانت الجريمة من 

 الاعتداء عليها جريمة سياسية، وماهي زمرة الجرائم العادية ل السياسية، وملعرفة ماهي الحقوق السياسية التي يشكل

 يقض ي 
ً
 عاما

ً
الحقوق التي ل تعد سياسية ومن ثم فإن الاعتداء عليها ل يشكل جريمة سياسية، فقد وضع الفقه معيارا

ق بنظام الدولة السياس ي، أو على حق من حقوق الدولة بافتراضها سلطة 
 
بأن الاعتداء يشكل جريمة سياسية إذا تعل

ي هذين الفرضين تكون الجريمة سياسية، أما إذا وقع الاعتداء على حق من حقوق الدولة بوصفها سلطة سياسية، فف

 لذلك عر ف البعض الجريمة السياسية بأنها "الجريمة املقصودة املقترفة (3)إدارية فالجريمة تعد جريمة عادية
ً
، واستنادا

فها البعض بأنها ضد كيان الدولة وأمنها والواقعة على رئيس الحكومة أو عل ى حقوق املواطن السياسية"، كما عر 

 .(4)"الجريمة التي تفض ي على وجه الحصر إلى تقويض النظام السياس ي أو تعديله أو إلاخالل به"

وبتقديرنا أن املعيار املوضوعي غير كافي بمفرده لتعريف الجريمة السياسية، فالحق املعتدي عليه قد يكون من 

، كما الحقوق السياسية، وق
ً
د يكون الاعتداء على الدولة باعتبارها سلطة سياسية إل أن الدافع قد ل يكون سياسيا

 من الخارج، فإذا كان كذلك فليس ثمة داٍع ملعاملته معاملة املجرم السياس ي لنتفاء العلة من 
ً
لو كان الفاعل مدفوعا

                                                           
 عن صالح أبو بكر، ) - (1)

ً
(، الجريمة السياسية في الفقه إلاسالمي والقوانين الوضعية دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة 2444 – 2440نقال

 .94الجزائر، ص
العراقي املعاصر، مجلة لرك للفلسفة واللسانيات والعلوم ( ، الجريمة السياسية وانعكاساتها على املجتمع 2424د. حمدان رمضان محمد ) - )2(

 . 112، ص38، العدد 3الاجتماعية، املجلد 

 .120د. عبود السراج، املرجع السابق، ص - (3)
 وما بعد. 94انظر هذه التعريفات وغيرها د. عبد هللا محمد هنانو، املرجع السابق، ص - (4)
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تستند كما أسلفنا لألهداف والبواعث النبيلة  معاملة املجرم السياس ي معاملة خاصة، إذ أن هذه املعاملة الخاصة

 لغيره من مرتكبي الجرائم التي تسوقهم إليها دوافع دنيئة.
ً
 لديه خالفا

وقد حاول بعض الفقهاء وضع معايير مختلفة إل أن هذه املعايير كما سنالحظ تستند إلى أحد املذهبين الشخص ي 

ة سياسية إل إذا كانت تمس بأمن الدولة الداخلي، أما إذا كانت من أو املوضوعي، فنجد الفقيه شيراخ ل يعتبر الجريم

، واملالحظ على هذا التحديد أنه يستند (1)الجرائم املاسة بأمن الدولة الخارجي فال يمكن أن تعتبر جريمة سياسية

ضييق عمل على تللمعيار املوضوعي باعتباره ينظر ملوضوع الحق املعتدى عليه وليس للدوافع أو البواعث، ولكنه ي

الجريمة السياسية من خالل قصرها على ألافعال املاسة بأمن الدولة الداخلي ومن ثم يخرج عن نطاقها الجرائم التي 

 للمعيارين الشخص ي واملوضوعي )املعيار املزدوج أو 
ً
فها استنادا تمس بأمن الدولة الخارجي،  كما حاول البعض أن يعر 

فها البعض بأنها "الجريمة التي تقترف بدافع سياس ي، وتستهدف تعديل أو تبديل املختلط(، وبناء على املعيار ا ملزدوج عر 

نظام الحكم أو جهازه، وتشمل جميع ألافعال التي يقوم بها أعداء النظام السياس ي للدولة، سواء من جهة الخارج 

لعمل على تبديل شكل حكومتها أو نظام كالعتداء على استقاللها أو سيادتها أو سالمة أراضيها، أو من جهة الداخل كا

، فهذا التعريف يعتبر الجريمة سياسية إذا كانت من جرائم أمن الدولة (2)سلطتها العامة أو حقوق أفرادها السياسية"

الداخلي أو الخارجي إذا وقعت بدافع سياس ي؛ أي أن التعريف يعتمد على الدافع وعلى طبيعة الحق املعتدى عليه في 

 ذات الوقت.

وبتقديرنا أن وضع تعريف دقيق للجريمة السياسية بالستناد ألحد املذهبين مسألة تكاد تكون مستحيلة لألسباب 

 التالية:

ل لحقيقته  – 1 أن الاعتماد على الدافع في تحديد طبيعة الجريمة مسألة فيها نظر، لصعوبة إثبات الدافع والتوص 

قد يستخدم الدافع كذريعة يدعي بها فاعل الجريمة لالستفادة من باعتباره مسألة نفسية يصعب التعر ف عليها، و 

 املعاملة الخاصة للمجرم السياسية.

إن الاقتصار على تعريف الجريمة السياسية على املذهب املوضوعي والاعتماد على طبيعة الحق املعتدى عليه  – 2

ل جميع ال جرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي لعتبارها سياسية أمر غير ممكن، إذ أن هذا املعيار سيحو 

لجرائم سياسية، وهذه مسألة ل تنسجم مع الواقع إذ أن الكثير من الجرائم التي ترتكب اعتداًء على أمن الدولة الداخلي 

 سس.لتجأو الخارجي ل تعد في حقيقتها جرائم سياسية، ول يمكن اعتبارها كذلك، كما هو الحال في جرائم الخيانة وا

 الفرع الثاني: موقف التشريعات من تعريف الجريمة السياسية

بت بعض التشريعات تعريف  معظم التشريعات تتجنب التعريفات وتترك هذه املهمة للفقه والقضاء، وقد تجن 

فت الجريمة السياسية، التش يع ر الجريمة السياسية، في حين قامت تشريعات أخرى بتعريفها، ومن التشريعات التي عر 

فها التشريع املصري، وألاردني، والعراقي،  السوري، واللبناني، والليبي، وألاملاني، وإلايطالي، ومن التشريعات التي لم تعر 

 والتونس ي، وسوف نتعرض لبعض التعاريف التشريعية للجريمة السياسية فيما يلي.

                                                           
 .24السياسية وضوابطها، مطابع فتى العرب، دمشق، صد. محمد الفاضل )د.ت(، الجريمة  - (1)
  .239، مطبعة جامعة دمشق، ص1(، موجز القانون الجزائي، ج1163د. عدنان الخطيب ) - (2)
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: في التشريعات ألاوربية 
ً
 أوال

بية هما، التشريع الجنائي إلايطالي والتشريع الفرنس ي، وهذين التشريعين سنتطرق لنموذجين من التشريعات ألاور 

 يعتبران من مصادر التشريعات الجنائية العربية.

فالتشريع الجنائي إلايطالي تأثر بال شك بالنظرية الوضعية في السياسية الجنائية والتي يعد أقطابها من الفقهاء 

دئ في مجال املسؤولية الجنائية ومنها، مبدأ الحتمية ورفض مبدأ حرية الطليان، وقد نادت هذه النظرية بعدة مبا

الاختيار الذي نادت به املدارس الفقهية التي سبقتها، ومن نتائج دراسات هذه النظرية توجيه ألانظار إلى شخصية املجرم 

ز على الجريمة وتهمل شخصية املجرم، ومن أقطاب هذه النظرية
 
 الفقيه رافائيل غاروفالو  بعد أن كانت الدراسات ترك

ز بين نوعين من الجرائم، وهي الجريمة الطبيعية والجريمة املصطنعة، والجريمة الطبيعية لدى غاروفالو هي  الذي مي 

ألافعال التي تتعارض مع عاطفتي الشفقة وألامانة وتتفق جميع الشعوب على تجريمها في كل زمان ومكان، أما الجريمة 

 لذلك تعد الجريمة السياسية حسب املصطنعة فهي أفعال 
ً
يجرمها املشرع لعتبارات تتعلق بتنظيم املجتمع، وتبعا

تصنيف غاروفالو من الجرائم املصطنعة، ولكن هذه الجرائم تنتزع عنها الصفة الاصطناعية إذا تعارضت مع عاطفتي 

 
ً
ف املشرع إلايطالي الجريمة السياسية في املادة ، وقد عر  (1)الشفقة وألامانة كجرائم الخيانة ولو كان الباعث إليها سياسيا

 من قانون العقوبات بأنها: 8

"الجريمة التي تمس املصالح السياسية للدولة أو حقوق املواطن السياسية، وكذلك تعد جريمة سياسية الجريمة 

 بواعث سياسية"
ً
 أو جزئيا

ً
 .(2)املحددة في القانون العام والتي أوحت بها كليا

تقراء هذا التعريف نالحظ أن املشرع إلايطالي أخذ في تحديد مفهوم الجريمة السياسية بمعيار ومن خالل اس

مختلط، حيث يعتبر الجريمة سياسية إذا كان موضوعها املساس بمصالح الدولة السياسية أو حقوق املواطن 

اس ي محض أو جزئي، وبتقديرنا السياسية، وكذلك إذا كان الباعث على الجريمة باعث سياس ي سواء كان هذا الباعث سي

أن القصد من الباعث السياس ي الجزئي  في هذه الحالة هو الجريمة املختلطة أو املالزمة للجريمة السياسية، إذ ل يمكن 

تعتبرها معظم التشريعات من الجرائم  -أي الجرائم املختلطة  -تجزئة الباعث بل يمكن أن يتعدد، وهذه الجرائم 

 السياسية.

فرنسا فلم يظهر التمييز بين الجريمة السياسية والعادية ومن ثم التمييز بين املجرم السياس ي والعادي ومعاملة أما في 

، إذ أنه من بعد هذا الدستور تتالت التشريعات أو التعديالت 1834املجرم السياس ي معاملة لينة إل بعد صدور دستور 

قرت عقوبات خاصة تتميز عن على التشريعات القائمة فيما يخص إلاجرام السياس ي
ُ
قرت الجريمة السياسية، وأ

ُ
، فأ

عقوبات الجرائم العادية حيث أصبحت العقوبات على سلسلتين )سلسلة العقوبات الخاصة بالجرائم العادية، وسلسلة 

 والجريمة، إل أن التشريع الفرنس ي رغم هذا التمييز بين الجريمة السياسية (3)العقوبات الخاصة بالجرائم السياسية(

فها كما هو الحال في التشريعات التي تتجنب التعريفات وتترك هذه املهمة للفقه والقضاء.  العادية لم يعر 

                                                           
 وما بعد، وانظر ذات املرجع بخصوص تصنيف غاروفالو للجريمة 13انظر في املدرسة الوضعية إلايطالية د. عبود السراج، املرجع السابق، ص-( 1)

 .10حاشية ص
 عن صالح أبو بكر، املرجع السابق، ص  - (2)

ً
 .92نقال

 وما بعد. 213انظر صالح بوبكر، املرجع السابق، ص - (3)
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: في التشريعات العربية 
ً
 ثانيا

سنعر ج في دراستنا ملفهوم الجريمة السياسية في التشريعات العربية على القانون العراقي والقانون السوري، وقد 

 راقي الجريمة السياسية بأنها:عر ف املشرع الع

الجريمة التي ترتكب بباعث سياس ي أو تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية، وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة "

 :تعتبر الجرائم التالية سياسية ولو ارتكبت بباعث سياس ي ذلك ل  ومع، عادية

 الجرائم التي ترتكب بباعث أناني دنيء. 

 ة بأمن الدولة الخارجيالجرائم املاس. 

 جرائم القتل العمد والشروع فيها. 

  على حياة رئيس الدولة ءالاعتداجرائم. 

  ةإلارهابيالجرائم. 

  (1)"حتيال والرشوة وهتك العرضوالا  ةألامانس والتزوير وخيانة ختال الجرائم املخلة بالشرف كالسرقة والا. 

في تعريف الجريمة السياسية، واستثنى من الجريمة السياسية فاملشرع العراقي أخذ باملذهبين الشخص ي واملوضوعي 

كل جريمة ترتكب بدوافع أنانية دنيئة، وهذا الاستثناء مأخوذ من املذهب الشخص ي الذي يعتمد على الباعث في تحديد 

ة والدوافع لالجريمة السياسية، وهو استثناء منطقي إذ ل يمكن الجمع بين الدوافع السياسية التي يفترض أن تكون نبي

الذاتية الدنيئة، كما استثنى املشرع العراقي طائفة من الجرائم على وجه التحديد، وهذه الاستثناءات مأخوذة من املعيار 

 للمصلحة املحمية في هذه الجرائم وبصرف النظر عن بواعث هذه 
ً
املوضوعي باعتباره حدد جرائم معينة استنادا

لشارع العراقي هي الجرائم املاسة بأمن الدولة الخارجي كجرائم الخيانة والتجسس، الجرائم، والجرائم التي استثناها ا

وهذا الاستثناء استثناء منطقي إذ ل يمكن أن تكون الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي من الجرائم السياسية 

الجرائم التي يتم الاعتداء فيها على  ألن الحق املعتدى عليه ل يعد من الحقوق السياسية، كما أن جرائم القتل هي من

الحقوق الفردية وليس الحقوق العامة، ومثل ذلك جرائم اغتيال رئيس الدولة، أما الجرائم إلارهابية فيتم استبعادها 

من الجرائم السياسية عادة ألنها تتنافى من طبيعة الجريمة السياسية التي تهدف لتحقيق املصلحة العامة أما جرائم 

فهي من الجرائم التي تخل بسكينة املجتمع وطمأنينته وتتنافى مع تحقيق مصالح الجماعة التي يسعى املجرم  إلارهاب

 السياس ي لتحقيقها.

ير وخيانة س والتزوختال الجرائم املخلة بالشرف كالسرقة والا كما استثنى املشرع العراقي من عداد الجرائم السياسية 

، وهذا النوع من الجرائم يكون في الغالب من الجرائم املرتبطة بجريمة سياسية عرضحتيال والرشوة وهتك الوالا  ةألامان

 للمشرع السوري الذي اعتبر هذه الجرائم من الجرائم السياسية كونها ترتبط 
ً
كسرقة مصرف لتمويل ثورة، خالفا

 بجريمة سياسية كما سنرى فيما بعد. 

                                                           
 .1161من قانون العقوبات العراقي الصادر عام  22املادة  - (1)
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من قانون العقوبات حيث نصت هذه املادة على  114املادة  أما املشرع السوري فقد عر ف الجريمة السياسية في

 أن:

 السياسية هي الجرائم املقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياس ي. الجرائم- 

 "ءوهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل انقاد لدافع أناني دني-

السوري كالتشريع العراقي وإلايطالي أخذ باملعيارين الشخص ي واملوضوعي في تعريف الجريمة واملالحظ أن التشريع  

السياسية، أي أن الجريمة تعد سياسية سواء كانت تشكل اعتداء على الحقوق السياسية العامة أو الفردية، أو كان 

 
ً
، ول يشترط أن يتوفر املعيار الشخص ي واملوضوعي معا

ً
ريمة ، بل يكفي أن يتوفر أحدهما لتكون الجالباعث إليها سياسيا

ل اعتداء على 
 
 للباعث أو الدافع تكون الجريمة سياسية طاملا أن الدافع إليها سياس ي ولو لم تشك

ً
سياسية، فاستنادا

 للحق املعتدى عليه إذا كان الحق محل الاعتداء من الحقوق 
ً
الحقوق السياسية، وتكون الجريمة سياسية استنادا

 لتعد الجريمة سياسية.السياسية
ً
 ، وفي هذه الحالة ألاخيرة ل يشترط أن يكون الدافع إليها سياسيا

ل 
 
وقد استبعد املشرع السوري من عداد الجريمة السياسية الجرائم التي يكون موضوعها سياس ي؛ أي التي تشك

ملذهب املوضوعي للمذهب الشخص ي، اعتداء على الحقوق السياسية، إذا كان الدافع إليها أناني دنيء، وهذه عودة من ا

وسبب هذه العودة للمذهب املوضوعي هي الاعتبارات التي يراها املشرع في املجرم السياس ي والتي تبرر معاملته معاملة 

خاصة، إذ أن نبل الدوافع لدى الفاعل ورغبته في تحقيق املصلحة العامة وليس مصلحته الذاتية هي التي تبرر هذه 

، فإذا انتفت هذه الدوافع لدى الفاعل انتفت عنه صفة املجرم السياس ي ولو كان موضوع الحق املعاملة الخاصة

 املعتدى عليه من الحقوق السياسية.

ويعد تعريف املشرع السوري والعراقي وكذلك إلايطالي للجريمة السياسية وألاخذ باملعيارين الشخص ي واملوضوعي يحقق 

ريمة تعد سياسية إذا كان الحق املعتدي عليه سياس ي أو كان الدافع إليها احاطة جيدة للجريمة السياسية، فالج

سياس ي، وقد كان من ألافضل الجمع بين املعيارين بحيث ل تعد الجريمة سياسية إل إذا كان موضوعها اعتداء على 

، فال يكفي الدافع بذاته ول يكفي موضوع الجري
ً
جريمة مة بذاته، إذ أن الالحقوق السياسية وكان الدافع إليها سياسيا

قد يكون موضوعها اعتداء على حق سياس ي إل أن دوافع الفاعل ليست سياسية، فهذه الجريمة ل يمكن اعتبارها 

 من مساوئ ألاخذ بأحد املعيارين فقد استثنى املشرع السوري وكذلك العراقي من عداد 
ً
جريمة سياسية، وتخفيفا

 ينقاد إليها الفاعل بدوافع أنانية دنيئة.  الجرائم السياسية تلك الجرائم التي

 إلى آلاتي: –موقف املشرع السوري من الجريمة السياسية  بخصوص-ولبد من إلاشارة  

، ويقصد بالجريمة املركبة، الجريمة  – 1
ً
أنه اعتبر الجرائم املركبة أو املالزمة لجريمة سياسية هي جريمة سياسية أيضا

وقع على حقوق ألافراد ولكنها ترتكب بدافع سياس ي، كالسطو على مصرف لتمويل حزب  التي يكون الاعتداء فيها قد

سياس ي يعد نفسه لستالم السلطة، فالسطو على املصرف هي جريمة عادية من جرائم ألاموال ولكنها تعد سياسية 
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 وضوعها ولكنها ترتبطكونها تمت بدافع سياس ي، أما الجريمة املالزمة لجريمة سياسية فهي جريمة عادية من حيث م

 .(1)ارتباط وثيق بجريمة سياسية، كجريمة نهب محل لألسلحة لستعماله في أغراض سياسية

استثنى املشرع السوري من عداد الجرائم املركبة أو املالزمة لجريمة سياسية واعتبرها من الجرائم العادية فئتين  – 2

من حيث ألاخالق والحق العام، كالقتل والجرح الجسيم، والاعتداء من الجرائم، الفئة ألاولى، الجنايات ألاشد خطورة 

على ألامالك بالحرق أو النسف أو إلاغراق، والسرقات الجسمية لسيما ما ارتكب منها بالسالح والعنف أو الشروع في 

تجيزها  ن ألافعال التيتلك الجنايات، والحالة الثانية، الجرائم التي ترتكب أثناء الحرب ألاهلية والعصيان ما لم تكن م

 أعراف الحروب، ولم تكن من ألاعمال البربرية أو التخريب.

وبتقديرنا أن التمييز بين الجرائم املركبة والجرائم املالزمة هو تمييز يصعب ضبطه بمعيار دقيق، فالجرائم املركبة 

دية املالزمة لجريمة سياسية ألن هذه )الجريمة العادية التي ترتكب بدافع سياس ي( ل يمكن تمييزها عن الجرائم العا

ألاخيرة فيها اعتداء على حقين أحدهما سياس ي وآلاخر غير سياس ي إل أن الاعتداء على الحق غير السياس ي يكون بدافع 

 القيام بثورة أو عصيان بقصد تغيير دستور الدولة والسطو على مصرف بقصد تمويل الثورة، هي جريمة 
ً
سياس ي، فمثال

الاعتداء على حقين أحدهما سياس ي وآلاخر عادي ولكن بدافع سياس ي، وتعد جريمة السطو على املصرف  مركبة بسبب

عادية مالزمة لجريمة سياسية، ويعد وضع معيار مزدوج للجريمة السياسية أحد الوسائل الذي يستبعد الجرائم العادية 

رائم املركبة واملالزمة لجريمة سياسية، فلو من نطاق الجرائم السياسية، وهو بذات الوقت يحسم الجدل بشأن الج

افترضنا أن أحد التشريعات عر ف الجريمة السياسية بأنها "الجريمة الواقعة على الحقوق السياسية العامة أو الفردية 

 ل التي يرتكبها الفاعل بدوافع سياسية"، لستطعنا القول أن كل جريمة تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية و 

تكون دوافعها سياسية هي جريمة عادية، وكل جريمة تقع على الحقوق غير السياسية ل تعتبر جريمة سياسية ولو كانت 

دوافعها سياسية، وأن ما يطلق عليه الجرائم املركبة أو املالزمة لجريمة سياسية ل تعد سياسية ألن الاعتداء فيها يقع 

السياس ي، وتجب إلاشارة إلى أن ألاخذ باملعيار املختلط )املوضوعي والشخص ي( على الحقوق الفردية برغم توافر الدافع 

د الكثير من الجرائم السياسية من صفتها هذه ويحولها لجرائم عادية، وهو   ويجر 
ً
 متشددا

ً
 قد يبدو موقفا

ً
في آن معا

ة ي يراها نبيلة وتحقق مصلحبالفعل كذلك ألن املجرم السياس ي الذي يعامل معاملة خاصة نتيجة أهدافه ودوافعه الت

عه عن املصالح الذاتية، تتنافى مع الاعتداء على الحقوق الفردية، فمن يسعى لتعديل النظام السياس ي أو 
 
العموم، وترف

تغييره من خالل ثورة يجب أل يعتدي على املصارف بذريعة تمويل هذه الثورة حتى لو كانت املصارف عامة، ويجب أن 

رواح واملمتلكات أكثر من حرص السلطة الحاكمة التي يراها غير جديرة بالبقاء، وتعد جرائم يحرص على حماية ألا 

الاغتيال السياس ي من الجرائم التي يتم الاعتداء فيها على حق الحياة بدوافع سياسية فهل يمكن اعتبار هذه الجريمة 

 إن ل-سياسية وسبب مبرر لتخفيف العقاب عن الفاعل، وفي غالب ألاحيان 
ً
تتم هذه الاغتيالت من قبل  -م نقل دائما

جماعات أو أحزاب سياسية، فلماذا ل تقوم هذه ألاحزاب أو الجماعات بالدعوة ملقاطعة الانتخابات أو الثورة على 

                                                           
، وكذلك أنور العمروس ي )د.ت(، الجرائم 126ق، ص، وانظر د. عبود السراج، املرجع الساب201انظر د. عدنان الخطيب، املرجع السابق، ص - (1)

 .13السياسية في مصر، مطبعة البرملان، ص
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 من اغتيال رأس هذا النظام إذا كان هذا الحزب أو تلك الجماعة ترى نفسها على حق، وأن النظام 
ً
النظام الحاكم بدل

 تعارضه غير أهل للبقاء؟  الذي 

يجب أن نقر أن أي فعل يقع على حقوق ألافراد ل يمكن اعتباره من الجرائم السياسية ولو كانت دوافعه سياسية، 

ونحن إذ نؤيد هذا املوقف املتشدد املتعلق بمعايير التمييز بين الجريمة السياسية والعادية فإننا نؤيده للمحافظة على 

اس ي وعدم اطالق هذه الصفة على املجرمين الجنائيين، فشتان بين من يدعو لثورة سلمية خصوصية املجرم السي

لتغيير النظام الحاكم، أو لتعديل دستور بالده ألنه مقتنع بأن مثل هذا التغيير يعود على بالده بالنفع والفائدة، وبين 

م بتلك ألافعال نتيجة قناعاته، ولكنه يقوم من يتلقى ألاموال من جهة خارجية ليقوم بمثل تلك ألافعال، أو ملن يقو 

 بعمليات السلب والنهب والقتل لتحقيق تلك الغايات، فالغايات النبيلة ل يمكن أن تبرر الوسيلة غير املشروعة.

 املطلب الثاني: مفهوم الجريمة السياسية في الفقه إلاسالمي

عروف اليوم، وقد كانت جريمة البغي هي محور لم يتعرض الفقه إلاسالمي ملصطلح الجريمة السياسية كما هو م

 فإن الفقه إلاسالمي حاول دراسة الجريمة 
ً
أبحاث الفقهاء املسلمين فيما يتعلق بالجريمة السياسية، أما حديثا

السياسية كما هو حال التشريعات الوضعية، إل أن هذه الدراسة من قبل الفقهاء املسلمين يأتي بمقابل ألابحاث التي 

كتب الفقه القانوني الوضعي، بمعنى أن البحث في الجريمة السياسية يكون بقصد املقارنة مع القوانين الوضعية،  ترد في

إذ أن الفقه إلاسالمي لم يضع نظرية خاصة بالجريمة السياسية، وعندما يتم دراسة الجريمة السياسية في الفقه 

ن تعريف الفقه إلاسالمي للجريمة السياسية (1)إلاسالمي إنما يتم دراستها من خالل دراسة جريمة البغي ، وبناء عليه سنبي 

 في الفرعيين التاليين بحيث نتناول تعريفها لدى الفقه إلاسالمي القديم ولدى املحدثين. 

 الفرع ألاول: الجريمة السياسية في الفقه إلاسالمي القديم 

جريمة البغي، ولذلك فإن تعريفنا للجريمة  لم يعرف الفقه إلاسالمي القديم من صور الجريمة السياسية إل 

.
ً
 السياسية لدى هؤلء الفقهاء سيقتصر على تعريف جريمة البغي لغة واصطالحا

: البغي في اللغة
ً
 أوال

 نالبغي في اللغة هو تجاوز الحد، فنقول بغى فالن على فالن أي تجاوز الحد واعتدى، وجاء في التنزيل العزيز "فإ 

، ويأتي البغي بمعنى الظلم والكبر والاستطالة (2)خرى فقاتلوا التي تبغي حتى تف  إلى أمر هللا"بغت إحداهما على ألا 

ى الش يء 
 
 على القانون، وتباغى القوم بغى بعضهم على بعض، وتبغ

ً
ومجاوزة الحد، وكذلك السعي بالفساد خروجا

ف طلبه، والباغي هو الظالم املستعلي الخارج على القانون وجمعه بغ  .(3)اةتعس 

 

                                                           
"التزمنا في كتاباتنا أن ننهج مناهج القانونيين في كتابتهم وإن  131، ص1يقول إلامام محمد أبو زهرة في كتابه الجريمة والعقوبة، ج - (1)

"إن الشريعة ل تنظر في املحظورات  133 – 132ا اختلف معنى الاجرام"، ثم يتابع في صاختلفت وتباينت طرق عالج إلاجرام واملجرمين، كم

إلى ما يمكن فرض عقاب فيه فقط، بل إن الشريعة لها جانبها الديني بجوار جانبها القضائي، ولذلك ل يعد ما ليس فيه نص بعقاب أو ل 

 دني وإن سلم من العقاب الدنيوي". فرض عقاب فيه في مرتبة املباح، بل إنه واقع تحت الحظر ال
 .1سورة الحجرات، آية  - (2)
 .64ص، مكتبة الشروق الدولية، مصر، 0(، املعجم الوسيط، ط2440مجمع اللغة العربية ) - (3)
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: البغي في الاصطالح الفقهي 
ً
 ثانيا

 تعددت التعريفات الفقهية لجريمة البغي بحسب نظرتهم للبغاة وشروط البغي:

فوا البغاة بأنهم " فئة لهم منعة يتغلبون (1)فهي لدى ألاحناف "الخروج عن طاعة إلامام الحق بغير حق"  ، وعر 

عون الولية"الحق ويجتمعون ويقاتلون أهل العدل بتأويل ويقولون   –، وبناء عليه فال تقوم جريمة البغي (2)معنا ويد 

ب اللصوص على مدينة فهم ليسوا ببغاة ألنه وإن  -ألاحناف   حسب
 
إل ملن لديه منعة وبوجود تأويل، ومن ثم فإن تغل

 كان لهم في مثل هذه الحالة منعة إل أنهم غير متأولين. 

ذين يقاتلون على التأويل مثل الطوائف الضالة كالخوارج وغيرهم، والذين يخرجون وعر ف املالكية البغاة بأنهم "ال

 وجب عليهم"
ً
، وأما جريمة البغي فهي "مخالفة إلامام (3)على إلامام أو يمتنعون من الدخول في طاعته أو يمنعون حقا

فها بعضهم بأنها "الامتناع عن طاعة من ثبتت إمامته ف(4)ملنع حق أو خلعه" "، وعر 
ً
 . (5)ي غير معصية بمغالبة ولو تأويال

فها الشافعية بأنها "مخالفة إلامام بخروج عليه"  .(6)وعر 

فوا البغاة بأنهم " قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة إلامام ويرون خلعه لتأويل سائغ  أما الحنابلة فقد عر 

فوا البغي (7)عندهم وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش" بأنه "الخروج على إلامام ولو كان غير عادل ، وعر 

، وكذا ألامر فإن فقهاء املالكية يرون أن البغاة يجب أن يكونوا (8)بتأويل سائغ، ولهم شوكة ولو لم يكن فيهم مطاع"

لة أو ذات غلبة.  متأولين، وأصحاب غلبة، ومن ثم ينتفي عن الفعل صفة البغي إذا لم تكن الجماعة متأو 

 النقاط التي تشترك بها معظم هذه التعريفات الفقهية باآلتي: ويمكن أن نجمل

أن جريمة البغي هي الخروج عن الحاكم، أي أن املبغي عليه هو إلامام، ومن ثم فإن الخروج عن إلامام هو  .1

 ركن في هذه الجريمة.

 الغرض من هذه الجريمة هو خلع إلامام أو عدم اطاعته بحق وجب على البغاة. .2

                                                           
 .218ن، ص، دار الكتب العلمية، بيروت لبنا1، ط9(، البناية شرح الهداية، تحقيق أيمن صالح شعبان، ج2444بدر الدين العيني )- (1)
، دار الرسالة العاملية، 1، ط0تحقيق شعيب ألارنؤوط وآخرون، جالاختيار لتعليل املختار، (، 2441هللا بن محمود املوصلي ) دعب- (2)

 .144دمشق، ص 
 .4098دار الفكر، سورية دمشق، ص ،1، ط9(، الفقه إلاسالمي وأدلته، ج2446د. وهبة الزحيلي )-( 3)
 . 64، املطبعة الكبرى ألاميرية، مصر، ص2، ط8ج ،ه(، شرح الخرش ي على مختصر سيدي خليل1319)الخرش ي عبد هللا محمد - (4)
، دار 4(، مغني املحتاج إلى معرفة ألفاظ املنهاج، تحقيق علي محمد عوض وعادل أحمد عبد املوجود، ج2444شمس الدين الشربيني )- (5)

 .311الكتب العلمية، بيروت لبنان، ص
 .311(، املرجع السابق، حاشية ص2444الدين الشربيني ) شمس- (6)
 .311(، املرجع السابق، حاشية ص2444شمس الدين الشربيني )- (7)
، 14( عقوبة جريمة البغي بين الفقه والقانون، مجلة الشريعة والقانون، السنة 2418انظر في هذه التعريفات د. إبراهيم كبير إبراهيم )-( 8)

(، مفهوم إلاصالح والبغي في الشريعة إلاسالمية، رسالة 2448ما بعد، وانظر كذلك عبد الرزاق محمد حاج محمود )و  148، ص31العدد 

(، الجريمة السياسية 2421وما بعد، كذلك د. خالد فايت حسب هللا عبد هللا ) 118ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية، ص 

 .190، ص21ية لألبحاث والنشر العلمي، العددفي الفقه إلاسالمي، املجلة ألاكاديم
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ن البغاة قوم مسلمون ألن التأويل عنصر أساس ي في هذه الجريمة ول تأويل إل من قبل املسلمين إذا ل يمكن أ .3

 لغير املسلم أن يجتهد أو يؤول.

، وأن يكون بحمل السالح، إذ ل غلبة إل ملن حمل السالح،  .0
ً
 ل قول

ً
يقتض ي فعل البغي الخروج عن إلامام فعال

لبغي، إذ أن معظم التعريفات تشترط الغلبة والتأويل، فإذا وجدت الغلبة دون تأويل فهم ليسوا والغلبة هي عنصر في ا

 .
ً
 بغاة وإن وجد التأويل بدون غلبة فهم ليسوا بغاة أيضا

بناء على هذه العناصر فإن جريمة البغي تختلف عن جريمة الحرابة، فاملحارب يخرج على غير تأويل، واملجني عليه و 

هم العامة ل أحد بعينه، ودافع جريمته هو الاجرام املجرد وإلافساد باألرض والاعتداء على آلامنين وسلب في الجريمة 

 .(1)أموالهم، أما البغاة فهم يقومون بفعلهم بناء على تأويل، ويقوم بجريمته بدافع إلاصالح، واملجني عليه هو إلامام

 املعاصر  الفرع الثاني: الجريمة السياسية في الفقه إلاسالمي

فوا الجريمة السياسية الفقيه محمد أبو زهرة، والفقيه عبد القادر عودة، فقد عر ف إلامام أبو  من الفقهاء الذين عر 

 ،
ً
زهرة الجريمة السياسية بأنها "الجريمة التي يكون فيها اعتداء على نظام الحكم، أو على أشخاص بوصف كونهم حكاما

هم السياسية"، ويتابع أبو زهرة القول "وفي الجملة هي من الجرائم التي يكون انبعاثها أو على قادة الفكر السياس ي آلرائ

 أو ايذاًء 
ً
، ول يكون القصد فيها الاعتداء، فهي في لغة العصر ليس القصد منها إجراما

ً
عن فكر ونظر ولو كان منحرفا

د يكون لها ألاثر في توجيه الفكر والرأي، ملجرد إلايذاء، أو لجلب نفع شخص ي للجاني، وإن كانت البواعث الشخصية ق

، ويرى (2)إنما يكون الباعث على الجريمة هو ألامر الجماعي، ولو كان للناحية الشخصية أو النفسية أثر في توجيهه"

مة عبد القادر عودة أن الشريعة إلاسالمية ميزت بين الجريمة العادية والجريمة السياسية، ويقصد بالجريمة 
 

العال

مة عودة  –سية في الشريعة إلاسالمية السيا
 

هي جريمة البغي،  إل أن الشريعة إلاسالمية لم تعتبر كل  –حسب العال

جريمة ترتكب بدافع سياس ي هي جريمة سياسية، وأن الجريمة العادية ل تختلف عن الجريمة السياسية من حيث 

يمة العادية بواعثها عادية ولكن ل يمنع أن تكون املحل والنوع والوسائل، وإنما يختلفان من حيث البواعث، فالجر 

، وهذا يؤدي لختالط الجريمة العادية بالجريمة السياسية، ول توجد الجريمة 
ً
الجريمة العادية بواعثها سياسية أيضا

إن كل فإل في الظروف الاستثنائية التي تتمثل بحالة الثورة والحرب ألاهلية، وبناًء عليه  –بحسب عودة  –السياسية 

جريمة ترتكب في الظروف العادية هي جريمة عادية بصرف النظر عن بواعثها، وكل جريمة ترتكب في حالة الثورة أو 

الحرب ألاهلية هي جريمة سياسية إذا توافرت شروط الجريمة السياسية، وطاملا أن الجريمة السياسية هي جريمة 

مة عودة أن الجريمة السياسية في الفقه (3)البغي فمعنى ذلك لبد من توافر شروط جريمة البغي
 

، وبينما يرى العال

ز بين نوعين من الجريمة السياسية، النوع ألاول  مة أبو زهرة يرى خالف ذلك ويمي 
 

إلاسالمي هي جريمة البغي فإن العال

لة على الرأي املجرد هو ابداء الرأي دون تجاوز حدود ذلك، وهذا النوع من الجرائم ل يمكن املساءلة عليه ألن املساء

هي اعتداء على حرية الرأي وهي صورة  من صور  الاعتداء على النفس ول يصح مالحقة جريمة وهمية باعتداء حقيقي، 

                                                           
 .90ه(، مجلة العدل، العدد الثاني، ص 1024، وعبد الاله بن عبد العزيز الفريان )4098انظر د. وهبة الزحيلي، املرجع السابق، ص- (1)
 .110-113، دار الفكر العربي، ص1(، الجريمة والعقوبة في الفقه إلاسالمي، ج1118محمد أبو زهرة )- (2)
 بالقانون الوضعي، ج1168عبد القادر عودة )- (3)

ً
 وما بعد. 144، دار الكتاب العربي، ص4، ط1(، التشريع الجنائي إلاسالمي مقارنا
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وليس من مصلحة الجماعة تقييد حرية الرأي طاملا أنها في دائرة الدعوة بالحكمة واملوعظة الحسنة، وإن كان لبد من 

 ألذى أشد ويكون مالحقة أصحاب الرأي ومساءل
ً
تهم فإن ذلك يجب أن يكون في أضيق الحدود وأن تكون العقوبة دفعا

ذلك في حال الخشية من الفتنة، والنوع الثاني هو الرأي الذي يؤدي إلى اعتداء وفي هذه الحالة يجب مالحقة الفاعل 

 نتيجة لعتناق الرأي
ً
لثاني يقسم بدوره إلى فئتين، ألاولى هي ،  والنوع ا(1)ليس على ابداء الرأي بل على ما وقع فعال

كالعتداء على شخص الحاكم وهذه تعد جريمة عادية بصرف النظر عن البواعث ألن إلاسالم يعاقب  ألاحاديةالجرائم 

على ألافعال الظاهرة ول ينظر لخفايا النفس، وألن أساس العقاب في إلاسالم هو القصاص، فالنفس بالنفس سواء كان 

أحد الرعايا واملجني عليه هو الحاكم أو الجاني هو الحاكم ذاته، وفوق ذلك فإن التمييز بين الجرائم على الجاني من 

أساس البواعث مسألة غير سهلة إذ يصعب التعر ف على الباعث الحقيقي،  والفئة الثانية هي الجرائم الجماعية وتتمثل 

 .(2)بجريمة البغي

ى أن الجريمة السياسية ل ترتكب إل في الحالت الاستثنائية وهي حالة الثورة وخالصة القول أن عبد القادر عودة ير 

، أما أبو زهرة فإنه يرى أن الجريمة السياسية على نوعين، جرائم 
ً
والحرب ألاهلية، ويجب أن الدافع للجريمة سياسيا

ع الثاني الجرائم التي تتجاوز حدود الرأي وهذه ل يالحق فاعلها إل إذا خش ي أن ينجم عنها أذى شديد كالفتنة، والنو 

الرأي وتصل حد الاعتداء، وهذه على نوعين، جرائم تمس بآحاد الناس وهذه ل يمكن اعتبارها سياسية ولو كان املجني 

 عليه هو الحاكم ذاته، وجرائم تمس بمجموع الناس وقد قصرها أبو زهرة على جريمة البغي. 

 لمجرمين السياسييناملبحث الثاني: املعاملة الجنائية ل

تختلف املعاملة الجنائية للمجرم السياس ي في الشريعة إلاسالمية عنها في القوانين الوضعية ويرجع ذلك الاختالف 

لختالف مفهوم هذه الجريمة بين كل من هذين النظامين التشريعيين، وبناء عليه سنتحدث عن هذه املعاملة في 

 ي الفقه إلاسالمي )املطلب الثاني(.القوانين الوضعية )املطلب ألاول(، وف

 املطلب ألاول: املعاملة الجنائية للمجرمين السياسيين في القوانين الوضعية

ل شك أن معاملة املجرمين السياسيين في القوانين الوضعية لم تكن واحدة على مر العصور، فالقوانين الوضعية 

ي نتيجة تغيرت نظرتها للمجرم السياس  -في مجال القانون الجنائي  ل سيما -التي لحقها التطور نتيجة النظريات الفقهية 

تطورها الطبيعي في كافة املجالت ومنها في مجال الجريمة السياسية واملجرم السياس ي، وعليه سنتحدث في هذا املطلب 

 )الفرع الثاني(.عن املعاملة الجنائية للمجرم السياس ي في العصور القديمة )الفرع ألاول(، وفي العصور الحديثة 

 الفرع ألاول: معاملة املجرم السياس ي في العصور القديمة

 لذلك توقع عليه أشد 
ً
كانت السلطة الحاكمة تنظر للمجرم السياس ي في العصور القديمة على أنه خائن وتبعا

 على املجرمين السياسيين، فامل
ً
اس ي مصيره جرم السيوأقس ى العقوبات، وكانت عقوبة إلاعدام هي العقوبة ألاكثر تطبيقا

املوت ول يختلف الوضع بين مجرم سياس ي وآخر، وبين معاملة ألانظمة القانونية له إل من خالل طريقة تنفيذ عقوبة 

، أو بإلقائه للحيوانات املفترسة، ففي مصر كان املجرم السياس ي 
ً
، أو حرقا

ً
إلاعدام، فقد يعدم عن طريق املوت عطشا

                                                           
 وما بعد. 110محمد أبو زهرة، املرجع السابق، ص - (1)
 .124- 120محمد أبو زهرة، املرجع السابق، ص  - (2)
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 ملبدأ شخصية املسؤولية  يتعرض ألشد العقوبات قسوة،
ً
تصل لقتله وصلبه، وقد تمتد املسؤولية الجنائية ألهله خالفا

الجنائية، وقد أنشأ املصريون محاكم خاصة ملحاكمة املجرمين السياسيين وتصدر هذه املحاكم أحكامها بدون 

 . (1)تسبيب

وقع القدماء، فاملجرم السياس ي خائن ت أما لدى اليونانيين فلم تختلف النظرة للمجرم السياس ي عن نظرة املصريين

د من ملكه، ويحرم ورثته منها، ويوصم جميع أفراد أسرته بالخزي والعار  .(2)عليه أشد العقوبات فظاعة، ويجر 

وكانت الجريمة عند الرومانيين على نوعين، ألاول هي الجرائم الخاصة، والثاني الجريمة العامة، ويتم هذا التقسيم 

يه أو املضرور من الجريمة، فإذا كان الضرر قد وقع على آحاد الناس كانت الجريمة خاصة، أما إذا بحسب املجني عل

وقع على املدينة أو مجموع ألافراد فالجريمة تكون من الجرائم العامة، وقد اعتبروا الجريمة السياسية من الجرائم 

ة واملقدسات، ويطلق على هذه الجرائم "جرائم العامة، كجريمة التمرد ومحاولة قلب نظام الحكم، واملساس باآلله

املساس بالعظمة"، وتواجه هذه الجرائم بعقوبة إلاعدام، ويمتد ألامر للعقاب على مجرد التفكير أو النية بهذه الجرائم، 

 .(3)بل وصلت هذه العقوبات لحد محاكمة الجثة والتمثيل بها

 ياس ي في تلك العصور باآلتي:ويمكن أن نجمل معالم املعاملة الجنائية للمجرم الس

  ميزت التشريعات القديمة بين الجريمة السياسية والجريمة العادية، ومن ثم بين املجرم السياس ي واملجرم

 العادي.

  لم يكن هذا التمييز من أجل مراعاة وضع املجرم السياس ي، بل ملعاملته معاملة خاصة تتسم بالشدة والقسوة

املجرم السياس ي، ويعود ذلك بسبب نظرتهم للمجرم السياس ي بأنه خائن ويضر بمصلحة حيث يتم إيقاع أشد العقوبات ب

 العموم وبهيبة الدولة أو عظمة امللك. 

 .ملبدأ شخصية العقوبة 
ً
 قد تمتد املساءلة الجنائية ألفراد أسرة الجاني خالفا

 .نظرة الخزي والعار للمجرم السياس ي وألفراد اسرته 

 جرم السياس ي في العصور الحديثةلفرع الثاني: معاملة املا

بدأت مالمح جديدة ملعاملة املجرمين السياسيين في العصور الحديثة، وقد بدأت هذه املالمح من خالل النظرة 

للمجرم السياس ي وبواعثه على ارتكاب الجريمة، فالقانون الجنائي رغم عدم اعتداده بالدافع، إذ ل يعد الدافع عنصر 

له على العقوبة على اعتبار أن الركن املعنوي للجريمة يقوم على القصد أو الخطأ، إل أن هذا املبدأ في التجريم ول أثر 

ل يؤخذ على اطالقه فقد يراعى الدافع استثناء في بعض الحالت كما هو الحال في الجرائم السياسية، وقد اختلفت 

 في القرن التاسع عشر 
ً
 جذريا

ً
على يدي الفقه الفرنس ي "غيزو" عندما نشر كتابيه النظرة للمجرم السياس ي اختالفا

الشهيرين )التآمر على سالمة الدولة والعدالة السياسية(، و)عقوبة إلاعدام في الجرائم السياسية(، حيث هاجم غيزو 

في هذين الكتابين العقوبات القاسية للمجرمين السياسيين لسيما عقوبة إلاعدام وطالب بمعاملة خاصة ورحيمة 

                                                           
 .240بق، صصالح أبو بكر، املرجع السا-( 1)
 .08د. عبد هللا محمد هنانو، املرجع السابق، ص - (2)
 .246صالح أبو بكر، املرجع السابق، ص- (3)
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سب مع دوافعهم، وقد كان لهذه الدعوة صدى كبير في كثير من القوانين، ولذلك ألغت هذه القوانين عقوبة إلاعدام تتنا

، وتظهر صور املعاملة الجنائية الخاصة باملجرمين السياسيين في (1)ومنحت املجرم السياس ي معاملة جنائية خاصة

 النقاط آلاتية:

خر للجرائم السياسية، وتمتاز عقوبات الجرائم العادية وآلا تحديد سلمين للعقوبات أحدهما للجرائم  -

السياسية بأنها أخف من عقوبات الجرائم العادية ول تتضمن عقوبة إلاعدام أو ألاشغال الشاقة، حيث يتم استبدال 

 .(2)بعقوبات الاعتقال أو الحبس بدون تشغيل هذه العقوبات

لدول أخرى، إذ تقض ي ألاعراف الدولية واملعاهدات الدولية منع تسليم املجرمين السياسيين في حال لجوئهم  -

الثنائية أو الجماعية على عدم جواز تسليم املجرمين السياسيين، إل أن عدم جواز التسليم في الجرائم السياسية ليس 

 بل ثمة استثناءات ترد على هذا املبدأ ومن هذه الاستثناءات ما يعرف بالشرط البلجيكي
ً
، وهو جواز (3)مبدأ مطلقا

، وقد نصت على هذا الشرط اتفاقية الرياض للتعاون القضائي بين (4)الدول  ءالتسليم في جرائم الاعتداء على رؤسا

 .(5)دول الجامعة العربية

 ما يستفيد املجرم السياس ي من  -
ً
يتم منح العفو عن املجرمين السياسيين أكثر من املجرمين الجنائيين، فغالبا

إما عن كامل العقوبة، أو استبدالها بعقوبة أخف، ويتم اللجوء للعفو إما استجابة ملطالب الشارع،  العفو، ويكون العفو 

 .(6)أو لمتصاص غضب املعارضة، ويتم منح العفو في بعض ألاحيان عند تغيير الحكومات

 .(7)يتم توقيف املجرمين السياسيين في أماكن خاصة منفصلة عن املجرمين الجنائيين -

 اني: املعاملة الجنائية للمجرمين السياسيين في الفقه إلاسالمياملطلب الث

عاملته معاملة خاصة تختلف عن بقية  –التي تنظر للباغي على أنه صاحب تأويل -ل شك أن الشريعة إلاسالمية 

رحلة ال، وممرتكبي الجرائم العادية وقد ميز الفقه إلاسالمي في معاملة البغاة بين ثالثة مراحل، مرحلة ما قبل القت

 القتال، ومرحلة بعد القتال.

 

 

                                                           
  .122د. عبود السراج، املرجع السابق، ص- (1)
مين للعقوبات منها للجريمة السياسية ومنها للجريمة العادية، انظر على سبيل املثال قانون - (2)

 
ات السوري العقوب تقر بعض القوانين سل

 .1161من قانون العقوبات العراقي الصادر  22، وذات ألارقام من قانون العقوبات اللبناني، وانظر املادة 38و39م 
 .1846يسمى هذا الشرط بالشرط البلجيكي ألنه ورد ألول مرة في معاهدة التسليم بين فرنسا وبلجيكا - (3)
 . 168ادئ العامة في التشريع الجزائي، محاضرات ألقيت على طالب كلية الحقوق بجامعة دمشق، ص( املب1169انظر د. محمد الفاضل )- (4)
نصت املادة الرابعة من اتفاقية الرياض على أنه "ل يجري التسليم في الجرائم السياسية، وتقدير كون الجريمة سياسية متروك للدولة -( 5)

 
ً
وجاتهم أو أصولهم أو فروعهم. جرائم الاعتداء على امللوك ورؤساء الدول أو ز - 1: في الجرائم آلاتيةاملطلوب إليها التسليم على ًأن يكون واجبا

 ."الجرائم إلارهابية- 3الاعتداء على أولياء العهد.  جرائم- 2
 .84انظر د. محمد الفاضل، املرجع السابق، ص- (6)
 .133د. عبود السراج، املرجع السابق، ص-( 7)
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 الفرع ألاول: قبل القتال

إذا كان البغاة قد خرجوا نتيجة لظلم لحق بهم أو بغيرهم فهم محقون ول يجب قتالهم، بل يجب معاونتهم 

الفقه إلاسالمي ، أما إن لم يكن ذلك فإن (1)ومساندتهم ألنهم في هذه الحال قد خرجوا لألمر باملعروف والنهي عن املنكر

 للحرب وسفك الدماء، وألن قتال البغاة إنما يكون 
ً
يرى أنه على الحاكم الشرعي أن يبدأ بحوار البغاة قبل قتالهم، تجنبا

لدفعهم وكف شرهم، ومن ثم فإن هذا الدفع قد يتم التوصل إليه من خالل حوارهم قبل القتال، وذهب بعض الفقهاء 

، ومن حق البغاة أن يدعوا إلى ما إلى اعتبار هذا الحوار واجب ع
ً
 وليس واجبا

ً
لى الحاكم، بينما رآه البعض أنه مستحبا

يعتقدون ويمكن الرد عليهم وبيان فساد رأيهم ول يمكن معاقبتهم على ذلك إل إذا خرجوا عن النصوص الشرعية وشكل 

 أو تعزير 
ً
 بحسب الجريمة، ولم يجيز الفقه إلاسالمي رأيهم جريمة، ففي هذه الحالة يتم مساءلتهم عن جريمة عادية حدا

ً
ا

)الشافعي واملالكي والحنبلي( مبادرة الحاكم بقتال البغاة، بل يجب أن يبدأ بقتال البغاة إذا بادر البغاة بذلك، بينما 

 .    (2)يرى أبو حنيفة أنه يكفي لقتال البغاة مجرد تجمعهم وامتناعهم

 :الفرع الثاني: أثناء القتال

رحلة تبدأ مرحلة القتال بين البغاة والحاكم أو ما يطلق عليهم أهل العدل، ويجب أن تكون الغاية من في هذ امل

القتال في هذه الحال بقصد ردع البغاة وليس قتلهم أو افناءهم، ول يعتبر الفقه إلاسالمي البغاة من الفاسقين كما أنهم 

، ويترتب (3)وا مخطئون بهذا التأويل فهم يعتقدون جواز تأويلهمليسوا من الكافرين، ألنهم إنما خالفوا بتأويل وإن كان

 على ذلك ما يلي:

  (4)من أدبر منهم وقصر القتال على املقبلينقتال عدم جواز. 

  لدى الشافعية واملالكية والحنبلية، بينما يرى أبو عدم جواز قتل أسراهم، و واز إلاجهاز على الجرحىجعدم ،

 .(5)جهاز على جرحاهمحنيفة جواز قتل أسراهم والا 

 (6)سبي نساءهم، أو عدم جواز مصادر أموالهم. 

 :لفرع الثالث: بعد انتهاء القتالا

يرى جانب من الفقه أنه إذا انتهى القتال بين البغاة وأهل العدل فيجب على ولي ألامر رد أموالهم، وأما ما تلف منها 

لبغي في ثائرة الحرب من نفس ومال فهو هدر، وما أتلفوه على في غير قتال فهو مضمون على متلفه، وأما ما أتلفه أهل ا

أهل العدل من نفس ومال في غير ثائرة الحرب فهو مضمون عليهم، وحجة هؤلء الفقهاء أن البغاة طائفة ممتنعة 

                                                           
 .211لدين العيني، املرجع السابق، ص بدر ا - (1)
 وما بعد. 283، وكذلك صالح أبو بكر، املرجع السابق، ص140انظر د. عبد القادر عودة، املرجع السابق، ص  - (2)
 .044شمس الدين الشربيني، املرجع السابق، ص  - (3)
 .144د. عبد القادر عودة، املرجع السابق، ص  - (4)
 .4084املرجع السابق، صد. وهبة الزحيلي،  - (5)
 .144د. عبد القادر عودة، املرجع السابق، ص  - (6)
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نهم ما يبالحرب بتأويل سائغ فال تضمن ما أتلفته على أهل العدل كما ل يضمن أهل العدل ما أتلفوه، وألنه لو تم تضم

 لهم من الرجوع إلى الطاعة، بينما يرى بعض الفقهاء تضمين البغاة ما أتلفوه في الحرب 
ً
أتلفوه فإن ذلك قد يكون منفرا

 .
ً
 ول تسقط غرما

ً
 وحجتهم في ذلك أن البغي معصية واملعصية ل تبطل حقا

للقتل  والحنبلية أل تصل عقوبتهم وأما عقوبتهم فهي بالتفاق عقوبة تعزيرية، ولكن يشترط املالكية والشافعية

 على عدم جواز قتل أسيرهم أو جريحهم، فمن باب أولى أنه ل يجوز قتل البغاة، بينما يرى ألاحناف أنه يجوز 
ً
قياسا

 
ً
 للمصلحة العامة، فقد أجاز ألاحناف قتل اسير البغاة وجريحهم لذلك أجازوا قتل البغاة تعزيرا

ً
 .(1)قتلهم تعزيرا

 خاتمة: 

شنا في هذا البحث مفهوم الجريمة السياسية واملعاملة الجنائية للمجرم السياس ي في التشريعات الوضعية ناق

والشريعة إلاسالمية، مع التعرض بش يء من الايجاز لهذه املعاملة في العصور القديمة، وقد خلص البحث ملجموعة من 

 خرى بالشريعة إلاسالمية:النتائج سنقسمها لقسمين، نتائج تتعلق بالقوانين الوضعية، وأ

 في القوانين الوضعية –أ 

أن الجريمة السياسية ليست من الجرائم حديثة العهد، بل وجدت مع وجود السلطة السياسية بأشكالها  .1

 تعدها القوانين 
ً
املختلفة، إذ أن وجود السلطة يقتض ي وجود معارضة لهذه السلطة، وهذه املعارضة ترتكب أفعال

 ة سياسية.املعمول بها جريم

د للجريمة السياسية، إذ أن الفقه ينقسم في تعريف الجريمة السياسية لثالثة مذاهب،  .2 ل يوجد مفهوم موح 

ففريق يعتمد في تعريفه للجريمة السياسية على العامل الذاتي )الدوافع والبواعث(، وفريق يعتمد على موضوع الحق 

املين )الذاتي واملوضوعي(، كما أن التشريعات انقسمت في ذلك إلى املعتدى عليه، وقد حاول فريق ثالث الدمج بين الع

 ألحد العوامل التي أخذ بها الفقه، وقسم ترك تعريف الجريمة 
ً
قسمين، قسم عر ف الجريمة السياسية استنادا

 السياسية للفقه والقضاء.

 لذلك تختلف النظرة للمجرم .3
ً
السياس ي، فهو في  يختلف مفهوم الجريمة السياسية من عصر آلخر، وتبعا

العصور القديمة مذنب آثم مرتكب لجرائم تمس كيان الدولة أو جاللة امللك، ومن ثم توقع بحقه أقس ى العقوبات، 

 وقد تطال هذه العقوبات أفراد أسرته.

اختلفت النظرة للمجرم السياس ي في العصور الحديثة لسيما في بدايات القرن الثامن عشر، إذ بات ينظر  .0

سياس ي على أنه شخص يسعى لتحقيق الصالح العام ويرتكب جريمته بدوافع نبيلة غير ذاتية أو أنانية، وترتب للمجرم ال

على هذه النظرة إقرار معاملة خاصة للمجرم السياس ي تتسم باللين من جهة العقوبة، ومنحه مزايا خاصة لجهة املعاملة 

 العقابية.

 

                                                           
 .146- 144د. عبد القادر عودة، املرجع السابق، ص  - (1)
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 :الشريعة إلاسالميةفي  –ب 

الخروج على الحاكم وهو ما يعرف بـ "جريمة إلاسالمي القديم جريمة سياسية غير جريمة  الفقه عر فلم ي .1

، ومن ثم ل نجد في كتبهم أي إشارة للجريمة السياسية، وقد عر ف الفقهاء املسلمين هذه الجريمة وبينوا شروطها "البغي

ل عن معاملة البغاة، إذ أقرت الشريعة إلاسالمية معاملة خاصة  واختالفها عن جريمة الحرابة، وكتبوا بشكل مفص 

 للبغاة كما هو الحال في القوانين الوضعية الحديثة التي أقرت معاملة خاصة للمجرم السياس ي. 

 ملا هو معروف في الفقه القانوني، واستند  .2
ً
أما الفقه إلاسالمي الحديث فقد عر ف الجريمة السياسية استنادا

 للعوامل الذاتية )الدوافع  يبها الفقه القانون عر ففي ذلك على ذات العوامل التي 
ً
الجريمة السياسية، إما استنادا

نه ل يوجد نظرية عامة كاملة أ ،والبواعث(، أو العوامل املوضوعية )موضوع الحق املعتدى عليه(، وخالصة القول 

 للجريمة السياسية في الفقه إلاسالمية إل بخصوص جريمة البغي.

 التوصيات:

 ل
ً
 لنتائج التي توصلنا إليها فإننا نوص ي باآلتي:استنادا

 بحيث  .1
ً
وضع تعريف للجريمة السياسية ل يعتمد على أحد العاملين )الذاتي أو املوضوعي(، بل على العاملين معا

، فال تكون الجريمة
ً
 وموضوع الحق املعتدى عليه سياس ي أيضا

ً
 سياسيا

ً
 ل تكون الجريمة سياسية إل إذا كان الباعث إليها

 سياسية ولو كان موضوع الحق املعتدى عليه سياس ي إذا كان الباعث إليها غير سياس ي والعكس كذلك.

يتم معاملة الجرائم املختلطة والجرائم املرتبطة بالجريمة السياسية بذات املعيار الذي نتبناه لتعريف الجريمة  .2

 )الذاتي واملوضوعي(.السياسية، بحث ل تعتبر هذه الجرائم سياسية إل إذا توافر فيها ا
ً
 ملعيارين معا

العمل على إقرار سياسية موحدة للتعامل مع املجرم السياس ي في قوانين الدول العربية من خالل إقامة مؤتمر  .3

خاص بذلك يتم في نهايته إقرار توصيات مشتركة تدرج في جميع قوانين العقوبات في الدول العربية، ويمكن الاستعانة 

 ريعة إلاسالمية القدماء واملحدثين فيما يتعلق بالجريمة السياسية لسيما جريمة الخروج على الحاكم.باآلراء فقهاء الش

 :املصادر واملراجع

 القرآن الكريم  (1

 .أنور العمروس ي )د.ت(، الجرائم السياسية في مصر، مطبعة البرملان (2

، مجلة الشريعة والقانون، السنة ( عقوبة جريمة البغي بين الفقه والقانون 2418د. إبراهيم كبير إبراهيم ) (3

 .31، العدد 14

، دار الكتب العلمية، 1، ط9(، البناية شرح الهداية، تحقيق أيمن صالح شعبان، ج2444بدر الدين العيني ) (0

 .بيروت لبنان
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(، الجريمة السياسية وانعكاساتها على املجتمع العراقي املعاصر، مجلة لرك 2424حمدان رمضان محمد ) (4

 .38، العدد 3اللسانيات والعلوم الاجتماعية، املجلد للفلسفة و 

(، الجريمة السياسية في الفقه إلاسالمي، املجلة ألاكاديمية لألبحاث 2421خالد فايت حسب هللا عبد هللا ) (6

 .21والنشر العلمي، العدد

وعادل (، مغني املحتاج إلى معرفة ألفاظ املنهاج، تحقيق علي محمد عوض 2444شمس الدين الشربيني ) (9

 .، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان4أحمد عبد املوجود، ج

(، الجريمة السياسية في الفقه إلاسالمي والقوانين الوضعية دراسة مقارنة، 2444 – 2440صالح أبو بكر، ) (8

 .رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر

املطبعة الكبرى ، 2، ط8ج ،ه(، شرح الخرش ي على مختصر سيدي خليل1319)عبد هللا محمد الخرش ي  (1

 .ألاميرية، مصر

، 1، ط0تحقيق شعيب ألارنؤوط وآخرون، ج لتعليل املختار، ر (، الاختيا2441عبد هللا بن محمود املوصلي ) (01

  .دار الرسالة العاملية، دمشق

 .، الجامعة الافتراضية السورية، دمشق1(، قانون العقوبات العام 2418عبود السراج ) (00

(، الجريمة السياسية في الشريعة إلاسالمية والقوانين العربية والقانون الدولي، 2416عبد هللا محمد هنانو ) (12

  .، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت1ط

(، مفهوم إلاصالح والبغي في الشريعة إلاسالمية، رسالة ماجستير، 2448عبد الرزاق محمد حاج محمود ) (13

 .جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية

 .ه(، مجلة العدل، العدد الثاني 1024د العزيز الفريان )عبد الاله بن عب (10

 بالقانون الوضعي، ج1168عبد القادر عودة ) (01
ً
 .، دار الكتاب العربي4، ط1(، التشريع الجنائي إلاسالمي مقارنا

 .، مطبعة جامعة دمشق1(، موجز القانون الجزائي، ج1163عدنان الخطيب ) (01

ام العامة للنظام الجنائي في الشريعة إلاسالمية والقانون، دار (، ألاحك1119عبد الفتاح مصطفى الصيفي ) (19

 .النهضة العربية، القاهرة

( املبادئ العامة في التشريع الجزائي، محاضرات ألقيت على طالب كلية الحقوق بجامعة 1169محمد الفاضل ) (18

  .دمشق

 .محمد الفاضل )د.ت(، الجريمة السياسية وضوابطها، مطابع فتى العرب، دمشق (11

 .(، النظرية العامة للقصد الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة2446محمود نجيب حسني ) (24

 .، مكتبة الشروق الدولية، مصر0(، املعجم الوسيط، ط2440مجمع اللغة العربية ) (21

 .، دار الفكر العربي1(، الجريمة والعقوبة في الفقه إلاسالمي، ج1118محمد أبو زهرة ) (22

 .(، قانون العقوبات القسم العام، منشأة املعارف، إلاسكندرية1113محمد زكي أبو عامر ) (23

 .دار الفكر، سورية دمشق ،1، ط9(، الفقه إلاسالمي وأدلته، ج2446)وهبة الزحيلي (20
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          القصاص بين الفقه الجنائي املالكي وقانون العقوبات الجزائري                       

qisas between Maliki criminal jurisprudence and Algerian penal law                                                                              

 الجزائر /1-جامعة الجزائر/ العرباوي شفيقة ط.د.

 PhD. R. CHAFIKA LARBAOUI/ University of Algiers -1 -/Algeria 

 

 :ملخص

 بها، ولذلك شرعت العقوبات لصيانتها من الانتهاك، إن  الشريعة إلاسالمية جاء
 
ي ل تستقيم الحياة إل ت لصيانة الكليات الخمس الت 

فس و   حيث شرعت عقوبة القصاص عدي على  ماوالدية في التعدي على الن  دون النفس،  كما شرعت عقوبات الحدود فيما يتعلق بالت 

ه لعالج سلوك إلانسان والحفاظ كلية الدين والعرض والعقل واملال، وشرعت عقوبا
 
ت التعزير فيما ل حد فيه و ل قصاص،  وهذا كل

على استقامته و استقرار املجتمعات، ونظرا ألهمية هذه ألاحكام العقابية فقد اهتمت بها املذاهب الفقهية كما اهتمت بها القوانين 

وا بالفقه الجنائي، ح راسة الوضعية، فنالحظ بأن  فقهاء املالكية اهتم 
رت به القوانين الوضعية، لذلك سعيت من خالل هذه الد 

 
يث تأث

إلى إبراز املباحث الشرعية املتعلقة بالقصاص مقارنة بقانون العقوبات الجزائري، من خالل مداخلتي املوسومة ب:القصاص  بين الفقه 

 ية:وذلك لإلجابة على إلاشكالية آلاتوقانون العقوبات الجزائري. الجنائي املالكي 

 ؟ما مدى موافقة الفقه الجنائي املتعلق بالقصاص لقانون العقوبات الجزائري 

 وقد عالجت إلاشكالية من خالل هذه الخطة:

 القصاص، قانون العقوبات. بمصطلحات البحث: الفقه الجنائي، مدخل فيه التعريف

                                 كاآلتي:                                                         ومبحثين

ل: القصاص في املذهب املالكي    أو 

شريع الجزائري من جرائم القصاص ثانيا: 
 
 موقف الت

ة:  فس القصاص، قانون العقوبات الجزائري، الكليات الخمس،الكلمات املفتاحي   الجنايات، قتل الن 
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Abstract: 

The Islamic Sharia provides for the maintenance of the five colleges without which life cannot be fixed. Therefore, penalties 

have been introduced for the maintenance of such colleges for violation. The punishment of retribution and diyah has also 

begun to violate self and self-helpGiven the importance of these penal provisions, the doctrine and the positive laws 

concerned themselves with them. We note that Maliki scholars have taken care of the jurisprudence by which positive 

laws have been affected. In this study, I therefore sought to raise the profile of the forensic investigation of Qisas in 

comparison with the Algerian Penal Code through my intervention marked "Qisas between Maliki criminal jurisprudence 

and the Algerian Penal Code." 

To answer the following problems: How well does the criminal jurisprudence on retribution conform to the Algerian Penal 

Code? The problem was addressed through this plan: Introduction defining search terms: Criminal jurisprudence, 

retribution, penal code. 

 Two searches are as follows: First: Qisas in Maliki II: The position of Algerian legislation with regard to the crime of theft 

Keywords: Qisas, Algerian Penal Code, five colleges Felonies, self-killing. 
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 مقدمة:

 
 
بها أكثر علماء املقاصد في املرتبة ألاولى، ألن

 
فس من أهم  الكليات الخمس إذ رت نى بقية ه عليها تبيعتبر حفظ الن 

فس وكونها من املقاصد  ين مثال لبد من أنفس تقيم العبودية والتوحيد هلل، ونظرا ألهمية الن  املقاصد تبعا، فلحفظ الد 

 الضرورية فقد جاء إلاسالم يحافظ عليها من ناحية الوجود ومن ناحية العدم، فمن ناحية الوجود

يها من جانب العدم مثال القصاص من الطعام وشرع للمحافظة عل شرع إليجادها مثال الزواج وألامر بالضروري 

تحريم إلحاق الضرر بها. لذلك رأيت أن أسلط الضوء على جرائم القصاص من خالل مداخلتي املوسومة بالقصاص و 

شريع إلاسالمي وقانون العقوبات الجز 
 
 .ائري بين الت

ل أسباب اختيار املوضوع فيم :أسباب اختيار املوضوع
 
                                                                                                  يلي:  ا تتمث

                                                               الحاجة إلى بيان عالقة النظام العقابي إلاسالمي بالنظام العقابي الوضعي.                   

أكيد على أن  الشريعة إلاسالمية ل تقصد إلى تطبيق القصاص بل إلى حفظ النفس وضمان الاستقرار البشري.                                                                             الت 

خلي عن تطبيق القصاص، وأن  ترك تطبيقه يؤدي إلى كثرة الجرائم في امل  جتمعات.بيان خطورة الت 

                                                                                                                                                                                         :أهداف البحث

                                                                                                                                   بيان سماحة الشريعة إلاسالمية في نظامها العقابي.   

ة -التأكيد على صالحية الشريعة إلاسالمية لكل  زمان ومكان ومدى مراعاتها لحالة كل إنسان.      - بيان أهمي 

الي يعيش الجميع في القصاص في تحقيق الاستقر  أ على إيذاء غيره، وبالت  ه سيعاقب، لن يتجر 
 
ار وألامن، فمن يعلم أن

 أمن وسالم.                                                               

 .  الانتقادات الضاربة في الشريعةإبطال -  

رعي -
 

ظام العقابي سواء الش أكيد على أن  الهدف من الن  دع وإلاصالح.                                                                        الت   أو الوضعي هو الز جر و الر 

ساؤلت آلاتية إشكالية البحث:  
 
                               :                                                              يمكن معالجة إلاشكالية التي يطرحها البحث من خالل الت

فيما تكمن عالقة الفقه الجنائي املالكي بالقانون الوضعي؟ ملاذا نهاب تطبيق القصاص ما دام يساهم في حفظ 

                                                                             ؟                                                                                ألانفس

ة البحث: :رابعا
 
ن البحث من: مقدمة ومدخل ومبحثين وخاتمة كاآلتي: خط  يتكو 

 القصاص وقانون العقوباتالتعريف بالفقه الجنائي و  مدخل فيه:

 مبحثين: 

ل:   القصاص في املذهب املالكي.  أو 

شريع الجزائري من جرائم القصاص ثانيا: 
 
 .موقف الت

وصيات ـتائج والت   خاتمة: وفيها أهم  الن 
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 البحث: خامسا: منهج

حليلي املقارن في بيان املنهج الالبحث اعتمدت على لتحقيق هدف  بيان عالقته ، و الفقه الجنائي املالكيوصفي الت 

 بالفقه الجنائي الوضعي.  

 مدخل:

ال:  تعريف الفقه الجنائي: أو 

ب إض1
 
 افي:/تعريف الفقه الجنائي كمرك

                                                                                                                                             واصطالحا:  أ/تعريف الفقه لغة 

ين لسياد يء والفهم له، وغلب استعمال اللفظ على علم الد 
 

)ابن  ته وشرفه وفضلهتعريف الفقه لغة: العلم بالش 

  منظور، )د.ت.ط( (

 تعريف الفقه اصطالحا:

 يطلق عند الفقهاء على معنيين:

نة، أو وقع إلاجماع عليها، أو استنبطت  رعية العملية الواردة في الكتاب أو الس 
 

ل:" حفظ طائفة من ألاحكام الش ألاو 

تها أم بدونه سواء أحفظتإلى هذه ألادلة،  آخر يرجعبأي دليل  بطريق القياس املعتبر شرعا، أو 
 
، اهذه ألاحكام بأدل

 )املوسوعة الفقهية الكويتية( كما هو رأي ألاصوليين"فالفقيه عندهم ل يجب أن يكون مجتهدا 

اني:" أن  الفقه يطلق على مجموعة ألاحكام واملسائل الشرعية العم
 
وهذا املعنى   )املوسوعة الفقهية الكويتية( لية"الث

تها  الذي اعتمده صاحب
 
رعية العملية املكتسب من أدل

 
ه" العلم باألحكام الش

 
كتاب التعريفات حيث عر ف الفقه بأن

فصيلية  )الجرجاني( الت 

                                                                                                                                                  ب/تعريف الجناية لغة واصطالحا:

ى ادعى لغة: الجناية ه إليه، و تجن  نب عليه يجنيه جناية، جر 
 
 .                                 جاني()الجر ذنبا لم يفعله  جنى الذ

   اصطالحا: الجناية

                                                                                                  للجناية تعريفين في اصطالح الفقهاء كاآلتي:            الجناية في الاصطالح الفقهي:

عريف ألاول : 
 
الجرائم :"  يشمل أي اعتداء رتبت عليه عقوبة وبهذا املعنى عرفها إلامام املاوردي بقوله  تعريف عامالت

و من خالل هذا التعريف تشمل ما م((2444)املاوردي، ) تعزير" محظورات شرعية زجر هللا تعالى عنها بحد أو

 .وما يستوجب التعزير  يستوجب القصاص والدية وما يستوجب الحد

فس أو غيرها" التعريف الثاني: تعريف خاص ن ضررا على الن  " :أو هي )املوسوعة الفقهية الكويتية( "كل  فعل محضور يتضم 

صر ف  فسالت  ارب بالن  د رو   استوجب عقوبة دنيوية" دونها إذاأو ما  الض   اس قلعجي()محم 

وهذا التعريف يشمل الاعتداء على النفس   بالقتل أو الاعتداء على ما دونها   أي ألاعضاء البشرية، سواء كانت نفسا 

وبالتالي تشمل كل جريمة ثبتت عقوبتها في الشريعة  .أمهمكتملة أو غير مكتملة، كالجناية على الحمل في بطن 

 إلاسالمية بقصاص أو دية.
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فس والعضو و م في تعريفها هو أن  منهم من خص  لفظ الجنوسبب اختالفه ها عاية فجعله يقتصر الن  لى منهم من خص 

ه ل فرق بين الجناية والجريمة إذ أن  كالهما يتعلقان بارتكاب فعل محظور 
 
حيح أن جرائم الحدود والقصاص والص 

 تترتب عليه عقوبة.

 الجناية في الاصطالح القانوني: 

رف الجناي ين قاموا بشرح قانون العقوبات قاموا بتعريفها، لم تع 
 
ه بعض الذ

 
 أن

 
ة في القانون العقابي الجزائري إل

عاريف ما ة بجزاء جنائي"يمكن إسناده يلي:"كل سلوك  ومن بين تلك الت  د بالخطر مصلحة محمي   إلى فاعله يضر أو يهد 

 م((1114)عبد هللا سليمان ، )

 كل فعل جرمه القانون ورتب عليه عقوبات  فالجناية في قانون العقوبات الجزائري:

 ة وكيفيةلعقوبذي يعد جناية أو موجبا : " ألاحكام الشرعية التي تحدد الفعل ال/تعريف الفقه الجنائي باعتباره لقبا2

  .)لهادي( "إثباته وعقوبته وموضوعه هي أفعال املكلفين الجنائية وإثباتها وعقوبتها

 :/أنواع الجناية0

 للجناية نوعين:

فس وجريمة على ما دون الن فس  )ويكون بإحداث جراح أو عاهات في ألاعضاء( جناية على الن 

فس ل: جناية على الن   أو 

فس تشمل القتل العمد والخطأ وشبه العمد  والجناية على الن 

 أ/تعريف القتل العمد:

فس"العمد م  م( (1110)القرافي، ) "ا قصد فيه إتالف الن 

 م( (1110)القرافي، ) ب/ تعريف القتل الخطأ:"ما ل قصد فيه للفعل كما لو سقط على غيره"

ه أريد به القتل
 
 م( (1110)القرافي، ) "ج/ تعريف القتل شبه العمد:"هو ما أشكل أن

 في الابن مع أبيه
 
وع من القتل املشهور عن إلامام مالك نفيه إل  م (1182)انظر:ابن رشد الحفيد،  وهذا الن 

فس ثانيا:
 
 جريمة على ما دون الن

  ألاعضاء  منفعة القطع والجرح والكسر إذهاب 

فس أي خمسون من إلابل فاألعضاء إذا قطعت ة الن  ية وهي مال محدود، ودية ألاعضاء نصف دي   خطأ تجب فيها الد 

 م (1182)انظر:ابن رشد الحفيد، 

ية أو العفو منها ماوالجراح   م (1182)انظر:ابن رشد الحفيد،  فيه القصاص أو الد 

 لجناية:/أركان ا2

 للجناية ثالثة أركان وهي كاآلتي:

ل: ال بي وا مكلفا فال : أي أن يكون جاني: ويشترط فيه التزام ألاحكامالر كن ألاو  ل على ملجنون و يقام القصاص على الص 

مي للتزامه أحكامنا في عدم الالحربي فاإلسالم 
 
كران ألن  املعاص ي يوجب ما قبله، ويقتص من الذ ظالم، والس  تكون  ل ت 

 م( (1110)القرافي، ) أسباب الر خص
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اني: املجني عليه: 
 
ا آمنا فالحربي الر كن الث وشرط ضمانه بالقصاص أن يكون معصوما وذلك بأن يكون مسلما حر 

اني املحصن  م( (1110)القرافي، ) واملرتد والزنديق والز 

ك  الر 
 
دالث: الجناية نفسها وهي ن الث  م( (1110)القرافي، ) وشبه العمد العمد والخطأذلك ببيان  العقل ويتمه 

                                                                                                                                                      ثانيا: تعريف القصاص لغة واصطالحا:

ناصف في الجراحات، يقال: اقتص  له منه فجرحه مثل جرحه أو قتله قودا، وهو القصاص لغة -1 قاص والت  : هو الت 

  .)ابن منظور، )د.ت.ط( ( أن يفعل به مثل فعله من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح

                                                                                                                 )الجرجاني( : أن يفعل بالفاعل مثل ما فعلالقصاص اصطالحا -2 

فريق بين الحدود والقصاص  الحدود:الفرق بين القصاص و -0 ة  وجوه أهمهايتم الت  )املوسوعة الفقهية  من عد 

                                                                                                                                                   :                                                    الكويتية(

                                                إلامام ل يقض ي في الحدود بعلمه بخالف القصاص                                                                 -أ

                                                                                             تجوز الشفاعة في الحدود بخالف القصاص                                         ل-ب

ه حق للعبد                                                                  -ج
 
ه بخالف القصاص فإن

 
     الحدود حق لل

فاعة دون الحدود-ب 
 

ه تجوز فيه الش
 
  .                                                                     )الجرجاني( أن

 ثالثا: تعريف قانون العقوبات: 

 تعريفه كمركب إضافي:

 تعريف القانون لغة واصطالحا:

 )ابن منظور، )د.ت.ط( ( بمعنى ألاصل تعريف القانون لغة:

 تعريف القانون واصطالحا: 

حاة: الفاعل مرفوع، واملفعول منصوب،  "أمر كلي منطبق على جميع جزئياته التي يتعرف أحكامها منه، كقول الن 

 )الجرجاني( واملضاف إليه مجرور"

 تعريف العقوبة لغة واصطالحا:

 )ابن منظور، )د.ت.ط( ( جل بما فعل سوءا مأخوذة من مادة عقب ومعناه أن تجزي الر  لغة: 

 )قلعجي( "ألم بدني أو نفس ي أو مالي ينزل باملرء جزاء على ذنب ارتكبه، وألداء واجب امتنع عنهاصطالحا:"

ها فها علماء القانون بأن   م قضائي على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة""جزاء يوقع باسم املجتمع تنفيذا لحكوعر 

باس ي، )
 

 م(( 1181)الش

 باعتباره لقبا:تعريفه 

د الجرائم وما يترتب عنها من عقوبات وفق أسس املسؤولية الجنائية  ي تحد  هو"مجموعة القواعد القانونية الت 

 .م ( 2411بد الرحمن خلفي، )ع املقررة فيها"

ة تسميات منها القانون الجزائي والجنائي  .ولقد أطلق على هذا القانون عد 
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 مبحثين:

ال: القصاص في املذهب املالكي   أو 

 /صفة القصاص:1 

فس، فمنهم من  ي  اختلف الفقهاء في صفة القصاص في الن  فة الت  ه يقتص  من القاتل على الص 
 
تل فمن ققال بأن

 
َ
تل تغريقا، ومن قتل بضرب حجر قتل بمثل ذلكتَ ق

ُ
 .م (1182)انظر:ابن رشد الحفيد،  ل تغريقا ق

م ويكون بعد ثبوت موجباته   ويكون القصاص من ولي الد 

 /موجبات القصاص: 2

 للقصاص موجبان كاآلتي:

ل:"أن  القاتل معتد على ألام   ي أوجب إلاسالم احترامه ولهذا قال سبحانه و ة بل على حق  الحياة األاو 
 
تعالى بعد أن لذ

ْن  :ساق قصة قتل قابيل ألخيه هابيل ْجلِّ  مِّ
َ
َك  أ لِّ

ََٰ
َتْبنَ  ذ

َ
ىَٰ  اك

َ
يَل  يَبنِّ  َعل ْسَرائِّ ُه َمْن  إِّ نَّ

َ
َتَل  أ

َ
ْفًس  ق

َ
ْيرِّ  ان

َ
غ ْفٍس  بِّ

َ
ْو  ن

َ
َس  أ

َ
ي اٍد ف  فِّ

ْرضِّ 
َ ْ
َم  ألا نَّ

َ
أ
َ
ك

َ
َتَل  اف

َ
اَس  ق يعً  النَّ ْحَياَه  َوَمْن  اَجمِّ

َ
َم  اأ نَّ

َ
أ
َ
ك

َ
ْحيَ  اف

َ
اَس  اأ يعً  النَّ ْد  اَجمِّ

َ
ق

َ
نَ  َجاَءْتُهْم  ۚ  َول

ُ
َناتِّ  اُرُسل ِّ

َبي 
ْ
ال نَّ  بِّ  إِّ

مَّ
ُ
ي ث ثِّ

َ
 ارً ك

ي َك فِّ لِّ
ََٰ
ْنُهْم َبْعَد ذ ْرضِّ  مِّ

َ ْ
وَن  ألا

ُ
ْسرِّف

ُ َ
فس ا(32)املائدة/  ﴾٢٣﴿ مل ص يعتبر الاعتداء على الن  الحياة عتداء على حق  ، فهذا الن 

ريعة إلاسالمية  في القتل  فقد ،عليه فمن اعتدىقدر متساو عند الجميع،  وهو 
 

اعتدى على الجميع. وقد أوجبت الش

العمد القصاص  من القاتل وجعلت لولي املقتول بعد صدور حكم القاض ي بالقتل تنفيذه على القاتل، ولكن ليس لهم 

أر " أن يقتلوا  سوى القاتل بخالف ما
 
اب ، ) كان يجري قبل إلاسالم  على أساس مبدأ الث

 
                                                                                                                                                                                                       م((2418)سعداوي حط

اني: "أن  الامتناع عن إنزال العقوبة
 
ْم ( لألذىبالجاني فيه تعريض الجميع  الث

ُ
ك

َّ
َعل

َ
َبابِّ ل

ْ
ل
َ ْ
ي ألا ولِّ

ُ
 َيا أ

ٌ
َصاصِّ َحَياة قِّ

ْ
ي ال ْم فِّ

ُ
ك

َ
َول

ُقوَن  تَّ
َ
م(191)البقرة/ )ت رر مقد  ى عل ، فالعقوبة أذى شرع لدفع املفاسد، ودفع الفساد في ذاته مصلحة بل إن دفع الض 

اب ، ) "جلب املنفعة عند تساويهما
 
   .م((2418)سعداوي حط

 شروط وجوبهو / أقسام القصاص 3 

فوس شروط وجوب القصاص:
 
 أ/القصاص في الن

رة 
 ل أيكون الوصف جزء من العلة و  أليشترط في القتل العمد العدوان على القتل العمد و القصاص عقوبة مقد 

كما ،  م( (1110)القرافي، ) يترتب عليه قصاص جزؤه ل ب عليه قصاص ألن املجموع في القصاص إذ انفرد عليه يترت

ية جاء  ه لم يثبته وجعله من القتل العمد بينما من أثبته فأوجب فيه الد 
 
يجب القصاص في شبه العمد عند مالك ألن

ية"في بداية املجتهد:" هذا ا حو من القتل عند من ل يثبته يجب به القصاص، وعند من أثبته تجب به الد  انظر:ابن ) لن 

 م (1182رشد الحفيد، 

ق بالقاتل وأخرى باملقتول وشروط تتعلق بولي املقتول وتفصيل ذلك و 
 
ة شروط فهناك شروط تتعل للقصاص عد 

 م (1182)انظر:ابن رشد الحفيد،  كاآلتي

 شروط القاتل:

بي واملجنون  كليف: فال يقام القصاص على الص   الت 

 أن يكون متعمدا: أي قصد إزهاق روح املجني عليه فالقتل الخطأ ل يطبق على فاعله القصاص.
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 شروط املقتول:

ا ول عبرة لدينه أو جنسيته أو لون  )انظر:عبد القادر عودة ، )د.ت.ط(( ه أوسنه *أن يكون املقتول آدميا حي 

م وأساس العصمة في إلاسالم ألامان أي ل  م في بال معصوم يكون محاربا وإلاسالم وبالتالي *أن يكون معصوم الد  د الد 

مي واملستأمن، وتزول العصمة املسلمين املسلم و 
 
دة وانتهاءالذ انعقد أمان املس بالر  ي تأمن وارتكاب بعض الجرائم كالز 

 )انظر:عبد القادر عودة ، )د.ت.ط(( العمد والحرابة والقتلاملحصن 

يكون املقتول جزء من القاتل بأن ل تكون رابطة ألابوة بينهما فال يقام القصاص على ألاب إذا قتل ابنه ألن ألاصل  أل*

د قتله كأن  ل يقتل بالفرع ألن   ألاصل مشهور بحبه للفرع ول يقصد قتله بل تأديبه ولذلك ل يقتص منه إل إذا تعم 

 أن يعفو أو يعفو من له
 
 م ((1110)مالك، ) يضجعه ويذبحه أو يشق بطنه إل

فوس في إلاسالم  *أن رط الذي تختلف به الن 
 

ة  هو إلاسال يكون مكافئا لدم القاتل، والش م والكفر والعبودية والحري 

كورية وألانوثة  والواحد والكثير فإذا كان املقتول مكافئا للقاتل في ألاربعة وجب القصاصو 
 
لحفيد، )انظر:ابن رشد ا الذ

ه ل يقتل الحر   ،م (1182
 
افعي فلو قتل الحر  العبد عمدا فقد ذهب إلامام مالك إلى أن

 
بالعبد ووافقه في ذالك  إلامام الش

مي فقد ذهب إلامام مالك إل أن  املؤمن ل يقتل بقتلهما إل إذا قتلهما 
 
ا قتل املؤمن بالكافر أو الذ و وإلامام أحمد، وأم 

ا قتل الجماعة بالواحد فقد قال به إلا  حمد، فلو إلامام أمام مالك و إلامام أبو حنيفة وإلامام الشافعي وغيلة ، وأم 

ه تقطع ألايادي باليد
 
 م (1182)انظر:ابن رشد الحفيد،  اجتمع اثنين وقطع يد شخص واحد فإن

 املجني عليه(: ) الشروط الخاصة بولي املقتول 

قتل أحد  أصله فلو يجوز أن يكون سببا في هالكيكون فرعا للجاني وهذا ألن  الفرع ل  أل *يشترط في ولي املجني عليه 

 )هاللي، )د.ت.ط(( ولهما ولد لم يجب القصاصألام قتلت ألاب الوالد ألام أو 

ولقد اختلف الفقهاء في وجوب القصاص على الوالد فذهب إلامام مالك إلى أن  الوالد يقتل بولده إذا انتفت الشبهة في 

 )الشبيلي( كونه يريد تأديبه

ا مدا إذا عفا عن دمه قبل أن يموت الفقهاء في املقتول ع كما اختلف ه إذا عفا مض ى ذلك وأم 
 
فذهب مالك إلى أن

 أن ي
 
ية فإن  عفوه في ثلثه إل فقالوا ل يجوز أن  ةجيزه الورثة فقد قاسوه على الوصياملقتول خطأ إذا عفا عن الد 

 م (1182)انظر:ابن رشد الحفيد،   يتجاوز ثلث ماله 

ية قال مالك: "والقتل خطأ  سبة للقتل الخطأ والعمد ل يجوز عند مالك العفو في العمد والخطأ على أقل  من الد 
 
*بالن

بة ويعفوا. و إن  للعصبة أن يقتلوا إن أح–أو عمدا  وا أو يأخذوا الد  لك ول يجوز لهم أن يجوز ما صنعت العصبة في ذب 

ة "  م ((1110)مالك، ) يعفوا بغير دي 

لطان يحكم عليه   بحكم  ية قال مالك ل يجوز الصلح، فقال بأن  الس  سبة ملن قتل رجال قتل غيلة ثم  صالح عل الد 
 
*بالن

 م ((1110)مالك، ) يصلبهرب فيقتله السلطان بضرب عنقه أو املحا

يده أو فقأت عينه غيلة قصاص وأن ألامر للحاكم إلى أن يتوب قبل أن يقدر عليه فيكون فيه  * ليس ملن قطعت

 م ((1110)مالك، ) القصاص
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 ب/ القصاص في الجروح:

ية أو العفو   القصاص وماقسمان منها ما فيه الجراح    فيه الد 

ة شروط فهناك شروط في الجارح وشروط في   يف املجروح وشروط*ما فيه القصاص: يشترط للقصاص في الجراح عد 

 الجرح وتفصيل ذلك كاآلتي:

 شروط الجارح:

ى الجماعة لو قطعت - ا فيه قصاص وحت  أن يكون مكلفا بالغا عاقال فإذا قطع عضو إنسان واحد اقتص  منه إذا كان مم 

 م (1182)انظر:ابن رشد الحفيد،  ألايدي باليد عند إلامام مالكيد الواحد قطعت 

 شروط املجروح:

وقوع  ييشترط في املجروح أن يكون دمه مكافئا لدم الجارح فيجب التكافؤ   في العبودية والكفر، وقد اختلفوا ف

ه ل يقتص منالقصاص بين العبد والحر  
 
سبة للعبيد فيم للعبد ومنهمالحر   فمنهم من رأى أن

 
ا بالن ا من قال يقتص، وأم 

ه يقتص  للعبيد بعضهم من بعض
 
 م (1182)انظر:ابن رشد الحفيد،  بينهم فقد ذهب إلامام مالك إلى أن

 شروط الجرح:

 أن يكون الجرح عمدا ليجب فيه القصاص-

فس وما دون 2 
 
يات في الن فس / الد 

 
 الن

فس 
 
يات في الن  الد 

ي يكون 
 
فس في حالة القتل الخطأ وفي العمد الذ ية في الن  ف كاملجنون من غير  تجب الد 

 
بي، وفي حو  مكل  الةالص 

ية بمائة من  ر الد  يةما إذا كانت حرمة املقتول فيه ناقصة عن حرمة القاتل وتقد   في مذهب مالك ثالثة أنواع: إلابل والد 

ة القتل الخ ة شبه العمددي  ة القتل العمد ودي   م (1182)انظر:ابن رشد الحفيد،  طأ ودي 

فس
 
يات فيما دون الن  الد 

جاج وألاعضاء، ف
 

فس وهي الش ي يجب فيها الدية من دون الن  ية في قطع ألاعضاء و ألاشياء الت   ذهبتجب هذه الد 

على غيرها، يقع  ن سائر البدن وأن  الجراح ماصة بما يقع على الوجه والرأس دو الفقهاء إلى أن  الشجاج هنا يتعلق خا

ا أدى إلى وضوح العظم وهو شجاج القصاص إذا تم عمدا وتجب وتجب في ال عدي خطأ مم  ية على العاقلة إذا تم  الت  الد 

ية،  وقع الفقه ومايسمى باملوضحة في  ما قطعت خطأ وجب مال محدود وهي  ألاعضاء   إذاعلى دونها ل تجب فيها الد 

ية  . م (1182)انظر:ابن رشد الحفيد،  الد 

شريع الجزائري من جرائم القصاص ثانيا:
 
 موقف الت

شريع الجزائري لم يقف مكتوف ألايدي أمام جرائم القصاص بل عاقب عليها بنصوص قانونية، حيث جاء    
 
إن  الت

ه يختلف في تشريعاته عن املذهب املالكي، فقد  قانون العقوبات الجزائري ينص على معاقبة مرتكبي جرائم القتل، ولكن 

 نص  على عقوبات أخرى ملرتكبي جريمة القتل على اختالف أنواعه وتفصيل ذلك كاآلتي:
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 / القتل العمد:1

 أ/ تعريفه في القانون: 

ت املادة  ه: "إزهاق روح إلانسان عمدا" من قانون العقوبات الجزائري على 240نص 
 
 م (2411)بوسقيفة، ط: تعريفه بأن

فس، والقصد  ل في إزهاق الن 
 
عريف بأن أركان جريمة القتل العمد اثنان الركن املادي ويتمث فيالحظ من خالل الت 

 الجنائي ويتمثل في العمد

 لجزائري  ب/ عقوبة القتل العمد في قانون العقوبات ا

سميم   
 
د وقتل ألاصول  والت عاقب قانون العقوبات الجزائري  على القتل العمد والقتل مع سبق إلاصرار والترص 

ت املادة  ا قتل  ألاطفال عاقب عليه بالسجن  فقد نص  من قانون العقوبات الجزائري على عقوبة القتل  261باإلعدام أم 

ها إلاعدام حيث جاء  سميم، ومع  يعاقب»فيها: العمد بأن 
 
باإلعدام كل  من ارتكب جريمة القتل أو قتل ألاصول  أو الت

ت  من عشر 
 
جن  املؤق ذلك تعاقب ألام سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة في قتل ابنها حديث العهد بالولدة بالس 

ص على من ساهموا أو اشتركوا معها في  ا ون )انظر:قان رتكاب الجريمة"سنوات إلى عشرين سنة على أن ل يطبق هذا الن 

 340فيالحظ أن القانون يعتبر إعدام الجنين قبل ولدته ل يعد قتال بل جنحة تعاقب عليها املادة العقوبات الجزائري(

 م (2411)بوسقيفة، ط:

رب العمد 2  / الجرح والض 

جنت الجزائري على جريمة الضرب والجرح يعاقب قانون العقوبا مع من سنة إلى خمس سنوات  العمدي بالس 

آخر من أعمال العنف  ضربه أو ارتكب أي عمل للغير أو عمدا جروحا : "كل  من أحدث 260جاء في املادةالتغريم فقد 

ي عد  إذا نتج عن هذه ألانواع دج 444.44دج إلى144.4 44وبغرامة منقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ، يعاأو الت 

ة تزيد عن خمسة عشر ) ي عن العمل ملد 
 
 )انظر:قانون العقوبات الجزائري( يوما" (14من العنف مرض أو أجز كل

ب التعدي على هذه ألاعضاء من الحرمان من استعماله كفقد البصر    ه إذا تسب 
 
كما نص  قانون العقوبات على أن

ه
 
ى إلى الوفاة دون قصد فإن  الجاني يسجن من عشر إلى  فإن ا إذا أد  يسجن الجاني من خمسة إلى عشر سنوات وأم 

د فإن  الجاني يعاقب باإلعدام إذا حدثت الوفاة رص 
 
ا إن وجد سبق إلاصرار والت )انظر:قانون العقوبات  عشرون سنة، أم 

 الجزائري(

ات ون من قام بجرح أو ضرب والديه أو غيرهما من أصوله بالحبس املؤقت من خمس إلى عشر سنو ويعاقب القان

ي 
 
رب بتر أحد ؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبالسجن املإذا لم يؤدي إلى أجز كل إذا نشأ عن الجرح أو الض 

 )انظر:قانون العقوبات الجزائري( ألاعضاء

فل فإن  قانون العقوبات يعاقبهم  إذاو 
 
كان الجناة أحد الولدين أو غيرهما من ألاصول أو أيشخص له سلطة على الط

فل
 
رر الذي يلحقانه بالط ت من خمس إلى عشر سنوات أو املؤبد أو إلاعدام وذلك حسب الض 

 
جن املؤق ون )انظر:قان بالس 

 العقوبات الجزائري(
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 :/ القتل والجرح الخطأ0

:" حيث جاء فيها 288تناولته املادة عاقب قانون العقوبات الجزائري مرتكبي جريمة القتل والجرح الخطأ وهذا ما  

 نظمة يعاقبعدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته ألا  احتياطه أو كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم 

، وأما إذا م((2448)صقر، )  "دينار 144.444 إلى 24.441ثالث سنوات وبغرامة مالية من إلى بالحبس من ستة أشهر 

 نتج عنه أجز فقط فقد عاقبه بالعقوبة املتضمنة في املادة  

ى   281املادة إلى العجز الكلي حيث جاء فيها: " إذا نتج عن الرعونة أو عن عدم  الاحتياط إصابة أو جرح أو مرض أد 

ة تجاوز ثالثة أشهر فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من   144.444إلى   24.441عن العمل ملد 

وقد ضاعف العقوبة  على من ارتكبها في حالة سكر حيث جاء في  م((2448)صقر، )  دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين"

إذا كان مرتكب الجنحة في حالة سكر أو حاول  281و 288: "تضاعف العقوبات املنصوص عليها في املادتين  214دةاملا

التهرب من املسؤولية الجنائية أو املدنية التي يمكن أن تقع عليه وذلك بالفرار أو بتغيير حالة ألاماكن أو بأية طريقة 

 م((8244)صقر، )  أخرى"

 خاتمة:

لت من خالل  تائجتوص   آلاتية: هذه الدراسة املتواضعة إلى الن 

 .أن قانون العقوبات الجزائري يخالف فقه الجنايات املالكي في أغلب تشريعاته 

  ا في جميع ألاحوال من قبل املجني عليه وأوليائه على خالف قانون ريعة إلاسالمية جعلت العفو مستحب 
 

أن  الش

 من قبل رئيس الجمهورية أو القاض ي أو املجني عليه.الجنايات ال
 
ه ل يجيز العفو إل

 
 جزائري فإن

  من العفو للحد  من -حوادث املرور –يالحظ مؤخرا استثناء رئيس الجمهورية ملرتكبي جرائم القتل الخطأ

 ظاهرة التهور في السياقة وإزهاق ألانفس. 

  ريعة إلاسالمية لم
 

جزائري بينما قانون العقوبات ال، قتل العمد في الطريقة التي وقع بهاإيجاب ال تفرق فيأن  الش

ز بين ما  تم  عن طريق إلاصرار والترصد وماعدا ذلك بحيث فرض إلاعدام لألول ولم يفرضه لآلخر.    فقد مي 

 ت يعاقب اأن  الشريعة إلاسالمية ل تطبق العقوبة على ألاصول في حالة تعديهم على الفروع بينما قانون العقوب

 ألاصول إذا ارتكبوا جريمة في حق  الفروع.
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    الوضعي. بالقانون ، مقارنا باملذاهب ألاخرى و القصاص في الفقه الجنائي املالكي

Retribution in Maliki’s criminal jurisprudence   
/الجزائر 21جامعة الجزائر سمية دهري/  ط.د. 

PhD.R.Soumia Dehri/University of Algiers01/Algeria 

 

 

 :ملخص

ما تطرق والجرح بأنواعهما، كيهدف البحث إلى إبراز ألاحكام الجزئية املتعلقة بعقوبتي القصاص والدية التي شرعت في جريمتي القتل 

 ، والاعتبارات الشرعية لتطبيقهما.موجباتهما وشروطهمالبيان 

بمرونته  املالكيالفروق التي ميزت الفقه الجنائي وإلاشارة ألحكام جريمتي القتل والجرح في القانون الوضعي، مع املقارنة، ورصد أهم 

النظر و آراء الفقهاء في بعض املسائل، اعتبارا ملبدأ املساواة، والاحتياط،  وإعماله ملقاصد النصوص الشرعية وهذا ما جعله يخالف

 .على ضرورة العمل بالفقه الجنائي إلاسالمي في جرائم ألانفس والجروح وإعمال القصاص والدية فيهما يؤكدالذي املصلحي، 

 الجناية، القتل، الجرح، القصاص، الدية :الكلمات املفتاحية

 

Abstract: 

The research aims to study the punishments of retribution and blood money, related to the crimes of murder and wounds, 

to indicate its conditions and types, and making comparison with the positive law،   to indicate the features and 
Advantages  of  Maliki’s criminal jurisprudence in order to apply its provisions in reality.     

Keywords:  crime,         murder,       wound,         retribution ,          blood money  
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 مقدمة:

إن من أهم ما يحقق ألامن واستقرار املجتمعات هو العدل في القضاء وزجر املخالفين واملجرمين عن طريق تطبيق 

العقوبات، ويعتبر التشريع الجنائي في إلاسالم نظاما متماسكا منسجما يقوم على املساواة والعدل، ويجمع بين الرحمة 

في إلاسالم لها مقاصد تتجاوز إلايالم لتكفر سيئات املجرم، وتجنبه  خط  والزجر، ذلك أن له بعدا أخالقيا، فالعقوبة

هللا تعالى وعقوبته ألاخروية، ولذلك كان جديرا دراسة الفقه الجنائي إلاسالمي الذي أوله الفقهاء عناية فائقة بتفصيل 

ن ومن أحس﴿يقول هللا تعالىمسائله وإحكامها، وذلك قصد تنزيل هذه ألاحكام على واقع الناس، لقطف ثمارها حيث 

 .44سورة املائدة:   ﴾من هللا حكما لقوم يوقنون 

فما هي ألاحكام املتعلقة بعقوبتي القصاص والدية التي شرعت في جريمة القتل؟، وما الذي يميزها عن تشريعات القانون 

 الوضعي؟  

 وتهدف الدراسة لبيان ألاهداف التالية: 

 وفي الفقه املالكي على الخصوص، والدية في الفقه إلاسالمي عموما صالتعرف على عقوبتي كل من القصا ،

 وبيان أنواع كل منها وموجباتهما، والاعتبارات امللتفت إليها في تطبيقهما.

 م الاستدلل، ودقة مراعاتهة ألائمة العلماء في الاستنباط والوقوف على املسائل الجزئية التي تنم على براع

 ر املصلحي واملقاصدي في تنزيل أحكام النصوص على الوقائع.ملبدأ الاحتياط والنظ

 ملجال ا، والتأكيد على ضرورة تطبيقه في إبراز مميزات الفقه إلاسالمي التي يمتاز بها عن القانون الوضعي

 القضائي والعقابي املعاصر.

 قد اعتمد البحث على الخطة التالية:و 

حكام القصاص، حيث عرض ملوجب القصاص وشروطه، كما تعرض جاء في محورين، تطرق املحور ألاول، لبيان أ

 لبيان أنواع القصاص واعتباراته الشرعية.

وتطرق املحور الثاني لبيان أحكام الدية، حيث تطرق لبيان موجبات الدية وأنواعها، كما تعرض لبيان قيمة الدية على 

والجرح في القانون الوضعي مع املقارنة، ورصد  اختالف أنواعها من نفس وجروح، مع إلاشارة ألحكام جريمتي القتل

 أهم الفروق. 

 وخاتمة تضمنت أهم نتائج البحث املتوصل إليها.   

  القصاص في املذهب املالكي  أوال: أحكام

 موجب القصاص شروطه     -1

  وموجبهالقصاص  تعريف 1.1

  :القصاص أ. تعريف 

وهري، )الج .أقدت القاتل بالقتيل، أي قتلته بهيقال  القود القصاص:، و قص الشعر قطعهو  قص أثره، أي تتبعه: لغة

   (3/1442م، صفحة  1189
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   (1/360م، صفحة  1188) قلعجي و قنيبي،  ،ة بين العقوبة والجنايةثلاملماهو  القصاص: شرعا

   (1/81م، صفحة  2443)ابن العربي،  .استيفاء الحق وهو املساواة مع

 حكم القصاص وسببه: ب.

، كما ثبت بالسنة (198)سورة البقرة: ﴾القتلى كتب عليكم القصاص في  تعالى﴿قوله وجب القصاص شرعا ب

ما ، ويوجب ذلك العقوبة إف والقتل أو بالجرح والقطعوإلاجماع، وسببه هو الجناية التي تكون على النفس إما باإلتال 

   (0/199) بن رشد، ، صفحة  .إن الواجب في إتالف النفوس والجوارح هو إما قصاص وإما مال"" بالقصاص أو بالدية

  (12/11)ابن منظور، صفحة  الجرم.هي الذنب و  جناية جنى: من لغة الجنايةو 

    (1/112)الفيومي، صفحة  ، وجرائم الاعتداء على النفس.على الجرح والقطعتطلق الجناية في ألسنة الفقهاء واصطالحا: 

 شروط القصاص 2.1

   ،(6/232م، صفحة 1112)الحطاب،  القصاص في النفس له ثالثة أركان القاتل واملقتول والقتل

 :متعلقة بكل ركن شروطوالجرح  في القتل القصاص لوجوبو 

 : القاتل شروطأ. 

  لفينألنهما غير مك، فال يقتص من الصبي واملجنون في العمد أن يكون القاتل أو الجارح بالغا عاقالالتكليف. 

  العادة علة الزهوق من غير واسطة في كون ما ي ، واملباشرة هو مختارا مباشرا ذي يقاد منهالقاتل الأن يكون 

كالجراحات املفضية للموت أو ما يقوم مقامها كالخنق والحرق مفضية عادة أو غالبا للموت بواسطة ، أو كحز الرقبة

     .والتغريق

والشافعي، والجمهور القتل على املباشر دون آلامر، فقال مالك  ،آلامر واملباشر كوجود تحريض فقط في صورة وجودو

 ويعاقب آلامر. 

ول املقاتل ذ ألا ففي طريان املباشرة على املباشرة فيقدم ألاقوى فإن جرح ألاول وحز الثاني الرقبة اقتص من الثاني أو أنو

 .  وأجهز الثاني اقتص من ألاول بغير قسامة

 ،لشتراك وغلب عليه حكم الاختيارباشر، يقتالن جميعا، وبه قال مالك كافإذا كان إكراه أو لآلمر سلطان على امل-

وعند الشافعية يقتل املباشر فقط عمال بقاعدة إذا اجتمع السبب أو  ،يقتل املكره لقوة إلجائه واملكره ألنه املباشرف

   (162، صفحة م1114)السيوطي،  .الغرور واملباشرة قدمت املباشرة

    يقتل آلامر دون املأمور، ويعاقب املأمور، وبه قال داود، وأبو حنيفة، ألنه كاآللة فاقد إلارادة. 
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كحفر البئر حيث ل يؤذن له قصد  ما تشهد العادة أنه ل يكفي في زهوق الروح وأن له مدخال فيهفهو السبب أما 

 .إلاهالك وإلاكراه وشهادة الزور في القصاص

أو  صاصالقالزور في  ةداشه أو  إذا لم تكن املباشرة عدوانا كحفر بئر على طريق ألاعمى ب السبب على املباشرةوقد يغل 

  ليسقط فيها سارق أو طارق في مكان املارة حفر بئر في أرضه 

لعدم  حافردون الفالقود على املردي  ،لسبب كحافر البئر في داره لنفع نفسه فردى فيها رجلعلى اأن تغلب املباشرة  -

      (12/284م، صفحة  1110)القرافي،  ، فدمه جبار.العدوان في السبب

 ب. شروط املقتول:

كون املقتول معصوما أي بالقصاص أن يكون معصوما والعصمة باإلسالم والحرية وألامان  دمه شرط ضمانالعصمة - 

رافي، )الق .هدر الدم وكذلك الزنديق والزاني املحصنمفإن الحربي سالمه أو كونه ذميا أو معاهدا في غير حد من القتل إل 

   (12/299م، صفحة  1110

ة املقتول للقاتل في الحرم واةامس، وذلك بأن يكون دم املقتول مكافئا لدم القاتل بأن يكون أو زائدا عليه الكفاءة - 

 أو زيادته عليه.والدين 

       .والواحد والكثير وألانثويةوالذي به تختلف النفوس هو إلاسالم والكفر والحرية والعبودية والذكورية 

 ، للحنفية وابن العربي من املالكيةفذهب الجمهور إلى منع قتل املسلم بالكافر الذمي خالفا -

املؤمنون تتكافأ دماؤهم »لحديث قيس بن ساعدة ، الشافعي وأحمد وداود وجماعة فر، وقال بهل يقتل مؤمن بكاأي 

م،  2441)بن حنبل ،  «.عهدهويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، أل ل يقتل مؤمن بكافر، ول ذو عهد في 

      (2/268صفحة 

اعتمدوا في ذلك القياس على إجماع املسلمين في أن يد املسلم تقطع إذا سرق من مال الذمي،  ،يقتل به وقال أبو حنيفة

 .فقاسوا حرمة الدم على حرمة املال

    (0/184) بن رشد، ، صفحة  وقال مالك والليث: ل يقتل به إل أن يقتله غيلة وقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه.

 .إذا ثبت قصده للقتل بال أي شبهة أي 

 كما ذهب جماهير العلماء إلى أنه يقتص من الذكر لألنثى، ونقل في ذلك إلاجماع-
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منهم مالك وأبو حنيفة، والشافعي، والثوري، وأحمد، ، أقلتأو قتل الجماعة بالواحد، كثرت كما ذهب الجمهور إلى  -

قوله ل النظر إلى املصلحة، فإنه مفهوم أن القتل إنما شرع لنفي القتلرض ي هللا عنه وب عمال بفعل عمر وأبو ثور وغيرهم، 

 .وإل لتذرع الناس إلى القتل (191)سورة البقرة: ﴾ألالباب ولكم في القصاص حياة يا أولي  ﴿تعالى:

ر خر عينه وجدع آلاخن جميعا، وإن اجتمعوا على ضربه فقطع هذا يده وقلع آلا و اشترك الجماعة في القتل يقتلفإذا 

حه وإن لم يريدوا قتله اقتص من كل بجر ، أنفه وقتله آخر وقد اجتمعوا على قتله فمات مكانه قتلوا به لشتراكهم فيه

 .وقتل قاتله

أو اشتراك مسلم وذمي في  إذا اشترك في القتل عامد مكلف مع مخط  أو غيرِّ مكلف، مثل عامد وصبي أو مجنون،و 

مالك، والشافعي: على العامد القصاص، وعلى املخط  والصبي نصف الدية، إل أن مالكا يجعله  القتل جميعان فقال

 .بالنظر إلى املصلحة التي تقتض ي التغليظ لحوطة الدماء على العاقلة، والشافعي في ماله،

 منهما أبو حنيفة: إذا اشترك من يجب عليه القصاص مع من ل يجب عليه القصاص، فال قصاص على واحدوقال 

   (0/198) بن رشد، ، صفحة  وعليهما الدية ألن القتل ل يتبعض وإذا لم يكن الدم وجب بدله.

فقال مالك والشافعي: تقطع ألايدي باليد الواحدة، كما تقتل عندهم ألانفس إذا قطعت جماعة عضوا واحدا، و 

 .ان في يد: ل تقطع يديةألنها ل تقبل التبعيض، وقال الظاهر  ،بين النفس وألاطراف فرقت الحنفيةبالنفس الواحدة، و 

 :ج. شروط القتل

 (2/182م، صفحة 2440) بن علي،  .معلومة متيقنة ةعلى من حيا أن يكون القتل طارئا       

 العمد ذلك في القتل و ، قصاص إل على نفي شبهة العمد الف، أن يكون القتل عمدا محضا ل شبهة فيه

 .العدوان

، على وجه الغيلة أو النائرة والغضب، بأن يقصد إلى إتالف النفس وإلى آلة تقتل غالباالضرب ب وذلك بأن يقع 

تل لى القالضرب والاعتداء، سواء كان القتل بمثقل أم بمحدد عند الجمهور خالفا للحنفية الذين قصروا القصاص ع

     بمحدد

أن يهوديا رضخ رأس امرأة بحجر، فرضخ النبي صلى هللا عليه وسلم » رض ي هللا عنه حديث أنسواستدل الجمهور ب

 . (4/014)شيبة، ، صفحة  «رأسه بحجر، أو قال: بين حجرين

الوالد بولده ول الجد بحفيده إذا قتله بأي وجه كان من أوجه  ل يقاد أنه أبو حنيفة والشافعي، والثوري وقد ذهب 

اد ل يق»الصالة والسالم قال: أن النبي عليه رض ي هللا عنه لحديث عمر بن الخطاب  ،العمد، وبه قال جمهور العلماء

 .  (3/94م، صفحة  1118)الترمذي،  «الوالد بالولد
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ل يقاد ألاب بالبن إل أن يضجعه فيذبحه، فأما إن حذفه بسيف أو عصا فقتله لم يقتل، وكذلك الجد ك وقال مال

ر عمرو وألث ،العمد لقيام حنو ألابوة املانعة والاستثناء لشبهة عدم، لعموم القصاص بين املسلمين، عنده مع حفيده

س، )بن أن «بالسيف فأصاب ساقه، فنزف جرحه فماتأن رجال من بني مدلج يقال له: قتادة حذف ابنا له »بن شعيب 

 .فأخذ عنه عمر الدية مغلظة ولم يقتص منه  (4/1293م، صفحة  2440

وأما ، فإن مالكا حمل هذا الحديث على أنه لم يكن عمدا محضا، وأثبت منه شبه العمد فيما بين الابن وألاب

 على ظاهره من أنه عمد إلجماعهم أن من حذف آخر بسيف فقتله فهو عمد.الجمهور فحملوه 

وأما مالك فرأى ملا لألب من التسلط على تأديب ابنه ومن املحبة له أن حمل القتل الذي يكون في أمثال هذه 

لبة من جهة غألاحوال على أنه ليس بعمد، ولم يتهمه إذ كان ليس بقتل غيلة، فإنما يحمل فاعله على أنه قصد القتل 

    (0/183) بن رشد، ، صفحة  .كانت النيات ل يطلع عليها إل هللا تعالى الظن وقوة التهمة، إذ

 تسقط القود، فإذا أضجعه كشف وشفقة ألابوة شبهة منتصبة شاهدة بعدم القصد إلى القتلفقتل ألاب لبنه   

    (1/14م، صفحة  2443)ابن العربي،  ق بأصله.الغطاء عن قصده فالتح

   .والجمهور إنما عللوا درء الحد عن ألاب ملكان حقه على الابن

   القصاص: ثبوت- 

ت بيثبت القصاص بالبينة بشهادة رجلين عدلين على معاينة جناية القتل، أو بإقرار القاتل أمام القاض ي، كما يث

 خمسين يمينا في-وهم لم يشاهدوا القتل-أن يحلف أولياء الدم، وهي ألايمان املذكورة في دعوى القتلبالقسامة وهي 

     (2/282)ابن جزي ، صفحة  .عند اجتماع الناس أن هذا قتله فيجب بها القصاص في العمد والدية في الخطأ املسجد

وشهادة القسامة باللوث، والتدمية وشاهد العدل، وبشاهدي عدل على إقرار القاتل وبشهادة اللفيف، وتجب  

خطأ أقسم أولياء القتيل واستحقوا الإن شهد شاهد بقتل مدة ثم مات منه، فعدلين على الجرح إذا عاش املجروح 

     (8/111م، صفحة  2444)ابن عبد البر،  ، ويبتدىء أهل الدم بالقسامة لحديث محيصة.الدية على العاقلة

صدق مدعي القتل ومن اللوث أن يوجد رجل قرب املقتول بها غلب على الظن يمارة على القتل غير قاطعة ألوث وال 

ه قوم أو يكون في محليحصل املقتول في دار مع قوم فيقتل بينهم  ، أو معه سيف أو ش يء من آلة القتل أو متلطخا بالدم

 عدل.   ليس بالتدمية في العمد وهو قول املقتول فالن قتلني أو دمي عند فالن سواء كان املدمى عدل أو  ، ومنهاأعداء له

 ،وإن تعاونوا عليه عمدا أقسموا ملات من كل الضرب وقتلوهم ولو كان منهم املمسك لقتل به لشتراكهم في السبب 

ن وإحدى الضربات نافذة ول يعلم ضاربها واختلطت الضربات أقسموا ملات من ذلك الضرب وإن لم يقصدوا التعاو 

    (0/314) بن رشد، ، صفحة  .وتفرق الدية عليهم في أموالهم ويسقط القصاص
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و حنيفة وأحمد وداود ملا ثبت عنه جمهور فقهاء ألامصار مالك والشافعي وأب وجوب الحكم بها على الجملةوقال ب 

قال: خرج عبد هللا بن  عليه الصالة والسالم من حديث حويصة ومحيصة، عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج،

سهل بن زيد، ومحيصة بن مسعود بن زيد، حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك، ثم إذا محيصة يجد عبد هللا 

م أقبل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود، وعبد الرحمن بن سهل، بن سهل قتيال فدفنه، ث

الكبر في  كبر »وكان أصغر القوم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 وسلم مقتل عبد هللا بن سهل،، فصمت، فتكلم صاحباه، وتكلم معهما، فذكروا لرسول هللا صلى هللا عليه «السن

تبرئكم ف»، قالوا: وكيف نحلف، ولم نشهد؟ قال: «أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم»فقال لهم: 

 .، قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعطى عقله«يهود بخمسين يمينا

    (3/1211م، صفحة  1144)ابن الحجاج، 

بي أسهل بن ملا رواه من حديث  ،فيما يجب بها، فقال مالك وأحمد: يستحق بها الدم في العمد، والدية في الخطأو 

ق وقال الشافعي: تستح، « تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ «-صلى هللا عليه وسلم -فقال لهم رسول هللا »حثمة، 

  اليمين والشاهد،في كما  ا الدية فقط. ألن ألاصل أن ألايمان لها تأثير في استحقاق ألاموال،به

 .وقال بعض الكوفيين: ل يستحق بها إل دفع الدعوى على ألاصل أي يستحق منها دفع القود فقط 

وذلك أن القتل  أن العلة في ذلك حوطة الدماء،و مالك رأى أن سنة القسامة منفردة بنفسها مخصصة لألصول ف

 ،القاتل مواضع الخلواتي ملا كان يكثر، وكان يقل قيام الشهادة عليه لتحر 

وأن ألايمان ، يحلف أحد إل على ما علم قطعا أو شاهد أل أن القسامة مخالفة ألصول الشرع وهو غيره استدل و  

 .لتأويل يتطرق إليهابالقسامة، وا وأن آلاثار غير نص في القضاء ،ليس لها تأثير في إشاطة الدماء

 داود:و قال الشافعي وأحمد، ، عمال بظاهر الحديث السابق و املالكية والحنفية: يبدأ املدعى عليهم باأليمانوقال  

 .، وذلك لختالف آلاثارالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر "ألاصل أن ن أل يبدأ املدعون، 

وإن نكل عنده أحد من ولة الدم بطل  ،ويحلف الواحد في الخطأ أقل من اثنين في الدم، مالك ول يحلف عند 

 القود، وصحت الدية في حق من لم ينكل.

  .ول يقسم على الجماعة ،أي ل يقتل بها سوى واحد قال مالك وأحمد: ل تكون القسامة إل على واحدو  

    :واعتباراته أنواع القصاص -2

 على كل منها عقوبة القصاص في العمد.، و قتل أو جرح وقطعإما الجناية في النفس 
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  :أنواع القصاص 1.2 

  :أ. القصاص في النفس

 .وخطأالقتل صنفان: عمد، 

العمد ما قصد فيه إتالف النفس وكان مما يقتل غالبا من محدد أو مثقل أو بإصابة املقاتل كشده وضغطه أو يهدم 

 .حرقه أو يمنعه من الطعام والشرابأو ي عليه بنيانا أو يصرعه ويجر برجله على غير اللعب أو يغرقه

وأما إن حصل أحدهما مع عدم آلاخر مثل أن يقصد الضرب دون القتل فيحصل عنده القتل أو أن يقصد إلاتالف 

يراعى شبه العمد عمد محض وعند من يراعى شبه عمد ل فيتلف عنده النفس فذلك عند من  بما ل يقتل مثله غالبا

   (2/180م، صفحة 2440) بن علي،  ل قصاص فيه.

بلطمه أو بلكزه  إن تعمد ضربهعند املالكية، ف اللطمة واللكزة فتتخرج على الروايتين في شبه العمد في نفيه وإثباتهك

 في املشهور عن املالكية.    أو غير ذلك ففيه القود

على غيره أو ما قصد فيه للفعل إلى الشخص كما لو رمى صيدا فقتل  الخطأ ما ل قصد فيه للفعل كما لو سقطو -

 . وفيه الكفارة والدية إنسانا وظن إلاباحة تصير العمد خطأ

 ،ومن العمد ما ل قود فيه كاملتصارعين واملتراميين على وجه اللعب أو يأخذ برجله على وجه اللعب ففيه دية الخطأ

 وقيل بتغليظ الدية في املذهب. 

عمد وقيل شبه ال كالحاكم والجالد واملؤدب وألاب والزوج والخاتن والطبيب فقيل كالخطأ لك اختلف في ألادبوكذ

 ملن أثبته  

 ،عنده فيه الدية مغلظةفهو ما أشكل أنه أريد به القتل ولم يره مالك إل في آلاباء مع أبنائهم فشبه العمد -

وصفته عندهم في غير آلاباء أن يضربه  نيفةحأبي ومربعة عند  افعيشالوغيره يرى فيه الدية مطلقا مثلثة عند 

م أو بآلة القتل ممن ل يته، ل يقصد قتله وبغير آلة القتل كالسوط والعصاوالنائرة عمدا على وجه الفائدة والغضب 

   (12/842م، صفحة  1110)القرافي،  .كاألبوين أو الطبيب

واختلفوا في شبه العمد، فقال به جمهور فقهاء ألامصار. وبإثباته قال عمر بن الخطاب، وعلي، وعثمان، وزيد بن 

 ثابت، وأبو موس ى ألاشعري، واملغيرة، ول مخالف لهم من الصحابة.

 الضرب يكون على وجهال خالف في مذهب مالك أن ف، ومع ألام والجد واملشهور عن مالك نفيه إل في الابن مع أبيه 

 وقد قيل إنه يتخرج عنه في ذلك رواية أخرى. ،الغضب والنائرة يجب به القصاص
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غيلة فيقتل على كل  فهو شبه العمد، وإن قصد القتل ب أو الناريقال أبو حنيفة: كل ما عدا الحديد من القضو  

  .حال ألنه حرابة

 ،ضربا لم يقصد به القتل بما ل يقتل غالباأي في القتل الشافعي: شبه العمد ما كان عمدا في الضرب خطأ  وقال

، صفحة  ) بن رشد، .فغلظت الدية ،اجتمع شبه العمد ألنه ضربه بما ل يقتل غالبا وشبه الخطأ ألنه لم يقصد القتلف

0/191)    

ديث ، وبضعف الحزيز إل العمد والخطأ ولو كان ثالث لذكرهبأن هللا تعالى لم يذكر في كتابه العاملالكية  واحتج

 املستند عليه في ذلك.  

  :ألاعضاءفي الجراح و قصاصالب.  

  ،(04)سورة املائدة: ﴾قصاص  :﴿ والجروحلقوله تعالى، وألاعضاءالجناية في الجراح وجب القصاص على 

أن يقصد ضربه على وجه الغضب والنائرة بما ب ،عضواالجرح العمد إذا أتلف جارحة من جوارح املجروح أو قطع ف

    .القصاصفيه وجب ، فيجرح ويقطع غالبا

 .وغيرهاإزالة العقل وإزالة السمع وإزالة البصر ك الجرح والثاني قطع عضو وإزالة منفعةفالجراحات نوعان 

و مثل أن يلطمه أو يضربه بسوط ، مما لم يقصد به إتالف العضوجه ألادب بما ل يجرح به غالبا أما إن جرحه على

لك ، واملشهور في املذهب مالك أن ذص فيه، وفيه الدية مغلظة في مالهالجمهور أنه شبه العمد ول قصاف ،فيفقأ عينه

 حنيفة، فشبه العمد عنده إنما هو في النفس ل في الجرح.   يعمد وفيه القصاص إل في ألاب مع ابنه، وهو قول أب

الدية مغلظة، أو دية  أو وجوبرحه فأتلف عضوا على وجه اللعب بين وجوب القصاص، وكذلك الخالف إن ج

  (0/181) بن رشد، ، صفحة  .الخطأ

 :اعتبارات في تطبيق العقوبة 2.2

 أ. تحقق املماثلة والعدل

 تحقق املماثلة في محل القصاص- 

 :مكن القصاص فيه منهايينبغي أن إذا وجد محل القصاص 

ولم يخش منه تلف النفس، مثل كسر عظم الرقبة والصلب والصدر والفخذ وما في معناه من بأن أمنت املخاطر 

   عند مالك.  املتالف فال قصاص فيها
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- هللا من حديث العباس أن رسول  وفي املنقلة، اختالف عن مالك فمرة قال: بالقصاص، ومرة قال بالدية. ملا روي

  (2/881م، صفحة  2441)ابن ماجة،  «.ل املنقلةو  الجائفة لقود في املأمومة و ل »قال ى هللا عليه وسلم صل

أو يخش ى الجور في الاقتصاص ل متناع املماثلة فيما ل يمكن فيه التساوي في القصاص مثل الاقتصاص من ذهاب  

اص ، فال قصعدم تحقق الغرض مثل أن يفقأ أعمى عين بصير أومما ل يقبل التبعيض، سمع، بعض النظر أو بعض ال

 .وتجب الدية

وإذا تحققت املماثلة في محل القصاص ولم تتحقق باعتبار املقتص منه كاألعور يفقأ عين الصحيح عمدا، فالجمهور: 

إن أحب فله الدية لك تخيير املجروح هب مامذف ،إن أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القود، فإذا عفا عن القود

 أبو حنيفة القود أو ما اصطلحاقال كاملة ألف دينار، وقال الشافعي وابن القاسم ليس له إل نصف الدية على ألاصل، و 

 .عليه، وقيل ل قود وعليه الدية ألن عين ألاعور بمنزلة عينين

  .على الطرفين يسقط بالصلح والتراض ي هل القصاص حق للمجروح له إسقاطه أم واجبوسبب الخالف 

فعلى ألاول املجروح مخير بين القصاص وأخذ الدية، وعلى الثاني ليس له إل القصاص فقط إل أن يصطلحا على 

   (0/114) بن رشد، ، صفحة  .كما في القتل أخذ الدية؟ وهما قولن عن مالك

خرس في لسان ألا اختلفوا في ذكر العنين والخص ي، وحيث  ،ألاعضاء ناقصة املنفعة لعاهةية على وكذلك في الجنا

 وهي قيمة مالية يقدرها القاض ي.     وفي اليد الشالء؛ والجمهور أن فيه حكومة،

بن رشد،  ) في الجناية على العين القائمة الشكل التي ذهب بصرها، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: فيها حكومة.و

   (0/242، صفحة 

 في آلة القصاص اشتراط املماثلة - 

قتل  بضرب بحجر  تغريقا، أو قال: يقتص من القاتل على الصفة التي قتل، وبه قال مالك والشافعي سواء من منهم  

صاص معنى الق ، ألنصحاب مالك في الحرق استثناءفالسيف له أروح، واختلف أ بمثل ذلك، قالوا: إل أن يطول تعذيبه

   (0/189) بن رشد، ، صفحة  يقتض ي املماثلة.

أنه -لم صلى هللا عليه وس عن النبينعمان بن بشير ملا روى ال ،وقال أبو حنيفة بأي وجه قتله لم يقتل إل بالسيف 

  ، وللنهي عن املثلة. (2/180م، صفحة  2441)أبو داود،  «ل قود إل بحديدة»قال: 

  العقوبة الاحتياط والتمهل في تطبيق - 



 

 

 Democratic Arab Center 

For Strategic, Political & Economic Studies                       

 في القوانين الوضعية
ً
 الفقه الجنائي مقارنا

 

- 88 
- 

ل يستقاد من جرح إل بعد اندماله عند مالك اعتبارا ملا يؤول إليه أمر الجرح مخافة أن يفض ي إلى إتالف النفس، و  -

 تمسكا بالظاهر. وعند الشافعي على الفور،

  .ول يقاد في الحرم ول يقاد في الحر الشديد ول البرد الشديد، ويؤخر عند مالك مخافة أن يموت املقاد منه،

ا اعتبار  إذا مات املقتص منه من ذلك الجرح، فقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد ل ش يء على املقتص،و 

ل اعتبارا بقت يء على القاطع، وقال أبو حنيفة، وجب على عاقلة املقتص الديةبالسارق إذا مات من قطع يده أنه ل ش 

      (0/111) بن رشد، ، صفحة  .الخطأ

  تعلق القصاص بالحق العام ب. 

جن سنة، أي تعزيرا، في القاتل عمدا يعفى عنه، هل يبقى للسلطان فيه حق أم ل؟ فقال مالك: إنه يجلد مائة ويس

  .واملصلحة ،رض ي هللا عنه عمر  ودليلهم أثر عن

وألاصل في الحدود التوقيف والنص ولم يثبت ش يء، وقال أبو  ،ش يء، عمال بظاهر الشرعوقال الشافعي وأحمد ل يجب 

   (0/186) بن رشد، ، صفحة  ثور: إل أن يكون يعرف بالشر فيؤدبه إلامام على قدر ما يرى.

 .ل يجوز العفو عن القاتل غيلة وهي القتل على وجه املخادعة والحيلة فإن عفا أولياء املقتول فإن إلامام يقتل القاتلو 

    (129)ابن جزي ، صفحة 

     .: أحكام الديةاثاني 

 أنواع الدية .1

 وحكمها  ةتعريف الدي 1.1

  :تعريف الدية أ.

 ،وديا: قربه ودى ألامرو الوادي  ودى الش يء إذا سال ومنه اشتقاق: من الفعل ودي، لغة

وفاؤها محذوفة والهاء عوض وألاصل ودية  ،ودى القاتل القتيل يديه دية إذا أعطى وليه املال الذي هو بدل النفس

  (0/94م، صفحة 1191) بن فارس،  .ثم سمي ذلك املال دية، مثل وعدة

لة: والعاق، وعقلت عن فالن، إذا غرمت جنايته يقال: عقلت القتيل أعقله عقال، إذا أديت ديتهوتسمى أيضا بالعقل، 

   (1/146) الجرجاني، ، صفحة  .القوم تقسم عليهم الدية في أموالهم
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" الدية مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه أو بجرحه مقدرا شرعا ل ، واملال الذي هو بدل النفس الديةاصطالحا:  

     (1/084)الرصاع ، صفحة  .باجتهاد "

 :ب. حكم الدية ودليلها

 )سورة﴾يصدقوا ة ودية مسلمة إلى أهله إل أن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمن ومن :﴿وجبت الدية بقوله تعالى

  (.12)سورة البقرة: ﴾بإحسان فمن عفي له من أخيه ش يء فاتباع باملعروف وأداء إليه ﴿:وبقوله تعالى ،(12النساء: 

 : موجبات الدية وأنواعها 2.1

 ، أو تعذُرهالعفو عن القصاص في القتل العمد أ.

يل القصاص فقط ول تجب الدية إل بالتراض ي وقيل يخير ولي الدم بين قتل العمد فقالاختلف في الواجب بقد و  

 القود والدية.

بإعطاء الدية، وهي رواية ابن القاتل ن غير دية إل أن يرض ى ممالك: ل يجب للولي إل أن يقتص أو يعفو فقال 

 القاسم عنه، وبه قال أبو حنيفة والثوري وألاوزاعي وجماعة.

وأبو ثور، وداود وأكثر فقهاء املدينة من أصحاب مالك وغيره: ولي الدم بالخيار إن شاء  وقال الشافعي، وأحمد،

  .اقتص وإن شاء أخذ الدية

اختلفوا هل الانتقال من القصاص إلى العفو على أخذ الدية هو حق واجب لولي الدم دون أن يكون في ذلك خيار ف

قاتل، وأنه إذا لم يرد املقتص منه أن يؤدي الدية لم يكن لولي للمقتص منه، أم ل تثبت الدية إل بتراض ي الولي وال

 الدم إل القصاص مطلقا أو العفو.

دون عن مالك هم الذكور العصبة و أولياء الدم أي لهم العفو عن القصاص هم الذين لهم القيام بالدم،  والذين

وعند غيره: كل من يرث، الغائب منهم ، البنات وألاخوات والزوج والزوجة فليس لهم قول مع العصبة في املشهور 

 . ، وإذا عفا بعضهم سقط القصاصوالحاضر والصغير والكبير سواء

إذا عفا املقتول عن دمه في العمد مض ى ذلك، وممن قال بذلك مالك، وأبو حنيفة وألاوزاعي، وهذا أحد قولي و 

، وممن قال به أبو ثور، وداود، وهو قول الشافعي، وقالت طائفة أخرى: ل يلزم عفوه، ولألولياء القصاص أو العفو

 الشافعي بالعراق.
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في عفو املقتول خطأ عن الدية، فقال: مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور فقهاء ألامصار: إن عفوه من  فوااختلو 

د، ، صفحة ) بن رش ،نه واهب مال له بعد موته فلم يجز إل في الثلث، أصله الوصيةأل ذلك في ثلثه إل أن يجيزه الورثة، 

0/229)  

  إذا كان له أن يعفو عن الدم فهو أحرى أن يعفو عن املال، فوقال قوم: يجوز في جميع ماله، 

إذا عفا املجروح عن الجراحات، فمات منها هل لألولياء أن يطالبوا بدمه أم ل؟ فقال مالك: لهم ذلك إل أن يقول و 

حق  ومحمد: ل وقال أبو يوسف،  إذا عفوا، الديةحقهم في ل يسقط ذلك كما ل إليه، ؤو ن الجراحات وعما تعفوت ع

  ،لهم، والعفو عن الجراحات عفو عن الدم، وقال قوم: بل تلزمهم الدية إذا عفا

ا بعد إسقاط دية فمنهم من قال: تلزم الجارح الدية كلها، ومنهم من قال: يلزم من الدية ما بقي منه ثم اختلفوا:

 .الجرح الذي عفا عنه

  ؛ ملا روي عن ابن عباس، ول مخالف له من الصحابة،ليست على العاقلة عند الجمهور على الجاني و ودية العمد 

في العمد الذي تكون حرمة املقتول فيه ناقصة عن حرمة كما تجب عند امتناع القصاص أو تعذره، حيث تجب 

 .ذميوال سلمالقاتل، مثل امل

عند مالك، وحمله الجاني كل جرح يتعذر القود فيه لخطره وهو موجود في الجاني حملته العاقلة إن بلغ الثلث و 

         (386م، صفحة  1110)القرافي،  عند غيره من ألائمة.

 . الشافعي في مالهقال و  ،عند مالكعلى العاقلة ، وهي شبه العمد دية مغلظةفي دية كما تجب ال

 ب. الدية في القتل الخطأ

 ل تحمل العاقلة، وهم أولياء الدم، وعند الحنفية هم أهل الديوان، و منجمةعلى العاقلة  في قتل الخطأالدية تجب و 

ا فوقه، وقال وقال أبو حنيفة: العشر فموإل ففي ماله، من هذه الدية إل الثلث فما زاد عمال بعمل أهل املدينة، 

  الشافعي: تحمل العاقلة القليل والكثير من دية الخطأ على ألاصل وعلى مخالفه الدليل.

ن ل وم، وليس فيما يجب على واحد منهم حد عند مالك، وقال الشافعي: على الغني دينار وعلى الفقير نصف دينار

   (9/66)الباجي، صفحة  .العصبة له ول موالي فمنهم من جعل ولءه للمسلمين وعقله في بيت امل

، وعند مالك ما لم دية ما جناه املجنون والصبي على العاقلة عند أبي حنيفة، و وخطئه في عمد الصبيكما تجب 

 عمد الصبي في ماله عند الشافعي. و تبلغ الثلث، 
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احتجوا بقضاء عمر على  ،وفيها دية الخطأ، عند الجمهور ة ضامنون ملا أصابت الداب الراكب والسائق والقائد،وفي 

 .  الذي أجرى فرسه فوط  آخر بالعقل

على كل واحد منهما دية آلاخر، على  حنيفة:في الفارسين يصطدمان، فيموت كل واحد منهما فقال مالك، وأبو و

 : على كل نصف دية صاحبه؛وقال الشافعي ،العاقلة

 وإن حمله على دابته يمسكها فوطئت رجال  ئها أو سالحا فمات بذلك فديته على عاقلتهلصبي دابة يهيرجل ذا دفع وإ

    .  فقتلته فالدية على عاقلة الصبي ألنه املحرك للدابة بركوبه عليها

الطبيب إذا أخطأ لزمته دية الخطأ على عاقلته بالتفاق وعن مالك رواية: أنه ليس عليه ش يء، إذا كان من أهل و 

     (0/231) بن رشد، ، صفحة  .ا لم يكن من أهل الطب يضمن في ماله؛ ألنه متعدفإذ ،الطب

تعارف امل وذلك إذا بذل الطبيب الجهد املعتاد وانتفى تقصيره وإهماله بحسب الضمان ألن إلاذن والاباحة ينافي  

رفع إل أن يكون فادحا ل يرتكبه مثله في لعسر الاحتراز منه،يجبر خطؤه ، فألاطباء وأذن له بالتطبيب شرعا عليه بين

     .حكما وإن كان من أهل الطب حقيقة عنه أهلية التطبيب

  ،من أصاب نفسه أو قطع عضوا له خطأ، ول ضمان على ل تحمل العاقلةو 

 جرح العجماء جبار"»ة والسالم قال عليه الصال النبي لحديث أبي هريرة أن ، ل ضمان في جرح العجماء بال راكبو 

  ،(4/1296م، صفحة  2440)بن أنس، 

 "، وإن تعدى في الحفر ضمن.  الحفر في مثله لحديث "البئر جباربإن حفر في موضع جرت العادة ل ضمان و 

 الدية قيمة .2

  الدية في النفس: 1.2 

    :دية الحر املسلمأ. 

باتفاق لحديث عمرو بن حزم عن أبيه في كتاب رسول هللا صلى هللا دية الحر املسلم على أهل إلابل مائة من إلابل، 

   (0/212م، صفحة  2440)الدارقطني،  .«أن في النفس مائة من إلابل»عليه وسلم في العقول 

 أهل الورق اثنا عشر ألف درهم، عند مالك عمال بتقويم عمر لإلبل في زمانه على أهل الذهب ألف دينار، وعلى و 

 خذ منهم قيمة مائة من إلابل في كل عصر بالغة ما بلغت.ؤ الشافعي إن ألاصل في الدية إنما هو مائة بعير، فيوقال 

 أن الدية ل تؤخذ إل من إلابل أو الذهب أو الورق عند مالك وأبي حنيفة.و 
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 دية العمد فحالة إل أن يصطلحا على التأجيل.، أما مؤجلة لثالث سنين الدية في الخطأواتفقوا أن 

 وهي في مذهب مالك ثالث ديات: 

: عشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابن لبون ذكرا، وعشرون حقة، دية الخطأ هي أخماس

 ،وعشرون جذعة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة

ن بن يسار، أنه كان يقول: "في دية الخطأ عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون عن سليماملا روي  

  (1/228م، صفحة  2440)بن أنس،  ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة".

شرون بنت لبون، خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وع ،ودية العمد إذا قبلت ما اصطلحا عليه وهي أرباع

 ، مس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعةوخ

عون ذعة، وأرب، أثالثا: ثالثون حقة، وثالثون جإل في ذبح ألاب ولده بعد اضجاعهودية شبه العمد مغلظة ول تكون 

 .خلفة )وهي الحوامل(

شد، ) بن ر  شبه العمد أثالثا. فاملخففة دية الخطأ أخماسا، واملغلظة دية العمد ودية أما الشافعي فالدية عنده اثنان

   (0/110، صفحة 

نده دية في العمد، وإنما ، ودية شبه العمد، وليس عده اثنان أيضا: دية الخطأ أخماساوأما أبو حنيفة فالديات عن

شهور ؛ أنه ل تلزم الدية في العمد إل فيه ما اصطلحا عليه وهو حال عليه غير مؤجل، وهو معنى قول مالك املالواجب 

   .باصطالح مع تأجيلها

  :املؤثر في نقصان الدية ب.

 هي ألانوثة والكفر والعبودية.و 

 واختلفوا فيما دون النفس من الشجاج ، دية املرأة اتفقوا على أنها على النصف من دية الرجل في النفس

 ما دون الثلث، وعلى النصف من ديته إذا بلغت الثلث.فمذهب مالك أنها على املثل من ديته فيوألاعضاء 

 دية جراحهم على النصف و  ونساؤهم، ،دية أهل الذمة في قتلهم خطأ على النصف من دية املسلم ذكرانهم

ا روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه ملمن دية املسلمين وبه قال مالك، 

  (11/288م، صفحة  2441)بن حنبل ،  .«دية املسلم افر نصفدية الك»قال: 

عالى: عموم قوله تبقال الشافعي أن ديتهم ثلث دية املسلم، و قال أبو حنيفة ديتهم مثل دية املسلمين، واستدل  و 

 . ، وببعض آلاثار (12)سورة النساء:  ر رقبة مؤمنة{}وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحري
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سقط بسبب ضرب أمه اتفقوا على أن الواجب فيه قيمة غرة ملا ثبت عنه صلى هللا عليه وسلم دية الجنين، إذا -

أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما ألاخرى، فطرحت جنينها، فقض ى فيه رسول هللا صلى »من حديث أبي هريرة وغيره 

  . (4/1242م، صفحة  2440)بن أنس،  «يه وسلم بغرة عبد أو وليدةهللا عل

 تموت أمه من الضرب.  وأل وشرطه أن يخرج الجنين ميتا،  ،هي نصف عشر دية أمه عند الجمهور و 

، فةحني يعند الشافعي، وأب لعاقلةعلى او  ،هي في مال الجاني عند مالك فشبهها بدية العمد إذا كان الضرب عمداو 

       واحتجوا ببعض السنة.

 :الدية فيما دون النفس 2.2

، وتكون إما في الجراح أو في د ارتكاب فعل التعدي يلحق بالعمدعمد وخطأ فقط ألن مجر  الدية فيما دون النفس

   قطع ألاعضاء.

  :أ. دية الجراح

عشرة أولها الدامية، ثم الخارصة، ثم الباضعة، ثم املتالحمة،  ،والرأسمختصة بما وقع بالوجه منها وهي  ،الشجاج -

ثم  ،املنقلة، وهي التي يطير العظم منها الهاشمة، ثمثم السمحاق ثم املوضحة، وهي التي توضح العظم أي: تكشفه. ثم 

 .التي تصل الجوف ثم الجائفة ،املأمومة، وهي التي تصل أم الدماغ

 ألاعلى، ول تكون في اللحي ألاسفل؛ ألنه في حكم واللحىضحة إل في جهة الرأس والجبهة والخدين عند مالك: ل تكون املو 

 .اول تكون في الجسد اتفاق، وأما الشافعي وأبو حنيفة فاملوضحة عندهم في جميع الوجه والرأس ،العنق ول في ألانف

 .  البدن وألاعضاءسائر  تقع فيالتي الجراح كما تشمل 

وفي الخطأ خمس من إلابل، وثبت ذلك عن رسول هللا صلى هللا عليه دية، ي أفي عمد املوضحة عقل  أنعلى  وااتفقو -

ة وفي املنقلة خمس عشر ، وفي املأمومة ثلث الدية ،في املوضحة خمس من إلابل»قال: ، وسلم في كتابه لعمرو بن حزم

   (0/212صفحة  م، 2440)الدارقطني،  .«

 ،وروي عن مالك في أحد القولين في موضحة الوجه في العمد تبرأ على شين التغليظ بأن فيها حكومة من غير توقيف

 
ً
   .من قيمته ومعنى الحكومة عند مالك ما نقص زيادة

 دية، وروي عنفيها عند الجمهور عشر الو ، الهاشمة في العمد ليس فيها قود عند مالك، وهي ما فوق املوضحةوفي-

 .زيد بن ثابت، ول مخالف له من الصحابة

   (16/83م، صفحة  1188)ابن رشد،  .واملأمومة ل يقاد منها، وأن فيها ثلث الدية بال خالف
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في و ،الظهر والبطن اتفاقال يقاد منها، وأن فيها ثلث الدية، وأنها جائفة إذا وقعت في والجائفة تكون في الجسد و  

    موضحة الجسد نصف عشر دية ذلك العضو روي عن عمر.

وفي الخطأ ليس فيها عقل، وإنما فيها حكومة كأجرة الطبيب عند بعضهم اتفاقا، وما دون املوضحة في العمد القصاص 

   .والجمهور حكومة سواء برئت على شين أم لم تبرأ ،عند مالك بشرط أن تبرأ على شين،

   :ديات ألاعضاء ب.

متفقون على أن في كل زوج من إلانسان الدية ما خال الحاجبين وثديي الرجل، والجمهور على أن في كل واحدة منهما 

 نصف الدية، 

وفي السن خمس  ،ألانف إذا أوعي جدعه الدية كاملةوفي  ،وفي العين خمسون من إلابل»السابق لحديث عمرو بن حزم 

 «.هنالك من أصابع اليدين والرجلين عشر عشر وفي كل إصبع مما ،ل خمسون وفي الرج، من إلابل

املشهور عنه أنه ل تجب في ألاذنين الدية إل إذا ذهب سمعهما، فإن لم يذهب ففيه حكومة، والجمهور ي مالك فعن 

  .قطعتا كان فيهما الديةأي إذا ذهب السمع أو إذا اصطلمتا 

افعي حكومة، ألن طريقه التوقيف فما لم يثبت من قبل السماع فيه دية فاألصل الحاجبان ففيهما عند مالك والش

  وقال أبو حنيفة: فيهما الدية.  ، أن فيه حكومة، وألن الحواجب ليست أعضاء لها منفعة ضرورية في الخلقة

ن يوفي ألانثي، ثانين الثلوفي ألاجفان في كل جفن منها ربع الدية، وبه قال الشافعي وقيل في ألاسفلين الثلث وفي ألاعلي

 في كل واحدة منهما نصف الدية،أن فيهما الدية، وأجمعوا على 

منع يفإن لم يقطع منه ما  ،وفي املفردة كاللسان خطأ الدية عند الجمهور، إذا قطع كله أو قطع منه ما يمنع الكالم

       .لك والشافعيلم يروا فيه قصاصا في العمد، وأوجبوا الدية، وهم ماو ، الكالم ففيه حكومة

فإذا  ،، سواء عند مالك ذهب الشم أو لم يذهبإذا أوعب جدعا على أن فيه الدية في ألانف أجمعوا على أنهو

 .هما الديةيذهب أحدهما ففيه الدية، وفي ذهاب كل

 .وأقل ما تجب فيه الدية عند مالك قطع الحشفة ،لدية كاملةاالصحيح ففي الذكر و

فأذهب بعض بصرها أعطاه قدرها من الدية بمقدار نقصها عن  ومن ضرب عين رجل ،وفي العين نصف الدية

 الصحيحة.

 مالك.عند  اسودادها ديةأو  السن في قلعو
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مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وغيرهم: إن في كل أصبع عشرا من إلابل، وإن ألاصابع في ذلك سواء، وإن في وقال 

 بع أنملتان كاإلبهام، ففي أنملته خمس من إلابل.كل أنملة ثلث العشر إل ماله من ألاصا

 .عند مالك ومن أصيب من أطرافه أكثر من ديته، مثل أن تصاب عيناه وأنفه فله ديتان

عين ألاعور أن فيه الدية كاملة، وإليه ذهب مالك ألن العين الواحدة لألعور بمنزلة العينين وقال الشافعي، وأبو و 

 .نصوظاهر الاألصل مال بع ي عين الصحيح،حنيفة، فيها نصف الدية كما ف

    (0/242) بن رشد، ، صفحة  جمعوا أنه ليس على من قطع يد من له يد واحدة إل نصف الدية.أو 

    (الفقه إلاسالمي )الفروق ومميزات :فقه القصاص مقارنا بالقانون الوضعي 0.2

 :في القانون الوضعي تلالقجريمة أحكام  أ.

 وقد نص على غرار القوانين  ،283إلى  240ي املواد من الجزائري فص عليها قانون العقوبات جرائم القتل والجرح ن 

  العربية على أنواع القتل، وهي:

، وتتضمن القصد الجنائي والشروع في الجريمة العمد هي إزهاق روح إنسان عمدا" "القتل 240املادة  فيورد 

"إذا وجد سبق   264 املادة فيف على العمد، عن إرادة القتلكاشفة الذي يعتبر القرينة ال إلاصرار والترصديسبقها و 

)قانون العقوبات  فإن العقوبة تكون السجن املؤبد إذا حدثت الوفاة"-في أعمال العنف العمدية –إصرار أو ترصد 

 .م( 2414الجزائري ، 

نفذ ي، وفي الوليات املتحدة مصرو ليبيا  ،اليمن ،العراق، الدول العربية كالسعوديةن و الصين وإيراكفي دول آسيا و 

 عدام،يعاقب باإل فالوسيلة مما يقتل غالبا كانت حكم إلاعدام، على كل من قتل نفسا عمدا مع سبق إلاصرار والترصد و 

بية جميعها ألغت حكم إلاعدام مطلقا و ر و ن ألا يفي القوان، ون املؤبدرار وترصد فعقوبتها السجصسبق إ دون من أما 

 ، للقتل العمد هي السجن املؤبد وأقص ى عقوبةا تمام

، االخاص بها حيث تتبع سياسة عدم تنفيذه يلغ التشريع القانونيولم إلاعدام في الجزائر تطبيق عقوبة  يألغوقد  

ومع ذلك تعاقب ألام ، ارتكب جريمة القتل أو قتل ألاصول أو التسميم"يعاقب باإلعدام كل من  261املادة نصت حيث 

ورد  ،سواء كانت فاعلة أصيلة أو شريكة في قتل ابنها حديث العهد بالولدة بالسجن املؤقت من عشر إلى عشرين سنة"

  .تخفيف لوجود دافع الشرف

كما يعاقب على القتل باإلعدام  جناية أخرى  ىل" يعاقب على القتل باإلعدام إذا سبق أو صاحب أو ت 263وفي املادة  

إذا كان الغرض منه إعداد أو تسهيل أو تنفيذ جنحة أو تسهيل فرار مرتكبي هذه الجنحة أو الشركاء فيها أو ضمان 
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ة ، وقد وافق قول الفقهاء ومنهم املالكيويعاقب القاتل في غير ذلك من الحالت بالسجن املؤبد" تخلصهم من عقوبتها،

   .لواحدباقتل الجماعة  في

"إذا كان الجناة املرتكبين ألعمال العنف هم أحد الوالدين الشرعيين يعاقب بالسجن إما مؤقت أو  293وفي املادة 

   ، وقد خالف اتفاق الفقهاء في منع قتل الوالد بولده.إذا نتج عنها وفاة بدون قصد" لإلعداماملؤبد وقد تصل 

وجود سبق مع وجود التعدي والعمل العنفي و ته املؤبد هو حدوث الوفاة فعال ذي عقوبلشروط القتل العمد اف

رح إذا أفض ى الضرب أو الج، فعشرين سنة كحد أقص ى ت العقوبةصرار والترصد كانإذا انتفى سبق إلا ف ،صرار وترصدإ

د قص، حيث ن سنةالذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها يعاقب الجاني بالسجن املؤقت من عشر إلى عشري

ى أنها عل ول تكيف ،القتل شروع فيينتفي الحداث الوفاة أي إل يقصد  مفعل الاعتداء بسبب الغضب أو الانتقام ول

   وهو يقابل شبه العمد عند الفقهاء.   جريمة قتل حتى تتحقق الوفاة، 

ر في تقسيمه ألنواع القتل ، وقد وافق بذلك رأي الجمهو ل عنفي وحدثت الوفاة فهو قتل خطأوإذا لم يوجد عم

 الثالثة خالفا للمشهور عند املالكية.

لم و القتل الخطأ هي الجريمة التي ينعدم فيها القصد لرتكاب الجناية والجريمة ولم تتجه إرادته إلحداث الوفاة و 

وتسمى  والتقصير الاهمال عنإنما يكون الفعل غالبا سلبيا وهو ترك الاحتياط املطلوب الناتج  يرتكب فعل الاعتداء،

وأساس املسؤولية الجنائية فيها هو أن الفعل إرادي وعدم تفادي النتيجة والتحرز منها بأخذ  ،القتل غير العمدي

      (6)بن طيبة، صفحة  .الاحتياط الالزم واملعتاد فيعاقب ألجل ذلك

املتعلقة بالغش في الصنعة أو التقصير و  ،في أعمال البناء والهدمحوادث اللقتل الخطأ حوادث السير و اصور ومن 

      .في الصيانة وتتعرض الجهة املعنية للمساءلة الجنائية

خارج مهنة الطب مخالفا الالتزامات املفروضة على  بيرتكبه الطبي امادي الطبي الذي قد يكون الخطأ كما يشمل  

 ألاطباء منها:

كومي امتناع الطبيب الح، نسيان ش يء ما في جوف املريض، أو مشلول اليد أو بغير تعقيم إجراؤه للعملية وهو سكران

 .تجربة طرق عالجية جديدة دون علم املريض، أو عن عالج املريض دون مبرر

بسبب  في الفعل كتلف الجسم وهو املتعلق بمهنته كخطئه في التخدير أو في التشخيص ووصف دواء أو  اخطأ فني وأ

     .يةاملالكه، وهذا موافق لرأي لخطأ الفني الجسيم يتحمل الطبيب املسؤولية خالف للبسيط ل يتحملفا ،جراحة

"كل من قتل خطأ أو تسبب في  288نص قانون العقوبات الجزائري على عقوبة جريمة القتل الخطأ في املادة وقد  

عاته ألانظمة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مرا
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و غير مباشر، مع لزوم إلاثبات باإلقرار أو أدج "، سواء كان الفعل مباشرا  24444إلى  1444ثالث سنوات وغرامة من 

 .القرائن وهي واقعة معلومة متصلة بواقعة الجريمة ويستنبط منها معلومة تثبت الواقعة من عدمها و أ ،البينة

 :التعدي بالجرح ب. جريمة

، د والخطأسواء في العمبالحبس والتغريم  وتكون  بحسب ألاثر الناتج عن الاعتداءالعقوبة تفاوت تح و جر ال وفي جناية

سبب التعدي بللعضو املفقود  اضمانالتي تعتبر شرعا الدية  القوانين العربية ول لعقوبةصاص في قالول وجود لعقوبة 

 غريم بمبلغ محدود فحسب.، إنما هو التبالجرح والضرب

"كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربه أو ارتكب أي عمل من أعمال العنف أو التعدي  260وجاء في املادة 

دج إذا نتج عن هذه ألاعمال من العنف  444444. دج إلى 144444سنوات وبغرامة من  4يعاقب بالحبس من سنة إلى 

 .يوما 14 مرض أو أجز كلي عن العمل ملدة تزيد عن

وإذا ترتب على أعمال العنف املوضحة فقد أو بتر أحد ألاعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد 

 .إبصار احدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني بالسجن املؤقت من خمس إلى عشر سنوات"

صرار والترصد أو حمل أسلحة ولم يؤد إلى مرض يعاقب إلا  "إذا وقع الجرح من أعمال العنف مع سبق 266 وفي املادة

 .بالحبس من سنتين إلى عشر"

كب يستفيد مرتول مجال للعفو فيها، إل أنه قد  ،هناك عقوبة أصلية ثابتةأن الوضعي في القانون  ومما يالحظ 

 ،الضرب الشديد عليه عأو وقو  إذا كان الدافع قويا كهتك عرض أو حماية مال وعقار  تخفيف العقوبةمن  القتل يمةجر 

ر في حال السكالخطأ تضاعف عقوبة القتل  ، كما قدبجنحة القاصر هاتعلقلجنايات الصبي واملجنون كما تخفف 

   .حادث سيراملؤدي ل

 خاتمة: 

 وقد تضمنت أهم نتائج البحث املتوصل إليها وهي:

ه م عليها بخالف القانون الوضعي الذي يغلب علييتميز الفقه الجنائي إلاسالمي بتفصيل املسائل وتفريع ألاحكا-

 التجريد والعموم.

قد وافق القانون الوضعي الجزائري ما عليه جمهور الفقهاء من تقسيم أنواع القتل لثالث: عمد، شبه عمد وخطأ، -

رب املفض ي ضخالفا للمشهور عند املالكية الذين يعتمدون التقسيم الثنائي إلى قتل وخطأ، حيث يعتبرون التعدي بال

 للموت قتال عمدا يستحق صاحبه القصاص سوى ما يكون من تأديب ألاب لبنه املؤدي ملوته ففيه الدية مغلظة.
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يتميز الفقه الجنائي املالكي بمرونته وإعماله ملقاصد النصوص الشرعية واعتباره للمصالح وهذا ما جعله يخالف آراء -

صاص إذا أضجع الوالد ولده ثم ذبحه لنتفاء شبهة الخطأ عنه مخالفا رأي الفقهاء في بعض املسائل كما في قوله بالق

الجمهور الذين منعوا القصاص مطلقا تمسكا بظاهر النص، وكقوله بوجوب الدية كاملة لألعور إذا فقئت عينه كما 

فيها ن أهب بصرها، في الجناية على العين القائمة الشكل التي ذوأوجب عليه الدية كاملة إذا جنى على عين الصحيح، 

وقوله بعدم تضمين الطبيب في حال خطئه بخالف الجمهور دون القصاص وذلك اعتبارا منه للمساواة والعدل،  حكومة

 الذين أوجبوا عليه الدية.

وقوله بامتناع العفو عمن قتل غيلة، وتسليط العقوبة التعزيرية على القاتل عمدا في حال وفي قتله الجماعة بالواحد، 

وتوسعه في مفهوم اللوث والعمل بالقسامة فاعتبرها في كل ما ينهض تهمة وشبهة منتصبة على تعلق الجاني و، العف

 ونظر فيها إلى املصلحة الشرعية ولم يقف على رسمبجريمة القتل، وغيرها من الصور التي اعتبر فيها الاحتياط للدماء، 

   .النصوص

ي إلاسالمي في مجال الجروح وإعمال القصاص والدية فيها، ألنه تمام ومن التوصيات ضرورة العمل بالفقه الجنائ-

العدل واملساواة، مع ضرورة تنفيذ حكم القصاص في ألانفس وتمكين أولياء الدم من حق العفو وحدهم ألنه حق غالب 

ظ أدعى إلى التحف للعبد وعدم تعطيله، واعتبار قيمة الديات في ألانفس والجراح بدل من الغرامات املالية، ألن ذلك

 وامتناع التساهل والاستهتار بحقوق ألابدان وتقليل جرائم الاعتداء عليها.
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 صاع، محمد بن قاسم، )د.ت(: الهداية الكافية الشافية شرح حدود ابن عرفة، بيروت: املكتبة العلمية.الر  (22

 ، دار الكتب العلمية.م(: ألاشباه والنظائر1114لدين، )السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جالل ا (23

 بيروت: املكتبة العلمية.، باح املنير في غريب الشرح الكبير، )د.ت(. املصالفيومي، أحمد بن محمد بن علي (20

 م(: الذخيرة، بيروت: دار الغرب إلاسالمي. 1110القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، ) (24

 م(: معجم لغة الفقهاء، عمان، ألاردن: دار النفائس. 1188قلعجي، محمد رواس، قنيبي، حامد صادق، ) (26

 م(. 2414قانون العقوبات الجزائري، ) (29

 

 

  



 

 

 Democratic Arab Center 

For Strategic, Political & Economic Studies                       

 في القوانين الوضعية
ً
 الفقه الجنائي مقارنا

 

- 
100 

- 

الفقه الجنائيأثر علم املقاصد في   

The impact of the science of purposes in criminal jurisprudence 
 

 

 :ملخص

، ألن الدماء خطيرة القدر في الدين، عظيمة عند رب الفقه الجنائي في التشريع إلاسالمي قام في كثير من جوانبه على الُبعد املقاصدي

هو جوهر املقاصد، فال يمكن تصور أحكام  وعدما، وهذاالعاملين، فحفظ النفوس من املقاصد الضرورية التي وجب حفظها وجودا 

 ا.ل ألاحكام في محالهجنائية دون اعتبار للمقاصد، كما أن مجال الفقه الجنائي يعتبر الجانب التطبيقي لعلم املقاصد عند تنزي

 

Abstract: 

 Criminal jurisprudence in Islamic legislation is based in many aspects on the secrets of religion, because blood is 

dangerous in religion, great for the Lord of the worlds, so preserving souls is one of the necessary purposes that must be 

preserved, and this is the goal. The essence of the purposes is that it is not possible to imagine the provisions of penaltie s 

without observing secrets, and the field of criminal jurisprudence is the applied aspect of the science of intentions when 

placing the provisions in their place. 

 

  

 / الجزائرجامعة ألاغواط بوفاتح/ الطيب د.

Dr. Tayeb Boufateh/ University of Laghouat/ Algeria 
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 مقدمة: 

الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على أشرف املرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد  فإن املتأمل 

في الفقه إلاسالمي عموما  يجده  مبني على املقاصد الشرعية، فال يكاد يوجد حكم شرعي إل وله مقصد يحققه، خاصة 

واب، ملا له من أهمية بالغة في حفظ املقصد الضروري أل وهو حفظ النفوس في الفقه الجنائي الذي ُيعد من أخطر ألاب

 على ضرورة رعي املقاصد في جميع أحكام إلاسالم وخاصة في الجنايات وما يتعلق 
ً
وجودا وعدما،  ولذا نبه علماؤنا قديما

ى كا إدراكا تاما ملقاصد الشرع حتبها، فينبغي على الحاكم أو القاض ي الذي ينظر في قضايا الدماء  أن يكون مجتهدا مدر 

يصيب حكم هللا ويحقق مراده، كما نجد أنَّ اهتمام ألاوائل باملقاصد في الاجتهاد والفقه عموما كان يدور على مسلكين: 

املسلك ألاول: قصد إلى إبرازه تصريحا، بحيث أفردوا بعضا من مباحثه في مصنفات مستقلة كصنيع إلامام العز بن 

نه املوافقات تنبيها للمجتهد على أهمية املقاصد واعتبارها عبد السالم ف ي مصالح ألانام، وأبو إ حاق الشاطبي في مدوَّ

 شرطا من شروط الاجتهاد.

ل سيما في القضاء وفي  (1) واملسلك الثاني: أشاروا إلى ضرورة اعتناء املجتهد باملقاصد الشرعية تلميحا وتلويحا،    

حين أبو املعالي الجويني في برهانه حيث يقول: ، ومن جملة هؤلالُفتيا ِّ
ن لوقوع املقاصد في ألا ء امللم 

َّ
وامر "" ومن لم يتفط

ريعة. "" 
َّ

واهي فليس على بصيرة في وضع الش   (  2)والنَّ

ة فقهية جليلة، كثيرة العدد، عظيمة املدد، ومشتمام شهاب الدين القرافي إذ يقول: وإلام ة لوالقسم آلاخر قواعد كليَّ

ريعة ما ل ُيحص ى ولم ُيذكر منها ش يء في أصول الفقه. "" 
َّ

رع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الش
َّ

    ( 3)على أسرار الش

نتها مَّ ، وإدراك الحكم واملعاني التي تضعلى وجههاوابن تيمية حيث يقول: "" أنَّ إدراك الصفات املؤثرة في ألاحكام 

      (4)"" الشريعة من أشرف العلوم.

، فال بد للمجتهد فيه من شروط جليلة في 
ً
واتفق العلماء قاطبة أن الدماء من أخطر أبواب الشرع فهما وتطبيقا

د  باعتبار املقاصتأثرا مإن  الفقه الجنائي كان ولزال   مقدمتها الدراية بمقاصد الشريعة الاسالمية، ويمكن القول 

ملذاهب الفقهية أعملت املقاصد في الفقه الجنائي بشكل ملحوظ، فنجد أنها ، ول أجازف أن قلت أنَّ  أغلب االشرعية

عد ول تحصر، وانسحب هذا 
ُ
راعت املقاصد وتحقيقها، في أصول الفقه الجنائي وفي فروعه، وألامثلة على ذلك ل ت

زيل ألاح
ْ
ر الواضح باملقاصد على التقعيد وعلى  التفريع، وكذلك  في الُفتيا، وفي تن

 
ي قيام ألاحكام كام على الوقائع، وفالـتأث

 الشرعية، وفي الترجيحات ألاصولية والفقهية، وغير ذلك من مسائل الاجتهاد في مجال القضاء وغيره.  

                                                           
 

 .    1/214البرهان، هـ(،098عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن محمد الجويني، أبو املعالي، ركن الدين، امللقب بإمام الحرمين )املتوفى:  (2)

 .  1/94(  2441، سنة: 1أنوار البروق في أنواء الفروق، الشهاب القرافي، تحق: أحمد محمد سراج وعلي جمعة )القاهرة، مط: دار السالم، ط: (3)

ية بابن تيمية، مجموع الفتاوى، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العر ( 4)

      .62. نظرية املقاصد عند الطاهر بن عاشور، الحسيني، ص:469/ 24 م1114هـ/1016السعودية، 
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 وتكمن أهمية هذا البحث فيما يلي:

 أثرها استنباط ألاحكام الشرعية. و  / أهمية املقاصد في الفقه الجنائي1

 التطبيقات املعاصرة للفقه الجنائي.املصلحة املعتبرة في / مراعاة 2

 في الجنايات في إطار ألاصول الشرعية بناًء على مقاصد الشريعة. فيما ليس فيه نص / الاجتهاد3

 وتتجلى أهداف هذا املوضوع في النقاط التالية:

 / تحقيق مراد الشارع في ألاحكام الشرعية من حفظ النفوس في الفقه الجنائي.1

 في الفقه الجنائي. الاسالم بقاصد الشريعة الاسالميةعلماء  اهتمام بواعث/ الكشف عن 2 

 / تقريب النظر حول عالقة فقه الجنائي بمقاصد الشريعة إلاسالمية3

 / بيان مسالك العلماء ومناهجهم في مجال الفقه الجنائي.0

 وأما إلاشكال املرسوم في هذه البحث فهو كاآلتي.

 في الفقه الجنائي؟  ما أثر مقاصد الشريعة الاسالمية

 بمقاصد الشريعة إلاسالمية ليصح له النظر في أدلة الشرع 
ً
وهل من شروط املجتهد في الفقه الجنائي أن يكون ملما

اتها ل تفي بحاجي املقاصد أصبحتأم ل؟ وهل القواعد ألاصولية والقواعد الفقهية في هذا الباب حين تكون مجردة عن 

الذي تعيشه ألامة؟ وهل تعتبر مقاصد الشريعة الاسالمية شرط من شروط الاجتهاد العلمية في ظل هذا التطور 

 القضائي؟

 ومن أجل إلاجابة على هذه إلاشكالت رسمت خطة جاءت على النحو التالي: 

 املبحث ألاول: ماهية علم املقاصد الشرعية، ويحتوي على مطلبين:

 املطلب ألاول: حقيقة مقاصد الشريعة.

 اني: أنواع مقاصد الشريعة.املطلب الث  

 املطلب الثالث: أهمية مقاصد الشريعة وفوائدها.

 املبحث الثاني: ماهية الفقه الجنائي

 املطلب ألاول: مفهوم الفقه الجنائي.    

 املطلب الثاني: أقسام الجريمة باعتبار القصد وعدمه.
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 املطلب الثالث: أركان الجناية.

 عمال املقاصد في الفقه الجنائي.املبحث الثالث: نما ج تطبيقية إل 

 املطلب ألاول: املعاملة بنقيض القصد. 

 .املطلب الثاني: النظر إلى مآلت

 املطلب الثالث: قصد العدوان في القتل.

 تضمنت أهم النتائج والتوصيات.الخاتمة: 

 املبحث ألاول: ماهية علم املقاصد الشرعية.

 املطلب ألاول: حقيقة مقاصد الشريعة.

 عتبار التركيبية:/ با1

 املقاصد مشتق من الفعل قصد، ويطلق في اللسان على عدة معان نرسم منها ما يلي:أ/ تعريف املقاصد لغة: 

 وعلى هللا قصد السبيل.( .قامة الطريق: ومنه قوله تعالى: )/ است1

 1الواضحة."" وعلى هللا تبيين الطريق املستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين  أي» «قال ابن منظور 

ه واعتمده. 2 : فيقال قصد إلى الش يء إذا أمَّ  / الاعتماد وألامُّ

 2 / الاعتدال والتوسط: والقصد في الش يء خالف إلافراط، وهو ما بين إلاسراف والتقتير.3

     3هو الهدف والغاية التي ترجى في استقامة، وعدل واعتدال.ب/ تعريف املقصد اصطالحا: 

  ب/ تعريف الشريعة:

  4الشريعة على الطريقة واملنهاج، وتطلق أيضا على مورد املاء الذي يشرب منه الناس. تطلق لغة:

                                                           
. معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، تحق: عبد السالم 3/16لسان العرب، ابن منظور، يوسف خياط، )بيروت، دار لسان العرب( مادة: قصد،  - 1

بيروت، دار الكتاب العربي( ألاصفهاني، تحق: نديم مرعشلي، ) . مفردات ألفاظ القرآن الكريم، الراغب4/10، 1191هارون، )بيروت، دار الفكر( سنة: 

زي، تحث: أحمد عبد الغفور . مختار الصحاح، أبو بكر الرا264. املصباح املنير، الفيومي، )بيروت، املكتبة العصرية( د.ت. ص: 018، ص: 1182سنة: 

       . 2/402ه( 1042، سنة: 2ط:عطار )

 .      3/16لسان العرب،  - 2

 .31( ص: 1116، سنة: 1القاهرة، مط: دار الصفوة، ط:إلاسالمية، بن زغيبة عز الدين ) املقاصد العامة للشريعة - 3

 .       1236/ 3. الصحاح، الجوهري، تحق: أحمد عبد الغور عطار )مصر، مطابع الكتاب العربي( مادة: شرع، 3/62معجم مقاييس اللغة،  - 4
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         1 بالتزام العبودية.  الائتمار عرفها التهانوي بقوله: هي اصطالحا: 

قبية والعلمية:2
َّ
 / باعتبار الل

قاصد الشرعية على عدة اتجاهات نجملها تباينت تعاريف املعاصرين في ضبط حقيقة املتعريف املقاصد الشرعية: 

 فيما يلي:

ظر ترسمه الحدود الاتجاه ألاول:  يرى أن املقاصد الشرعية هي الغايات وألاسرار من رواء تشريع ألاحكام، وهذا النَّ

 التالية:

ى ارين عل"" علم يدرس غايات وأسرار تصرفات الشريعة وأحكامها، وينظم مصالح املكلفين في الد / د. بن زغيبة:1

          2وفقها.""

            3"" هي الغاية من الشريعة، وألاسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها.""/ د. عمر بن صالح: 2

  4" إنها الغايات املصلحية املقصودة من ألاحكام واملعاني املقصودة من الخطاب. "ي:د. الحسين/0

ظر تقرره الحدود التالية:يرى أنها املعاالاتجاه الثاني:   ني وألاحكام من وراء تشريع ألاحكام، وهذا النَّ

هي املعاني والحكم امللحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث ل / الشيخ الطاهر بن عاشور: 1

         5تختص مالحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة.

  6حكم التي تطلب من وراء تشريع ألاحكام.هي ال/ د. يوسف القرضاوي: 2

هي املعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموما وخصوصا، من أجل تحقيق / د. مسعود اليوبي: 0

                7مصالح العباد.

                                                           
 .        3/911بيروت، لبنان( دار: خياط، شف اصطالحات الفنون، التهانوي، )ك - 1

 .04املقاصد العامة للشريعة إلاسالمية، بن زغيبة عز الدين، ص:  - 2

 .18( ص: 2443، سنة: 1مقاصد الشريعة عند إلامام العز بن عبد السالم، عمر بن صالح )ألاردن، مط: دار النفائس، ط: - 3

 .         111( ص: 1114، سنة: 1)مط: املعهد العالمي للفكر إلاسالمي، ط:إلامام الطاهر بن عاشور، الحسني نظرية املقاصد عند  - 4

 .        241( ص: 2441، سنة: 2مقاصد الشريعة إلاسالمية، الطاهر بن عاشور، تحق: محمد الطاهر امليساوي )ألاردن، مط: دار النفائس، ط: - 5

( 2448، سنة: 3دراسة في فقه املقاصد الشرعية بين املقاصد الكلية والنصوص الجزئية، د/ يوسف القرضاوي )القاهرة، مط: دار الشروق، ط: - 6

 .        24ص: 

 39( ص: 1118، سنة: 1مقاصد الشريعة وعالقتها باألدلة الشرعية، مسعود اليوبي )الرياض، مط: دار الهجرة، ط: - 7
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زئية أكانت تلك املعاني حكما جهي املعاني امللحوظة في ألاحكام الشرعية، واملرتبة عليها سواء / د. نور الدين الخادمي: 2

     1أو مصالح كلية.

 يرى أنها عين املصالح واملضار، وهذا النظر ترسمه الحدود التالية:الاتجاه الثالث: 

هي املصالح التي تعود إلى العباد في دنياهم وأخراهم، سواء أكان تحصيلها عن طريق جلب املنافع، / د. يوسف العالم: 1

  2ار.أو عن طريق دفع املض

 هي ما راعاه الشارع في التشريع عموما وخصوصا من مصالح للعباد، ومما يفض ي / د. عبد العزيز بن على بن ربيعة:2

     3إليها مما يجلب لهم نفعا، أو يدفع عنهم ضررا.

 4ها. الغايات التي تقصد من وراء ألافعال، واملراد بالغايات هنا املصالح واملفاسد ذات/ د.مصطفى بن كرامة: 0

   5هي املصالح العاجلة وآلاجلة التي أرداها هللا عز وجل في إلاسالم وأخذهم بشريعته. / د. محمد بكر إسماعيل: 2

 يرى أنها الباعث من وراء تشريع ألاحكام الشرعية، وهذا النظر يمثله تعريف:الاتجاه الرابع: 

   6تعالى.هي بواعث تشريع ألاحكام تفضال منه سبحانه و د. لخصر لخضاري: 

 7نتقسم املقاصد على اعتبارات تقريرها كالتالي:  املطلب الثاني: أنواع املقاصد الشرعية:

 ونتقسم بهذا الاعتبار إلى ثالث مقاصد:/ باعتبار شموليتها ملقاصد الشارع: 1

ف يندرج فيها أوصاوهي الحكم واملعاني التي لحظها الشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمه، و أ/ املقاصد العامة: 

 التشريع من يسر وسماحة وفطرة ونحوها...

وهي الحكم واملعاني امللحوظة للتشريع في باب واحد من أبواب التشريع، كمقاصد الشارع في ب/ املقاصد الخاصة: 

 العبادات، أو املعامالت، أو العقوبات...

                                                           
    19( ص: 2441، سنة: 1قاصد الشرعية، نور الدين الخادمي )الرياض، مط: مكتبة العبيكان، ط:علم امل - 1

 .91( ص: 1110، سنة: 2املقاصد العامة للشريعة إلاسالمية، يوسف العالم )مط: املعهد العالمي للفكر إلاسالمي، ط: - 2

 .  21( ص: 2442، سنة: 1ط: مكتبة امللك فهد، ط:علم مقاصد الشارع، عبد العزيز بن على بن ربيعة )الرياض، م  - 3

 .30( ص: 1111، سنة: 1قواعد الوسائل في الشريعة إلاسالمية، مصطفى بن كرامة )الرياض، مط: مكتبة امللك فهد، ط:  - 4

   .18ه( ص: 1028مقاصد الشريعة تأصيال وتفعيال، محمد بكر إسماعيل )مط: إدراة الدعوة والتعليم، د.ط، سنة:  - 5

 .    141( ص: 2414، سنة: 1إلامام في مقاصد رب ألانام، د/ ألاخضري )الجزائر، مط: دار املختار، ط:  - 6

. مقاصد الشريعة، 119. علم مقاصد الشارع، ص:26.( ص: 2442، سنة:1طرق الكشف عن املقاصد، نعمان جغيم، )ألادرن، دار النفائس، ط:  - 7

 161. املقاصد العامة، ص: 91رعية، الخادمي، ص: . علم املقاصد الش191اليوبي، ص: 
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 ند كل حكم من أحكامه عند تشريع ألاحكام الشرعية. وهي الحكم واملعاني التي راعاها التشريع عج/ املقاصد الجزئية: 

 وهي بهذا الاعتبار تتنوع إلى ثالثة أقسام:/ باعتبار آثارها في ألامة: 2

هي التي يختل نظام الحياة باختاللها، ويترتب على مسها فساد عظيم، فتكون حياة الناس شبيهة أ/ املقاصد الضرورية: 

 لم يردها الشارع الحكيم.بحياة البهائم، وعلى الصورة التي 

 وهي املحتاج إليها في تكوين نظام ألامة وقوامها، بحيث إذا فقدت يقع الناس في ضيق ومشاق.ب/ املقاصد الحاجية: 

وهي املقاصد التي تكتمل حياة الناس بها، وذلك كمحاسن ألاخالق والعادات، بحيث لو فقدت ج/ املقاصد التحسينية: 

 واستقرارها.لم تؤثر على نظام ألامة 

 ونتقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين:/ باعتبار تعلقها بعموم ألامة: 0

وهي املقاصد العائدة إلى عموم ألامة، كحفظ الجماعة من التفرق، وحفظ مقصد الدين من أ/ املقاصد الكلية: 

 الزوال، بما يخدم مصالح ألامة.

 راد أو الجماعات، كتشريع املعامالت املالية ونحوها.وهي املقاصد العائدة على آحاد ألافب/ املقاصد الجزئية: 

 وهي ثالثة أنواع:/ باعتبار القطعية والظنية: 2

وهي الثابتة بالنص القطعي أو الاستقراء، أو دل عليها العقل على صالحيتها، وتكون ثابتة وظاهرة أ/ املقاصد القطعية: 

 ومنضبطة ومطردة.

دل عليها دليل ظني من الشرع أو العقل لتحصيلها، بما يحقق منفعة ومقصدا  وهي املقاصد التيب/ املقاصد الظنية: 

 شرعيا.

وهي التي تصادم أصول قطعية، ويتوهم أنها تحقق مصلحة شرعية، في مقابل تحصيلها ملفسدة ج/ املقاصد الوهمية: 

 عظيمة.

 وهي نوعان:/ باعتبار ارتباطها بحظ املكلف: 4

صد املقصودة بالقصد ألاول، أو هي املقاصد التي شرعت ابتداء، كالحفاظ على الكليات وهي املقاأ/ املقاصد ألاصلية: 

 الخمس...

 وهي املقاصد املقصودة بالقصد الثاني، وغالب هذه املقاصد منحصر في الحاجيات والتحسينيات.ب/ املقاصد التبعية: 

 ماهية الفقه الجنائي.املبحث الثاني: 

 املسائل التي تناولها الفقهاء، لتعلقه بتحقيق مقصد ضروري أل وهو حفظ النفوس.يعتبر الفقه الجنائي من أعظم 
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 املطلب ألاول: مفهوم الفقه الجنائي.

 نعرف هذا املركب إلاضافي تعريفا مفردا ثم نخلص إلى تعريفه باعتباره لقبا على هذه الباب العظيم.

 الفرع ألاول: تعريف الفقه لغة واصطالحا.

في معجم مقاييس اللغة لبن فارس ": فقه: الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح، يدل على إدراك جاء أوال: لغة: 

 1الش يء والعلم به، ثم اختص بذلك علم الشريعة. وكل علم بش يء فهو فقه".

فه ابن القيم بقوله: "والفقه أخص من الفهم، وهو فهُم مراد املتكلم من كالمه" ثانيا: اصطالحا:  2عر 

 ع الثاني: تعريف الجنايات.الفر    

ل ، وتطلق على كمن جني الثمار وأخذه من على شجره، هي في ألاصل مصدر جنى يجني جنايةأوال: تعريف الجناية لغة. 

 3ما يجنيه إلانسان من شرور وآثام.

 ثانيا: تعريف الجناية اصطالحا: 

، سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غير ذلك.
ً
لكن أكثر الفقهاء تعارفوا على إطالق لفظ  اسم لفعل محرم شرعا

الجناية على ألافعال الواقعة على نفس إلانسان أو أطرافه، وهي القتل والجرح والضرب وإلاجهاض، بينما يطلق بعضهم 

 4لفظ الجناية على جرائم الحدود والقصاص .

 املطلب الثاني: أقسام الجريمة باعتبار القصد وعدمه.

هل اعتراه  ،البحث في قصد الجاني وهي ديما وحديثا في الفقه الجنائي بمسألة في غاية ألاهمية، أل اهتم علماء إلاسالم ق

العمد أم هو من قبيل الخطأ والسهو والنسيان وفي بعض ألاحيان إلاهمال، ويترتب على هذا التقسيم ثمرة علمية جليلة 

يراث للقاتل حسب قصد الجاني عند بعض املذاهب امليث التشديد أو التخفيف كذلك حكم تظهر في نوع العقوبة من ح

الفقهية وغيرها من التطبيقات الفقهية الاجتهادية وإليك أقسام الجريمة معضدة بأمثلة فقهية تمثيلة، والجنايات على 

النفوس بحسب القصد وعدمه ثالثة: عمد، وشبه عمد، وخطأ. فإذا قصد الجاني الجريمة أو الاعتداء، وترتب على 

حدوث ألاثر املقصود، كانت الجريمة عمدا. أما إذا تعمد الاعتداء ولم يقصد حدوث النتيجة، كانت الجريمة شبه فعله 

 5عمد )أي ضربا مفضيا للموت(. فإن لم يقصد الاعتداء أصال كانت الجريمة خطأ."

                                                           
 .002/ ص 0السالم هارون، دار الفكر للطباعة والنشر، ج معجم مقاييس اللغة"، أحمد بن فارس، تحقيق وضبط: عبد - 1
لعصرية، صيدا، بيروت، الحميد، املكتبة ا هـ(، تحقيق محمد محيي الدين عبد941إعالم املوقعين عن رب العاملين"، ابن قيم الجوزية )ت  - 2

 .160/ ص1م، ج2410
 .121ص  0ه، ج1010، 3لبن منظور، لسان العرب، مادة )جنى( طبعة دار صادر بيروت، ط - 3
مكتبة  ،تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام، هـ(977براهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري )المتوفى:  - 4

 .214ص 2،ج م1791 -هـ 1،1041ط ،هزهريةالكليات األ
 .4612ص  9، دون سنة نشر، ج 0وهبة الزحيلي، الفقه إلاسالمي وأدلته، دار الفكر، سوريا دمشق، ط - 5
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 1املطلب الثالث: أركان الجناية.

حد من للما للقصاص و للحد من شهادة أو إقرار ونحوهما، ملا الفقهاء يبحثون طرق إثبات الجناية املوجبة للقصاص أو 

خطورة خاصة تتطلب توقف الحكم به على ثبوت الجريمة ثبوتا قاطعا أو مؤكدا. جعلوا لذلك أركانا يجب أن تتوفر في 

ا.  الجناية حتى تسمى حد 

نا القانوني بالركن الشرعي أن يكون هناك نص يحظر الجريمة ويعاقب عليها، وهو ما نسميه اليوم في اصطالح- 1

 للجريمة.

، وهذا ما نسميه في اصطالحنا القانوني بالركن املادي للجريمة.- 2
ً
 أو امتناعا

ً
 إتيان العمل املكون للجريمة سواء كان فعال

 عن الجريمة، وهذا ما نسميه اليوم بالركن ألادبي.- 3
ً
 أي مسئول

ً
 أن يكون الجاني مكلفا

التي يجب توفرها بصفة عامة في كل جريمة، ولكن توفر هذه ألاركان العامة ل يغني عن وجوب هذه هي ألاركان العامة 

توفر ألاركان الخاصة لكل جريمة على حدة حتى يمكن العقاب عليها، كركن ألاخذ خفية في السرقة، وركن الوطء في 

 ة بذواتها.جريمة الزنا، وغير ذلك من ألاركان الخاصة التي تقوم عليها الجرائم املعين

 املبحث الثالث: نما ج تطبيقية إلعمال املقاصد في الفقه الجنائي.

م ال قف عند أ ، وجعلوها سبيال للوصول للحكم الشرعي استنباطا وتنزيال ولعليعلماء قديما وحديثا بعلم املقاصداهت 

  بعض القواعد املقاصدية
ً
 الفقه الجنائي. للترجيح في بعض الاجتهادات في بعض أبواب التي كانت سببا

 املطلب ألاول: املعاملة بنقيض املقصود الفاسد:

ف، على النظر املقاصدي في امل والقاض ي املجتهد أو املفتي  ينظر في القضايا ويحكم على الفعل أو التصرف بناءً 
 
كل

فه وفعله: أنه يجتهد في التفتيش عبمعنى ف في تصر 
 
ف قد يلجأ إلى فعن مقصود املكل

 
ل به إلى  ٍل فاسد، فإن  املكل يتوس 

م ويتخذ ما لم يشرعه هللاةمقصود وخاصة  2، الفاسد ة من وسائل وأسباب ليحقق مقصود، وألجل ذلك يرتكب املحر 

 ،ألنه يتعلق بحفظ مقصد ضروري أل وهو حفظ النفوس، في ارتكاب الجنايات لعظمة وخطورة الدماء في إلاسالم

، إذا ظهر قصده الفاسد، وهذه القاعدة من قواعد اني بنقيض قصدهفيجب على القاض ي املجتهد أن يعامل الج

ومن أمثلة  3املقاصد التي تساعد القضاء في القمع وحفظ أرواح الناس وسد الذرائع أما أهل إلاجرام وتحريم الحيل.

خرى أن الذي ولعلماء املالكية نظرة مقاصدية أ 4ذلك لو قتل إنسان مورثه، فيحرم القاتل من امليراث عند الجمهور 

                                                           
 بالقانون الوضعي، دار الكاتب العربي، بيروت، دون طبعة، دون سنة نشر، ج - 1

ً
 .111ص  1عبد القادر عودة، التشريع الجنائي إلاسالمي مقارنا

 .010ص1محمد مصطفى الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في املذاهب ألاربعة: ج - 2

 .014ص1ج املرجع نفسه: - 3

 4911ص  9وهبة الزحيلي، الفقه إلاسالمي وأدلته: ج - 4
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، فمن قتل مورثه عمدا، لم يرث من ماله ول ديته، ولم يحجب وارثا. فإن قتله ث هو القتل العمد والعدوانيمنع امليرا

 1خطأ ورث من املال دون الدية، وحجب غيره، وسبب الخالف معارضة أصل الشرع في هذا املعنى للنظر املصلحي. 

 املطلب الثاني: النظر في امل الت.

باب عظيم من أبواب الفقه برع فيه املالكية في بعض مصادرهم أبرزها مصدر سد الذرائع، ولهذه القاعدة  وهذا

ه تعالى: "ومعنى ذلك 
َّ
املقاصدية تطبيقات كثيرة تدخل في أغلب الفقه، وخاصة في باب الجنايات، قال القرافي رحمه الل

لم من املفسدة وسيلة إلى املفسدة منعنا ذلك الفعل وهو حسم مادة وسائل الفساد، دفًعا له، فمتى كان الفعل السا

ه تعالى"، وقال أيضا: "واعلم أن الوسيلة كما يجب سدها يجب فتحها ويكره ويندب ويباح، فإن 
َّ
مذهب مالك رحمه الل

الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة املحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة، فمن حبس شخًصا ومنعه من الطعام 

وفي هذا الشأن  2الشراب فهو قاتل له، وينفذ عليه القصاص، ويكون عمله محرًما لذاته وليس من باب سد الذرائع .و 

ما فعله شيخ إلاسالم ابن تيمية ـ رحمه هللا تعالى ـ مع التتار، فقد مر  عليهم في يوم من ألايام وهم يشربون الخمر ، فلم 

ولكنه  ،ب إلانكار عليه وإقامة الحد  فيه، مع أن  شرب الخمر حرام باتفاق يج ينكر عليهم ، بل أنكر على من أنكر عليهم

ي حدود هللا، و  نه من الغوصهذا من فقهه العميق ونظره الدقيقمع ذلك أنكر على املنكر ولم ينكر على املتعد 
 
 ، وتمك

مِّ الشريعة ومقاصدها ، ـ؛ قال ابن القيم : "سمعُت شيخ إلا 
َ
ك سالم ابن تيمية ـ قدس هللا روحه في أسرار التشريع وحِّ

ر ضريحه ـ يقول : مررُت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر ، فأنكر عليهم من كان معي ،  ونو 

م هللا الخمر ألنها تصد  عن ذكر هللا وعن الصالة ، وهؤلء يصدهم الخمر عن قتل  فأنكرت عليه، وقلت له : إنما حر 

 .3الذرية وأخذ ألاموال فدعهم"   النفوس وسبي

 املطلب الثالث: نظرة مقاصدية لقتل الغيلة 

عند املالكية قتل الغيلة  قصد القاتل ليس القتل بل قصده ألاول إلافساد في ألارض، كالقتل ألخذ املال، وسواء 

اهرا على وجه يتعذر معه أكان القتل خفية، كما لو خدعه، فذهب به ملحل، فقتله فيه ألخذ املال، أم كان القتل ظ

إلى إخراج مثل هذا النوع من القتل من دائرة القصاص والعفو وغيرها من ألاحكام  -رحمه هللا-فذهب مالك  4الغوث،

، وخالفوا بذلك 
ً
التي تتعلق بالفقه الجنائي، فذهب املالكية أن هذا القاتل يقتل بسبب الفساد والحرابة ل قصاصا

–، فترتب على هذا الفهم العميق من إلامام مالك 5وا هذا القتل كبقية أنواع القتل ألاخرى جماهير العلماء الذين عد  

اسقاط شرط التكافؤ فيقتل الحر بالعبد إذا قتله غيلة، وكذلك يقتل املسلم بالكافر إذا قتله غيلة، بل   -رحمه هللا

لة، ول عفو فيه، ول صلح، وصلح ولي القتيل ذهب إلامام مالك إلى أبعد من ذلك فقال يقتل الوالد بولده إذا قتله غي

                                                           
 .100ص 0ابن رشد، بداية املجتهد ونهاية املقتصد، مصدر سابق: ج - 1

  وما بعدها. 100م، ص  1193 -هـ  1313، 1ه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية املتحدة، طالقرافي، تنقيح الفصول، تحقيق: ط - 2

هـ(، إعالم املوقعين عن رب العاملين، تحقيق: محمد عبد السالم 941محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )املتوفى:  - 3

 .13ص  3م، ج1111 -هـ 1011، 1ط، ييروت –إبراهيم، دار الكتب العلمية 
 .4693ص  9وهبة الزحيلي، الفقه إلاسالمي، مرجع سابق: ج - 4
 .608ص  9م، ج1168 -هـ 1388، مكتبة القاهرة، بدون طبعة، املغنيابن قدامة،  - 5
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قال ابن العربي املالكي:" قتل الغيلة، وهي من الحرابة، والحرابة عندنا تكون في الحضر 1مردود، والحكم فيه إلى إلامام.

ن م كما تكون في الفيافي، وتكون بالسيف، وتكون بالعصا. فإذا كانت بالعصا ل يؤخذ فيها باليسر؛ ذلك ألن املقصود

السلب والقتل واحد، والعصا كالسيف عند مالك في العمد ووجوب القصاص، وزادت العصا بأنها أعظم في 

الخديعة؛ ألنه إذا مش ى بالسيف استنكر، وتشوفت النفس إلى التحفظ منه، وكان أمر العصا في الخديعة أبلغ، وفي 

 2الغيلة أدخل، فينبغي أن تكون في العقوبة أعظم."

 خاتمة:  

وهي ما يلي. التي توصلتالبحث يمكن أن نرصد أهم النتائج نهاية هذا  وفي  

  .على املقاصد واعتبارها 
ً
 أنَّ الاجتهاد في الفقه الجنائي قام في جوانب كثيرة معتمدا

  رها برعاية املقاصد وتحقيقها، في أصولها وفي فروعها وخاصة املذهب
 
املتأمل في املذاهب الفقهية يالحظ تأث

 املالكي.

 .أهمية املقاصد الشرعية في حفظ النفوس وحماية حقوق الناس خاصة في مجال القضاء 

 .تنزيل ألاحكام على الوقائع يحتاج إلى ُبعد مقاصدي لتحقيق مراد الشارع الحكيم 

  التمكن من ناصية مقاصد الشريعة حتى يكون املجتهد مؤهال للنظر والاجتهاد.ضرورة اشتراط 

 املختلف فيه، كان الترجيح فيها من طرف الفقهاء باملقاصد. كثير من املسائل الفقهية 

 .النظر في املآلت من مسالك الاجتهاد املعتبرة عند سائر املذاهب 

 .إدراك مقصد الشارع ومقصد املكلف يعين على فهم مسائل الشرع كقتل الغيلة عند املالكية 

 :املصادر واملراجع

 2440 -هـ 1024القاهرة، بدون طبعة، –دار الحديث  ابن رشد، بداية املجتهد ونهاية املقتصد، (1

 -هـ 1046، 1ط ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول ألاقضية ومناهج ألاحكام، مكتبة الكليات ألازهرية، (2

 م.1186

 (2414، سنة: 1د/ ألاخضري )الجزائر، مط: دار املختار، ط: إلامام في مقاصد رب ألانام، (3

، الشهاب القرافي، تحق: أحمد محمد سراج وعلي جمعة )القاهرة، مط: دار أنوار البروق في أنواء الفروق (0

  2441، سنة: 1السالم، ط:

 دار الكتب العلمية، دون طبعة، ودون تاريخ نشر البهوتي، كشاف القناع، (4

  –الجويني، البرهان في أصول الفقه، املحقق: صالح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية بيروت  (6

                                                           
 .202 - 238ص  0الدسوقي،  الشرح الكبير للدردير، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ : ج:  - 1
 .98ص  9م، ج 2449 -هـ  1028، 1العربي، املسالك في شرح موطأ إلامام مالك، تحقيق محمد السليماني، دار الغرب إلاسالمي، ط ابن - 2
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قه املقاصد الشرعية بين املقاصد الكلية والنصوص الجزئية، د/ يوسف القرضاوي )القاهرة، مط: دراسة في ف (9

 (.2448، سنة: 3دار الشروق، ط:

 1028، 1ابن العربي، املسالك في شرح موطأ إلامام مالك، تحقيق محمد السليماني، دار الغرب إلاسالمي، ط (8

 م. 2449 -هـ 

 ريخ(.)بال تا (1

01)  (Espace_réservé4)  

 الدسوقي، الشرح الكبير، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ. (11

 م.1113هـ، 1013، 2، طللطباعة والنشرالصفوة  الفقه، دار الزركش ي، البحر املحيط في أصول  (12

 م1166هـ، 1386، 0بيروت، طالشيرازي، تاج العروس، دار صادر  (13

صالح بن عبد العزيز، الزواج بنية الطالق من خالل أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة إلاسالمية، دار  (10

 ه 1028، 1ابن الجوزي للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، ط

 الطاهر بن عاشور التونس ي، مقاصد الشريعة إلاسالمية، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة. (14

تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة : وزارة ألاوقاف  عاشور التونس ي، مقاصد الشريعة إلاسالمية،الطاهر بن  (16

 م. 2440 -هـ   1024والشؤون إلاسالمية، قطر، دون طبعة : 

هـ(، إعالم املوقعين عن رب 941محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )املتوفى:  (19

 م1111 -هـ 1011، 1ط، ييروت –د عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلمية العاملين، تحقيق: محم

 .(2442، سنة:1طرق الكشف عن املقاصد، نعمان جغيم، ) ألادرن، دار النفائس، ط: (18

 -هـ  1313، 1القرافي، تنقيح الفصول، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية املتحدة، ط (11

 م. 1193

 .8شباب ألازهر دار القلم، ط -، علم أصول الفقه، مكتبة الدعوة عبد الوهاب خالف (24

 (2441، سنة: 1علم املقاصد الشرعية، نور الدين الخادمي )الرياض، مط: مكتبة العبيكان، ط: (21

 (2442، سنة: 1علم مقاصد الشارع، عبد العزيز بن على بن ربيعة )الرياض، مط: مكتبة امللك فهد، ط: (22

  1م، ج1139هـ، 1346، 1الكتب العلمية، ط ألاصول، دار علم الغزالي، املستصفى من  (23

 -هـ  1024، 1بيروت، لبنان، ط-الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى، البناية شرح الهداية، دار الكتب العلمية  (20

 م. 2444

، سنة: 1الفكر ألاصولي وإشكالية السلطة في إلاسالم، عبد املجيد الصغير، )بيروت، دار املنتخب العربي، ط: (24

1110 ). 

الفكر املقاصدي قواعده وفوائده، أحمد الريسوني)الدار البيضاء، مط: مطبعة النجاح الجديدة، د.ط، سنة:  (26

1116 ) 
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القرافي، إلاحكام في تمييز الفتاوى عن ألاحكام وتصرفات القاض ي وإلامام، اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة، دار  (29

 م. 1114 -هـ  1016لبنان الطبعة: الثانية،  –لتوزيع، بيروت البشائر إلاسالمية للطباعة والنشر وا

، سنة: 1قواعد الوسائل في الشريعة إلاسالمية، مصطفى بن كرامة )الرياض، مط: مكتبة امللك فهد، ط: (28

1111) 

 م1186هـ، 1046، 2الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، ط (21

 تهانوي، )بيروت، لبنان( دار: خياط       كشف اصطالحات الفنون، ال (34

 ، دار لسان العرب( )بيروتلسان العرب، ابن منظور، يوسف خياط،  (31

 .394محمد أبو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر العربي، دون طبعة، دون سنة نشر، ص    (32

 م1166هـ، 1381التجارية الكبرى، دون طبعة،  الفقه، املكتبةمحمد الخضري بك، أصول  (33

هـ  1029، 1ط دمشق، –دار الفكر  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في املذاهب ألاربعة، ،د مصطفى الزحيليمحم (30

 م. 2446 -

 –محمد مصطفى الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه إلاسالمي، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق  (34

 م. 2446 -هـ  1029، 2سوريا، ط

 ه(.       1042، سنة: 2تحث: أحمد عبد الغفور عطار )ط:مختار الصحاح، أبو بكر الرازي،  (36

 املصباح املنير، الفيومي، )بيروت، املكتبة العصرية( (39

مفردات ألفاظ القرآن الكريم، الراغب ألاصفهاني، تحق: نديم مرعشلي، ) بيروت، دار الكتاب العربي( سنة:  (38

1182،. 

نظرية ( 1113، سنة: 4دار الغرب إلاسالمي، ط: مقاصد الشريعة إلاسالمية ومكارمها، عالل الفاس ي )مط: (31

 (1114، سنة: 0املقاصد عند إلامام الشاطبي، أحمد الريسوني )مط: املعهد العالمي للفكر إلاسالمي، ط:

مقاصد الشريعة إلاسالمية، الطاهر بن عاشور، تحق: محمد الطاهر امليساوي )ألاردن، مط: دار النفائس،  (04

 (      2441، سنة: 2ط:

 ه( 1028صد الشريعة تأصيال وتفعيال، محمد بكر إسماعيل )مط: إدراة الدعوة والتعليم، د.ط، سنة: مقا (01

، سنة: 1مقاصد الشريعة عند إلامام العز بن عبد السالم، عمر بن صالح )ألاردن، مط: دار النفائس، ط: (02

2443) 

 (1118، سنة: 1ار الهجرة، ط:مقاصد الشريعة وعالقتها باألدلة الشرعية، مسعود اليوبي )الرياض، مط: د (03

 (1116، سنة: 1املقاصد العامة للشريعة إلاسالمية، بن زغيبة عز الدين )القاهرة، مط: دار الصفوة، ط: (00

 (1110، سنة: 2املقاصد العامة للشريعة إلاسالمية، يوسف العالم )مط: املعهد العالمي للفكر إلاسالمي، ط: (04

 . 1191م هارون، )بيروت، دار الفكر( سنة: مقاييس اللغة، ابن فارس، تحق: عبد السال  (06

 م.1119هـ/ 1019 1ط من كالم املحقق لكتاب املوافقات، مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، (09
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، سنة: 1نظرية املقاصد عند إلامام الطاهر بن عاشور، الحسني )مط: املعهد العالمي للفكر إلاسالمي، ط: (08

1114) 

 م1111هـ، 1012، 3عمان، طاملفتين، املكتب إلاسالمي، بيروت، دمشق،  النووي، روضة الطالبين وعمدة (01

 ، دون سنة نشر.0وأدلته، دار الفكر سوريا دمشق، ط الفقه إلاسالميوهبة الزحيلي،  (44

 م.1116هـ، 1019، 1يوسف القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة إلاسالمية، دار القلم للنشر والتوزيع بالكويت، ط (41

 م.1168 -هـ 1388، مكتبة القاهرة، بدون طبعة، املغني ،ابن قدامة (42
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 حاالت التلبس بالجريمة في التشريع الوطني واملقارن )دراسة تحليلية(

Cases of flagrante delicto in national and comparative legislation (analytical 

study) 

غرب/ املباحث في القانون الخاص بالرشيدية/ امراني علوي حافظ ط.د.  

PhD.R. Imrani Alawi Hafez / researcher in the law of Errachidia / Morocco 

 

 :ملخص

يهدف هذا البحث الى دراسة حالت التلبس بالجريمة سواء في التشريع الوطني املغربي أو التشريع املقارن خصوصا في القانون الجزائري 

ا للموضوع الوقوف على ذكر  مفهوم حالت التلبس بالجريمة املنصوص عليها في وفي هذا الصدد حاولنا في البداية  من خالل دراستن

من قانون إلاجراءات الجزائية الجزائري في الفقرة ألاولى ثم في الفقرة الثانية  01من قانون املسطرة الجنائية املغربي  واملادة  46املادة 

تشريع املقارن الجزائري ثم  في ألاخير قدمنا استنتاجات وتوصيات لعل من تناولنا شروط حالت التلبس بالجريمة سواء وطنيا أو في ال

 ابرزها احترام قرينة البراءة التي تعتبر مبدأ دستوري وضمانة أساسية منصوص عليها في املواثيق والعهود الدولية .

ملسطرة نة البراءة، املواثيق الدولية، قانون احالت التلبس بالجريمة، شروط حالت التلبس بالجريمة، التلبس، قري املفتاحية: الكلمات

 الجنائية، قانون إلاجراءات الجزائية. 

 

Abstract: 

This research aims to study cases of flagrante delicto, whether in Moroccan national legislation or comparative legislation, 

especially in Algerian law, and in this regard, we initially tried, through our study of the topic, to identify the concept of 

cases of flagrante delicto stipulated in Article 56 of the Moroccan Code of Criminal Procedure and Article 41 of The Algerian 

Criminal Procedure Code in the first paragraph and then in the second paragraph we dealt with the conditions of cases of 

flagrante delicto, whether nationally or in the Algerian comparative legislation, and then in the end we presented 

conclusions and recommendations, perhaps the most prominent of which is respect for the presumption of innocence, 

which is considered a constitutional principle and a fundamental guarantee stipulated in international charters and 

covenants. 

KeyWords: cases of flagrante delicto, conditions for cases of flagrante delicto, flagrante delicto, presumption of innocence, 

international charters, criminal procedure law, criminal procedure  Law 

 

  



 

 

 Democratic Arab Center 

For Strategic, Political & Economic Studies                       

 في القوانين الوضعية
ً
 الفقه الجنائي مقارنا

 

- 
115 

- 

 مقدمة:

تعتبر حالت التلبس بالجريمة من املواضيع املهمة التي حظيت باهتمام مجموعة من الباحثين نظرا ملكانتها التي        

تتميز بها داخل املنظومة القانونية ، فالتلبس وصف عيني للجريمة أي املشاهدة الفعلية التي يقوم بها ضابط الشرطة 

، وقد عمد املشرع املغربي إلى تنظيم حالت التلبس في قانون به للفعل الجرميفاعل أثناء ارتكاالقضائية بضبط ال

بصريح العبارة كما نظمته بعض التشريعات املقارنة مثل املشرع الجزائري في قانون  46املسطرة الجنائية في املادة 

ات وتكمن أهمية املوضوع الذي بين وهو يسري على الجنايات والجنح باستثناء املخالف 011إلاجراءات الجزائية في املادة 

أيدينا حالت التلبس بالجريمة باعتباره موضوعا جوهريا يكتس ي نوعا من الخطورة على النظام العام ويؤدي إلى انعدام 

 استقرار كيان املجتمع. 

ز يحاولت في هذه الدراسة تسليط الضوء على موضوع حالت التلبس بالجريمة نظرا لكونها تتم أهداف البحث:

 بها ضباط الشرطة القضائية. دقيقة يقومبإجراءات وضوابط جد 

 : إلى أي حدمن خالل تناولي للموضوع انطلقت من سؤال اشكالي يطرح عدة اشكاليات من قبيل فرضيات البحث:

 استطاع املشرع املغربي تنظيم حاالت التلبس بالجريمة؟

ارنة حالت في رأيي فقد تمت مقألانسب  واملنهج التحليلي، ألنهوقد ارتضيت لذلك املنهج املقارن  منهج البحث العلمي:

التلبس بالجريمة وشروطها سواء في التشريع املغربي أو الجزائري ثم بعد ذلك قمنا بتحليل كل حالة من حالت التلبس 

ثم  46ادة امل على حدة وقمنا بتبيان الفرق بين حالت التلبس املنصوص عليها في قانون املسطرة الجنائية وخصوصا

 .01حالت التلبس في قانون إلاجراءات الجزائية الجزائري في فصله 

  ومناقشته في فقرتين: املوضوع وتحلياهقمنا بتناول  منهجية املوضوع:

 الفقرة ألاولى: مفهوم حاالت التلبس بالجريمة

 الفقرة الثانية: شروط حاالت التلبس بالجريمة 

 لتلبس بالجريمةالفقرة ألاولى: مفهوم حاالت ا

ت عنوان لجنائية تحعمد املشرع املغربي إلى تنظيم حالت التلبس بالجريمة في القسم الثاني من قانون املسطرة ا

ويقصد بها مشاهدة الجريمة أثناء وقوعها بجميع  س تتعلق بالركن املادي بالجريمة، فحالة التلبإجراءات البحث

من طرف ضباط الشرطة القضائية باعتبارهم الجهة الرسمية املكلفة  2الحواس سواء العين أو الشم أو اللمس

بالتحريات حول الجريمة والحد من ارتكابها حفاظا على استقرار النظام العام عن طريق مجموعة من إلاجراءات 

                                                           

 واملتمم.، املعدل يتضمن قانون إلاجراءات الجزائية ، الذي1166يونيو سنة  8املوافق  1386م صفر عا 18املؤرخ في  144_66ألامر رقم  1 

 ة، الطبع"، الجزء ألاول، مطبعة النجاح، الدار البيضاءعلمي: " شروح في القانون الجديد املتعلق باملسطرة الجنائية عبد الواحد ال 2 

  391: ، ص2418السابعة، سنة 
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من قانون  46 ادةالاستباقية والاستعجالية ، املنصوص عليها قانونا من أجل ردع مرتكبيها وقد حدد املشرع املغربي في امل

حالت التلبس بالجريمة حصرا في الجنايات والجنح املعاقب عليها بالحبس وهي أربع حالت يمكن  1املسطرة الجنائية

 ذكرها والتفصيل فيها كما يلي: 

:
ً
 ارتكابها. إثر على الجريمة أو ارتكابه الفاعل أثناء ضبط إ ا أوال

: إ ا
ً
 الجمهور على إثر ارتكابها. ياحبص مطاردا زال الفاعل ما كان ثانيا

:
ً
وقت قصير على ارتكاب الفعل حامال ألسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في  مرور الفاعل بعد وجد إ ا ثالثا

 .املشاركة هذهالفعل إلاجرامي، أو وجد عليه أثر أو عالمات تثبت 

غير الظروف املنصوص عليها في الفقرات  رابعا: يعد بمثابة جناية أو جنحة ارتكاب جريمة داخل منزل في ظروف

 .السابقة إ ا التمس مالك أوساكن املنزل من النيابة العامة أو من ضابط الشرطة القضائية معاينتها

:
ً
 ارتكابه الجريمة  إثر على الجريمة أو ارتكابه الفاعل أثناء ضبط إ ا أوال

 :الجريمة ارتكابه الفاعل أثناء ضبط أ_

حالة من حالت التلبس الحقيقي للجريمة التي تتحقق بمشاهدة وتأكد ضابط الشرطة القضائية تعتبر هذه ال      

بنفسه ارتكاب الفعل الجرمي، من طرف املجرم مثل مشاهدة السارق الذي يقوم بإدخال يده في جيب الضحية لسرقة 

ضحة على ثيابه فهنا يحق لضابط ماله أو هاتفه أو كاملجرم الذي يحمل سكين فيطعن به الضحية وأثار بقع الدم وا

 .قبض على هذا املجرم في حالة تلبسالشرطة القضائية ال

أما املشرع الجزائري فقد سار على منهاج نظيره املغربي، بحيث اعتبر أن التلبس يكون حقيقيا إذا كانت الجناية أو      

 .2تكابه للجريمة الجنحة مرتكبة في الحال فالجاني يفاجئ برجال الضبط القضائي أثناء ار 

  :ارتكابه الجريمة إثر على ب_

يتميز هذا الصنف بكون ضابط الشرطة القضائية يقوم بمعاينة الفعل الاجرامي أثناء إنجازه بفترة وجيزة، ول يقصد      

حظة لبمفهوم على إثر ارتكاب الجريمة فاصل زمني بين انجاز الفعل الجرمي واكتشافه وإنما يقصد من هذا املدلول ال

التي يكون فيها الجاني يقوم بأخر عمل نهائي للجريمة، مثل املجرم الذي طعن ضحيته وقام ضابط الشرطة القضائية 

بمشاهدته وهو يخرج السكين من جسدها واملشرع املغربي قام بصياغة هذه الحالة بمرونة تسمح للقضاء بتقدير 

                                                           

 املتعلق باملسطرة الجنائية . 22.41بتنفيذ القانون رقم  (2442أكتوبر  3) 1023من رجب  24صادر في  ،1.42.244ظهير شريف رقم  1 
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من قانون إلاجراءات الجزائية  01عليه املشرع الجزائري في املادة ، وهذا خالفا ملا نص 1الوقائع بين إلانجاز واملشاهدة

بحيث  نجد اختالفا طفيفا من حيث التسمية فقد عبر  عنها بعبارة توصف الجناية أو الجنحة بأنها في حالة تلبس اذا 

 . 2كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها

: إ ا
ً
 ور على إثر ارتكابهاالجمه بصياح مطاردا زال الفاعل ما كان ثانيا

بالجريمة فالفاعل مطارد بصياح الجمهور ويقصد بالصياح ردة فعل  3تتعلق الحالة الثانية بحالت التلبس املفترض     

عفوية تصدر عن املجتمع فور ارتكاب جريمة معينة من أجل لفت انتباه ألاخرين وحضور ضباط الشرطة القضائية 

قاء القبض على الجاني متلبسا بجريمته مثل الشخص الذي يقوم بسرقة هاتف أحد إلى عين املكان، وذلك من أجل ال

املارة في السوق ألاسبوعي فيسرع بالفرار وتتم مالحقته من طرف الشخص الذي تمت سرقت هاتفه بهتافات تدل على 

وهو  م شاهدو اللصأنه لص فيقوم الناس املتواجدون بالسوق ألاسبوعي  بمالحقته من أجل القبض عليه نظرا لكونه

يقوم بجريمة السرقة ، وبينما اللص في حالة فرار فجأة اتضح لضابط الشرطة القضائية مجموعة من الناس يالحقون 

لصا فقام هو أيضا بمالحقة اللص والقبض عليه متلبسا بالجريمة ألن مالحقة عامة الناس للص يعد قرينة قاطعة 

، وقد استعمل املشرع الجزائري كلمة صياح هو ألاخر أيضا للدللة لتلبسة القضائية على وجود حالة الضابط الشرط

 السالف ذكرها . 01بالضبط في الفقرة الثانية من  املادة و على وجود حالة تلبس في القانون الاجرائي الجزائي 

رد شخصا أن يطا 4لكن ما يجب التنبيه إليه هو أنه يمكن في بعض ألاحيان للجمهور ويقصد به حشد من الناس

غير الشخص املتلبس بالجريمة، فتضيع حقوقه وحرياته ويدخل للسجن بدل الفاعل ألاصلي الذي يختفي عن ألانظار 

 .قبل مطاردته وسط مصطلح الجمهور فلهذا وجب التأكد من الشخص املرتكب للجريمة في حالة تلبس

:
ً
 ألسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في وقت قصير على ارتكاب الفعل حامال  مرور الفاعل بعد وجد إ ا ثالثا

 املشاركة الفعل إلاجرامي، أو وجد عليه أثر أو عالمات تثبت هذه

فمثال في الحالة  ،وليس بالجريمةتندرج حالة التلبس املاثلة أمامنا في سياق التلبس املفترض فهي تتعلق باملجرم    

ل لسكين ملطخ بالدم وتظهر بجانبه الضحية جثة هامدة التي يضبط فيها أحد ضباط الشرطة القضائية شخص حام

هنا تتحقق حالة التلبس نظرا لكون جميع مالبسات الجريمة واضحة وضوح الشمس مما يستدعي من ضابط الشرطة 

 القضائية القبض عليه بتهمة التلبس بجريمة القتل.  

                                                           
 .382ص:  سابق،، مرجع عبد الواحد العلمي1 

 ، املعدل واملتمم. يتضمن قانون إلاجراءات الجزائية ، الذي1166يونيو سنة  8فق املوا 1386صفر عام  18املؤرخ في  144_66ألامر رقم 2  

 .384عبد الواحد العلمي، مرجع سابق، ص :3 
 .  41:44ساعة ، على ال  40/44/2424تم الدخول في   www.alburaq.netشرح كلمة جمهور:" املوجودة في املوقع إلالكتروني" : 4 
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تشكل فيها الفترة الزمنية عنصرا أساسيا بين ارتكاب  وتجدر إلاشارة إلى أن هذه الحالت التلبيسة الثالثة ألاولى      

بحيث تبقى السلطة التقديرية للقضاء في تحديد وقت حدوث الجريمة في  1الجريمة والعثور على املجرم في حالة تلبس

 التلبس.حالة 

 في الفقرات: يعد بمثابة جناية أو جنحة ارتكاب جريمة داخل منزل في ظروف غير الظروف املنصوص عليها رابعا

 السابقة إ ا التمس مالك أوساكن املنزل من النيابة العامة أو من ضابط الشرطة القضائية معاينتها

يعد منزال مسكونا كل من القانون الجنائي الذي ينص على أنه  411قام املشرع املغربي بتعريف املنزل في الفصل       

تنقل، سواء كان مسكونا فعال أو معدا للسكنى، وكذلك جميع مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى، ثابت أو م

ملحقاته، كالساحات وحظائر الدواجن والخزين وإلاصطبل أو أي بناية داخلة في نطاقه مهما كان استعمالها، حتى 

لكون فقد أولى املشرع املغربي املنزل عناية خاصة نظرا  2ولو كان لها سياج خاص بها داخل السياج أو الحائط العام

 .حرمة املسكن ل ينبغي انتهاكها أو ضربها عرض الحائط

بحيث ل يشكل فيها عنصر  3حالة التلبس املاثلة أمامنا فهي تندرج ضمن حالة التلبس الحكميوص أما بخص       

زل من الزمن دور محوريا وهذا عكس الحالت الثالثة السابق ذكرها، فهذه الحالة ل تتحقق إل إذا طلب صاحب املن

النيابة العامة أو ضابط الشرطة القضائية القيام بمعاينة منزله نظرا لوجود جريمة معينة وألادلة موجودة وغير مندثرة 

في مسرح الجريمة فمثال شخص يقطن بالديار ألاوروبية ملا عاد إلى شقته املوجودة في املغرب وجد منزله في حالة سرقة 

لتثبت من واحب املنزل بالتصال بالنيابة العامة فورا من أجل القيام بمعاينة منزله وألارض عليها أثار أقدام فيقوم صا

 . وجود جناية أو جنحة

من قانون املسطرة الجنائية مشابهة  46وتجدر إلاشارة الى أن حالة التلبس السالفة الذكر املنصوص عليها في املادة        

من قانون إلاجراءات الجزائية، بحيث نجدها نصت على أن الجريمة املرتكبة  401ملا نص عليه املشرع الجزائري في املادة 

باط امة أو أحد ضفي حالة تلبس داخل املنزل ل يحق ألحد معاينتها إل بطلب من صاحب املنزل موجه إما إلى النيابة الع

 .الشرطة القضائية

 : شروط حاالت التلبس بالجريمة الفقرة الثانية

 5من قانون املسطرة الجنائية إلى شروط حالت التلبس بالجريمة إل أن الفقه 46رع املغربي في املادة لم يشر املش      

 :يليومن أهم شروط حالت التلبس بالجريمة ما  ،تدارك ألامر ونص عليها بصفة صريحة

                                                           
 .146، ص: 2440محمد بوزبع: " دليل وزارة العدل شرح قانون املسطرة الجنائية "، مطبعة فضالة، الرباط، الطبعة الثالثة، سنة  1 
  ( باملصادقة على مجموعة القانون الجنائي1162نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28، صادر في 1.41.013ظهير شريف رقم  2 

  389، ص :د العلمي، مرجع سابقعبد الواح 3 

 ، الذي يتضمن قانون إلاجراءات الجزائية، املعدل واملتمم.1166يونيو سنة  8املوافق  1386صفر عام  18املؤرخ في  144_66ألامر رقم  4 

  388عبد الواحد العلمي، مرجع سابق، ص: 5 
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 _أن يتعلق ألامر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس1

 بعة_أن تتوفر إحدى حاالت التلبس ألار 2

 _معاينة ضابط الشرطة القضائية لحالة التلبس بالجريمة بنفسه 0

 _أن تتم املشاهدة بصورة مشروعة2

 جملة وتفصيال: وسنناقش هذه الشروط واحدة تلوى ألاخرى 

 :_أن يتعلق ألامر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس1

ا فهو يتعلق بالجنايات والجنح املعاقب عليها بالحبس، يعتبر الشرط ألاول لحالت التلبس بالجريمة شرطا محوري       

من قانون املسطرة  46باستثناء املخالفات التي ل يمكن أن نعتبرها في حالة تلبس بالجريمة ودالك طبقا ملقتضيات املادة 

 .نون إلاجراءات الجزائية الجزائري من قا 01الجنائية الذي يتطابق مع املادة 

 :ت التلبس ألاربعة_أن تتوفر إحدى حاال 2 

ل أحد يجادل على أن الشرط الثاني من حالت التلبس ل يستقيم إل بتوفر الحالت ألاربعة املنصوص عليها في 

 من قانون املسطرة الجنائية املاثلة أمامنا: 461املادة 

:
ً
 ارتكابها. إثر على الجريمة أو ارتكابه الفاعل أثناء ضبط إ ا أوال

: إ ا
ً
 الجمهور على إثر ارتكابها. بصياح مطاردا زال فاعل ماال كان ثانيا

:
ً
وقت قصير على ارتكاب الفعل حامال ألسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في  مرور الفاعل بعد وجد إ ا ثالثا

 .املشاركة هذهالفعل إلاجرامي، أو وجد عليه أثر أو عالمات تثبت 

يمة داخل منزل في ظروف غير الظروف املنصوص عليها في الفقرات : يعد بمثابة جناية أو جنحة ارتكاب جر رابعا

 .السابقة إ ا التمس مالك أوساكن املنزل من النيابة العامة أو من ضابط الشرطة القضائية معاينتها

 :بنفسهالقضائية لحالة التلبس بالجريمة _معاينة ضابط الشرطة 0

 هدة ضابطإل عن طريق مشاشخاص لوجود جريمة في حالة تلبس فال يمكن لهذا الشرط أن يتحقق برواية أحد ألا     

 لحالة التلبس بعينه، أو عن طريق الحواس ألاخرى واملشرع الجزائري هو ألاخر أخد بهذاالشرطة القضائية بنفسه 

 .الشرط في حالت التلبس بالجريمة

 

                                                           
 .املتعلق باملسطرة الجنائية 22.41بتنفيذ القانون رقم  (4224أكتوبر  3) 1023من رجب  24صادر في  ،1.42.244ظهير شريف رقم  1 
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 :_أن تحصل املشاهدة بصورة مشروعة2

ة ضابط الشرطة القضائية لحالة التلبس بطريق مشروع أي غير مخالفة يعني هذا الشرط أن تحصل مشاهد     

للقانون والنظام العام، فمثال الحالة التي يكون فيها ضابط الشرطة القضائية يقوم أثناء قيامه ببحث تمهيدي في 

يم ألامر يستق باستعمالها فهناله وجود بندقية غير مرخص  مسروق وتبينمنزل من أجل حجز  العادية بتفتيشألاحوال 

بوجود حالة تلبس وهذا ما ذهب إليه املشرع الجزائري أيضا في شرط التلبس املتعلق بحصول املشاهدة بطريقة 

 مشروعة.  

 خاتمة:

نستنتج مما سبق ذكره أن املشرع املغربي توفق في تنظيم حالت التلبس بالجريمة هو ونظيره املشرع الجزائري بحيث 

من حيث حالت وشروط التلبس بالجريمة نظرا لكونها إجراءات يقوم بها ضباط الشرطة  نجد بينهما تطابقا تاما

 القضائية باعتبارهم الجهة الرسمية املكلفة بدلك. 

 التوصيات لعل من أبرزها:وفي سياق هذا الكالم سأقوم بطرح مجموعة من 

 وري وضمانة من الضمانات املنصوصيجب احترام حقوق املشتبه فيه عمال بقرينة البراءة باعتبارها مبدأ دست 

 عليها في إلاعالن العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين.

 .تمتيع املشتبه فيه أثناء مرحلة التحقيق بحقه في التغذية والاتصال بمحامي يدافع عنه 

 قائمة املراجع: 

 الكتب:

الجزء ألاول، مطبعة النجاح، جنائية، العبد الواحد العلمي: " شروح في القانون الجديد املتعلق باملسطرة  (1

  391، ص: 2418الدار البيضاء، الطبعة السابعة، 

، مطبعة فضالة، الرباط، الطبعة الثالثة، »الجنائية محمد بوزبع: " دليل وزارة العدل شرح قانون املسطرة  (2

  146ص:  ،2440

ة فضاء أدم، أكادير، الطبعة الرابعة، عبد هللا الجعفري: " الشرح العلمي لقانون املسطرة الجنائية "، مطبع (3

  41، ص: 2418

 قانونية:نصوص  (0

، الذي يتضمن قانون إلاجراءات 1166يونيو سنة  8املوافق  1386صفر عام  18املؤرخ في  144_66ألامر رقم  (4

 الجزائية، املعدل واملتمم.

املتعلق  22.41لقانون رقم بتنفيذ ا (2442أكتوبر  3) 1023من رجب  24صادر في  ،1.42.244ظهير شريف رقم  (6

 باملسطرة الجنائية
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( باملصادقة على مجموعة 1162نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  ،1.41.013ظهير شريف رقم  (9

 القانون الجنائي

 املواقع الالكترونية:

-droitمقال منشور حول حالت التلبس في القانون الجزائي الجزائري في: املوقع الالكتروني:  (8

algerie.ahlamontada.com،  44:04، على الساعة 43/44/2424تم الدخول اليه يوم  

، على   40/44/2424تم الدخول في   www.alburaq.netشرح كلمة جمهور:" املوجودة في املوقع إلالكتروني" : (1

 .  41:44الساعة 
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لقانون جريمة الزنا بين الشريعة وا  

The crime of adultery between Sharia and law 

مصر العربية ةجمهوري-جامعة املنصورة /د. محمد فتحى محمد أبو العنين  

Dr. Mohamed Fathy Mohamed Abu El-Enein/ Mansoura University - Arab Republic of Egypt 

 

 

 :ملخص

يعة إلاسالمية، فحرمت الشريعة إلاسالمية الزنا وجعلته من مقاصد الشر ا مقصًد  ضالنسل والعر حفظ وحماية  

  ا من حدودها،من كبائر الذنوب وحًد 
ً
لألعراض من انتهاكها، وصوًنا للكرامة  ووضعت عقوبة ملرتكبيها، حماية

 من انتقال ألامراض القاتلة كاإليدز و 
ً
ا على كيان ألاسرة، وحماية

ً
 يره،غإلانسانية، ومنًعا من اختالط ألانساب، وحفاظ

له حتى وقتنا هذا، وحرمت  فعاٍل  عالٍج  ىيتوصل إلالعالقات الجنسية الشاذة، والتي لم  هأقوى أسباب والذي من

ير بسبب الاتصال الجنس ي غ لألمراض؛ وانتقاٍل  البشرية، للفطرة الشريعة إلاسالمية اللواط، ملا فيه من انتكاٍس 

 املشروع.

غير املشروع على سبيل الحصر في الزنا باملفهوم القانوني، والاغتصاب، وهتك  يجنس الاتصال الفاملشرع الوضعي قد حدد صور  

فقد جرمت كل صور الاتصال غير املشروع، عالوة على ذلك فإن التشريع الوضعي قد جعل  ةالشريعة إلاسالميالعرض، والبغاء، أما 

 
ُ
  تفقد جعل سالميةإلا  من شكل السلوك إلاجرامي سببا لتخفيف وتشديد العقوبة، أما الشريعة

ً
ديد  لتشمن صفه الجاني سبيال

 تعاقب على الرذيلة في ذاتها، ول أهمية ألن تكون الجريمة قد تعدى آثارها للغير أو ابتعد. ةفالشريعة إلاسالميوتخفيف العقوبة، 

شر فيها مرض الزهري وغيره من تجريم البغاء في حقبة تاريخية، انت ىالوضعية إلوإذا كانت الدواعي الصحية قد دفعت التشريعات  

والاقتصادية في املجتمع، لجدير بتدخل  ةالصحية والاجتماعيألامراض املعدية، فإن ظهور إلايدز وما يحمله من خطورة على النواحي 

، ةجنائيلالدعوى اتحريك  ىالقيود علاملشرع في تلك آلاونة لتجريم كل صور الاتصال الجنس ي غير املشروع، ورفع قيد الشكوى كأحد 

، فمن أهم وسائل القضاء على الظاهرة القضاء على ةأو الزوجوجعل جريمة الزنا من حق املجتمع، قبل أن تكون من حق الزوج 

 مسبباتها. 

 الوضعيالقانون  أمراض الزنا،الاغتصاب،  الزنا، مقاصد الشريعة إلاسالمية، الكلمات املفتاحية:
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Abstract: 

Preserving and protecting offspring and honor is one of the purposes of Islamic Sharia. Islamic Sharia prohibited adultery 

and made it a major sin and one of its limits, and established punishment for its perpetrators, to protect honor from its 

violation, to preserve human dignity, to prevent lineage from mixing, to preserve the family entity, and to protect against 

the transmission of fatal diseases. Such as AIDS and others, which is one of the strongest causes of homosexual relations, 

and didn’t reach effective treatment has been found until our time. Islamic Sharia has prohibited gays, because of the 

regression of for human instinct and the transmission of diseases; Because of illegal sexual intercourse. 

The law legislator has limited the forms of illegal sexual intercourse exclusively in the legal concept of adultery, rape, 

indecent assault, and prostitution; Islamic Sharia criminalized all forms illegal sexual intercourse ;moreover, legislation has 

made it the form of criminal conduct a reason for mitigating and aggravating punishment, either Islamic Sharia It made the 

perpetrator a way to aggravate and reduce the penalty ,Islamic Sharia be punished for the nasty in itself; and isn't important 

in crime their effects exceed to others or move away. 

If health reasons prompted legislation to criminalize prostitution in a historical era, outbreaks syphilis and other infectious 

diseases spread, then the emergence of AIDS and the danger on the health, social and economic aspects of society, deserves 

the legislator’s intervention at that time to criminalize all forms of sexual intercourse. It is illegal, and the complaint is filed 

as one of the restrictions on initiating the criminal case, and making the crime of adultery a right of society, before it is the 

right of the husband or wife, and one of the most important means of eliminating the phenomenon is the elimination of 

its causes. 

Keywords: the purposes of Islamic Sharia, adultery, rape, adultery diseases, positive law 
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 مقدمة: 

ــــانيةعليها وعلى املجتمع بل وعلى ن من أبشـــــــع صـــــــور الاخالل بنظام ألاســـــــرة والاعتداء إ ــ ا جريمة الزن جميعها، إلانسـ

بســـــــــــبب آثارها الوخيمة التي تؤثر بصـــــــــــفة مباشـــــــــــرة على ألافراد  التي لم تســـــــــــلم منها املجتمعات على مر تاريخ البشـــــــــــرية،

ـــــرية، وعالقاتهم ــ ــ ــــيع الرذائل، وكل مظاهر الانحالل ألاخالقي ألاسـ ــ ــ ـــــتى أنواع ألامراض الفتاكة، وتشــ ــ ــ ـــــر شـ ــ ــ ختلط  ، وتفتنتشـ

 ألانساب،  ويزيد عدد ألاولد مجهولي النسب، وغير ذلك من املفاسد العظيمة التي تنجم عن  هذه الجريمة.

لعربية اعن فعل الزنا، جعلت معظم الشرائع الدينية والقوانين الوضعية في البالد  ةالوخيمة الناتجتلك العواقب  

عمل على اســـــتنكارها وتجريمها  وتوقيع عقوبات على مرتكبيها لردعهم على مر حقب زمنية متعاقبة وطويلة،  ت ةوالغربي

وحماية املجتمع من مفاســـــدهم، رغم الاختالف الوارد بينهم حول توســـــيع نطاق هذا  الجرم أو تضـــــييقه، بل ألاكثر من 

  بل دعتالزنا،  ةالردعية لجريمأقصـــ ى العقوبات  بســـن ذلك  فإن الشــريعة إلاســـالمية على وجه الخصــوص  لم تكتف

تلبيه جهة، ولألاســـرة من لســـبيل الشــرعي الوحيد والســـليم لبناء ا بالحث على الزواج،  الذي تعتبرها االذريعة إليهلســد 

الغريزة الجنســــية التي فطر هللا إلانســــان على الرغبة فيها من جهه أخرى، باملقابل منعت الشــــريعة إلاســــالمية الاختالط 

ر ذلك من ألاخالق الفاضلة التي يجب ان تنتشر في املجتمعات، لجتثاث جريمة وأمرت بغض البصر وغي بين الجنسين،

 الزنا من جذورها.

ــــواء في ةالغربية والعربيغير أن التطور الاجتماعي والتغيرات الثقافية التي حدثت على املجتمعات  ــ ــ ــ وقتنا  على حد سـ

وجرائم ، إلانســــانية والطبيعة ا جرائم ضــــد ألاســــرةهذا، قد قلب كل املوازين وغير الكثير من املفاهيم، فما اعتبر ســــابق

ما يعرف باملثلية الجنسية  و الشذوذ أ الزنا وجريمة كجريمةفي معظم الشرائع وألاعراف،  ةالزوجية املقدسضد الحياة 

 
ً
قه حلحق من حقوق الانسان، وهو حق الانسان في الحياة و  واللواط، أصبح ينظر إلى هذا التجريم في يومنا هذا انتهاكا

عقوبات  ،اجريمة الزنفي الحياة الخاصة وحريته الجنسية، بل أكثر من ذلك كله،  فقد اعتبرت العقوبات املوقعة  على 

 قاسية ووحشيه ول إنسانية وتحط من الكرامة إلانسانية.

 إشكالية البحث:

حماية حقوق إلانســــــــان ا على فكرة الذي يبنى أســــــــاســــــــً  ،في ظل هذا التحول الحاصــــــــل على الفكر القانوني املعاصــــــــر

ومنها حقه في الحياه الخاصـــــة، وفكرة مناهضـــــة التعذيب وغيره من دروب املعاملة أو العقوبة القاســـــية  أو الإلنســـــانية  

أو املهنية، كيف يمكننا كمسلمين إقناع املجتمع الدولي املعاصر بضرورة تفعيل النص القرآني الخالد الذي يجرم فعل 

ـــ ــ ــ تهدد كيان املجتمعات وتفســــــــدها، خاصــــــــة وأننا كمســــــــلمين نعتقد يقينا جازما ل مجال  ،نعاءالزنا، ويعتبره جريمة  شـ

للشـــــك فيه أن هللا عز وجل أعلم بما يصـــــلح وما ل يصـــــلح لعباده، وأن تشـــــريعه عز وجل صـــــالح لكل زمان ومكان ولكل 

ــــطلح الزنا من منظو  ــ ــ ــ ــــوء عليها  ببيان حقيقه مصــ ــ ــ ــ ـــليط الضــ ــ ــ ــ ــ ـــكالية حاولت تسـ ــ ــ ــ ــ ر الشــــــــــــريعة إلاســــــــــــالمية حال، هذه إلاشـ

والقوانين الوضعية  فى البالد العربية  والاتفاقيات الدولية، ثم بيان إثبات وعقوبة هذه الجريمة في الشريعة إلاسالمية 

، ونظرة الاتفاقيات الدولية حول هذه العقوبات، ثم عرض مبررات كل العربية ومنها مصــــروالقوانين الوضــــعية للدول 

 ة علمية  للخروج في نهاية ألامر بالرأي املرجح.فريق ومناقشتها مناقش
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 أسئلة البحث:

  مواجهة جريمة الزنا؟ في الوضعيالشريعة والقانون هل هناك تقارب أم تباعد بين 

 الزنا؟والاتفاقيات الدولية لجريمة  يكيف نظرة الشريعة إلاسالمية والقانون الوضع 

 ؟ألاخالق والقيموالدين و ما أثر جريمة الزنا على الفرد واملجتمع 

 أهمية البحث:

 ا اجتماعيأضـــرارً أن جريمة الزنا تلحق 
ً
  ة

ً
  وأخالقية

ً
 وامتهان ألاعراض،إلى اختالط الانســـاب، وانتهاك  ، تؤدىوصـــحية

ً
 ا

صـــليط في ت أهمية البحثولذلك تكمن  املجتمع وانهياره، مذلك هدمما يترتب على ، للكرامة إلانســـانية، ونقل ألامراض

 الزنا. رتكاب جريمةا ية والصحية، ممثلة فوالدين وألاخالقية ة خطيرة تمس القيم الاجتماعيةالضوء على جريم

 أهداف البحث:

ــــانيةيهـدف البحـث إلى إظهار جريمة الزنا ومدى مخالفتها  ــ ــ ــ ــ ـــالمية للفطرة الانســ ــ ــ ــ ــ ـــــريعة إلاســـ ــ ــ ــ ة والقيم املجتمعي ،وللشـــ

ــــبــابهــا،على الفرد واملجتمع، للحــد منهــا والوقو  وألاخالقيــة، وأثرهــا ــ ــ ــ ــ ووضــــــــــــــع العالج والــدواء لهــذا الــداء، حتى  ف على أســ

 وترابط املجتمع. الانسانية نحافظ على أعراضنا وكرامتنا

 منهج البحث:

مية الشــريعة إلاســال  فيواملقارن من خالل العرض لجريمة الزنا  يوالوصــف الاســتقرائيتقوم خطة البحث على املنهج 

 والاتفاقيات الدولية الوضعيوالقانون 

 ة البحث:خط

 يلى:كما  وثالثة مباحث وخاتمة ،تمهيد تقسيمه إلىالبحث  ةاقتضت خط

 (الوضعيالقانون  الزنا، الاغتصاب، أمراض الزنا، )مقاصد الشريعة إلاسالمية، الكلمات املفتاحية: مبحث تمهيدي

 إلاسالمية وجريمة الزنا. ألاول: الشريعةاملبحث 

 ي وجريمة الزنا.العقوبات املصر  : قانون الثانىاملبحث 

 الاتفاقيات الدولية وجريمة الزنا. املبحث الثالث:

 بحث تمهيدي:

 مقاصد الشريعة إلاسالمية:- ١

حفظ وحماية النسـل والعرض من مقاصد الشريعة إلاسالمية، فحرمت الشريعة إلاسالمية الزنا وجعلته من كبائر 

، وصــــــــــــــوًنا للكرامة إلانســــــــــــــانية، (1)عراض من انتهاكهاالـذنوب وحدا من حدودها، ووضــــــــــــــعت عقوبة ملرتكبيها، حفاظا لأل 

 من انتشـــــار ألامراض القاتلة كاإليدز وغيره، والذي من 
ً
ا على كيان ألاســــرة، وحماية

ً
ومنًعا من اختالط ألانســــاب، وحفاظ

                                                           
 .٤٥، ص الجديدةوالقانونية، دار الجامعة  وآثاره الشرعية إلايدز  ،م٣٠٠٢،د. أحمد محمد لطفي أحمد  (1)
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 : )قال تعالى (2)، والتي لم يتوصل إلى عالج فعال له حتى وقتنا هذا (1)أقوى أسبابه العالقات الجنسية الشاذة
َ

ْقَرُبوا َول
َ
 ت

ا
َ
ن ِّ
هُ  الز  نَّ اَن  إِّ

َ
  ك

ً
ة

َ
ش احِّ

َ
  َوَساءَ  ف

ً
يال ووجه الدللة قال ابن كثير: نهي هللا عباده عن الزنا وعن مقاربته، وهو مخالطة  ،(3)(َسبِّ

ا 
ً
ـــــرية،(4)أسبابه ودواعيه، فبئس طريًقا ومسلك ـــالمية اللواط، ملا فيه من انتكاس للفطرة البشـ ــ ـــــريعة إلاسـ  ، وحرمت الشـ

اوانتقال لألمراض؛ بســبب الاتصــال الجنســ ي غير املشــروع قال تعالى: )
ً
وط

ُ
  َول

ْ
ذ اَل  إِّ

َ
هِّ  ق ْومِّ

َ
ق وَن  لِّ

ُ
ت
ْ
أ
َ
ت
َ
  أ

َ
ة

َ
شــ َفاحِّ

ْ
ْم ســَ  َما ال

ُ
ك

َ
 َبق

َها ْن  بِّ َحٍد  مِّ
َ
ن أ  

يَن  مِّ ِّ
َ
َعامل

ْ
 .(5)(ال

 ماهية الزنا:- ٢

 . ((6))دممدو  وزناء-مقصور –لرجل يزني زنى وهو يمد ويقصر، فيقال زنى ا زنى،فالزنا في اللغة العربية مصدر لفعل 

َينَّ  لوأصـل الزناء الضـيق، ومنه حديث الرسـول صـلى هللا عليه وسـلم: )
 
اء وهو أحدكم ُيَصلِّ

َ
أي مدافع للبول،  (7)(َزن

ومعنى الضـــــيق في الزاني مجازي، فقد ضـــــيق الزاني على نفســـــه من حيث )8(وزنا املوضـــــع يزنو؛ ضـــــاق. ووعاء زني؛ ضـــــيق

 أخرج ن
ً
وضــيق على نفســه في الفعل، إذ ل يتصــور في كل موضــع، فالبد من التماس خلوة  ،ل ينســب إليه طفته إخراجا

 ة:إلاسالميأما تعريف الزنا في الشريعة . (9)وتحفظ، وضيق على نفسه فيما اكتسبه من إثم تلك الفعلة

ـــفة أو أكال فقد تعددت تعاريف الفقهاء املســـــلمين له بتعدد املذاهب الفقهية فقد عرفه ثر حنفية بكونه "غيبة حشــ

وهو كذلك "إيالج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشــبهة ،  (10)فرج محرم لعينه مشـتهى طبعا بال شــبهة".  ي ف ن ر11

وعند الشافعية: هو "إيالج )12).عن ملك وشبهته" ماضيا خالجل مكلف في قبل مشتهاة حال أو (11)مشتهى يوجب الحد."

                                                           
 ي الوضــــــــــــــعي، دار الجــامعــةفي الفقــه إلاســــــــــــــالمي والقــانون الجنــائ عــدوى إلايــدز املســــــــــــــئوليــة الجنــائيــة عن نقــل  م،2444 ،احمــد حســــــــــــــني احمــد طــه د. (1)

 .34الجديدة، ص       
 القـــاهرة، مكتبــة وهبــة، ،٣ط القــاهرة،جــامعــة -رســـــــــــــــالــة دكتوراه، كليــه الحقوق  ، دراســـــــــــــــة مقـــارنــة،جرائم البغــاء م،٤٨٥١، د. أحمــد نيــازى حتــاتــة (2)

 .124ص   
 . )٢٣)آلاية  إلاسراء:سورة  (3)
 .٢٣ ، ص٤لبنان، ج–دار الكتب العلمية، بيروت  : تحقيق: محمد حسين شمس الدين،ظيمتفسير القرآن الع م،١٤٤٨مام بن كثير، إلا    (4)
 (. ٨٠ )آلايةسورة ألاعراف  (5)
 .364 ، ص١٥، ج ، لبنانبيروت ،دار صادر، ٢ط ، لسان العرب ،ه٥١٥١ ،بن مكرم بن علي ابو الفضل جمال الدين بن منظور الانصاري  محمد  )6(
تحقيق عبـــــد الكريم إبراهيم     ،غريـــــب الحـــــديـــــث ،ه1042املعروف بـــــالخطـــــابي، نجم الخطـــــاب البســــــــــــــتى، بن إبراهيمحمـــــد ســــــــــــــليمـــــان حمـــــد بن مأبو   )7(

 .248 ، ص٢، ج سورياأحاديثه عبد القيوم عبد ربه، دار الفكر، دمشق،  ، خرجالغرباوي 

 املرجع السابق.، ابن منظور، لسان العرب  )8(

مواهب الجليل في  ،١٤٤٣، ه١٥١٣محمد بن عبد الرحمن الطرابلســــــــــــــ ي املغربي، املعروف بالحطاب الرعيني،شــــــــــــــمس الدين ابو عبد هللا محمد بن   )9(

 .٣٤٠،ص ٦جبيروت ، لبنان، دار الفكر، ،شرح مختصر خليل
منهج الطالب هج )حاشيه البيجرمي على شرح املن، ريد لنفع العبيدجالت، م١٤٤٠ ،ه١٢٦٤ ،الشافعي البيجرمي املصري سليمان بن محمد بن عمر   )10(

 .٣٠٤، ص ٥ج ، القاهرة،مطبعة الحلبي، اختصره زكريا ألانصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطالب(

الكتب دار  ،١ط مغني املحتاج الى معرفه معاني الفاظ املنهاج،، م١١٤٤٥ ،ه١٥١٤ ،شـــــــمس الدين محمد بن احمد الخطيب الشـــــــربيني الشـــــــافعي  )11(

 .٥٥٣، ص٤ج، ، بيروت، لبنانميةالعل

دار إحياء التراث  ،مجمع ألانهر في شــــــــــــــرح ملتقى ألابحر،)د.ت( أفندي، يعرف بدامادو عبد الرحمن بن محمد بن ســــــــــــــليمان، املدعو بشــــــــــــــيخي زاده،   )12(

 .٤٨٦،ص١جبيروت، لبنان، العربي،
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وهو كذلك "إيالج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن ،  (1)فرج محرم لعينه مشتهى طبعا بال شبهة".  ي فحشفة أو قدرها 

 (2)الشبهة مشتهى يوجب الحد."

انتهاك  وقالوا أيضــــا هو"(3)يطأ فرج آدمي ل ملك له فيه باتفاق متعمدا "  أن»: بكونه ىفعل الزنكما عرف املالكية 

 (4)إذا انتفت عنه الشبهة، سبب لوجود الحد". حرم في غير ملك،حرمة الفرج املحترم بالوطء امل

ــــة في قبل أو دبر" بينما ذهب الحنابلة إلى القول بأن الزنا ــ ــ ــ ــ والتعريف املختار الذي تتفق حوله (5) هو " فعل الفاحشــ

ــــبهـة نك بـدايتـه بـأنجميع املـذاهـب هو مـا ذكره ابن رشــــــــــــــد في  ــ ــ ــ ــ اح، ول ملك الزنى هو "كـل وطء وقع على غير نكـاح، ول شــ

 (6)متفق عليه بالجملة من علماء إلاسالم" " وهذايمين

فـالزنـا بهـذا املعنى عنـد الفقهـاء املســــــــــــــلمين محرم تحريمـا قطعيـا، بـل هو من أكبر الكبـائر التي حرم هللا تبـارك وتعــالى 

ة َوَساَء َسب
َ

ش ِّ
اح 

َ
اَن ف

َ
ُه ك ا إنَّ

َ
ن  .(7)يال﴾على عباده فعلها، فقال تعالى:﴿ ول تْقَرُبوا الزِّ

ا ِّ
ه إل بــ 

ُّ
لــ
َّ
ي َحرَّ َم ال ِّ

ْفَس الت  َر  ول َيْقُتلوَن النَّ
َ
ه  إلهــا آخ ِّ

 
لــ
َّ
ْدُعو َن َمَع  ال ي َن ل يــَ ِّ

 
وَن َوَمْن  وقــال تعــالى: ﴿َوالــذ

ُ
ِّ  ول َيْزن

َحق 
ْ
ل

َق 
ْ
لَك  َيل

َ
ي َيْفَعل ذ ِّ

 
لْد ف

ْ
ِّ َوَيخ

 
َياَمة ِّ

ق 
ْ
اُب  َيْوَم ال

َ
َعذ

ْ
 لُه ال

ْ
اَعف اما ُيضــــــــــــَ

َ
ِّ  ُمَهانا.﴾أث

ـــــرك باهلل وقتل النفس (8)ه  ــ ــ ــ ،فليس بعد الشـ

لَم :  ِّ َوســـــــَ
ه َعلْيه 

ُّ
ل
َّ
لى  ال إن من أعظم الذنوب أن تجعل هلل ندا وهو »التي حرم هللا ذنب أعظم منه، قال رســـــــول هللا صـــــــَ

ـــال (9)«ولدك خشـــــــــــية أن يطعم معك، ثم أن تزني بحليلة جارك. خلقك ثم أن تقتل ــ ــ ــ ـــــريعة إلاســ ــ ــ مية مجرم ،فالزنا في الشــ

 بنصوص قطعية الثبوت والدللة كما سبقت إلاشارة إلى بعضها من القرآن والسنة، وبإجماع العلماء قديما وحديثا. 

                                                           
منهج الطالب حاشــيه البيجرمي على شــرح املنهج )، ريد لنفع العبيدجلتا، م١٤٤٠ ،ه١٢٦٤ ،الشــافعي البيجرمي املصـري ســليمان بن محمد بن عمر   )1(

 .٣٠٤، ص ٥ج ، القاهرة،مطبعة الحلبي، اختصره زكريا ألانصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطالب(

الكتب دار  ،١ط ى معرفه معاني الفاظ املنهاج،مغني املحتاج ال، م١١٤٤٥ ،ه١٥١٤ ،شـــــــــمس الدين محمد بن احمد الخطيب الشـــــــــربيني الشـــــــــافعي  )2(

 .٥٥٣، ص٤ج، ، بيروت، لبنانالعلمية

 ، ١طد. أحمد عبد الكريم نجيب،  : تحقيق  التوضــيح فى شــرح املختصــر الفرعي خليل بن ا ــحاق بن موســ ى، ضــياء الدين الجندي املالكي املصــري،)3(

 .٣٢١، ص ٨، ج املغرب،  - الدار البيضاء نجييويه للمخطوطات وخدمة التراث، مركز 

، ه1023 ،محمـد جالل الـدين عبـد هللا بن نجم  بن شـــــــــــــــاس بن نزار الجـذامي الســــــــــــــعــدي املـالكي، عقـد الجواهر الثمينـة في مـذهــب عـالم املـدينــةأبو   )٦ (

 .١١٥٥، ص٢دار الغرب إلاسالمي، بيروت، لبنان، ج ،١ط دراسة وتحقيق:  أ.د. حميد بن محمد أحمد لحمر، ،م2443

الاقناع في فقه إلامام ،وســ ى بن أحمد بن موســ ى بن ســالم بن عيســ ى ابن ســالم الحجاوي املقدســ ي، ثم الصــالحي شــرف الدين أبو النجا، ) ب. ت  (م  )5(

 .٣٤، ص٥تحقيق: عبد اللطيف محمد موس ى السبكي، دار املعرفة، بيروت، لبنان، ج ،أحمد بن حنبل

دار ،داية املجتهد ونهاية املقتصـــــــد ب، م٣٠٠٥، ه١٥٣٤أحمد بن رشـــــــد القرطبي، الشـــــــهير بن رشـــــــد الحفيد،  بن محمد بن بن أحمدالوليد محمد أبو   )6(

 .٣١٤ ص ،٥القاهرة، ج الحديث،
 .   )٢٣آلاية  )سورة إلاسراء:)7(

 .(٦٨آلاية )  الفرقان:سورة  )8(
ملختصــــــر ،املســــــمى بصــــــحيح البخاري تحقيق:  محمد زهير بن ناصــــــر الجامع املســــــند الصـــــحيح ا ،ه١٥٣٣، عبد هللا البخاري  اســــــماعيل أبو محمد بن    )9(

ك يلق يفعل ذل يزنون ومنول يقتلون النفس التي حرم هللا الا بالحق ول  إلها آخر ل يـدعون مع هللا  )والـذينالنـاصــــــــــــــر، كتـاب الـديـات، بـاب قولـه تعـالى: 

 .١٠٤، ص٦، ج 0961ح رقم  بيروت ، لبنان، ،دار طوق النجاة أثاما( ،



 

 

 Democratic Arab Center 

For Strategic, Political & Economic Studies                       

 في القوانين الوضعية
ً
 الفقه الجنائي مقارنا

 

- 
128 

- 

 تعريف مصطلح الزنا فى القوانين العقابية للدول العربية:

ـــــيغ مخلم تتضـــــــمن القوانين العقابية للدول العربية تعريفا الزنا تاركة ألامر للفقه لتحديده بعبارات و  فقد  ،تلفةصــ

أن الزنا هو: "الجريمة التي تتكون من  موســــــــــــــوعة دالوز وردت تعـاريف متنوعـة للزنـا عنـد فقهاء القانون منها ما جاء في 

 (1)خرق حرمات الزوج من شخص متزوج له عالقات غير مشروعة بأخر ى غير زوجته يعاقبه القانون باسم الشريك." 

ـــــراح  ،(2)زوجه." ج رجال كان أو امرأة اتصــــــــال جنســــــــيا بغيروعرفه آخرون بأنه:" اتصــــــــال شــــــــخص متزو ــ كما عرفه شـ

ـــــرعيالقانون  ـــــ ي غير شـ تام، يقع بين رجل وامرأة كالهما أو أحدهما متزوج، وبناء على رغبتهما  بأنه:" جماع أو فعل جنسـ

 (3)املشتركة أو استنادا إلى رضائهما املتبادل دون غش أو إكراه"

ية نجد أن الشريعة إلاسالم، بعض فقهاء القوانين الوضـعية وفي الشـريعة إلاسالمية تعريف الزنا عند وباسـتعراض

تعتبر كل وطء محرم زنا وتعاقب عليه، سواء حدث من متزوج أو غير متزوج، أما القوانين الوضعية فال تعتبر كل وطء 

والقانون الجزائري، والقانون  محرم زنا فأغلبها يعاقب على فعل الزنا الحاصــــــــــل من الزوجين فقط، كالقانون املصــــــــــري 

، إذا ما تم ذلك عن غير (4)وإنما تعتبر ذلك وقاعا أو هتك عرض اللبناني، والقانون التونســـــــــ ي، ول تعتبر ماعدا ذلك زنا،

رضــــــــــــــا، أما إذا تم ذلك برضــــــــــــــا الطرفين البالغين وخارج إطار الزواج فإن القوانين العقابية العربية لم تجرم ذلك. وهي 

ى القوانين الغربية في تجريمها لفعل الزنا الواقع من أحد الزوجين فقط مع طرف ثالث كالتشـــريع الفرنســــ ي، بذلك تتبن

 ، وبهذازوجيةقب عليه ويســــــميه أيضــــــا خيانة الذي كان يجرم فعل الزنا الواقع من أحد الزوجين مع طرف ثالث، ويعا

التي جرمت فعل الزنا سواء وقع من أحد الزوجين أم  العربية قد خالفت أحكام الشريعة إلاسالمية، تكون التشريعات

  املتزوجين.وقع من غير 

غير أن الذي أشــــرنا إليه من موقف املشــــرع الفرنســــ ي من تجريم فعل الزنا الواقع من أحد الزوجين فقط إنما كان 

ه الجريمة ع الفرنس ي لهذفي القانون الفرنس ي القديم ، ألنه قد طرأت لحقا   تطورات وتغيرات في مفهوم وتقييم املجتم

ــــلة  ــ ــ ــ ــ ـــ ي إلى التجـاوب والتفاعل مع تلك التحولت املجتمعية التي أدت في املحصــ ــ ــ ــ ــ ـــــرع الفرنســـ ــ ــ ــ والنظرة إليهـا، ممـا دفع املشـــ

فى    ٢٤ -٦١٢بموجب القانون رقم  ١٤٢٤النهائية إلى إخراج جريمة الزنا من مجال التجريم في القانون الفرنســـــ ي ســـــنة 

ـــــبح قـــ١٤٢٤يوليو  ١١ ــ ــ ــ انون العقوبـــات الفرنســــــــــــــ ي ل ُيعـــاقـــب على ارتكـــاب فعـــل الزنـــا مطلقـــا، أي ل ُيعتبر العالقـــة ، فـــأصـــ

 (5)الجنسية ألحد طرفي عقد الزواج مع طرف ثالث جريمة في نظر قانون العقوبات الفرنس ي من ذلك الوقت.

                                                           
، ٣٠ العدد العراق، - مجله كلية العلوم إلاســــالمية، جامعة بغداد الجرائم ضــــد النســــل في الشــــريعة والقانون، ،م٠٠٤٣،د. عبد هللا محمد الجبوري  )1(

 .٥ص 

 .046شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ص ،م 1111 ،محمود نجيب حسني د. )2(

 .٢٤ص، الجزائر،  الواقعة على نظام ألاسرة، دار هومة الجرائم ،م٣٠١٢،يز سعدعبد العز  د. )3(

 .٢٥٦،  ص٣القاهرة،  ج  دار التراث للطبع والنشر، ،٢ط التشريع الجنائي إلاسالمي  مقارنا بالقانون الوضعي،، م1199، القادر عوده عبد أ. )4(

(1)  France  code  penal- Deuxieme Edition،  Paris  ،  1987،pp.213،237.                                                                                      
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ار غر عل الزنا على تجريم ف إن العامل ألاســـــــــــــاســـــــــــــ ي الذي جعل الكثير من التشـــــــــــــريعات الغربية تغير من نظرتها حول 

ـــــر  الفرنســـــــ ي، الذي تحدثنا هنا عنه كنموذج عن القوانين الغربية، هو محاولتها الانســـــــجام مع التطورات الدولية  عاملشــ

التي تـدعو إلى حمـايـة حقوق  من الاتفـاقيـات الــدوليـة، ميزتــه العـديـداملســــــــــــــتجـدة على املســــــــــــــتوى الحقوقي العـالمي الـذي 

مسألة  في فتم حصرهنزع الصفة إلاجرامية عن فعل الزنا في كل الدول ألاوروبية،  إلانسان، فقد شهد القرن العشرين

 تخص الزوجين وتتعلق بحريتهم الشخصية وبالحميمية التي تميز العالقات الزوجية. 

وســـــــــــــاهم في ذلك التحول، تطور املفاهيم الاجتماعية املدنية كالحرية الشـــــــــــــخصـــــــــــــية، واملســـــــــــــاواة بين الرجل واملرأة، 

 (1)ة املرأة في صنع القرار، سواء في العائلة أم في املجتمع، والتحرر الجنس ي في أواخر الستيناتومشارك

وفي املقابل فإن املجتمعات العربية أبقت على موقفها في تجريم العالقة الجنســـــــــــــية الواقعة في إطار عقد الزواج في 

    .العقابية العربيةحل تجريم في التشريعات معظم قوانين البلدان العربية، وبالتالي فإن جريمة الزنا بقيت م

التحول الحاصل في نظرة الكثير من املجتمعات الغربية حول الزنا وعدم تجريمه وبناء على كل ما سـبق ذكره حول 

 مهما كان مرتكبوه متزوجون أم ل.

ــــنعرض ملـا جـا ــ ــ ــ ــ ــــاس املعتمد عندهم في نزعء في املواثيق الدولية حول الزناوســ ــ ــ ــ ــ ـــــفة إلاجرامية عن  ، وما هو ألاســ ــ ــ ــ الصـــ

 مرتكبي الزنا، وذلك فى املبحث الثالث.

 :الاغتصاب-٣

تعتبر جريمة الاغتصــاب إحدى أشــد جرائم الاعتداء على العرض جســامة، وهي تشــكل في الوقت نفســه اعتداء على 

لنفســــية أو الحرية العامة، واعتداء على حصــــانة جســــم إلانســــان. وقد يكون من شــــأنها إلاضــــرار بالصــــحة الجســــدية أو ا

العقلية؛ وهي اعتداء على الشــــــــــــــرف، وقد تقلل من فرص الزواج، أو تمس بالســــــــــــــتقرار العائلي في املجتمع، كما أنها قد 

 جريمة تمس  بأمن الفرد واملجتمع.
ً
 مادية ومعنوية على الســـــــــــــواء؛ فهي إذا

ً
 تفرض أمومة غير شـــــــــــــرعية، فتلحق أضـــــــــــــرارا

  الاغتصاب:تعريف جريمة 

 من دون رضــــاء صـــــحيح منهاعر ف فقهاء القا
ً
 كامال

ً
 جنســـــيا

ً
 بالعنف نون الاغتصــــاب بأنه اتصـــــال رجل بامرأة اتصـــــال

جبر  يف الجنائي، ويعتبر فقهاء القانون (2)والتهديد على الجماع
ُ
مصـــــــــــر، أن الاغتصـــــــــــاب هو املواقعة غير املشـــــــــــروعة التي ت

فت املادة (3)رأةألانثى عليها، والاغتصاب بهذا املفهوم ل يقع إل من رجل على ام من قانون العقوبات املصري  269، وعر 

ـــــاب بأنها:" من واقع أنثى بغير  ــ ــ ـــــجن املؤبد،  برضـــــــــــاها يعاقجريمة الاغتصــ ــ ــ ويعاقب الفاعل باإلعدام اذا باإلعدام أو الســ

 ين تربيتها أو أو كان الفاعل من أصـــــول املجني عليها  أو من املتولةســـــنة ميالدية كامل 18كانت املجني عليها لم يبلغ ســـــنها 

                                                           
، ٣٠١٢مـارس ٣٠فى  ،في قــانون العقوبـات بتغير الزمـان واملكــان، الحوار املتمـدن، دراســــــــــــــات وأبحــاث قـانونيـه ةة الجنـائيـالحمـايــمفهوم ، عطـايـا أ. على   )1 (

 . منشور متاح على املوقع إلالكتروني التالى 

s.asp < https://m.ahewar.org    
(2). Spitz ( Christian ) , questions d'adolescents . France , Edition Odile Jacob , 1994 , P 80 

 .٦٤٢، ٦٤٣دار الطباعة الحديثة، القاهرة، ص ،٥طالوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، م، ١٤٤١، أحمد فتحي سرور د. )3(
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ـــلطة عليها أو ــ ــ ــ ــ تعدد الفاعلون للجريمة'  وذكرهم أكان خادما باألجرة عندها أو عند من تقدم  مالحظتها أو ممن لهم ســـ

أما القانون الفرنســــــــ ي فقد عر ف الاغتصـــــــــاب بأنه: "كل فعل إيالج جنســــــــ ي مهما كانت طبيعته، يرتكب بحق شـــــــــخص (1)

ـــ ي على    ،وبــالتــالي يمكن أن يقع الاغتصــــــــــــــاب بمفهوم القــانون (2)جــأة."الغير عن طريق العنف أو إلاكراه أو املفــا ــ ــ ــ ــ الفرنســـ

       .  هي لفظة شاملة  الرجال والنساء على حد سواء، ألن لفظة شخص

 عناصر جريمة الاغتصاب:

، إلاكراه بالعنف و 
ً
، الفعل املادي املتمثل بالجماع، ثانيا

ً
لتهديد، اتقوم جريمة الاغتصـــاب على ثالثة عناصـــر هي: أول

 ،
ً
 ، ألن جريمة الاغتصاب من  الجرائم  العمدية.(3).القصد الجنائىوثالثا

 أمراض الزنا:- ٤

وهو عقاب هللا الدنيوي العاجل ملن (5)ممارســــــة الفاحشــــــة )الزنا( من أخطر ألامراض التى تنتقل عن طريق (4) إلايدز

وَن يَ  َول تعــالى: )....هللا  حيــث يقول زنــا واللواط، بفعــل الفواحش وانتهــاك الحرمــات بمقــاربــة ال يحــارب هللا ورســــــــــــــولــه،
ُ
 ْزن

َك  َيْفَعْل  َوَمْن  لِّ
َ
َق  ذ

ْ
اًما َيل

َ
ث
َ
   أ

ْ
اَعف هُ  ُيضــــــــَ

َ
اُب  ل

َ
َعذ

ْ
َياَمةِّ  َيْومَ  ال قِّ

ْ
ْد  ال

ُ
ل
ْ
يهِّ  َوَيخ ،ويقول رســــــــول هللا صــــــــلى هللا (6)....( ُمَهاًنا فِّ

لم تظهر الفاحشـــة في قوم  ن ، وأعوذ باهلل أن تدركوهنعليه وســلم: ) يا معشــر املهاجرينا خصــال خمس إذا ابتليت به

،بل (7)قط؛ حتى  يعلنوا بها ،إل فشــــــــــــا فيهم الطاعون وألاوجاع التي لم تكن مضـــــــــــــت في أســــــــــــالفهم الذين مضـــــــــــــوا  .... ( 

 عومن هنا نخلص أن إلايدز هو عقاب هللا للمجتم العقاب لكل املجتمع  ألنه يتســــاهل مع املمارســــات املســــببة للمرض،

ل يعذب العامة  بصـــفة عامة لتســـامحهم مع أهل الفاحشـــة، ولذلك  يقول رســـول هللا صـــلى هللا عليه وســـلم: ) إن  هللا

وهم قادرون على أن  ينكروه فال ينكرونه، فإن فعلوا ذلك عذب هللا  الخـاصــــــــــــــة حتى يروي املنكر بين ظهرانيهم، بعمـل

 (8)(.والخاصة العامة

                                                           
 منشورفى الجريدة الرسمية، العدد،2411عام  ،قانون العقوبات املصري لتغليظ عقوبة الاغتصاب وهتك العرض عديل بعض أحكامت  )1(

 .م2422مارس  22كرر، في م11 
Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit commis sur la personne " .d'autrui par violence)2(    

 contraintemenace ou surprise est un viol " ( art 23n222C.P.F ). 
 .٦٤٦املرجع السابق، ص ، أحمد فتحى سرور د.  )3(

الجنايات  ،م١٤٨٢ ،: د. محمد رشدي محمد إسماعيل: الزهري والسيالن . راجع في ذلكتنتقل عن طريق اللقاء الجنس ي املحرم وهي  خطيرةراض أم )

 .٥١٢ص  القاهرة،، ، دار ألانصاريةفي الشريعة إلاسالم
 نتيجة عدم التعقيم، واملخدراتالكلوي غسيل وال، طرق أخرى لنقل فيروس إلايدز منها :عن طريق نقل الدم امللوث بالفيروسوهناك  )5(
 .أحمدبتبادل الحقن بين املتعاطين، وعن طريق الحمل من شخص مصاب بالفيروس، وكذلك عن طريق اللعاب، راجع فى ذلك: د 

 دار الجامعة  ي،والقانون الجنائي الوضع إلاسالميالناشئة عن نقل عدوى إلايدز في الفقه  الجنائية املسئوليةم ،٣٠٠٢، حسني أحمد طه
 .١٠الجديدة، إلاسكندرية، ص

 . )٦٨،٦٤آلايتان ) ورة الفرقان: س  )6(

ـــط ،م١٤٤٤مام الطبراني،إلا   )7(   ، ح ٤ج القاهرة، ، والنشــــــر للطباعة دار الحرمين تحقيق: طارق بن عوض، وعبد املحســــــن بن إبراهيم، ،املعجم ألاوســـ

 .٦٢، ص٥٦٢١رقم 
ـــالح بن عــــــايض الشــــــــــــــالحي،، مر بــــــاملعروف والنهي عن املنكرألا ، م١٤٤٢، بــــــابن أبي الــــــدنيــــــا( ب)امللقــــــبكر عبــــــد هللا  أبو   )8(  مكتبــــــة  ،١ط تحقيق: صـــــــــــ

 .١٠١، ص٦٤،ح رقم ١،ج١السعودية، طألاثرية،  
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 من أقوى أنواع العقـــاب، التي يعـــاقـــب هللا بهـــا هؤلء الـــذين يتركون العفـــة والطهـــارة يعتبر مرض إلايـــدز والعـــدوى بـــه

ــــــهوات  ويلجؤن إلى الانحطـــاط ــ ــ ــ اســــــــــــــتـــدراج للفـــاعـــل من أولهـــا نرى أن هـــذه لعمليـــه  املحرمـــة، ولـــذلـــكوالانغمـــاس في الشــ

 عمل التحاليل الالزم للدم.إذا قام ب إل ،آثار إلاصابة مطلقا واملفعول، حيث أن املريض حامل فيروس ل تظهر عليه

وهنـــاك بعض ألافراد يعشــــــــــــــقون الكراهيـــة للجنس البشــــــــــــــري، فـــاذا كـــان املريض من هـــذا النوع، فـــإنـــه يتعمـــد نقـــل 

، فباســتطاعته الظهور بمظهر الصــحيح املعافى، فال مرأهإ أوالفيروس إلى عدد كبير من الناس، ســواء كان املريض رجال 

 (1)الجنس معه، ويقع تحت براثينه عدد كبير من الزناةمن الذين يمارسون  دبأمره أحيشك 

ـــية  ــ ــ ــ ـــحة العاملية في أن ألامراض الجنسـ ــ ــ ــ دا تهدي انتشــــــــــارا، وتشــــــــــكلألامراض املعدية  هي أكثر وقد اعلنت منظمه الصـ

 (2)خطيرا على الصحة العامة في العالم اليوم، ولألسف أن كثيرا من الدول لم تدرك أبعاد هذه املشكلة " 

، ول ةيممارسة الجنس تور شوفيلد فى كتابه ألامراض الجنسية: " لقد انتشر تساهل املجتمع تجاه كافةويقول الدك

ـــية شــــاذة أو محرمة، بل إن وســـــائل الاعالم جعلت  و واللواط أيوجد اي إحســــاس بالمجل من الزنا  من أي عالقة جنسـ

املرأة أصــبحت في املجتمعات الغربية مما يندى  للرجل أو  ةالعفة بالنســبإن  يكون محصــنا، والفتاة أنعلى الفتى  العار 

ــــائلاملرء، بل  له جبين ــ بأن  يلالعتقاد الوهم إلاعالم تدعو وتحث على إلاباحية باعتبارها أمرا طبيعيا بيولوجيا؛ إن وســ

 (3)املضادات الحيوية ستقض ي على أية أمراض جنسيه تنشأ عن طريق هذه املمارسات"

 الوضعية: القوانين-٥

من صنع البشر، ويظهر فيه نقص البشر وضعفهم، ومن ثم كان القانون عرضه للتغيير والتبديل  يالوضع فالقانون 

كلما تطورت الجماعة، فالقانون ناقص دائما ول يمكن أن يبلغ حد الكمال، مادام صانعه ل يمكن أن يوصف بالكمال، 

املؤقتة، اعد مؤقتة تتفق مع حالة الجماعة وهو عباره عن قواعد مؤقتة تضعها الجماعة لتنظيم شؤونها، فهي قو 

 التغيير كلما تغيرت حال الجماعة. وتستوجب

ـــــانعها ــ ــ ــ ـــــريعة فصــ ــ ــ ــ وإحاطته بما كان وما هو كائن ومن ثم  هو هللا، وتتمثل فيها قدره الخالق وكمال عظمته، أما الشــ

ــــاغها العليم الخبير، ــ ــ ـــــأنه أل تتغير ول تتبد صــ ــ ـــــ يء، وأمر جل شـــ ــ  حيث قال تعالى: ) ،لحيث أحاط علمه بكل شـــ
َ

ْبدِّ  ل
َ
 يَل ت

                                                           
 .٣18إلاسكندرية، ص- للنشر ةالجامعة الجديدوالقانونية، دار  الشرعية إلايدز وآثارهم، ٣٠٠٤، أحمد محمد لطفي أحمد.د( 1) 

 تقرير منظمة الصــــــــحة العاملية عن عدوى ألامراض املنقولة جنســــــــيا، والتى تشــــــــكل تهديدا مســــــــتمرا للصــــــــحة ومن ألامراض املتوطنة بالعالم، منشــــــــور  )2(

 .  ،ومتاح على املوقع إلالكتروني التالىم٣٠١٤/ ٦/  ٦بتاريخ

                                                                                                                                                                                                         .https:// www.who.int> 

 د.عبـــــــد الجواد الصـــــــــــــــــــــاوى ، الحصـــــــــــــــــــــاد الحتمي لإلبـــــــاحيـــــــة، موقع إأجـــــــاز القرآن والســــــــــــــنـــــــة، ٣/ ٣٠١٤/١٣،منشــــــــــــــور متـــــــاح على املوقع إلالكتروني (3)

                                                                                                                                      .                                                                                                                            الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

<https://  quran-m.com.                                                                                                                                                                                                           
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َماتِّ  لِّ
َ
ك هِّ  لِّ

َّ
ونصــوصــها من املرونة والعموم، بحيث تتســـع لحاجات الجماعة مهما طالت ألازمات،  الشــريعة د(، ولقواعالل

 (.1)الجماعة وتعددت الحاجات وتنوعت وتطورت

جماعة وتفاعلها، كما هو الحال وأنها لم تكن نتيجة لتطور ال، والشـــــريعة كما علمنا أنها ليســـــت من صـــــنع الجماعة

في القانون الوضـــعي وانما هي من صـــنع هللا الذي أتقن كل شـــ يء خلقه، وإذا لم تكن  الشـــريعة من صـــنع الجماعة فإن 

ـــها من صــــــنع الشــــــريعة، الجماعة فقط، كما كان  إذن ألاصــــــل في الشــــــريعة أنها لم تضــــــع لتنظيم  شـــــئون  الجماعة نفســ

املقصـــود من الشــــريعة قبل كل شـــ يء هو خلق ألافراد الصـــالحين والجماعة الصــــالحة  الغرض في القانون الوضـــعي إنما

والعالم املثالي، ومن أجل هذا جاءت نصــــــــــوصــــــــــها أرفع من مســــــــــتوى العالم كله وقت نزولها،  ول  ةالدولة املثاليوايجاد 

ل بعد ملعرفته والوصول إليه إ سالميإلا تزال كذلك حتى اليوم، وجاء فيها من املبادئ والنظريات ما لم يتهيأ العالم غير 

ـــل إليــه حتى  آلان. قرون طويلــة، ومــا لم يتهيــأ هـذا العلم ملعرفتــه ــ ــ ــ ــ ــ ا فى محـافظتهــا على ( 2) أو يصـ ، وهـذا يتضــــــــــــــح لنــا جليــً

 .هن الخالق يريد العزة والكرامة لعبادأل  العرض والنسل والقيم وألاخالق بوضعها العقوبات الرادعة لجريمة الزنا،

ـــعية  لى خالفوذلك ع  ــ  ل إذا اقترن إترى أن الزنا يعتبر من موجبات الحرية، وهو ل يعد جريمة  التيالقوانين الوضــ

بعنف، فليس كل وطء محرم، أو مواقعة زنا، ومن القوانين من يقصـــــــر الزنا على املواقعة، التي تحصـــــــل من املتزوجين 

ى املواقعــة إل في حــالــة أخــذ املجني عليهــا بــالعنف، أو إذا فقط، ول تعتبر مــا يقع من مطلقــة أو أعزب زنــا، ول عقــاب عل

ـــــا باملواقعة معيبا ــ ــ ــ ـــــر بأن كانت املجني عليها أقل من  ثمانية ،كان الرضــ ــ ــ ــ ـــــيطة  عشــ ــ ــ ــ عاما، ويكيف الجرم بأنه جنحة بســ

ــــتوجب الحبس والغرامة، بعكس ــ ــ ــ ـــالمي تســ ــ ــ ــ ــ ـــــريعة إلاسـ ــ ــ ــ  ،التي اعتبرت الزنا جريمة من أنكر املنكرات وعاقبت عليها ةالشــ

ـــــيلوهدفها من العقاب هو  ــ ـــنت الجزاء على كل وطء محرم،  ةحماية الفضــ ــ ــ ــــيانة املجتمع من هذه الرذيلة، حيث ســـ ــ ــ وصــ

 على عكس التشريعات الوضعية التي انقسمت بين معاقب على الزنا وبين مبيح لها.

 املبحث ألاول: الشريعة إلاسالمية وجريمة الزنا

 :أركان جريمة الزنا في الشريعة إلاسالمية

 : الوطء املحرم، وقصد الفعل املحرم.ركنان همالجريمة الزنا 

 :الوطء املحرم-1

 : أن يكون الواطفي فيشترط  واملوطوءة، وفى نفس الوطء،  ،الوطء املحرم املعتبر زنا يشترط فيه شروط فى الواط

ـــالحأن تكون حية  بـالغا عاقال، ألن الصــــــــــــــغير واملجنون ل حد عليهما لعدم ألاهلية، ويشــــــــــــــترط فى املوطوءة: ــ ــ ــ ــ  ةعاقلة صـــ

قبل املرأة، وأن يكون خاليا من شــبهة الحل، والوطء يتحقق بإيالج ذكر الرجل يكون في ويشــترط في الوطء: أن  للوطء،

                                                           
 .٣٥٨: ٣٥٢القاهرة، ص، مكتبة وهبة، ٤طمدخل لدراسة الشريعة إلاسالمية، م، ٣٠٠، ( د. يوسف القرضاوي 1) 

 .١٢: ١١ص  ،م١٤٤٢القاهرة،  ،مكتبة وهبة ،٤ط فى كل زمان ومكان، شريعة إلاسالم صالحة للتطبيق م،١٤٤٢، القرضاوي  ( د. يوسف2) 
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ـــفة فقط، ـــفة فى فرج املرأةأو مقداره أو الحشـــ ، كما يعتبر (1)ولو بحائل خفيف مادام ل يمنع اللذة ،ا من مقطوع الحشـــ

 أو لم يحدث.زنا سواء حدث إنزال 

 :تعمد الوطء-٢

ـــترط في جريمة واتيانه مع التعمد والاختيار، بشـــــرط أن يعاصـــــر القصـــــد إتيان  ،الزنا تحقق قصـــــد الفعل املحرم يشــ

 الفعل املحرم.

  
َ
 وعاصــــر قصــــده إتيان الفعل املحرم، ، وقصــــد فعله باختياره مع علمه بالحرمة،أو امرأة فمن تعمد الزنا رجال

كر أو كان في حاله ســ املحرمة لجهل التحريم أو بخطأ في الفعل، الجنســية ما من وقعت منه املباشــرةفإنه يكون زانيا، أ

أو لم يصــــــادف قصــــــده إتيان الفعل املحرم، فإنه ل يعد زانيا، ول يســــــتوجب فعله العقوبة ، هاكان مكر أو  بغير محرم،

 (2)الحدية

كان  أما من إلاسالمية، ل تنتشر فيه الدعوة بمكان ناءان حديثا، أو ك ممن أسـلويتصـور جهل تحريم الزنا في حالة 

 . ةبالنسبة للمرأكذلك الحل ، جهالة التحريم‘دعواه من أبناء دار الاسالم ويقوم بها، فال تقبل 

ما أ إذا كان ل ينام في فراشه غير زوجته، ظنها زوجته فوطئها، مراهإوجد في فراشه  فيمنويتصور الخطأ في الفعل 

ذلك املرأة في فراشه، وك داملسـئولية وجو ن الفراش ينام فيه غير الزوجة، فإنه يجب عليه التحري ول يعفيه من ذا كاإ

 (3)الحال بالنسبة للمرأة

  أو ،أو مكرهاأو شــــرب املســــكر للضــــرورة  أخذ دواء للعالج، فيمنويتصــــور حاله الســــكر بغير محرم  
ً
أنها خمر  جاهال

ا من أم وكذلك الحال بالنسبة للمرأة، ألنه معذور لنعدام إرادته رغما عنه، نه ل يحد؛فإ فى حالة سكره امرأة ثم وط 

 (4)مسئول عن أعماله، ويحد حد الزنا، وكذلك املرأة. ا فإنها مختارً سكر عامًد 

 ةة إلارادلوبمسألنها تكون  وبالنسـبة لإلكراه على الزنا فقد اتفق الفقهاء على رفع مسـئولية الزنا عن املرأة املكرهة،

ـــــرة، ـــلبا تاما في املباشـ ــ ــــئولياتهأما الرجل املكره على الزنا فقد اختلف العلماء  سـ اهب فالرأي الراجح لعلماء املذ ،في مســ

ل مسئولية عليه، سواء انتشر أو لم ينتشر، ما دام إلاكراه ملجئا، لحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ألاربعة أنه

 (5)وألن إلاكراه في ذاته شبهه تدرأ الحد. عليه(يان وما استكرهوا عن أمتي الخطأ والنس )رفع

                                                           
 .016، ص ، املرجع السابقمحمد رشدي محمد إسماعيل د.  )1(

ـــــة، حــــــاشــــــــــــــيــــــة الــــــدســــــــــــــوقي على الشــــــــــــــرح الكبير) ب . ت (شمس الدين الدسوقي،  )2( ـــــب العربيـ ـــــاء الكتـ  بــــــاب ذكر فيــــــه حــــــد الزنــــــا، ،القــــــاهرة، دار إحيـ

 .٢١٥، ٢١٢،ص ٥ج 

، ٣٠صمنشأه املعارف، إلاسكندرية،  والدعارة،–الفعل الفاضح -العرض  هتك -جريمة الزنا وجرائم الاغتصاب م، ١٤٤٨،  الحميد الشواربي د.عبد )3(

٣١. 
 .١٨٤، ص٣لبنان،ج ،بيروت املكتبة العلمية،، شرح التلويح على التوضيح، ، ) ب. ت(بن عمر التفتازنى الشافعيا )4(
 .٨٠، ص ٨ج القاهرة، مي،دار الكتاب إلاسال  ،٣، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ن نجيم املصري، ) ب. ت (اب  )5(
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ا إذ فنية ارتكاب الفعل املحرم وحده ل يكون جريمة،، أما شـــــر ط معاصـــــرة القصـــــد يعنى إتيان الفعل املحرم 

ـــــد الزنـا  ــ ــ ــ ـــــر الفعـل املحرم. فمن قصـــ ــ ــ ــ ـــــادف ويعـاصـــ ــ ــ ــ نها أ وواقعها في ظلمه، ثم تبين بعض املواقعة، بامرأة أجنبيةلم يصـــ

، ألن القصد ةيطأ ألاجنبي أنهة املواقعامرأته وليست ألاجنبية التي قصدها، فانه ل يعد زانيا حتى وإن كان يعتقد أثناء 

 
ً

 (1)ا فلم تحدث جريمة.  محرًم محرم ولكن الفعل الذي حدث مباح، فلم يعاصر القصد فعال

 :طرق إثبات جريمة الزنا في الشريعة إلاسالمية

ـــتهدفت  ريمـة خطيرة، ولـذلـكجريمـة الزنـا ج ــ ــ ــ ــ ـــــتـدعـت دقـه إلاثبـات، وقد اســـ ــ ــ ــ ـــــدة العقوبـة اســـ ــ ــ ــ ـــــددت عقوبتهـا، وشـــ ــ ــ ــ شـــ

ا عقوبة ألنه إل من اقترف الجريمة فعال، ةألاول أل تصيب العقوب هدفين: الهدفجريمة الزنا من التدقيق في الشريعة 

 في املجتمع. ةإشاعة الفاحششديدة، والهدف الثاني عدم 

 .إلاقرار، القرائنوهى: الشهادة،  زنا أربعةالجريمة  أدله إثبات

 :_ الشهادة١

يلقوله تعالى: ) ،(2)بأربعة شهود يثبت إل اتفق الفقهاء على أن الزنا ل  :العدد- للشهادة شروط منها ما يلى: أ تِّ
َّ

يَن  َوالال تِّ
ْ
 َيأ

 
َ
ة

َ
ش َفاحِّ

ْ
ْن  ال ْم  مِّ

ُ
ك َسائِّ ُدوا نِّ هِّ

ْ
ش

َ
اْست

َ
نَّ  ف ْيهِّ

َ
  َعل

ً
ْرَبَعة

َ
ْم  أ

ُ
ْنك ، ولقول النبي صلى هللا عليه وسلم لهالل بن أمية ملا قذف (3)(مِّ

 (4)أو حد في ظهرك (. )البينةزوجته 

جمهور الفقهاء في شهود الزنا أن يكونوا ذكورا، ول يقبل فيها شاهدة النساء، وقد استندوا في  يشترط الذكورة:-ب 

فدل ذلك على أنهم لبد أن يكونوا ذكورا، إذ  الشهادة، في بهم شهداء والاكتفاءالكريمة على قبول أربعة  ةإلى آلايذلك 

الحقوق املالية شهاده امرأتين، فيكون العدد خمسة  الرجل فيألن البديل لشهادة  لو كان فيهم نساء ملا اكتفى باألربع،

هاده تقبل فيها ش، فال ةتدرأ بالشبهية شبهة والحدود دلوالب وليس أربعة، كما أن شهادة النساء بدل لشهادة الرجال،

 (5)لنساء. 

إلى أنه يشترط في الشهادة على الزنا، أن يكون الشاهد أصيال أي هو نفسه الذي عاين   جمهور الفقهاء: ذهب ألاصالة-ج

 .(6)الحدواقعة الزنا، وعللوا ذلك بأن الشهادة على الشهادة تحتمل عدم  الدقة في النقل وهذه شبهه تدرأ

                                                           
 .٥٣٤املرجع السابق، ص ، محمد رشدي محمد إسماعيل د. )1 (
 .٦٤ص،٤مسألة شهود الزنا،ج ،، مصرمكتبة القاهرة، كتاب املغني، م١٤٦٨، يقدامة املقدس ابن  )2 (
 (. ١٤ )آلاية ورة النساء: س  )3(
ب دار الكت : عبد العزيز بن عبد هللا بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقي،تحقيق بخاري فتح الباري شرح صحيح الم، ٣٠٣١ لحافظ بن حجر العسقالني،ا )4(

 .٢٨٤ص  ،٥٢٥٢، ح رقم ٨، جعنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باهلل إنه ملن الكاذبين ( درأباب ) وي لبنان، -بيروت العلمية،
 .١٨٤،١٨٦،ص٥كتاب الشهادات،جاليمن، - مكتبة غمضان، صنعاء ،شرح الازهارد.ت( ، )املرتض ى، أحمد مام إلا  )5(

شـــهادة باب ال، بيروت، لبنان، دار الفكر "مع تكمله الســـبكي واملطيعي " شـــرح املهذبجموع )د.ت( ، امل ،زكريا محي الدين يحيى بن شـــرف النوويو أب ( 6(

 .٣٦٢، ص ٣٠على الشهادة، ج
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يكون قد مر على الجريمة وقت طويل، ولم يتقدم  الشاهد بشهادته بغير عذر، وهذا الشرط  :  وهو أل عدم التقادم -د

بأنه متهم في شهادته،  ول تقبل  قد  اشترطه ألاحناف، ويعللون عدم قبول شهاده الشاهد على الجريمة املتقادمة،

من املسلمين، والشاهد مخير بين الستر فهو أن الدعوى في الزنا تقام حسبه من أي فرد  هوجهة اتهامأما  متهم، شهادة

يُموا،وبين الشهادة لقوله تعالى : )(1)لقوله صلى هللا عليه وسلم : ) من ستر على مسلم ستر هللا عليه في آلاخرة (  قِّ
َ
 َوأ

 
َ
َهاَدة

َّ
هِّ  الش

َّ
ل  .ةدمالجريمة املتقارطون هذا الشرط، ويرون قبول  الشهادة على ت،أما جمهور الفقهاء فال يش(2)( لِّ

 ونرى أن رأي ألاحناف رأي سديد لوجاهة تعليلهم. 

 واحد:مجلس  فيتكون الشهادة  أن-ه 

ول يجوز  تســـــــــــمع شـــــــــــهادة الشـــــــــــهود ألاربعة في مجلس قضـــــــــــاء واحد، بد أنفال  ،وهذا ما ذهب اليه جمهور الفقهاء

ـــهدوا على تفرقها في أكثر من مجلس، والســــــــند في ذلك إلى عمل عمر رضــــــــ ي هللا عنه فإنه حد للشــــــــهو  ــ ــ د الثالثة الذين شـ

ــــعبة حد القذف، ولو جاز  ألجل حدهم الى أن يأتوا برابع أو يحدوا، كما أن تفرق مجالس  ،ةتفرق الشـــــــهاداملغيرة بن شـــ

 .(3)الشهادة يورث شبهة التلفيق والشبهة تدرأ بالحد.

 :اقتناع القاض ى بشهادة الشهود–و 

ــــاهدوه، يشـــــترط لقبول الشــــــهادة على الزنا  أن يقتنع الق ــــتهم في ماهية الزنا الذي شــ اضـــــ ي بصــــــدقهم ،وذلك بمناقشـ

وأين وقع  ومتى وقع وأي مكـان وزمـان وقوعـه،  وكيف شــــــــــــــاهـدوه ،وهـل كان برضــــــــــــــ ى الطرفين أم كان فيه اكرامها، وما 

ـــهدوا ذكر  قبلت شــــهادتهم وإل ردت، ،ســــبب تجمعهم عندما شــــاهدوه؟،  فان جاءت اقوالهم متطابقة ألنه لبد  أن يشـ

شهادتهم  وكذلك ترد الرجل في فرج املرأة، كالقلم في الدوارة، ول تكفي رؤيتهما في فراش الواحد متجردين من مالبسهم،

 إذا اختلف اختالفا بينا في مكان وزمان الحادث، وعلى القاضــــ ي أن يتحرى عدالة الشــــهود وضــــبطهم وصــــحة عقولهم،

ــــــهود عليه، ـــقطات الحد،  ولو لم  وأن يتحرى  وعدم العداوة بينهم وبين املشــ ــ ــ ـــــا مسـ ــ  ألن ذلك من ذلك، ميطلب املتهأيضـ

 .(4)حتى ل يظلم املتهم ول يضيع حد هللا تمام عمل القاض ي،

 :إلاقرار- ٢

ـــيد ألادلةإلا ــ ــ ــ ـــــرة على  ،قرار هو سـ ــ ــ ـــترطويتميز بأنه حجه قاصـ ــ ــ ــ صــــــــــحته البلوغ والعقل والاختيار وأن يكون  املقر، ويشـ

 س القضاء. وأن يكون في مجل ارتكبها وزمان ومكان ارتكابها، ةيمة التي ارتكبها، وكيفييبين فيه املقر الجر  واضحا جليا،

                                                           
 ت،بيرو : عبد الرازق غالب املهدى، دار الكتب العلمية،تحقيق ة، شـــرح بداية املبتديفتح القدير على الهدايشـــرح ، م٣٠٠٢ ،مكمال الدين بن الهما )1(

 .١٦٥ص ، ٥لبنان،ج

 (.٣ )آلاية  الطالق:ورة س )2(

 .٦٦ص ،٤، جندار الكتب العلمية، بيروت، لبنا، ٣، طكتاب الفقه على املذاهب ألاربعة م،٣٠٠٢عبد الرحمن الجزيري،( 3)
 مواهب الجليل لشــــــــــرح مختصــــــــــر خليل ، خطه وخرج آياته وأحاديثه:  الشــــــــــيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ،م١٤٤٤،حطاب العينيال  )4(

 .١٤٠،ص ٦لبنان، باب شهادة الشهود، ج
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ويشــــــترط إلامام أبي حنيفة و أحمد لألخذ بإقرار الزاني  أن يقر بالزنا أربع مرات قياســــــا على اشــــــتراط أربع شــــــهود في 

سلميين وهو) ماعز ( رسول هللا صلى هللا عليه في ذلك فقد روي أبو هريره قال: ) أتى رجل من ألا  ةولآلثار الواردالبنيه، 

وســـلم وهو في املســـجد فقال:  يا رســـول هللا إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنا ذلك أربع مرات، فلما شـــهد على نفســـه أربع 

قال صلى هللا عليه  ،شهادات دعاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :  أبك جنون قال ل قال احصنت قال :  نعم

.وقالوا أنه لو وجب الرجم  باإلقرار مرة واحدة  ملا أعرض عنه رســول هللا صــلى هللا عليه وســلم ،إذ (1)م : ارجموه (وســل

 ل يجوز ترك حد وجب هللا تعالى.

 قال صلى هللا فقد ،العسـيفواسـتندوا في ذلك الى حديث مرة واحدة  الاكتفاء باإلقرار  ىوالشـافعية إلوذهب مالك 

ـــلم: )...و  ــ ــ ــ ــ ـــترط تعدد إلاقرار، وألن إلاقرار إخبار  (2)اغد يا أنيس الى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها (. عليه وسـ ــ ــ ــ ــ ،ولم يشـ

ـــلم عن ماعز، ضوعلال إعرا والخبر ل يزيد بالتكرار، ـــلم  اســــتنك النبي صــــلى هللا عليه وسـ ر بأن النبي صــــلى هللا عليه وسـ

 ولذلك أرسل  إلى قومه مرتين يسألهم عن عقله . عقله،

 :القرائن-٣

للعلمـــاء هو ألاخـــذ بـــالقرائن مع الحيطـــة والحـــذر،   والرأي الراجح القرائن إمـــارات تـــدل على ارتكـــاب املتهم للجريمـــة،

متزوجـه أو ل يعرف لهــا   رامرأة غيوعـدم التوســــــــــــــع في الاخـذ بهـا، والقرائن في جريمـة الزنـا تنحصــــــــــــــر في ظهور الحمــل في 

من )، مما ل يتصــــــــور منه إلاحبال، كصــــــــبي لم يبلغ الحلم أو بمحبوب وهو أو ليســــــــت معتدة من زواج أو متزوجة زوج،

من زواجها، ألن الجنين  ر ســتة أشــهأو متزوجة من بالغ وولدت مولودا كامل ألاعضــاء قبل مرور ،قطع ذكره وخصـيتاه (

ـــه ل يولد كامل ألاعضــــاء  إل إذا أتم في رحم  أمه ـــتة أشــ ـــهإلى أقل من  ، فولدتهرسـ ـــتة أشــ على  أن الحمل قد  دليل ر سـ

 (3)كل ذلك يعتبر قرينة على زنا املرأة.  حدث قبل الزواج،

قال عمر رض ي هللا  وفعل، فقدوألاصل في ذلك ما أثر عن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قول 

،  أو الاعتراف( كان الحبل و بينة أعنه:)الرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء، اذا كان محصنا، إذا قامت 

ن الشهود، فيكو  دأن يشهفزنا السر ، العالنية وروي عن علي رض ي هللا عنه قال: ) يا أيها الناس إن الزنا زنا السر وزنا

 .(4)الشهود أول من يرمى،  وزنا العالنية أن يظهر الحبل أو يكون الاعتراف (

 خارجأو وطء  ، أو وطء باإلكراه،ةوطء بشبه تيجةإل أن الحمل ليس قرينه قاطعه على حدوث الزنا، إذ قد يكون ن

 فدخل ماء الرجل الفرج، ولذلك فإنه قرينة قابلة للنفي. ،الفرج

                                                           
،ح رقم ١٣ ج هرة،، القاالســـــلفية دار الكتبتحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى،  شـــــرح صـــــحيح البخاري،بفتح الباري  )د. ت (،، بن حجر العســـــقالنيا  )1(

 .١٣٠،ص ٦٨١٤

كتــاب    بيروت، لبنــان، ، دار الكتــب العلميــة،الــدمشــــــــــــــقي علق عليــه: محمــد منير ، حكــامألا  ةحكــام ألاحكــام شــــــــــــــرح عمــدم، إ٣٠١٥ابن دقيق العيــد،  )2(

 .٣٢٢،ص ٢٤٠، ح رقم ٣ج  الحدود،

 .٥٤٤املرجع السابق، ص ، لمحمد إسماعيد.محمد رشدي  )3(
 .٢٠٤ص السعودية، دار الفلق، الرياض،  ألاحكام ، تحقيق: سمير بن على الزهرى، من أدلهبلوغ املرام  ه،١٥٣٥ني،العسقال ابن حجر  )4(
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 :عقوبة حد الزنا في الشريعة إلاسالمية

 
َ
 ا لــدابر هـــذهبــاملجتمعــات، ولــذلــك شـــــــــــــــدد هللا تبــارك وتعــالى في عقوبتــه، قطعــً  جريمــة الزنــا من أشـــــــــــــــد الجرائم فتكــا

ــــة، ولكن م ــ ــ ـــــن، ةن رحمته تعالى تخفيف العقوبالفاحشـ ــ فعقوبة الزنا تختلف تبعا لحاله الزاني،  على الزاني غير املحصــ

ـــافة  فهي الرجم بالحجارة حتى املوت للزاني املحصـــــن، ـــن، مع خالف للعلماء في إضــ والجلد مائة جلده للزاني غير املحصــ

 في العقوبة. التغريب للجلدالجلد للرجم، وإضافة 

 :(زاني )غير املحصنالبكر ال عقوبة-1

 الجلــد مــائــة جلــدة ،لقولــه تعــالى :  ) : إذا زنــا البكر ســــــــــــــواء كــان رجال أو امرأة عوقــب بعقوبتين أولهمــا
ُ
ة يــَ انِّ

ي الزَّ انِّ
 َوالزَّ

ُدوا اْجلِّ
َ
لَّ  ف

ُ
ٍد  ك ْنُهَما َواحِّ   مِّ

َ
ة

َ
ائ َدةٍ  مِّ

ْ
  َجل

َ
ْم  َول

ُ
ك

ْ
ذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
َما ت هِّ   بِّ

ٌ
ة

َ
ف
ْ
ي َرأ ينِّ  فِّ   دِّ

َّ
التغريب لقول رســـــول هللا صـــــلى  :انية،والث (1)... (هالل

لد مائه بالثيب ج والثيب البكر بالبكر جلد مائه وتغريب عام، ،هللا عليه وسـلم : ) خذوا عني فقد جعل هللا لهن ســبيال

ن التغريـــب ليس  واجبــا ،ولكنهم أوأصــــــــــــــحــابــه يرون  ةفـــأبو حنيفـــ،،لكن الفقهــاء اختلفوا في وجوب التغريــب( 2)والرجم (

ـــــت حدا كالجلد  فعقوبة ،إن  رأى في ذلك مصـــــــلحة م أن يجمع بين الجلد والتغريبيجيزون لإلما التغريب عندهم ليســ

، ويرى مـالـك والشــــــــــــــافعيـة وأحمـد وجوب الجمع بين الجلد والتغريب، ويعتبرون وهى الحبس(3)تعزيريـة وإنمـا هي عقوبـة

 التغريب حدا كالجلد،

، وما روي عن عمر (4)البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام،..... (: ) ....،هللا عليه وســـلموحجتهم حديث الرســـول صـــلى 

 .(5)وعلي أنهما جلدا وغربا، ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة فصار عملهم إجماعا

هو الحبس رأي  عقوبة تعزيرية، وأن التغريب وأن التغريب بـأن حد البكر هو الجلد فقط، ف الرأىألاحنـا وأوافق 

ألاربعة على أن الرســول صــلى  وقد اتفق الائمة ،مع الجلدالوارد بها التغريب قد جمعت التغريب حاديث ســديد، ألن ألا 

 .هللا عليه وسلم لم يجمع الجلد مع الرجم في عقوبة املحصن، فدل هذا على أن التغريب ليس عقوبة حدية

 :عقوبة املحصن )املتزوجة( – ٢

دت شـــــدزواج صـــــحيح، ل عذر له في ارتكاب جريمة الزنا؛ لذلك  في ءبنعمة الوطاملحصـــــن قد أنعم هللا عليه الزاني 

 ، لكن الفقهاء اختلفوا في وجوب جلدالفقهاء قاملوت باتفاوعقوبة الزاني املحصــــــــن هي الرجم بالحجارة حتى  ،عقوبته

 .الزاني املحصن قبل رجمه

                                                           
 (.٣ )آلاية ر:سورة النو   )1 (

،كتاب  لبنان، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ،١، طمســــــــلمصــــــــحيح  املنهاج شــــــــرح كتابه، ١٢٤٣زكريا محيي الدين يحيى بن شــــــــرف النووي،  أبو  )2) 

 .١٨٨، ص١٦٤٠،ح رقم ١١الحدود، ج

 .١٢٠، ص ٥: املرجع السابق،جيبداية املبتدالهداية، شرح  فتح القدير علىرح ش )3( 

 من ذات الصفحة. ٢هامش  ي، فبق تخريج الحديثس )4(

 .٢٢٢،ص ٤ج،، سوريادمشقاملهذب في فقه إلامام الشافعي تحقيق: د محمد الزحيلي، دار القلم، ،  م1116 حاق الشيرازي، أبو إ )5(
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 عمومي قوله تعالى : ) ذهب الامام أحمد والحســـــن البصـــــرى إلى  جلد الزاني املحصـــــن قبل رجمه، واســـــتدل ب
ُ
َية انِّ

 الزَّ

ي انِّ
ُدوا َوالزَّ اْجلِّ

َ
لَّ  ف

ُ
ٍد  ك ْنُهَما َواحِّ   مِّ

َ
ة

َ
ائ َدةٍ  مِّ

ْ
ْم  َجل

ُ
ك

ْ
ذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
ت

َ
َما َول هِّ   بِّ

ٌ
ة

َ
ف
ْ
ي َرأ ينِّ  فِّ   دِّ

َّ
(،فهي تتناول املحصن وغير املحصن، ثم ...هالل

أسـاسـيه لكل الزناة، وقد ضــم الرجم  جاءت السـنه الشـريفة بالرجم للمحصـن والتغريب لغير املحصــن، فالجلد عقوبة

للمحصــن والتغريب للبكر، وقالوا إن هذا مذهب علي بن أبي طالب، فقد جلد شــراح الهمدانية يوم الخميس ورجمها 

ـــا بالحدي(، وقال جلدتها بكتاب هللا ورجمتها بســـــــنة رســـــــول هللا صـــــــلى هللا عليه وســـــــلم،  واســـــــتدل1يوم الجمعة.) ــ ث أيضــ

ـــبيال البكر بالبكر جلد  مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد  مائة والرجم  الشــــــريف ) خذوا عني قد ــ جعل هللا لهن سـ

 ( 2بالحجارة ( .) 

إلى أن عقوبة الزاني املحصـــن هي الرجم فقط، واســـتدلوا على ذلك بأن النبي صـــلى  افقد ذهبو  الفقهاءجمهور  أما 

عامر ويهوديين، ولم يرد عنه عليه السالم أنه جلد أحدا منهم  وامرأة من هللا عليه وسلم رجم ماعزا وامرأة من جهينة،

ـــالم قال ــ ــ ــ ــــيف  : قبل الرجم، كما أنه عليه الســ ــ ــ ــ فإن اعترفت  فارجمها  (،  اغد يا أنيس  إلى امرأة هذا،)في حادث العسـ

صغر ينطوي املعنى فإن القاعدة العامة، أن الحد ألا  ةالنصوص، أما من جه ةولم يأمر بجلدها قبل الرجم هذا من جه

 (3)في الحد ألاكبر وذلك أن الحد وضع للزجر، ول تأثير للزجر بالضرب مع الرجم، حيث ان الرجم سيفض ي إلى املوت.

ـــــنرأي الجمهور في  وأرى أن ــ ــ ــ وألنه يتفق واملعنى الذي  ،ملقوة أدلتهفقط، لســــــــــــداد رأيهم، و  الرجم يه عقوبة املحصـ

 من أجله الحد. شرع

 العقوبات املصري وجريمة الزنااملبحث الثاني: قانون 

، والقانون املصــــــــــــري ل 296وحتى املادة  293تناول قانون العقوبات جريمة الزنا في عده نصـــــــــــوص بداية من املادة  

يعرف الزنــا للمرأة غير املتزوجــة، ول للرجــل الغير متزوج إل إذا كــانــا شــــــــــــــركــاء ملتزوجين في الزنــا، فــالقــانون يشــــــــــــــترط لكي 

ـــــه أن  ــ ــ ــ ــ ــــوصـــ ــ ــ ــ ــ نـــاحيـــة مكـــان واملرأة من تقع الجريمـــة من امرأه متزوجـــة أو من رجـــل متزوج، وفرق بين الرجـــل تطبق نصــ

في غيره، أمـــا الرجـــل والزوجيـــة أالجريمـــة، فـــاملرأة املتزوجـــة تعـــاقـــب على الزنـــا إذا ارتكبتـــه في أي مكـــان ســــــــــــــواء في منزل 

جيــة هنــا ليس معنــاه فقط املنزل الــذي فــالقــانون يشــــــــــــــترط أن تكون الجريمــة وقعــت منــه في منزل الزوجيــة، ومنزل الزو 

ــــطلح  ةتقم الزوجمع زوجته،  بل هو كل منزل اتخذه الزوج لنفســـــــــه منزل حتى ولو لم  جيقيم فيه الزو  ــ به، أي أن مصـــ

ـــقه  يتســــــــــــع ليشــــــــــــمل كل مكان اتخذه زوج محال إلقامته، ىمعن و العقوبات ذمنزل الزوجية في قانون  ــ ــ ــ ــ ـــــتأجر شـ ــ ــ ــ كأن يسـ

 لقانون يعتبره هنا منزل للزوجية. ويخفيها عن زوجته، فإن ا

 

 

                                                           

 .٨٢، ص ٢ج  ،رنيل ألاوطار تحقيق: محمد على الصبابطى، دار الحديث، مص، م١٤٤٢د بن على الشوكاني اليمنى، مام محمإلا ( 1)

 .١١، ص ٣هامش  في( سبق تخريج الحديث، 2)

 .ومابعدها٢٢، ص٢ج مصر، -دار الكتاب العربى،٣، طبدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع م،١٤٨٣بكر الكاسانى، أبو  )3(
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 :أركان جريمة زنا الزوجة

ى أ زوجية: عالقة، وقيام برضــــاها الزوج ر التام بغي هي: الاتصــــال الجنســــ ي ةأركان ثالثعلى  ةزنا الزوج تقوم جريمة

القصد فى هذه  ويقوم : فزنا الزوجة جريمة عمدية،الجنائيعقد الزوجية مازال قائما وقت ارتكابها الجريمة، والقصـد 

 .(1)الجريمة على العلم وإلارادة

 :أركان زنا الزوج

مضـــــــــــــــافــا اليهــا ركن رابع متعلق بمكـــان  زنــا الزوجــة الزوج على ذات ألاركــان التي تقوم بهـــا جريمـــة زنـــاجريمـــة تتكون 

 (2)ارتكاب الزنا وكونه منزل الزوجية.

 :إجراءات رفع دعوى الزنا على الزوجة

أنه إذا زنى الزوج في إل  الزانية إل بناء على دعوى زوجها، ون على أنه: " ل تجوز محاكمةمن قـان ٣٢٢تنص املـادة 

 ."ل تسمع دعواه عليها 299املسكن املقيم فيه مع زوجته كاملبين في املادة 

ا بشــــــــــــــكوى من الزوج، فـإذا ارتكبهـا رجـل فال بـد من شــــــــــــــكوى تقـدمه الجريمـة إل  ل تقـام هـذه الـدعوى على مرتكـب هـذه

فال بد من شكوى يقدمها زوجها، وبذلك نجد أنه ل يمكن مقاضاة مرتكب هذه الجريمة إل  امرأةزوجته، وإذا ارتكبتها 

 إذا صرح بالشكوى من يملكها.

، وجعـل جريمـة الزنا من حق املجتمع، ةالـدعوى الجنـائيـتحريـك  ىالقيود علرفع قيـد الشــــــــــــــكوى كـأحـد  ولـذلـك نرى 

، حتى يمكن معاقبة كل من تسول له نفسه التساهل والتهاون فى تلك الجريمة ةأو الزوجقبل أن تكون من حق الزوج 

 من ألازواج.

هـــذا ويشــــــــــــــترط القـــانون في هـــذه الجريمـــة حـــال كونهـــا من الجرائم التي يتوقف تحريـــك الـــدعوى الجنـــائيـــة فيهـــا على 

لم بالجريمة ومرتكبها، ول يتوقف من وقت الع أن يصــرح بالشــكوى من يملكها خالل مدة أقصــاها ثالثة شــهور  شــكوى،

ا عليه ن حالة تكو ألامر عنـد هذا الحد، بل يحق للزوج الذي ارتكبت زوجته هذه الجريمة أن يتنازل عن الدعوى في أي 

الدعوى، وله أيضــــــــــــا أن يوقف تنفيذ العقوبة في أي وقت شــــــــــــاء حتى ولو كان الحكم نهائيا، وذلك بشــــــــــــرط أن يرضـــــــــــــ ى 

 .(3)للزوجة مثل هذا الحق إذا كان زوجها هو من ارتكب الجريمةلها كما كان، و  معاشرته

الزوج الذي ســــــــــــــبق وارتكب جريمة الزنا في املســــــــــــــكن املقيم فيه مع زوجته) مســــــــــــــكن الزوجية ( ل ملحوظـة هامة : 

وهو أن  وهو مبدأ خطير وطريف في ذات الوقت،، تســــمع دعواه ضــــد زوجته، إذا ارتكبت جريمة الزنا والعكس صــــحيح

                                                           
، ص 322رقم  إلاســكندرية، –دار الثقافة  القســم الخاص جرائم الاعتداء على الاشــخاص، ،قانون العقوبات الخصــمم، ١٤٤٢،محمود مصــطفى د. )1(

338. 

 .66، ص 26رقم  القاهرة، ،-للقصد الجنائي، دار النهضة العربيةة مم، النظرية العا١٤٨٨ ،محمود نجيب حسني د.( 2)

 .١١٢إلاسكندرية، ص ،لجرائم املاسة بالشرف والاعتبار وآلاداب، املكتب العربى الحديث ،ا م٣٠٠٣ ،أ. مصطفى الشاذلي  )3   (
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ن وكا حيث أنه في حاله ارتكاب الزوجة لجريمة الزنا، شــــــــــــــرع قـد أبـاح املقـاصــــــــــــــة بين الزوجـة والزوج في جريمة الزنا،امل

فإن الدعوى ل تتحرك ضـــــــــدها لســـــــــبق ارتكاب زوجها هذه الجريمة في  زوجها قد ارتكب هذه الجريمة في وقت ســـــــــابق،

العقوبات، وكأن القانون يجيز الزنا للزوجة فى حالة ســـــــبق ، وهو حكم ل  أعتقد أن له مثيل في قانون (1)منزل الزوجية

 تحرم الزنا مطلقا.ي زوجها ارتكاب جريمة الزنا والعكس،  وفى ذلك مخالفة صريحة للشريعة إلاسالمية الت

تقبل وتكون حجة على املتهم  يالت ألادلة أن:" عقوبات على ٣96أدلة إلاثبات ضــد شــريك الزوجة الزانية: نصــتاملادة

وجوده   أو ،أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبه منه ، أو اعترافه،لتلبســــه بالفعالقبض على املتهم حين  هي زنابال

وتكون حجة على شـــريك  ةألادلة املطلوباملشـــرع هنا وضـــع تفرقه بين و ،(2)فى منزل) مســـلم ( فى املحل املخصـــص للحريم"

جـة وشــــــــــــــريكة الزوج في الزنا، فهو وإن كان وضــــــــــــــع  أدله على ســــــــــــــبيل الزوجـة الزانيـة، وبين كـل من  زنـا الزوج وزنـا الزو 

الحصر بالنسبة لشريك الزوجة الزانية، بحيث يبرأ املتهم من اشتراكه مع الزوجة الزانية في الزنا ،إذا لم يستطع إثبات  

 أي دليل من ألادلة الواردة حصرا.

 :وشريكة الزوج الزاني وزنا الزوج، أدلة إثبات زنا الزوجة،

ألادلة العامة  الزوج أو الشـــريكة، فلم يشـــترط القانون بشـــأنهم أدله خاصـــة، وبذلك يمكن القول أن و الزوجة أأما 

 (3)الزوج في الزنا.  ةوالزوجة وشريكفي إلاثبات هي التي تسري ضد الزوج 

 :عقوبة جريمة الزنا فى القانون املصرى: عقوبة زنا الزوجة   

رأة املتزوجـــة التي تبـــث زنـــاهـــا يحكم عليهـــا بـــالحبس مـــده ل تزيـــد على ســــــــــــــنتين، لكن امل " على أن: 290تنص املـــادة 

 لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت"

هـــذا ويشــــــــــــــترط القـــانون في هـــذه الجريمـــة حـــال كونهـــا من الجرائم التي يتوقف تحريـــك الـــدعوى الجنـــائيـــة فيهـــا على 

من وقت العلم بالجريمة ومرتكبها، ول يتوقف  ملكها خالل مدة أقصــاها ثالثة شــهور شــكوى، أن يصــرح بالشــكوى من ي

ألامر عنـد هذا الحد، بل يحق للزوج الذي ارتكبت زوجته هذه الجريمة أن يتنازل عن الدعوى في أي حالة تكون عليها 

ـــــ ى حتى ولو كان الحكم نهائ ،الدعوى، وله أيضــــــــــا أن يوقف تنفيذ العقوبة في أي وقت شــــــــــاء ــ ــ ـــــرط أن يرضـ ــ ــ يا، وذلك بشـ

 .  (4)معاشرتها لها كما كان، وللزوجة مثل هذا الحق إذا كان زوجها هو من ارتكب الجريمة

 

 

                                                           
 .٨٣، ص٤لبنان، ج –دار إحياء التراث العربى، بيروت  املوسوعة الجنائية،م، ١٤٢٦،جندي عبد امللكأ.  )1(  

دســــــــــــــتوريـة، واملنشــــــــــــــور بـالجريـدة الرســــــــــــــميـة بتــاريخ  34لســــــــــــــنــه  208لحكم الصـــــــــــــــادر في الطعن رقم ضــــــــــــــ ى بعـدم دســــــــــــــتوريــه أجز املـادة بموجـب اق  )2( 

، من قصـــر م1139لســـنه  48من قانون العقوبات، الصـــادر بالقانون رقم  296، حكمت املحكمة بعدم دســـتورية ما تضـــمنه أجز املادة م10/46/2424

 على حالة وجوده في منزل مسلم. الدليل الذي يقبل ويكون حجة على الانسان في جريمة الزنا

 .م٣٠٠١/ ٤/ ١٥قضائية، جلسة  ٦٢لسنة ١٣٨٦٣بات زنى املرأة بكافة طرق إلاثبات. حكم محكمة النقض، املكتب الفنى، الطعن رقم إث )3(

 .٦٦ املرجع السابق، ص، أ. مصطفى الشاذلي  )4(
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                                                                                                      :              عقوبة شريك الزوجة الزانية

ـــــا الزاني بتلك على أنه 294ادة وتنص امل ــ ـــــريك  ساملرأة بنف: "ويعاقب أيضـــ ــ العقوبة"، فتلك املادة تحد د عقوبة الشـــ

الزاني بـالزوجـة إذا تم إثبـاتهـا بنفس عقوبـة الزوجة ملدة ل تزيد على ســــــــــــــنتين، لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم 

 .(1)برضائه معاشرتها له كما كانت

حكمة النقض ترى أن تنازل الزوج عن الشــــــكوى ضــــــد زوجته الزانية، ينتج أثره بالنســــــبة ويجب التأكيد على  أن م

نقضت الزوجة التي ا ةمباشرة إدانوألن إدانة الشريك يعني بطريقة غير  لشريكها، نظرا للطبيعة الخاصة لجريمة الزنا،

خير وجب إذا تم محو إجرام ألا ضــــــــــــدها بالتنازل، فضــــــــــــال عن أن إجرام الشــــــــــــريك فرع من إجرام الفاعل، ف ادعوى الزن

ــــواء كان قبل الحكم النهائي أو  ،ةبالنســــــبة للزوجعليه  يالزوج املجنالتبعية محو إجرام ألاول، فإذا صــــــدر تنازل من  ســـ

ولو ألول مرة أمام  بعده، وجب حتما  أن يســـــــتفيد منه الشـــــــريك، ويجوز التمســـــــك به في أي حالة كانت عليها الدعوى،

هو واملدنية في خصوص جريمة الزنا،  و  ةللدعويين الجنائيبالنظام العام،  وينتج أثره بالنسبة محكمة النقض لتعلقه 

 (2)من قانون الاجراءات الجنائية. ةالثالثة والعاشر ما يرمي إليه الشارع في نص املادتين 

                                                      :                                                              عقوبة جريمة زنا الزوج

على أنه: "كل زوج زنا في منزل الزوجية وثبت عليه هذا ألامر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة  299وتنص املادة 

 ل تزيد على ستة شهور"

جية هنا ليس معناه فقط أما الرجل فالقانون يشــــــــــــترط أن تكون الجريمة وقعت منه في منزل الزوجية، ومنزل الزو 

 تقم الزوجة به، أي أنه الزوج لنفسه منزل حتى ولو لم بل هو كل منزل اتخذالذي يقيم فيه الزوج مع زوجته،  املنزل 

، كأن يستأجر (3)يتسع ليشمل كل مكان اتخذه الزوج محال إلقامته ذو معنىمصطلح منزل الزوجية في قانون العقوبات 

ـــقة ويخفيها عن  ــ ــ عاقب ي ،الزوجة ى حقه بدعو فإذا ثبت الجريمة فى  القانون يعتبره هنا منزل للزوجية، إنزوجته، فشــ

 بالحبس مدة ل تزيد على ستة أشهر.

فــإن الرجــل ل  أنــه إذا وقع فعــل الزنــا خــارج منزل الزوجيــة، العقوبــات املصــــــــــــــرى،ومن املفــارقــات الغريبــة في قــانون 

، وهذه (4)جريمة الزنا تقع منها أيا كان مكان ارتكاب الفعل املجرم نجة فإللزو  يعاقب على جريمة الزنا، ولكن بالنســـبة

ــــتوجــب املعـاقبـة عليـه أيـا كـان مكـان وقوعـه، والوفـاء بين  ــ ــ ــ ــ تفرقـه غير مبررة، حيــث أن فعـل الزنــا من الفواحش التي تســ

ــــليمة الزوج والزوج أيا كان الزمان واملكان، وهذا ما يســـــــــتقيم مع الســــــــــج دوجوده عنألازواج محترم  ــ ــ ـــــانية الســ ــ ية الانســـ

                                                           
 -لخاص، جرائم الاعتداء على ألاشــــــــخاص، دار النهضــــــــة العربيةشــــــــرح قانون العقوبات ، القســــــــم ا ت( ،ب. )، محمود نجيب حســــــــنى د. )1(

 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة،

 .٣٤٠ص   

 .م٣٠٠٤/ ٥/  ٣٠قضائية، جلسة  ٦٤، لسنة ١٠٢٥٣الطعن رقم  حكام محكمة النقض، املكتب الفنى،أ  )2(

جامعة  -ة نهضـــــــة الشـــــــرق قانون العقوبات، القســـــــم الخاص، جرائم الاعتداء على ألاشـــــــخاص، مكتب،  م١٤٨٢، أحمد كامل ســـــــالمة .د )3(

 .٨٤القاهرة، ص

 ،دار املطبوعـــات الجـــامعيـــة،٢ط التعليق على قـــانون العقوبـــات في ضــــــــــــوء الفقـــه والقضــــــــــــــاء،،  م١٤٤٤، ةجـــمجـــدي مصــــــــــــطفى هر . أ  )4( 

 .١٠٨٤ص، إلاسكندرية
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وأحكام الشرائع  السماوية وثانيا : هي التفرقة في العقوبة بين الزوج والزوجة حيث جعل املشرع عقوبة املرأة املتزوجة 

 مدة ل تزيد على ســـنتين، لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضـــاء معاشـــرته لهاكما كان، سزناها الحبالتي ثبت 

 نسبة  للزوج هي الحبس مدة ل تزيد على سته اشهر، وهي تفرقه غير مبررة اطالقا. وجعل عقوبة الزنا بال

 : ممارسه الجنس في التشريع الجنائي املصري 

، ألنه يعتبر عشــق وعالقه بين شـخصــين والقانون ل يجرم ذلك الفعل غير معاقب عليه قانوناف لو عاشـر رجل امرأة

 إذا توافرت خمسة شروط:

أن يكون ذلــك في غير  أل تكون متزوجــة، أن تكون قــد أتمــت الثمــانيــة عشــــــــــــــر من العمر، ،اهــان يكون ذلــك برضــــــــــــــأ 

 تكون املواقعة بعد أن أغواها بوعد الزواج بها ثم رفض بعد ذلك. عالنية، أل 

ألن القانون ينظر لكون  فان توافرت هذه الشــــــــــــروط فال عقاب على الفعل حتى لو تم ضــــــــــــبطهما وهما متلبســــــــــــين، 

 .مت بالتراض يتالعالقة 

، وإذا كانت (1)ماذا لو تخلف شـــــــــــرط من شـــــــــــروط تلك الواقعة؟ لو تخلف عنصـــــــــــر الرضـــــــــــا تكون الواقعة اغتصـــــــــــاب

 مواقعهجريمة  عشــــــــــــــر عاما تكون الواقعة من ثمـانيـةعمرهـا أقـل  كـان زنى زوجيـة، وإذا ةالواقعـة جريمـتكون  متزوجـة

أو  وإذا تم هذا الفعل بمقابل مادي تحصل عليه املرأة، ،(3)ح، لو تم الفعل في عالنيه تكون الواقعة فعل فاض(2)قاصـر

ولو كانت املواقعة بعد  ،(4)الرجال بدون تمييز يكون الفعل دعارة وتعاقب املرأة ةكانت املرأة تمارس ذلك الفعل مع كاف

نثى تحت أ ةجريمة مواقع يبالزواج ثم رفض، يحق لها أن تحرك عليه شــــــــكوى تحت وصــــــــف قانون أغواها ووعدها أن

 (5)وعد بالزواج

 املبحث الثالث: الاتفاقيات الدولية وجريمة الزنا

إن املتأمل في جريمة الزنا يجد أنها جريمة تهد الكيان ألاســــرى واملجتمعي، ويترتب عليها مشــــاكل اجتماعية وصــــحية 

ـــــة فخطيرة؛ لـــذلـــك حـــاول القـــانون وضــــــــــــــع عقوبـــات ملقترفي تلـــك الجريمـــة، لكن رغم ذلـــك تتزايـــد جريمـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ي الزنـــا خـــاصـ

أما فى  ية،الجنســ ةطرفي املمارســتعتبرها حقا من حقوق إلانســان، مادامت تتم بالتراضــ ي بين ي املجتمعات الغربية والت

 املجتمعات الشرقية املحافظة فتعتبرها جريمة منافية لألخالق وآلاداب والكرامة الانسانية والدين. 

ــــوع الزنـا إلى  لم تتعرض الاتفـاقيـات الـدوليـة ونالحظ أن ــ ــ ــ ــ ــــتقلةموضــ ــ ــ ــ ــ ، كما أنها لم تتحدث عنه في اتفـاقية مســ

ـــــريح في  ــ ــــوعمادة واحدةبلفظ صــ ــ ـــكال  ،، أو مواد من الاتفاقيات التي لها عالقة باملوضـــ ــ ــ ــــاء على جميع اشــ ــ كاتفاقية القضـــ

 .لعالمي للحقوق املدنية والسياسية، أو العهد ااتفاقية حقوق الطفل ة أورأالتمييز ضد امل

                                                           
 .244القاهرة، ص  -ية دار التوفيق النموذج، ١طجرائم العرض في قانون العقوبات املصرى، ، ١٤٨٥، محمد النمرت عز  .أ  )1 (
مكرر، 11فى الجريدة الرســمية، العدد  منشـور  ،م2411قانون العقوبات املصـري لتغليظ عقوبة الاغتصـاب وهتك العرض عام عديل بعض أحكام ت  )2(

 .م2422مارس  22في 
 .٦٤٨دة، ص للعرض في التشريع املصري، دار الجامعة الجدي ةم ،الحماية الجنائي٣٠١١محمد زكي أبو عامر د. )3(

،فـإن راغـب املتعـة الـذي لم يعتـد ممارســــــــــــــة الدعارة، ولم يســــــــــــــاعد املرأة الباغية على فعلها ل م١٤٦١  لعـام 14فقـا لقـانون مكـافحـة الـدعـارة رقم و   (4) 

 يعاقبه القانون، بل يعتبره شاهد عيان على الواقعة.

 من قانون العقوبات العراقي. ٢٤٤املادة  اجع:ر   )5(
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ـــ ـــــاطــــات الحثيثــــة  ،ك الاتفــــاقيــــات وتوجــــه املجتمع الــــدولي من خالل الاجتهــــادات الكثيرةلكن يفهم موقف تلـ ــ ــ ــ ــ ــ والنشــ

للعاملين في مجال حقوق إلانســــــــــــان بهيئة ألامم املتحدة وغيرها من كيانات املجتمع الدولي، غير أن مصــــــــــــطلحات أخرى 

ــــــأنهـا أنتقرب لنـا وجهـة نظر تلـك الاتفـاقيـ ــ ــ ــ ـــــتعمـالهـا في تلـك الاتفـاقيـات من شــ ــ ــ ــ ــــطلح ذاع اســـ ــ ــ ــ ــ ـــــألـة الزنا، كمصــ ــ ــ ــ ات من مســـ

ــــاب ـــــ ي  ،والاغتصــــــاب الزوجي، والعالقات الجنســــــية ،الاغتصــ ـــــحة إلانجابية وامليل الجنسـ ـــــيةوالصـ ، كما (1)والهوية الجنســ

يتبين لنا موقف تلك الاتفاقيات من موضـــــــــــــوع الزنا من خالل التقارير الدورية التي تقوم بها املكاتب املفوضــــــــــــــة بتقييم 

 .املتحدة حقوق إلانسان في ألامم

فعلى ســــــــــبيل املثال يعتبر ما صــــــــــرحت به املفوضــــــــــية الســــــــــامية لحقوق إلانســــــــــان في ألامم املتحدة في بيان لها تحت  

د ، بل أكثر من ذلك فقصــــريحا منها لفعل الزنا، وأنه مباح وغير مجرمارا ر إق (،املرأةتجريم الزنا انتهاك لحقوق ) عنوان

و أو الجلد أ ،امة أو الســـجنر التي تســـمح بفرض عقوبات كالغ أو ،تجرم الزنا لتادعت املفوضـــية جميع الدول التي ما ز 

 القتل رجما أو شنقا، إلى إلغاء كل هذه ألاحكام.

ـــــان، من أنحوالي عقـــدين الاجتهـــادات القـــانونيــة في حقـــل حقوق  املتحـــدة منـــذألامم  كمــا أقرت  ــ ــ ــ ــ تجريم  إلانســ

 .(2)البالغين هي انتهاك لحقهم في الحياة الخاصة  ض ي بين ألاشخاصراالعالقات الجنسية التي تحصل بالت

ن فعل ع إلاجراميةأن نزع الصـــفة ا املمثل ألاعلى للمجتمع الدولي من خالل موقف ألامم املتحدة بصـــفته ويســـتنتج 

وبالضـــبط كان ذلك ، إنما كان انســـجاما منها مع ما جاء من مبادئ حقوق إلانســـان التي كفلتها الصـــكوك الدولية ،الزنا

ـــــيا مع حق إلانت ــ ـــــة الذي أقره ماشــ ــ ـــان في الحياة الخاصــ ــ ــ العهد الدولي للحقوق املدنية والســـــــــياســـــــــية بقوله:": "ل يجوز ســ

                                                           
ملتحدة للمرأة، وصــــــندوق ألامم ا ألامم املتحدة ذلك على ســــــبيل املثال التقارير التي  أجراها برنامج ألامم املتحدة الانمائى بالشــــــراكة مع هيئة نظر فيي  )1(

رأة من وق  املوبالطالع على تلك التقارير نجد أنها تقيم وضــــــــع حق للســــــــكان إلاســــــــكوا، حول "عدالة النوع الاجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية،

، والاغتصـــــــاب غير الزوجي، وتبرئة املغتصـــــــب عن يالاغتصـــــــاب الزوجويتركز على مصـــــــطلحات العنف ألاســـــــرى،  حيث القوانين العقابية للبلدان العربية،

اء، التوجـــه طريق الزواج، إلاجهــاض للنــاجيــات من الاغتصـــــــــــــــاب، التحرش الجنســــــــــــــ ي، جرائم الشــــــــــــــرف،  الزنــا، العمـــل بــالجنس،  وقوانين مكــافحــه البغــ

في هذه التقارير كان بالتمثيل البياني باللون ألاحمر، الذي يدل على  ةاملفوضـــية الســــامي، الاتجار باألشـــخاص، ومجمل تعليقات إلاناث الجنســـ ي، ختان 

ة، متاح على في الدول العربي ينمائاملتحدة إلا رنامج ألامم ب انتهاك حقوق املرأة في مفهوم هذه التقارير، بتشــريع تلك الدول لجريمة الزنا. يراجع فى ذلك:

 املوقع إلالكتروني التالى.

. study.html-law-the-and-justice-/genderm_Govhttp://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/library/De. 

روني إلالكتعلى املوقع ر متاح منشــــــــو  ،في هذه الدول  إلانســــــــانحول وضــــــــع الحقوق  ،لألمم املتحدة الســــــــامية ةنظر التقارير التي قامت بها املفوضـــــــيا  )2(

 العربية.في الدول  يإلانمائ املتحدةألامم موقع برنامج التالى، 

55United Nations. Human Rights. Office of the High Commissioner. "Statement by the United Nations Working Group on 

discrimination against women in law and in practice. “Adultery as a women's criminal offence violates human rights" Geneva 2012. 

 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews. aspx?NewsID=12672& 

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/library/Dem_Gov
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ته، ول سالراأو بيته أو م أسرته شئون أو  ،تعريض أي شـخص على نحو تعسـفي أو غير قانوني، للتدخل في خصـوصياته

 .(1)"ألي حمالت غير قانونية تمس شرفه أو سمعته

، بل هناك ما هو أفظع من ضمن الحياة الخاصة تندرجات الجنسية من وجهة نظر املجتمع الدولي املعاصر فالعالق

لى ع –حقوق إلانســــــــان فقد قام مكتب ألامم املتحدة لحقوق إلانســــــــان بتوثيق طائفة موســــــــعة من انتهاكات  ،هذا كله

ة م الجنســــانية، والتي من بينها قوانين جنائيد على أســــاس ميولهم الجنســــية وهويتهاالتي ارتكبت ضــــد أفر -حد تعبيرهم 

اضــ ي ر لتابما في ذلك قوانين تجرم العالقات الجنســية القائمة على ، تمييزية تسـتخدم غالبا ملضــايقة املثليين ومعاقبتهم

 .(2)زمن نفس الجنس، والتي تنتهك حقوق الخصوصية وعدم التميي أشخاص نبي

ي ترتكب ئم التراأكبر الججريمة من الشرعية ملصطلح الزنا، وأنه  ةر بين لنا أن الفرق شـاسع بين النظيتوبعد  

ـــــرة تجاه فعل الزنا، والتي  ،في حق املجتمع ككل، ســـــــــــواء ارتكبها متزوجون أو غير متزوجون  ــ ــ وبين النظرة الدولية املعاصــ

ــــة، الحق في او نزعت الصـــــفة الجرمية عن العالقات الجنســـــية، مهما كان نوعها بدعوى الحرية الجنســـــية  لحياة الخاصـ

 ة.ستحدثة التي تدعو إلى إلاباحية الجنسيملاوغير ذلك من املصطلحات  ة،والهوية الجنساني

ى يصــبو إلى أن تعمل جميع الدول عل، ينبغي التنويه هنا إلى أن املجتمع الدولي ومن خالل تلك الاتفاقيات الدوليةو 

ـــــجم واملبادئ العامة لح ،تغيير قوانينها العقابية ـــــمنها الدعوة إلى تعديل القوانين ،قوق إلانســـــــانبما ينسـ  والتي يندرج ضــ

 .(3)التجريم جملة وتفصيال للدول التي تجرم الزنا بإلغاء هذا ةالعقابي

 ضغوطات هائلة وهو يضع القوانين ىيخضع إلأن املشرع العربي في الدول العربية  حبمكان توضيومن ألاهمية  

ــــة ب ةلألمم املتحد تابعة، رقابية( ةدولي )هيئات دولية ومنظمات دوليمن قبل كيانات املجتمع ال ه،في بالد ــ ــ مراقبة خاصـ

 وإما العقوبات وعدم تقديم املساعدات املالية.  والخضوع، حقوق الانسان في الدول، فإما الامتثال

لزنا فعل اســـــــبقت إلاشـــــــارة إلى أن املجتمع الدولي في صـــــــكوكه واجتهادات العاملين به قد ألغى الصـــــــفة الجرمية عن 

ـــــ ي عن ت وكل العالقات الجنســــــية خارج إطار الزواج أو داخله والتي ا ذ، فمادام ل يجرم هذا الفعل فهبين الطرفينراضـ

 . يعني أنه ل يعاقب عليه بداهة

                                                           
 مملأل  العامة وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية دوالسياسية اعتماملدنية  ق الحقو الخاص ب من العهد الدولي 19ادة امل )1(  

  ،متاح على املوقع إلالكتروني التالى.م 23/٢/1196فىريخ بدء النفاذ، تام1166 / ١٣/ 16املؤرخ في ( و ٣١ –)د 2٣ املتحدة

                                                            .https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 

لي لحقوق إلانســــــان وامليول الجنســــــية والهوية الجنســــــانية، منشــــــور متاح على مم املتحدة، حقوق الانســــــان، مكتب املفوض الســــــامي، القانون الدو ألا ( 2)

 .التالى املوقع الالكتروني

www.ohchrorg.www.unfe.org 

 .منشور متاح على املوقع إلالكتروني الدول العربية، املتحدة حول وضع حقوق الانسان في لألمم اجع: التقارير التي قامت بها املفوضية الساميةر   )3(

 .study.html-law-the-and-justice-/genderm_Govhttp://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/library/De. 

 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchrorg.www.unfe.org/
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/library/Dem_Gov
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ـــــية الواقعة  ــ ــ ــ ونـاهيـك عن عـدم حـديـث املجتمع الـدولي عن جريمـة أو عقوبـة لفعـل الزنا، وغيره من العالقات الجنســـ

زواج أو داخلــه، فــإنــه ينتقــد بشـــــــــــــــدة العقوبــات الواقعــة على فعــل الزنــا ســــــــــــــواء تلــك التي أقرتهــا الــديــانــات خــارج إطــار ال

 وألاعراف كالرجم والجلد، أو تلك العقوبات القانونية التي أقرتها القوانين العقابية للدول واملتمثلة في الســــــــــجن، بل لم

  فصيال.وتيكتف بالنتقاد بل يلح بشدة على ضرورة إلغائها جملة 

 :مبررات إلغاء عقوبة الزنا

ومن املبررات املطروحة إللغاء هذه العقوبات هو كونها تعذيبا، وقد ناهض املجتمع الدولي التعذيب بجميع أشكاله 

تي إنســـانية أو املهينة وال ضـــروب املعاملة أو العقوبة القاســـية، أو الال وصـــوره في اتفاقية مناهضـــة التعذيب، وغيره من

ـــــديــا كــان أم عقليــا يلحق عمــدا عرفــت التعــ ــ ــ ــ ــ ـــــديــد جسـ ــ ــ ــ ــ ذيــب في مــادتهــا ألاولى بــأنــه:" أي عمــل ينتج عنــه ألم أو عــذاب شــ

اف أو معاقبته على ر بشــــــخص ما بقصــــــد الحصــــــول من هذا الشــــــخص أو من شــــــخص ثالث على معلومات ، أو على اعت

ـــــخص ثالث  عمل ارتكبه، أو يشــــــــــتبه في أنه ارتكبه ،هو أو شــــــــــخص ثالث ، أو تخويفه أو إرغامه هو  ــ ــ أو عندما  -أو أي شـ

يلحق مثل هذا ألالم أو العذاب ألي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه 

موظف رسمي ، أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ، ول يتضمن ذلك ألالم أو العذاب الناش ئ فقط عن عقوبات 

 (1) وبات أو الذي يكو ن نتيجة عرضية لهاقانونية أو املالزم لهذه العق

-أي اتفاقية مناهضة التعذيب-من الاتفاقية  ٢كما تر ى اللجنة املعنية بحقوق إلانسان أن "الحظر الوارد في املادة 

ـــية  ــ ــ ــ ـــبب املعاناة النفســ ــ ــ ــ ـــــا باألفعال التي تســ ــ ــ ـــل أيضــ ــ ــ ــ ـــــب، بل يتصــ ــ ــ ـــبب في ألالم البدني فحســ ــ ــ ــ ـــــل باألفعال التي تتســ ــ ــ ل يتصــ

إلضـــافة إلى ذلك تر ى اللجنة "أنه يجب توســـيع نطاق الحظر ليشـــمل العقاب البدني، بما في ذلك العقاب للضـــحية". با

املفرط الذي يؤمر به جزاء على جريمة أو بوصــــــــــــــفه إجراء ء تربو يا أو تأديبيا... "  كما ترى أنه بغض النظر عن "طبيعة 

لوحشـــية املتســـمة بها...فإن العقوبة البدنية تشــــكل معاملة وأيا كانت درجة ا ،الجريمة الواجب أن يعاقب عليها مرتكبها

ـــــانية أو مهينة" ــ ــ ــ ـــية أو ل إنسـ ــ ــ ــ ــ كما جاء فيها أن حظر العقوبة البدنية تنطبق باملثل وبطبيعة الحال على  ، أو عقوبة قاسـ

وضــح ذلك ت وكما ،النســاء الالئي يتعرضــن، على ســبيل املثال للجلد أو للرجم إن هن لم يتقيدن بلباس معين يلبســنه...

وهما حالة فتاتين إيرانيتين ارتكبتا جريمة الزنا، وتقدمتا بشـــــكوى ضـــــد بلدهما أمام  -حالتان اثنتان يرد وصـــــفهما أدناه

ـــــة التعـذيـب، والحـالتـان اللتـان ذكرتهما اللجنة  ينطويان على إمكانية  ــ ــ ــ ـــــد الـدوليـة لتنفيـذ اتفـاقيـة منـاهضـــ ــ ــ ــ هيئـات الرصـــ

الزنا، أثيرتا في إطار اتفاقية مناهضـــــة التعذيب والاتفاقية ألاوروبية لحقو ق  فرض عقوبة بدنية بســـــبب ارتكاب جريمة

 إلانسان على التوالي.

أما ما ذهبت إليه الاتفاقيات من مناهضـــــــــــة لعقوبة الزنا الواردة في الشـــــــــــريعة إلاســـــــــــالمية من رجم وجلد، فقد كان 

 الذي يناهضه املجتمع الدولي كما سبق ذكره. املبرر له هو كونها عقوبات بدنية فيها قسوة وهي نوع من التعذيب

                                                           

تاريخ  ،م١٤٨٥، ١٣/  ١٠، بتاريخ ٢٤/  ٥٦ املتحدة، وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها بالقرار لألمم ها الجمعية العامةعتمدتا (1)  

 م.١٤٨٢/ ٦/  ٣٦بدء النفاذ 
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زيادة على ذلك فهي تعتبر عقوبة إلاعدام والرجم، صـــــــــــــورة من صــــــــــــــوره الاعتداء على حق إلانســــــــــــــان في الحياة، وهي 

 تدعو إلى إلغاء عقوبة إلاعدام من القوانين العقابية للدول كلية.  

ل العربية وهي السجن، فقد كان املبرر إللغائها في نظر وأما العقوبة الواردة في القوانين العقابية ملعظم الدو 

  اكر كو الاتفاقيات الدولية أن "  جن أحد الوالدين يحمل في طياته صدمة كبيرة للطفل. في دارسة قام بها مكتب 

Quaker 66  Bureau الح ألامم املتحدة، تم  بحث أثر  جن أحد الوالدين، وخاصة ألام على ألاطفال. وتختلف صل

دات فعل الطفل عند احتجاز أحد والديه، بحسب عمره وشخصيته وعالقته بالوالد املسجون، وكذلك بحسب طبيعة ر 

ثون الباحالجرم املرتكب. وتبدأ ردة الفعل من حدث التوقيف، وتستمر حتى بعد إطالق سراح الوالد، وأكثر ما لحظه 

جموعة من ألاحاسيس، والحالت النفسية السلبية هؤلء ألاطفال هو أن توقيف أحد الوالدين يترافق مع م على

والحزن، والغضب، والقلق، والشعور بالتخلي، وإلاحساس بالذنب والعار، وهم عرضة للتمييز  كالصدمة والخوف

 وذلك يترك أثرا كبيرا على نظرتهم إلى ذواتهم. والوصم الاجتماعي والتحقير،

ـــبب الزنا، فإن آلاثار الن ــ ــ ـــــجن بسـ ــ ـــ ىأما في حالة السـ ــ ــ ـــية تكو ن أقسـ ــ ــ ـــبة  ،فسـ ــ ــ ـــــافيا بالنسـ ــ ألن تهمة الزنا تحمل ثقال إضـ

إلى  إضافة -أولد الزنا  -للجرائم ألاخرى، إذ أنه فعل مثقل بالعار ويضع وصمة سوف يحملها الطفل معه طيلة حياته 

لوالد آلاخر، هو ا بأن الذي تسبب بسجن أحد الوالدين ،مهما تحطم صـورة ألام املسـجونة أو ألاب دو ن أن ننسـ ى أمرا

ر لألولد أضــــرا بســــوف يســــبوهو أمر يفوق قدرة احتمال الطفل، وبالتالي فإن عواقب  ــــجن أحد الوالدين بتهمة الزنا 

 نفسية ل رجوع عنها.

ومن املبررات أيضــــــــــــــا تقديم مصــــــــــــــلحة ألاولد على مصــــــــــــــلحة الزوجين، وهي مســــــــــــــألة ذات أهمية بارزة في التشــــــــــــــريع 

قضـايا الطالق، وهي بدرجة أهم من تحميل ذنب فشــل الزواج  تأتي في املرتبة ألاولى في املعاصـر، إذ أن مصـلحة الطفل

 لذلك أو ذاك من الزوجين.

 :  مناقشة وترجيح

هـــذه التبريرات التي تـــذيعهـــا لجـــان ومنظمـــات حقوق إلانســـــــــــــــان لنزع التجريم والعقـــاب عن فعـــل الزنـــا، إنمـــا هي  إن 

ـــالمية،  من جوانب عدة، تحدث مردود عليهامبررات  ــ ــ ــ ــ ـــــريعة إلاســ ــ ــ ــ ـــــريع عنها كثير من الباحثين في علوم الشــ ــ ــ ــ وفقهاء التشــ

 نذكر من تلك الردود قولهم: ،الجنائي إلاسالمي

 تسمو على ما جاء  ،إن نظرة الشريعة إلاسالمية تجاه جريمة الزنا خاصة والعالقات الجنسية إلانسانية عموما

أن واضعها هو هللا عز وجل وهو العليم الخبير بما يصلح ومال يصلح  في القوانين الوضعية والاتفاقيات الدولية، باعتبار 

وهذه حقيقة أقرها هللا تعالى حينما تحدث  للبشرية جمعاء، على مر الزمان واملكان إلى أن يرث هللا ألارض ومن عليها،

َناَها وَ قذف فاستهل حديثه بقوله تعالى: ﴿في محكم تنزيله عن حد الزنا وال
ْ
يَها آَيات بَ ُسوَرة أنَزل ِّ

 
َنا ف

ْ
َرْضَناَها  َوأنَزل

َ
َناتف ِّ

 ي 

ُروَن﴾
َّ
ك

َ
ْم  تذ

ُ
م  ، ث(1)لَعلك

ُ
ه  لك

ُّ
ل
َّ
ُن ال م ذكر تلك ألاحكام ، وبعدها ذيل حديثه عن تلك الحدود بقوله عز وجل: ﴿ َوُيَبيِّ

                                                           
 (.١رة النور: )آلاية سو  1
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ه َعليم  َحك

ُّ
ل
َّ
ِّ  َوال

َيات 
ْ

ُم يقول العالمة املفسر البيضاوي في تفسير هذ،(1) آلا
ُ
ه لك

ُّ
ل
َّ
ه آلاية " وقوله تعالى: ﴿ َوُيَبيُن ال

يم﴾ ِّ
 
ه َعليم  َحك

ُّ
ل
َّ
ِّ  َوال

َيات 
ْ

إبراز ملا تفضل به سبحانه عز وجل  عليهم من تعليم وتوجيه وحسن تربية ...ويبين هللا  ،آلا

« عليم»ى ام، وهللا تعالمتى اتبعتم ما اشتملت عليه من آداب وأحك ،تعالى لكم آلايات التي تسعدكم في دنياكم وآخرتكم

 . )2)في جميع ما يأمر به، أو ينهى عنه"« حكيم»بأحوال خلقه 

  إن مظاهر سمو التشريع إلاسالمي في معالجة جريمة الزنا تظهر لنا جلية في كون الدين إلاسالمي يتعامل مع

م نية، ول يدعو إلى كبتها فيحر رتبة الحيوااملفال يطلق لها العنان فتهوي إلى  ،وتوازن  غرائز إلانسان عموما بوسطي

الرغبة  قيلتحق ج،الزوافيتضرر بذلك أشد الضرر، لذلك فقد حثت الشريعة إلاسالمية الغراء على  ؛إلانسان من تلبيتها

الجنسية خارج إطار الزواج مهما كان نوعها، كي ل ينزل  تتلك العالقاالجنسية في إطار مشروع وعفيف ، ونهت عن كل 

 ،تبة العقل التي كرمه هللا تعالى بها إلى مرتبة الحيوان، بل إن الحيوان بذاته ينضبط في غرائزه الحيوانيةإلانسان من مر 

 بما فطره هللا تعالى عليه  . 

  إن املعارضين لعقوبة الرجم في جريمة زنا املحصن سواء كان رجال أو امرأة، بدعوى أنها عقوبة قاسية ول

 كانت تبدو  نإالزنا و ألن عقوبة ، لشدة في هذه العقوبة مقصودة من الشارع الحكيمتحقق العدالة، يرد عليهم بأن ا

شديدة في ظاهرها، إل أنها في حقيقتها تحقق العدالة الاجتماعية، وفي ذلك رحمة لإلنسانية التي من أجلها كانت الشدة 

 الجماعة.على فرد أفزع الجماعة من أجل نفسه، فكان العدل والرحمة أن يفزع هو من أجل 

  إن عقوبة الزاني غير املحصن في الشريعة إلاسالمية واملتمثلة في الجلد والتغريب، هي عقوبة في قمة العدل

بأسلوب ينسجم مع طبيعة إلانسان وفهم نفسيته وعقليته، وبذلك دفعت  ، وإلانسانية وهي تحقق الردع والزجر

تهاء للزنا هو اش ييدعو الزانادة تصرف عنه، فالدافع الذي العوامل النفسية التي تدعو إلى الزنا بعوامل نفسية مض

اللذة والاستمتاع بالنشوة التي تصحبها، والدافع الذي يصرف إلانسان عن اللذة هو ألالم، فال يستمتع إلانسان بنشوة 

اني جريمته مرة، ، وارتكب الز امل الداعية على العوامل الصارفةلعذاب بالجلد،  واذا تغلبت العو  اأملاللذة إذا تذوق 

لشريعة ا وضعكان فيما يصيبه من ألم العقوبة وعذابها ما ينسيه اللذة، ويدعوه إلى عدم التفكير فيها مرة أخرى، وفي 

 جريمة في النفس قبل أن تحاربها في الحس.محاربة لل لهذه العقوبة 

 تصيبهم رأفة وشفقة عند إرادةوهو يعلم أن البشر قد ، إن املولى عز وجل عليم خبير بخبايا النفس البشرية 

تطبيق الحد على الزناة  فيتراجعون عن ذلك ، وهذا ما نشهده في أيامنا هذا من دعوى إلغاء العقوبات البدنية لقسوتها 

ا هنوناوشدتها وغير ذلك ، لذلك فإنه عز وجل عندما تحدث لنا في القرآن الكريم عن حد الزنا وهو الجلد مائة جلدة  

ُدواتعالى أو شفقة فقال ةوالزاني رأف بالزانية من أن تأخذنا ِّ
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 .(١٨آلاية ورة النور: )س 1
دار احياء التراث  ،١ط التأويل تحقيق: محمد عبد الرحمن املرعشلي، وأسرار ر التنزيلنواه، أ١٥١٨ ناصر الدين محمد الشيرازي البيضاوي، ) 1)

 .١٠١ ،٤٨، ص٥، جنلبنا ،العربي، بيروت

 .٤٨، ص٥: املرجع السابق، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ؛(٣ النور: )آلاية( سورة 3)
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  إن عقوبة الرجم في الشريعة إلاسالمية، والتي يقابلها عقوبة إلاعدام في القوانين الوضعية، رغم أن الشريعة

ما يكفي لحماية ألاشخاص املحكوم ، لها من القيود والضوابط تأنها وضعوتطبق هذه العقوبة، إل  اإلاسالمية تقره

م بهذه العقوبة، والتي غالبا ما تحول دو ن تنفيذها، وأهم تلك الضوابط في جريمة الزنا هي توفر أربعة شهداء رأوا عليه

 أعينهم، وهو شرط نادرا ما يتحقق، مما يجعل املجال لتنفيذ حكم الرجم ضيقا جدا.  وبالفاحشة كاملة 

 ها وإذاعتهاونشر غي على الباحثين الكتابة حولها ومن أسرار تنفيذ حكم الرجم في الشريعة إلاسالمية، التي ينب، 

 ما جاء في كتب الفقه إلاسالمي عن موانع تنفيذ حكم الرجم والتي ناقشوها كثيرا، فمن بين ما قيل عن تلك املوانع أنه

 يمنع التنفيذ إذا استجد ما يسقط الحد بعد الحكم به، ومسقطات الحد هي :   : 

 (1)سواء كان إلاقرار صريحا أو ضمنيا. ،راره إذا كان الزنا ثابتا باإلقراريسقط الحد برجوع املقر عن إق 

 مادام عدد الشهود الباقين على شهادتهم أقل من  ،عدول الشهود عن شهاداتهم قبل التنفيذ كلهم أو بعضهم

 .(2)أربعة

 أما ،و مذهب أبي حنفيةإذا كان الزنا ثابتا بإقرار أحدهما، وه ،تكذيب أحد الزانيين لآلخر أو ادعاؤه النكاح 

 .(3)ألائمة الثالثة فيرون أن التكذيب ل يسقط الحد وأن ادعاء النكاح ل يسقطه، إل إذا وجد الدليل على وجود النكاح

  زواج الزاني من املزني بها، والقائل بهذا هو أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة، وحجته أن النكاح يورث شبهة

حق امللك والاستمتاع، ولكن فقهاء املذاهب ل يوافقون أبا يوسف، ألن فعل الزنا وقع  ألنه يعطي الزوج ؛درء الحد

 .(4)جسابقا على الزوا

 تمة: خا

فلم تدعو إلى  ،لقد تفردت الشــــــــريعة إلاســــــــالمية بنظرتها املتوازنة للغريزة الجنســـــــــية التي فطر هللا تعالى الناس عليها

نان لها وعدم ضـبطها، فأمرت الشــريعة إلاسـالمية بالزواج الشــرعي لتحقيق كما لم تدعو إلى إطالق الع كبتها و ـحقها،

ـــية في كنف أســـــرة تســـــودها املودة والرحمة والســـــكينة، واع ت ، وجرمتبرت الزواج الســـــبيل الوحيد لذلكالغريزة الجنســ

ن تراضــبين الفاعلين كل العالقات الجنســية التي يقوم بها إلانســان رجال كان أو امرأة خارج إطار الزواج، ســواء كانت ع

حقيق لت ؛الزنا، وكل تلك العالقات الجنسية املذمومة جريمةعقوبات شديدة على  وأنزلتأو عن غير تراض بينهم ، بل 

 أل ة، إلاســـالمي الشــريعةمن مقاصــد من أهم  الردع، لســيما وأن تلك الجرائم تمس كيان املجتمع ككل، وتهدم مقصــد

 وهو مقصد حفظ النسل  . 

ـــــب للحــد من هــذه إن املعـ ــ ــ ــ ــ الجــة القــانونيـة لجريمــة الزنــا في القوانين العقــابيـة للبلــدان العربيــة ل تحقق الردع املنـاسـ

الجريمة، ل سـيما وأن عقوبة السجن املقررة لجريمة الزنا أصبحت ل تجدي نفعا في أيامنا هذه، فقد ملئت السجون 

                                                           
 .٦١ص  ،٢، ج دائع الصنائع: املرجع السابقب (1)
 .١٢٦ص  ،٥: املرجع السابق، جديرشرح فتح الق (2)
 .٥٤٥ص  ،أ.عبد الغفار عودة: املرجع السابق (3)

 .١٣٢ص ،  ٤كتاب الفقه  على املذاهب ألاربعة: املرجع السابق ، ج (4) 
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ـــــتواكتظـت بـاملجرمين وزا ــ ــ ــ ــــاء بينهم أكثر ممـا نقصـــ ــ ــ ــ ــ ـــــريعة ك ،دت الفحشــ ــ ــ ــ مـا أن تلـك القوانين خرجـت كلية عن نهج الشـــ

 .ه الجريمةإلاسالمية وخالفت أحكامها في تعاملها مع هذ

وغيره من العالقات الجنســــــية خارج إطار الزواج أو داخله  ،إن ترويج املجتمع الدولي لدعوى عدم تجريم فعل الزنا

ـــــ ي بين الفاعلين، ومهما كانت مبررات ذلك، إنما هي دعو  ــ ــ ــ ى رفضــــــــــــتها وترفضــــــــــــها كل العقول والنفوس والطبائع بالتراضـ

 .السوية في كل املجتمعات الغربية والعربية على مر التاريخ

لم تزد املجتمعات إل فسادا، ول عالج لهذا  ،والتي يراد تقنينها ،فاإلباحة الجنسية التي أصبحت سمة هذا العصر 

ـــــرعـه هللا تعـالى لعبـاده ــ ــ ــ ــــوء مـا شـــ ــ ــ ــ ــ ـــاد إل في ضــ ــ ــ ــ ــ ـــلح لهم في العـاجل وآلاجل ، وما تلك فهو ا ،الفســـ ــ ــ ــ ــ لعليم الحكيم بمـا يصـــ

التي تشترك كل الديانات والعقول والفطر السليمة في الدعوة ، الدعوات وغيرها إل عداء سافر على كل القيم ألاخالقية

لك الدعوات ملثل ت إليها والتمســـك بها، وما على املســـلمين اليوم إل أن يتمســـكوا بشـــريعة هللا تعالى ودينه ، ول ينســـاقوا

ـــغوطات املجتمع الدولي عليهم ــ ــ ــ ــ وا مهما عملوا، ألن هللا تعالى متم نوره، مهمـا كـانت ضـــ
ُ
ؤ ِّ

ف 
ْ
  قال تعالى: ﴿ يريدون  لُيط

ُ
وَر ن

له
َّ
ْم َوال ِّ

ه  ِّ
َواه 

ْ
أف ِّ

ه  ب  ِّ
 
ل
َّ
وره َولْو   ال

ُ
م ن ِّ

 (. 1)  .﴾كره الكافرونُمت 

 :قائمة املراجع

 :أوال: املراجع العربية

لخليل بن ا ــحاق بن موســ ى، ضـــياء ، شــرح املختصــر الفرعي فيالتوضــيح  ،م٣٠٠٨، ه١٥٣٤حاجب، ابن ال (1

، مركز نجييويـــه للمخطوطـــات وخـــدمـــة ١د. أحمـــد عبـــد الكريم نجيـــب، ط الـــدين الجنـــدي املـــالكي املصــــــــــــــري، تحقيق

 التراث، الدار البيضاء، املغرب.

ـــــقالني ابن حجر (2 ــ ــ ــ دار الفلق، ، أدله ألاحكامبلوغ املرام من  تحقيق: ســــــــــــمير بن على الزهرى،   ه١٥٣٥،العسـ

 الرياض.

ـــقي علق عليــه: محمــد منير ،م٣٠١٥العيــد، ابن دقيق  (3 ــ ــ ــ ــ  دار ، الاحكــامإحكــام ألاحكــام شــــــــــــرح عمــده ، الــدمشـــ

 الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

 نانلب –املكتبة العلمية، بيروت  ،شرح التلويح على التوضيح، ب. ت() ،ابن عمر التفتازنى الشافعي (0

 ١٤٦قدامة املقدس ي، ابن  (4

 مصر. ،مكتبة القاهرة، كتاب املغني ،م٨ (6

 ، القاهرة.دار الكتاب إلاسالمي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ت(ب. ، )ابن نجيم املصري  (9

، املعروف بالخطابي، غريب الحديث ،ه1042،نجم الخطاب البستى بن إبراهيمسـليمان حمد بن محمد أبو  (8

 .، بيروت، لبنانأحاديثه عبد القيوم عبد ربه، دار الفكر الغرباوي، خرجاهيم تحقيق عبد الكريم إبر 

، دار القلم ،املهـذب في فقـه إلامام الشــــــــــــافعيمحمـد الزحيلي،  تحقيق: د ،م1116ا ــــــــــــــحـاق الشــــــــــــــيرازي،  و أب (1

 سوريا. ،دمشق

                                                           
 (.٨ )آلايةسورة الصف:  (1) 
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 ٣٠٠٥، ه١٥٣٤القرطبي، الشـــــــهير بن رشـــــــد الحفيد،الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشـــــــد  و أب (14

 دار الحديث، القاهرة.، بداية املجتهد ونهاية املقتصد

 .مصر- دار الكتاب العربى ،٣ط ، بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع، م١٤٨٣بكر الكاسانى،  و أب (11

مر باملعروف والنهي ألا  ،م١٤٤٢امللقب بابن أبي الدنيا( تحقيق: صــالح بن عايض الشــالحي،بكر عبد هللا )و أب (12

 السعودية. ، الرياض،مكتبة الغرباء ألاثرية ،١ط ،املنكرعن 

 "مع تكمله الســبكي واملطيعي " شــرح املهذبموع املج، د.ت() ،زكريا محي الدين يحيى بن شــرف النووي و أب (13

 ، بيروت، لبنان.الفكر دار

دار إحياء  ،١، ط مسلمصحيح  املنهاج شرح كتاب ،ه١٢٤٣ زكريا محيي الدين يحيى بن شـرف النووي، و أب (10

 لبنان.- بيروت ،لتراث العربا

عقد  م2443، ه1023الســــعدي املالكي،  نزار الجذاميشــــاس بن  نجم بنمحمد جالل الدين عبد هللا بن و أب (14

، دار الغرب ١حميــد بن محمــد أحمــد لحمر، ط  وتحقيق: أ.د.دراســـــــــــــــة ، الجواهر الثمينــة في مــذهــب عــالم املــدينــة

 لبنان.   - إلاسالمي، بيروت

 .اليمن-مكتبة غمضان، صنعاء  ،الازهار شرح ،(د.ت) رتض ى،مام احمد املإلا  (16

في الفقه إلاسالمي والقانون  عدوى إلايدز املسئولية الجنائية عن نقل م، 2444، حمد حسني احمد طهأد. (19

 إلاسكندرية. ،دار الجامعة الجديدة، الجنائي الوضعي

ـــني أحمــد طــه،  د (18 ــ ــ ــ ــ نقــل عــدوى إلايــدز في الفقــه املســــــــــــئوليــة الجنــائيــة النــاشــــــــــــئــة عن  ،م2449. أحمــد حســـ

 ، دار الجامعة الجديدة، إلاسكندرية.الاسالمي والقانون الجنائي الوضعي

دار الطباعة الحديثة، ، ٥القسم الخاص، ط، الوسيط في قانون العقوباتم، ١٤٤١، حمد فتحي سرورأ د. (11

  القاهرة

ـــالمة (24 ــ ــ ــ ــ ، عتداء على ألاشـــــــــــخاصقانون العقوبات، القســـــــــــم الخاص، جرائم الا ، م١٤٨٢ ،د. أحمد كامل ســ

 جامعة القاهرة.-مكتبة نهضة الشرق 

 ، دار الجامعة الجديدة، إلاسكندرية.إلايدز وآثاره الشرعية والقانونية م،٣٠٠٤أحمد محمد لطفي أحمد، د. (21

معـــه رســـــــــــــــالـــة دكتوراه، كليـــه الحقوق جـــا، البغـــاء دراســـــــــــــة مقــارنـــةجرائم  ،م١٤٨٥، د. أحمـــد نيـــازى حتـــاتـــة (22

 ، القاهرة.هبةمكتبة و  ،٣ط القاهرة،

دار الكتب العلمية، ، تفســــير القرآن العظيم، م١٤٤٨ ،شــــمس الدين حســــين تحقيق: محمد مام بن كثير،إلا  (23

 .بيروت لبنان،

 لبنان. –، دار إحياء التراث العربى، بيروت املوسوعة الجنائية ،م١٤٢٦ ،جندي عبد امللكأ. (20

ـــليمان بن محمد بن عمر  (24 ــ ـــــافعي، البيجرمي املصــــــــري ســـ ـــيه ، ريد لنفع العبيدجالت، م١٤٤٠، ه١٢٦٤الشـــ ــ حاشـــ

ـــــرح املنهج ) منهج الطالب اختصـــــــره زكريا ألانصـــــــاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شـــــــرحه في شـــــــرح البيجرمي على شــ

 القاهرة. ،مطبعة الحلبي .منهج الطالب(

ـــــ ي املغربي (26 ــ ــ ـــــمس الدين ابو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلســ ــ ــ ب مواه م١٤٤٣، ه1012 ،شــ

 ، بيروت، لبنان.املعروف بالحطاب الرعيني، دار الفكر ،خليلالجليل في شرح مختصر 
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ـــــمس الدين  (29 ــ ــــوقيشــ ــ ــ  -، دار إحياء الكتب العربية  حاشــــــــية الدســــــــوقي على الشــــــــرح الكبير ،) ب . ت ( ،الدسـ

 . القاهرة

ـــــافعي (28 ــ ــ ــ ـــــربيني الشـ ــ ــ ــ ـــــمس الدين محمد بن احمد الخطيب الشـ ــ ــ ــ معرفه مغني املحتاج الى  ،م1110، ه1014، شـ

 ، لبنان.، بيروتالكتب العلمية، دار ١ط ،معاني الفاظ املنهاج

دار الحرمين ، املعجم ألاوسط ،طارق بن عوض، وعبد املحسن بن إبراهيم تحقيق: ،م١٤٤٤مام الطبراني،إلا  (21

 ، القاهرة. للطباعة والنشر

 باز ومحمد فؤاد عبد الباقي،: عبد العزيز بن عبد هللا بن تحقيق، م٣٠٣١ لحافظ بن حجر العسقالني،امام إلا  (34

 .لبنان ،دار الكتب العلمية، بيروت ،فتح الباري شرح صحيح البخاري 

ـــــقالني،إلا  (31 ــ ــ شـــــــــرح صـــــــــحيح بفتح الباري : محمد فؤاد عبد الباقى، تحقيق، ت(د. ) مام الحافظ بن حجر العسـ

 ، القاهرة.السلفية الكتب دار  ،البخاري 

مواهب الجليل لشــرح مختصــر ديثه: الشــيخ زكريا عميرات، خطه وخرج آياته وأحا م،١٤٤٤لحطاب العيني،ا (32

 ، لبنان.دار الكتب العلمية، بيروت ،خليل

 https://  quran-m.com موقع إأجاز القرآن والســـنة، ،الحصـــاد الحتمي لإلباحية ،د. عبد الجواد الصـــاوى  (33

  .م٣٠١٤ديسمبر/  /٣فى   ،

 –الفعل الفاضـــــــــــح -هتك العرض -الاغتصـــــــــــاب  جريمة الزنا وجرائم، م111٨ ،الحميد الشــــــــــــواربي د.عبد (30

 منشأه املعارف، إلاسكندرية. ،والدعارة

دار الكتــــب العلميــــة، بيروت، ، ٣طم، ٣٠٠٢، كتــــاب الفقــــه على املــــذاهــــب ألاربعــــةعبــــد الرحمن الجزيري،  (34

 لبنان.

في شرح  مجمع ألانهر  ،)د.ت( عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، املدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي، (36

 ، بيروت، لبنان.دار إحياء التراث العربي ،ملتقى ألابحر

 ، دار هومة، الجزائر.الجرائم الواقعة على نظام ألاسرة ،م٣٠١٢ ،عبد العزيز سعد د. (39

دار التراث للطبع  ،٢ط، مقارنا بالقانون الوضــــعي التشــــريع الجنائي إلاســــالمي ،م١٤٢٢ ،القادر عوده أعبد (38

 .القاهرة والنشر،

، مجلـه كليـة العلوم الجرائم ضــــــــــــد النســــــــــــل في الشــــــــــــريعــة والقـانون  ،م٣٠٠٤، د هللا محمــد الجبوريد. عبـ (31

 جامعة بغداد، العراق.، 24إلاسالمية، العدد 

راســـــــــــات ، دالحوار املتمدن مفهوم الحماية الجنائية في قانون العقوبات بتغير الزمان واملكان، على عطايا (04

 .م٣٠١٢مارس  ٢، فى s.asp < https:// m.ahewar.org إلالكتروني التالى.قع ، منشور متاح على املو قانونيةوأبحاث 

فتح القدير على الهداية، شـــــــــرح شـــــــــرح  : عبد الرازق غالب املهدى،تحقيق ،م٣٠٠٢،مكمال الدين بن الهما (01

 لبنان. بيروت، دار الكتب العلمية،، بداية املبتدي

ــــطفى هر  (02 ــ ــ ــ ــ دار ، ٢ط ،قوبات في ضـــــــــــوء الفقه والقضـــــــــــاءالتعليق على قانون الع ،م١٤٤٤، ةجأ.مجدي مصـ

 .إلاسكندرية ،املطبوعات الجامعية

ــــوكاني اليمنى،إلا  (03 ــ ـــــبابطى، ،م١٤٤٢مام محمد بن على الشــ ــ  ،الحديثدار ، نيل ألاوطار تحقيق: محمد على الصـ

 .مصر
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ـــماعيل  (00 ــ  الجامع املســــــند محمد زهير بن ناصــــــر الناصــــــر،تحقيق:  ،ه١٥٣٣أبو عبد هللا البخاري،محمد بن اسـ

 دار طوق النجاة، بيروت، لبنان.، ١ط، ، املسمى بصحيح البخاري الصحيح املختصر

ـــــار، الجنايات في الشــــــــريعة إلاســــــــالمية ،م1183 – ه1043، محمد رشـــــــــدي محمد إســـــــــماعيل .د (04 ــ ، دار الانصــ

 القاهرة

دار  ،٢ط ،لســـــــان العرب ،ه١٥١٥، بن مكرم بن علي ابو الفضــــــــل جمال الدين بن منظور الانصــــــــاري  محمد (06

 ، لبنان.بيروت ،درصا

 القاهرة. -، دار النهضة العربيةالنظرية العامة للقصد الجنائي ،م١٤٨٨، محمود نجيب حسني د. (09

 .دار النهضة العربية، القاهرة ،، القسم الخاصشرح قانون العقوبات ،م١٤٤١، محمود نجيب حسني د. (08

ـــنى (01 ــ ــ ــ ــ رائم الاعتـــداء على ، القســــــــــــم الخـــاص، جشــــــــــــرح قـــانون العقوبـــات ،ب. ت () ،د. محمود نجيـــب حســـ

 القاهرة. -دار النهضة العربية ، ألاشخاص

 ،قانون العقوبات الخصم القسم الخاص جرائم الاعتداء على الاشخاص ،م١٤٤٢،محمود مصـطفى  د. (44

 إلاسكندرية. ،دار الثقافة

ـــــاذلي  طفىمصــــــــــــــ (41 ــ ــ ــ ــ  ،املكتـــب العربى الحـــديـــث ،الجرائم املـــاســـــــــــــة بـــالشــــــــــــرف والاعتبـــار وآلاداب، م٣٠٠٣،الشــ

 .ندريةإلاسك

 ثم الصالحي شرف الدين أبو النجا،موس ى بن أحمد بن موس ى بن سالم بن عيس ى ابن سالم الحجاوي املقدس ي،  (42

ـــــبكي ،ت (ب. ) ــ ــ ــ ـــــ ى الســـ ــ ــ ــ ، دار املعرفة، بيروت، الاقنـاع في فقـه إلامام أحمد بن حنبل ،تحقيق: عبـد اللطيف محمـد موســـ

 لبنان.

أنوار التنزيل وأسرار ، : محمد عبد الرحمن املرعشليتحقيق ه1018، ناصر الدين محمد الشيرازي البيضاوي  (43

  .لبنان ،دار احياء التراث العربي، بيروت ،١ط ،التأويل

 .القاهرة –، مكتبة وهبة ٤، ط مدخل لدراسة الشريعة إلاسالمية ،٣٠٠٤، د. يوسف القرضاوي  (40

 ،مكتبة وهبة ،٤ط  ،كل زمان ومكان فيشـــريعة إلاســـالم صـــالحة للتطبيق  م،١٤٤٢ د. يوســـف القرضـــاوي  (44

 .القاهرة

ألامراض املنقولة جنســــــــــــيا، والتى  عدوى م، ٣٠١٤/ ٦/  ٦تقرير منظمـة الصــــــــــــــحـة العاملية، منشــــــــــــــور بتاريخ  (46

 .، متاح على املوقع إلالكتروني التالىومن ألامراض املتوطنة بالعالم ،تشكل تهديدا مستمرا للصحة

.https:// www.who.int> 

بالشــــــــــــــراكة مع هيئة ألامم املتحدة للمرأة، وصــــــــــــــندوق ألامم  إلانمائيأجراها برنامج ألامم املتحدة التقارير التي  (49

"عدالة النوع الاجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية بتشـــــــــريع تلك الدول املتحدة للســــــــــكان إلاســــــــــكوا، حول 

 تحدة إلانمائي في الدول العربية، متاح على املوقع إلالكتروني التالى.: برنامج ألامم امل.  يراجع فى ذلك"لجريمة الزنا

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/library/Dem_Gov/gender-justice-law-studyhtml. 

. 

ر نشــو م ،حول وضــع الحقوق الانســان في هذه الدول لألمم املتحدة الســامية  ةرير التي قامت بها املفوضــيالتقا (48

 .العربيةفي الدول إلانمائي املتحدة ألامم موقع برنامج إلالكتروني التالى، على املوقع متاح 

55United Nations. Human Rights. Office of the High Commissioner. "Statement by the United Nations 

http://www.who.int/
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/library/Dem_Gov
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Working Group on discrimination against women in law and in practice. “Adultery as a women's criminal 

offence violates human rights" Geneva 2012. 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews. aspx?NewsID=12672& 

والسياسية اعتمد وعرضه للتوقيع والتصديق والانضمام املدنية  ق الحقو الخاص ب عهد الدوليمن ال 19املادة  (41

/ ٢/ 23فى بــدء النفــاذ ريخ، تــام1166 / ١٣/ 16املؤرخ في ( و ٣١ –)د  2٣بموجــب قرار الجمعيــة العــامــة لألمم املتحــدة

 .يالتال، منشور متاح على املوقع إلالكتروني م1196

     https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx                                                                               

 

ون الدولي لحقوق إلانســـــــان وامليول الجنســـــــية ألامم املتحدة، حقوق الانســــــان، مكتب املفوض الســـــــامي، القان (64

 .يالالكتروني التالوالهوية الجنسانية، منشور متاح على املوقع 

www.ohchrorg.www.unfe.org 

شور ول العربية، منالتقارير التي قامت بها املفوضية السامية لألمم املتحدة حول وضع حقوق الانسان في الد (61

 .يالتال متاح على املوقع إلالكتروني

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/library/Dem_Gov/gender-justice-and-the-

law-study.html. . 

 راجع ألاجنبيةثانيا: امل

62) France  code  penal- Deuxieme   Edition ،  1987،  Paris.     

63) Spitz ( Christian ) , questions d'adolescents , 1994  ، France , Edition Odile Jacob.  

64) Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit commis sur la personne " .d'autrui 

par violence , contrainte menace ou surprise est un viol " ( art 23n222C.P.F ). 
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LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC  

FACE AUX NOUVEAUX DEFIS DU CYBERSPACE. 

Dr. Meryem QORCHI / Enseignante Chercheure en droit public à l’Université Hassan 

1er Settat – /Maroc. 

Resumé: 

Ce qui caractérise le Droit International Public c’est évidemment son côté adaptatif à son 

environnement. Depuis l’accentuation des effets de la mondialisation et l’ouverture des frontières le 

DIP s’est retrouvé devant un contexte sans égal. Un contexte caractérisé par la virtualité où tous les 

repères classiques devraient être revus. 

Ainsi, les spécialistes en DIP se sont retrouvés devant un nouvel espace, appelé cyberspace et se sont 

posés les questions utiles pour aller de l’avant dans le domaine juridique international, pour tout 

simplement ne pas être dans un vide législatif. 

Pour cela, ils se sont concentrés d’abord sur la compréhension de la nature de cet espace pour ensuite 

proposer la norme législative adéquate. 

Mots clés : mondialisation, cyberspace, droit international public, internet. 
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INTRODUCTION : 

La mondialisation tend à créer un monde ou une société unique au sein de 

laquelle les ordres juridiques internes et le droit international s’interpénètrent 

tellement que, aux dires de certains auteurs, on évolue vers une « société (plus) 

universelle »1. 

Outre ces évolutions qui transcendent ou traversent le territoire étatique, les   

nouvelles techniques de communication et d’information (NTIC), notamment 

Internet, ont créé des espaces nouveaux, inédits, des espaces virtuels ou le 

cyberespace.  Dans ce nouvel espace il est devenu possible d’accéder à des 

services de toutes sortes de manière instantanée et sans contraintes géographiques, 

des utilisateurs du monde entier peuvent être connectés, réaliser des actions, 

conclure des accords, partager des données, effectuer des achats et des ventes à 

l’échelle planétaire en un rien de temps… 

Les NTIC participent ainsi, grâce à la généralisation de l’Internet, à la 

formation d’une société de l’information et de l’interactivité, et d’un espace public 

mondial virtuel de communication, de coopération, et d’échanges2. 

Cette virtualité spatiale introduit évidemment des complications nouvelles 

sur le plan juridique, dans la mesure où le lien de rattachement à un territoire 

étatique et donc à un système juridique particulier devient problématique, et où 

les auteurs par exemple d’actions illicites ou criminelles sont devenus 

difficilement identifiables, voire carrément non identifiables. Sans parler de la 

question lancinante de la protection de la vie privée, et de la sécurité des données 

à caractère personnel...     

D’où la question : Quel droit peut-il s’appliquer dans un espace qui ignore 

les territoires et les frontières ?  Loin d’un monde de non droit ou de vide 

                                                           
1 KOLB Robert : « Mondialisation et droit international », in : Relations internationales, vol : 123, n°3, 2005, p. 70. 
2 PIOMBINI Guglielmo :« Qui a peur de la mondialisation ? Les Etats et non les marchés, sont les véritables 
ennemis des communautés traditionnelles », disponible sur : http://libertariens.chez-alice.fr/global.htm 

http://libertariens.chez-alice.fr/global.htm
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juridique, des spécialistes, dits « cyber-internationalistes »1, parlent d’une branche 

autonome de droit, d’un droit « cybernétique »2 qui consisterait dans des règles 

nouvelles, et des mécanismes nouveaux d’application du droit adaptés aux 

caractéristiques du cyberspace. 

Pour répondre à ces questions il sera judicieux de souligner que l’expansion 

croissante du réseau Internet et de ses services pose deux problèmes : le décalage 

entre le niveau d’évolution de la règle de droit et celui du progrès technique d’une 

part, et le degré de cohérence des règles normatives à caractère contraignant, 

d’autre part. Le premier problème est presque impossible à résoudre car le droit 

ne saurait anticiper l’évolution du progrès technique par rapport auquel il serait 

toujours en retard. S’agissant du deuxième problème, la question est de savoir s’il 

faut traiter Internet comme une composante distincte et autonome par rapport aux 

médias, relevant d’une logique propre.  

Internet crée en effet un espace nouveau, virtuel, dit cyberespace, qui met 

le droit international devant deux problématiques majeures : celle d’abord de la 

nature des normes à mettre en place dans un espace immatériel et sans frontières 

(I) ; celle ensuite de la mise en œuvre ou de l’applicabilité de telles normes et des 

difficultés inédites que cela comporte (II). 

I - La normativité dans le cyberespace : 

Au début, Internet était considéré comme un phénomène transnational privé 

échappant à toute réglementation étatique ou interétatique. Ainsi il se distinguait 

par une autorégulation privée et développait de formes nouvelles de règles 

regroupant secteurs privés et publics (A).  

Mais en fait les Etats ne sont pas restés indifférents à ce nouvel outil de 

communication et d’information, au contraire. Ils ont bien cherché à le contrôler 

                                                           
1 LAGRANCE Philippe : « Internet et l’évolution normative du droit international : d’un droit international 
applicable à l’internet à un droit international du cyberspace ? » in, Internet et le droit international, colloque de 
Rouen. Paris, Pédone, 2014,p. 78. 
2Ibid. 
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et l’utiliser dans leur intérêt propre.  Sur le plan interne, chaque Etat a mis en place 

plus ou moins des règles juridiques pour régir les activités du cyberespace, mais 

celles-ci ignorant les frontières, les règles nationales se sont révélées d’application 

limitée ou difficile.     

D’où la nécessité qui s’est faite de plus ressentir d’une règlementation 

internationale, qui prendrait bien en compte les spécificités du cyberespace, qu’il 

s’agisse de sa nature propre ou de la nature des activités qui s’y déroulent. A ce 

niveau deux points de vue s’affrontent : celui des « non-exceptionnalistes » qui 

veut lui appliquer les règles du droit international en vigueur, et celui « des 

exceptionnalistes » qui préconise un droit spécial pour le cyberespace (B). 

A - Diversité des sources 

Dans l’espace virtuel le droit s’élabore dans des réseaux mettant aux prises 

des acteurs divers. D’où une diversité de sources, qu’elle ressorte aux acteurs ou 

à leurs activités.    

1) Diversité d’ordre vertical : 

En 2012, lors de la conférence de l’Union Internationale des 

Télécommunications (UIT), une question a été soulevée et qui a opposé les Etats, 

celle de la révision du Règlement sur les télécommunications internationales et de 

son applicabilité à l’internet1.  

Certains Etats, tels que la Chine et la Russie, ont défendu l’extension des 

compétences de l’UIT au domaine de l’Internet, et insisté pour que le Règlement 

révisé consacre le droit souverain de chaque Etat de réglementer internet sur son 

territoire2. 

                                                           
1 ACHILLEAS Philippe : « Guerre froide numérique. Autour de la révision du Règlement des télécommunications 
internationales », RGDIP, 2013 /2, p. 300 et s. 
2 Idem, p. 317. 
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En revanche les Etats libéraux ont eu un avis contraire et se sont opposés à tout 

contrôle étatique sur Internet préférant laisser celui-ci s’autoréguler tout seul en 

dehors de la tutelle des pouvoirs publics. 

Ainsi, et comme le souligne le Professeur F. Latty 1, les sources formelles du 

droit international n’ont pas été mobilisée pour régir de manière immédiate les 

relations électroniques transnationales mais de manière plus ponctuelle afin d’agir 

sur le phénomène. 

Les règles de droit international public portant sur l’Internet proviennent 

essentiellement des traités internationaux dans un objectif d’harmonisation des 

législations nationales. Les plus importantes d’entre elles sont celles adoptées au 

sein du Conseil de l’Europe, telles que celles sur la protection des personnes à 

l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel en 1981, ou la 

Convention relative à la criminalité dans le cyberspace de 2001, et le protocole 

additionnel de 2003 relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe 

commis par le biais de systèmes informatiques. 

D’autres règles conventionnelles sont aussi applicables à Internet comme celles 

relatives à la propriété intellectuelle ou le commerce international2. 

Par ailleurs, des accords bilatéraux ont été conclus en matière de transmission 

des données dans le cadre de la lutte antiterroriste comme l’Accord entre l’UE et 

l’Amérique sur les flux transfrontières de données, ou de la lutte contre les 

« paradis numériques ». 

Au niveau national, le droit commun est appliqué à Internet. Plusieurs Etats ont 

adopté des textes juridiques relatifs aux communications électroniques, soit en 

ajustant le droit existant au contexte de l’Internet, soit en créant de nouvelles 

normes. Le secteur privé a joué un rôle de premier plan à cet égard en incitant les 

                                                           
1 LATTY Franck : « La diversité des sources du droit de l’internet », in : SFDI, Colloque de Rouen, internet et le 
droit international,  Paris, Pédone, 2014, p. 53. 
2 C’est le cas de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. 
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pouvoirs publics à adapter le droit au contexte d’Internet, pour protéger, par 

exemple, le consommateur dans la vente à distance. 

Toutefois, d’autres facteurs conduisent à déprécier1 le droit national. En effet, 

les acteurs privés préfèrent dans certains cas recourir aux normes internationales 

(conventions, traités, directives de l’UE) et les transposer au niveau national. Il y 

a aussi la lourdeur de la machine normative qui peine à rattraper la rapidité des 

avancées technologiques et de ses pratiques. Il y a enfin une forme 

d’« impréparation »2 des systèmes juridiques nationaux aux nouvelles réalités du 

monde du cyberespace.  

Certes, on peut localiser les serveurs, les fournisseurs et les utilisateurs du 

réseau, mais la solution la plus efficace est celle qui porte que la mobilisation de 

l’ensemble des Etats pour un instrument juridique à portée internationale. Raison 

pour laquelle d’autres sources hors du commun officiel ont fait surface. 

2) Diversité d’ordre horizontal : 

Comme nous venons de le voir, les sources d’ordre vertical ou public restent 

timides en matière d’Internet. Certes, les lois nationales sont plus actives que les 

règles internationales, mais elles sont loin de répondre aux multiples défis de 

réglementation du cyberespace 

Aussi d’autres sources de règles viennent pallier ce déficit juridique 

caractéristique du cybermonde. Il s’agit des sources privées que le Professeur 

Latty qualifie de « pseudo-formelles » du fait qu’elles ne font pas partie de la 

nomenclature des sources normatives. 

La lex mercatoria par exemple prouve que des normes peuvent provenir de 

sources privées, tels que les contrats, les usages, les principes généraux de droit, 

la jurisprudence arbitrale, etc. 

                                                           
., p. 56.op. citFranck :  TTYLA 1 

 Ibid. 2 
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De même, dans le cyberespace on assiste à une prolifération de règles et de 

normes sans tutelle publique.  Au point que le Professeur Delmas-Marty estime 

qu’« Internet, par sa nature même, serait voué à l’autorégulation »1. C’est le 

monde de la lex electronica2.  

A ce propos on peut citer l’exemple de ce qui a été appelé une « Nétiquette »3 

(règles d’étiquette entre internautes), c’est-à-dire un ensemble de principes de 

courtoisie et de bonne conduite issus de « générations spontanées d’usages forgés 

par les utilisateurs eux-mêmes au fil de leur pratique »4  et codifiés, selon les 

domaines, sous forme d’une charte de bonne conduite ou d’usages.  

La lex electronica a commencé à prendre corps d’abord dans le domaine des 

licences libres. C’est le cas du contrat d’une autorisation de partage d’une création 

et la possibilité de la rediffuser mondialement pour s’apparenter à un usage de 

l’Internet. 

Ainsi, une « Nétiquette »5 se développe composée d’un ensemble de règles de 

comportement applicables aux acteurs du réseau. Il s’agit en fait d’un ensemble 

de principes de courtoisie et de bonne conduite qui fait naître des « générations 

spontanées d’usages forgés par les utilisateurs eux-mêmes au fil de leur 

pratique »6 codifiés, selon les domaines, sous forme d’une charte de bonne 

conduite ou d’usagers.  

C’est le cas aussi, sur le plan institutionnel, de l’ICANN, organisme à but non 

lucratif incarnant une forme de régulation privée d’Internet. C’est lui qui est à 

                                                           
1 DELMAS-MARTY Mireille: « Le pluralisme ordonné et les interactions entre ensembles juridiques », in : Les 
forces imaginantes du droit (Tome II), Seuil, 2006, p.26. 
2 TRUDEL Pierre : « La Lex electronica », in : Morand CH. A .(dir.), Le droit saisi par la mondialisation, Bruxelles, 
Bruylant, 2001, p. 254. 
3 Fait référence à une règle informelle définissant une charte de bonne conduite sur Internet. 
4 FAUCHOUX Vincent et DEPREZ Pierre : Le droit de l’internet : Lois, contrat et usages, Paris, Litec/Lexis Nexis, 
2009, p.6. 
5 Fait référence à une règle informelle définissant une charte de bonne conduite sur Internet. 
6 FAUCHOUX Vincent et DEPREZ Pierre : Le droit de l’internet : Lois, contrat et usages, Paris, Litec/Lexis Nexis, 2009, 
p.6. 
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l’origine des règles en matière d’attribution des noms de domaine et qui 

constituent le cadre normatif d’Internet au niveau mondial. 

Il y a enfin le cas de Facebook, Twitter, Google, Instagram, etc … qui 

constituent un véritable pouvoir normatif transnational du fait de l’acceptation 

volontaire des internautes de leurs conditions techniques et d’utilisation. Le 

professeur LATTY se demande à ce propos si on ne peut pas parler d’une lex 

facebook ou d’une lex twitter ?1 

Cette production normative d’ordre privé se retrouve et s’accentue aussi dans 

le cadre national : exemple en France de la Fédération du e-commerce et de la 

vente à distance (FEVAD) qui a mis en œuvre des normes de prévention des 

risques et d’information des consommateurs.  

Le cyberspace constituerait ainsi un « laboratoire juridique, expérimentant des 

solutions pré-juridiques qui seraient ensuite consacrées, avec un effet retard, par 

les sources officielles »2. 

Cette diversité de normes non encore stabilisées ressemble à ce que les 

internationalistes appellent soft law. Pour P. Weil, c’est un non-droit du fait que 

ses règlent ne franchissent pas le « seuil de normativité »3.  A. Pellet estime en 

revanche qu’entre le droit obligatoire et le non-droit existe un dégradé normatif4. 

On peut dire que les normes de soft law portant sur Internet telle que la 

Déclaration du G8 de Deauville en 2011 qui contient un certain nombre de 

principes fondamentaux tels que la liberté, le respect de la vie privée, la cyber-

sécurité, la protection contre la criminalité, etc., qui pourraient donner naissance 

à des règles coutumières de droit international.  

                                                           
1 LATTY Franck : op. cit., p. 60. 
2 OST François et VAN DE KERCHOVE Michel : « De la pyramide au réseau ? : Pour une théorie dialectique du 
droit », in : Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2002, p. 121. 
3 WEIL Prosper : « Vers une normativité relative en droit international ?», RGDIP, 1982, n°1, p. 13 et s. 
4 PELLET Alain : « Le bon droit et l’ivraie – plaidoyer pour l’ivraie ». in : Le Droit des Peuples à Disposer d’eux-
mêmes : méthodes d’analyse du droit international. Mélanges offerts à Charles Chaumont, Paris, Pédone, 1984, 
p. 488 et s. 
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La question des sources de droit d’Internet semble bouleverser les théories 

traditionnelles. Peut-on parler à cet égard aujourd’hui d’une crise de la théorie des 

sources ou de son nécessaire renouvellement ? 

B -Spécificité de l’objet 

Le terme cyberspace désigne « un espace virtuel contenu par les ordinateurs ou 

entre eux dans le cas de mise en réseau »1. Internet peut être défini comme étant 

« le réseau informatique mondial qui permet de rendre des services accessibles au 

public ». Les principaux services sont World Wide Web qui correspond aux sites, 

et le courrier électronique qui permet d’envoyer des messages à caractère privé, 

comparable au courrier postal. D’autres services sont aussi utilisés pour les 

échanges de fichiers (systèmes de partage de fichiers poste à poste ou peer-to-

peer)2.  

De ces définitions il ressort trois caractéristiques de l’objet : un réseau mondial, 

une technologie informatique, et une réalisation de services. Ce qui confronte les 

juristes à une problématique à deux dimensions : un espace transnational et 

mondialisé, un espace virtuel.  

1) Spécificité des activités du cyberespace : 

Le cyberspace comprend une dimension transnationale via Internet. Le droit 

international est appelé à le réguler aussi bien dans sa dimension physique que 

virtuelle3. La dimension physique et matérielle se compose des infrastructures, ou 

de l’ensemble des interfaces permettant l’interaction avec le cyberspace.  

Le droit international tel qu’il existe est parfaitement transposable dans cette 

partie du cyberspace4. Les machines informatiques et les structures physiques 

                                                           
, Paris, Hermes Science Publications, 2011, p. 14.Cyberspace et acteurs du cyberconflitDaniel :  VENTRE 1 

. LJDG, Cours, 2012. p. 1.européen: droit français et  Droit de l’internetCéline :  RENARD-CASTETS 2 
, p. 41.op.cit.:  Daniel VENTRE 3 

p. 67.op. cit., :  LAGRANCE Philippe 4 
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peuvent être rattachée à des sujets de droit international ou à des activités régies 

par ce droit. 

Le trafic internet en effet transite par plusieurs infrastructures de 

télécommunication. Il peut s’agir d’un réseau filaire : téléphone, câble à fibre 

optique, réseau électrique. Il peut aussi s’agir d’un réseau hertzien : internet par 

satellite, « 3G », « 4G », « Wi-Fi » etc. Quelles que soit la nature de ces 

infrastructures, elles sont justiciables toutes d’éléments préexistants du droit 

international. 

Il y a d’abord le droit international des télécommunications. Dans ce cadre, 

c’est l’Union Internationale des Télécommunications (UIT)1 qui coordonne les 

télécommunications internationales en élaborant des règles régissant les relations 

entre les opérateurs nationaux, la gestion du spectre des fréquences 

radioélectriques et des orbites de satellites. 

Il y a ensuite, depuis 1998, l’OMC qui a commencé à prendre part au régime 

des télécommunications internationales en adoptant un accord sur les 

télécommunications de base (ATB) qui constitue le cadre pour établir les règles 

générales du marché en ce domaine2. 

En troisième lieu il y a le droit international de la mer applicable pour les 

questions portant sur la protection des câbles sous-marins et de la réglementation 

de la pose de ces derniers : la Convention de Paris du 14 mars 1884, les 

Conventions de Genève de 1958 sur la haute mer et le plateau continental, et la 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. 

Le droit de l’espace extra-atmosphérique est également applicable ici s’agissant  

notamment de l’encadrement des liaisons satellitaire : le Traité du 19 décembre 

1966 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et 

d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique y compris la lune et les autres corps 

                                                           
 2015/fr-PLEN-CONF-http://www.itu.int/pub/S Consulter : 1 

incipal la libéralisation du commerce des services de télécommunication.Cet accord a pour objectif pr 2 

http://www.itu.int/pub/S-CONF-PLEN-2015/fr
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célestes1 ; la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages 

causés par des objets spatiaux2 adoptée en 1971 ; la Convention sur 

l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, datée de 

1974  

L’ensemble de ces textes proclame l’utilisation pacifique de l’espace, la 

responsabilité des Etats de lancement causant un dommage, la non interférence 

avec les activités des autres Etats, l’interdiction des débris par explosion en orbite, 

la protection des activités spatiales et l’interdiction du brouillage. 

Il y a en quatrième lieu toutes les obligations internationales liées à la 

souveraineté territoriale, notamment celles relatives à la vigilance qui engagera la 

responsabilité de l’Etat ayant commis un dommage à l’une des infrastructures du 

cyberespace ou ayant porté atteinte aux droits des autres Etats en la matière.  

Il y a lieu de préciser que toutes ces infrastructures se trouvent sur le territoire 

d’un Etat, et qu’elles sont protégées par l’article 2, prg. 4 de la Charte des Nations 

Unies3 et les règles applicables en cas de conflit armé interdisant l’atteinte aux 

installations civiles. 

Cinquièmement enfin, il y a le droit international de l’enivrement qui pourra 

être mis à contribution afin de limiter les effets des dégagements de chaleur des 

serveurs racines, et surtout des grandes quantités de gaz carbonique produites par 

le transit des données entre les différents serveurs. 

Concernant la dimension virtuelle du cyberespace, relative à l’information, le 

droit international est appelé à s’adapter, soit en appliquant les normes 

traditionnelles au moyen d’un raisonnement par analogie4, soit en adoptant des 

normes nouvelles.  

                                                           
1 Annexe de la Résolution 2222 (XXI) de l’Assemblé Générale des NU, du 09 décembre 0911. 
2Annexe de la Résolution 3231 (XXIX) de l’Assemblé Générale du 02 novembre 0974.  
3 Le prg. 4 de cet article stipule que : « Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations 
internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou 
l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ».   
4 LAGRANCE Philippe : op. cit., p. 69. 
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D’abord, dans le domaine de l’utilisation commerciale du cyberspace, c’est le 

droit international économique qui est applicable, avec certaines adaptations. Il 

s’agit essentiellement du commerce électronique comme le fait la loi type de la 

Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 

« CNUDCI ».  

Ensuite, en matière de propriété intellectuelle, on peut se baser sur les normes 

préexistantes notamment sur les questions relatives à la protection des 

consommateurs, la protection des œuvres originales des auteurs, les questions 

faisant référence à la responsabilité des fournisseurs d’accès à Internet ou à la 

formation des contrats électroniques, la signature électronique et la certification. 

Concernant la protection des droits de l’homme, en troisième lieu, 

particulièrement les droits de l’internaute, une application par analogie s’impose1 

selon une interprétation dynamique des textes opérée par certaines juridictions 

internationales. Cependant, on a passé de droit à la liberté d’expression et de 

communication au contenu des informations véhiculés par Internet. 

L’article 19 du Pacte de New York relatif aux droits civils et politiques2 garantit 

la liberté d’expression, quelle que soit la nature du média utilisé. L’article dispose 

:  

« 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. 2. Toute personne a droit à la 

liberté d’expression […] sous forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par 

tout moyen de son choix ». La Convention Européenne des Droits de l’Homme3 

ajoute dans son article 10 : « […] ce droit [la liberté d’expression] comprend la 

liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou 

des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans 

considération de frontières […] ». 

                                                           
1 Idem., p. 70. 
2 Disponible sur : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19660262/201608310000/0.103.2.pdf 
3 http://www.echr.coe.int/documents/convention_fra.pdf  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19660262/201608310000/0.103.2.pdf
http://www.echr.coe.int/documents/convention_fra.pdf
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Ce même raisonnement « d’analogie » a été aussi utilisé pour garantir la 

protection de la vie privée. Les fondements de ce droit remontent aux articles 17 

du Pacte de NY : 

 « 1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, 

sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son 

honneur et à sa réputation. 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre 

de telles immixtions ou de telles atteintes » ; et 8 de la CEDH « 1. Toute personne 

a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans 

l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et 

qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à 

la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la 

défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la 

santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 

C’est deux articles constituent un champ large d’application. Ils ont été 

invoqués pour poser que toute donnée transmise par Internet ou accessible par cet 

outil relève de la vie privée de l’individu, sauf si elle est volontairement destinée 

à un accès public.  

L’outil informatique concernant le traitement automatisé des données à 

caractère personnel et la capacité de flux transfrontières présentent une menace 

sur la protection de la vie privée ce qui a conduit à l’adoption des normes plus 

adaptées à de telles situations, comme on l’a vu au chapitre précèdent.  

2) Spécificité de la nature du cyberspace : 

Dans les débats politiques et juridiques sur le contrôle des activités du 

cyberspace certains auteurs avancent l’idée d’un recours aux principes de lege 

ferenda. 
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En effet, selon le Professeur Ph. Lagrance, le droit international de l’Internet 

qui émerge peut-être bien qualifié de lege ferenda1, signifiant « loi qu’on 

souhaiterait avoir adoptée »2. Elle comprend un nombre de principes identifiés 

par certaines institutions internationales, des entreprises privées et des groupes de 

société civile. Le Groupe de Travail sur la Gouvernance de l’Internet estime que 

ces principes devraient être « propres à modeler l’évolution et l’utilisation de 

l’internet »3. 

Cinq principes de droit de l’Internet ont ainsi été définis par le Secrétariat 

Général de l’UIT : libre accès aux communications ; protection de la population 

dans le cyberspace ; non hébergement d’activités terroristes et/ou criminelles ; 

non engagement de cyberattaques et collaboration entre les Etats.  

Le Conseil de l’Europe, pour sa part, a décliné dix principes de la gouvernance 

de l’Internet, principalement : la protection des droits de l’Homme dans le 

cyberespace, une gouvernance multi-acteurs,  la responsabilité des Etats pour 

empêcher et limiter les dommages transnationaux4. 

Par ailleurs, lors des rencontres mondiales des logiciels en 2009 sur la neutralité 

du net, quatre autres principes ont été mis en avant : transmission des données par 

les opérateurs sans en examiner le contenu ; transmission des données sans prise 

en compte de la source ou de la destination des données ; transmission des 

données sans privilégier un protocole de communication ; transmission des 

données sans en altérer le contenu. 

Bien évidemment ces principes varient selon les auteurs qui les proclament, et 

leurs intérêts. Pour l’UIT c’est la défense de son pré carré qui prime ; pour le 

                                                           
1 LAGRANCE Philippe : op. cit., p. 74. 
2 Consulter : 
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/juridi/indexfra.html?lang=fra&lettr=indx_catlog_d&pag
e=9zA_n5UBXWE8.html  
3 Rapport du Groupe de travail sur la gouvernance de l’Internet, juin 2111. Disponible sur : 
http://www.itu.int/net/wsis/wgig/docs/wgig-report-fr.pdf  
4 Déclaration du Comité des Ministres sur des principes de la gouvernance de l’internet de 2011 : 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2016)1&Language=lanFrench&Ver=original&Site=COE&Back
ColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383&direct=true  

http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/juridi/indexfra.html?lang=fra&lettr=indx_catlog_d&page=9zA_n5UBXWE8.html
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/juridi/indexfra.html?lang=fra&lettr=indx_catlog_d&page=9zA_n5UBXWE8.html
http://www.itu.int/net/wsis/wgig/docs/wgig-report-fr.pdf
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2016)1&Language=lanFrench&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383&direct=true
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2016)1&Language=lanFrench&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383&direct=true
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Conseil de l’Europe c’est la protection des Droits de l’Homme ; alors que pour 

les défenseurs des logiciels libres, c’est l’esprit libertaire qui l’emporte.  

Ph. Lagrance propose, lui, de ramener tous ces principes à six grands principes 

communs1. 

Les deux premiers principes, la liberté et la protection de la vie privée, relèvent 

du droit international des droits de l’homme et ne nécessitent pas l’adoption des 

règles spécifiques. Ils peuvent être appliqués par analogie. 

Le troisième principe porte sur la coopération interétatique qui doit être très 

étroite et forte, comme par exemple sur la fraude sur internet. La Convention de 

2001 relative à la cybercriminalité souligne, dans le point 7 de son préambule, que 

« […] Estimant qu’une lutte bien menée contre la cybercriminalité requiert une 

coopération internationale en matière pénale accrue, rapide et efficace »2. 

Le quatrième principe est l’égalité d’accès de tous les pays aux techniques de 

l’information, de la transmission des connaissances et de la communication, pour 

un but de développement. Selon Lagrance ce principe ne présente pas de difficulté 

particulière qui obligerait d’en faire une norme spécifique au cyberespace3. 

Le cinquième principe porte sur la coopération de la société civile. En prenant 

en compte les intérêts de la société civile et des entreprises, il peut constituer un 

véritable principe du droit de l’Internet. 

Enfin, le sixième principe concerne la neutralité de l’Internet. Il peut 

rejoindre le principe de liberté. Ce principe garantit l’égalité de traitement de tous 

les flux de données sur Internet en excluant toute discrimination à l’égard de la 

source, de la destination et du contenu de l’information transmise. Il garantit que 

les flux d’information ne soient ni bloqués, ni favorisés par les opérateurs de 

télécommunication. 

                                                           
1 LAGRANCE Philippe : op. cit., p. 75. 
2 Convention sur la cybercriminalité, Budapest, 2001. Disponible sur : https://rm.coe.int/168008156d 
3 LAGRANCE Philippe : op. cit., p. 76. 

https://rm.coe.int/168008156d
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II - L’application de la règle de droit dans le cyberespace : 

 L’application de la règle de droit qui est une évidence dans les autres 

espaces nationaux et internationaux et malgré les difficultés apportées sur ce plan 

par la mondialisation, se heurte à des défis tout autres dans le cyberespace où 

toutes les notions juridiques de base se trouvent bouleversées.   

Nous avons choisi, pour en rendre compte, l’exemple du droit des conflits 

armés dans ce qui est de plus en plus connu et appelé désormais les cyberattaques 

ou la cyberguerre (A).  

Devant ces défis inédits qui menacent d’un vide juridique, nous nous 

interrogerons sur le rôle de la coopération interétatique et ses mécanismes pour y 

faire face (B).  

A - Les défis d’application de la règle de droit dans le cyberespace : le 

cas de la cyberattaque et de la cyberguerre  

A priori, en vertu du droit international public existant, comme on l’a vu 

précédemment, tout Etat est responsable de tout ce qui relève des aspects matériels 

du cyberespace, infrastructures ou opérations, rattachés à son territoire. Il doit 

donc veiller à ce que l’usage en soit pacifique et prévenir toute utilisation 

malveillante à l’égard des autres Etats des moyens cybernétiques se trouvant sous 

son contrôle.   

Rappelons-le, le cyberspace fait référence à un espace caractérisé par sa 

virtualité. Un espace sur lequel des échanges et des opérations s’effectuent tout 

au long de la journée. Un espace qui rassemble des acteurs du monde entier et de 

différentes nationalités.  

La difficulté se présente quand, en cas de cyberattaque, il s’agit de déterminer 

l’Etat responsable, et si la cyberattaque commise peut être qualifiée d’agression 

au sens du droit des conflits armés existant. D’autre part, en cas de 



 

 

 Democratic Arab Center 

For Strategic, Political & Economic Studies                       

 في القوانين الوضعية
ً
 الفقه الجنائي مقارنا

 

- 
170 

- 

« cyberguerre », comment localiser les belligérants, et les distinguer des non-

belligérants pour leur appliquer le droit humanitaire en vigueur ?   

1) Le droit des conflits armés et la cyberattaque : 

En droit international des conflits armés, l’attaque est définie comme étant « un 

acte de violence commis contre l’adversaire, dans un but tant offensif que défensif 

et quel que soit le territoire sur lequel il se déroule »1.  

L’article 49 du Protocole additionnel 1 (1977) aux conventions de Genève de 

1949 définit également l’attaque comme « un acte de violence ». Cette définition 

n’exclut donc pas a priori le cyberspace2. 

La question est de savoir si une cyberattaque commise en dehors d’un conflit 

armé est considérée comme un recours à la force interdit par le droit international ? 

Si on peut assimiler une cyberattaque à un recours à la force ? 

Le Manuel de Tallinn 3 définit la cyberattaque comme étant « une opération 

cybernétique à caractère offensif ou défensif dont on peut raisonnablement 

attendre qu’elle cause des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes, 

des dommages ou des destructions de biens »4.  

Si on se réfère à l’arrêt de la CIJ dans l’affaire des armes nucléaires5, l’attaque 

armée est indépe 

ndante du type d’arme employé. En conséquence, les cyberattaques font partie 

de la catégorie des attaques armées dès lors qu’elles causent des dommages6. 

                                                           
1 VERRI Pietro : Dictionnaire du droit international des conflits armés, Genève CICR, 1988, p. 25 – 26. 
2 BIAD Abdelwahab : « Cyberspace et Lex specialis : évolution ou révolution ? », in : Colloque de Rouen, Internet 
et le Droit International, Paris, Pédone, 2014. p. 256. 
3 SCHMITT Michael N. (General editor) : Tallinn Manual on the International Law Applicable To Cyber warefare, 
Cambridge University Press, 2013. 
4 Idem., Règle 30, p. 106.  
5 Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 0991. 
6 BIAD Abdelwahab : op. cit., p. 257. 
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Par ailleurs, pour justifier l’existence d’un recours à la force, la CIJ dans 

l’affaire du Nicaragua a mis en avant les critères de dimension et d’effets. Le 

Manuel de Tallinn en fait de même dans ses règles 11 et 13 : « les experts ont 

retenu (…) les critères de dimension et d’effets pour déterminer le seuil 

permettant de qualifier une action hostile dans le cyberspace, de recours à la 

force »1.   

Ainsi une cyberattaque qui interfère avec le système de conduite d’un engin et 

cause un accident meurtrier pour les passagers, ou celle contre une usine de 

produits chimiques libérant des substances toxique tuant des personnes, peuvent 

être considérées selon cette définition comme une attaque s’apparentant à un 

recours à la force.    

On peut multiplier les exemples, mais la difficulté est qu’une cyberattaque ne 

cause pas toujours des pertes matérielles et/ou humaines. Elle peut consister tout 

simplement dans « des actions multiformes, telles que voler, pirater, infecter des 

données (…) neutraliser »2.  

Par conséquent, on est en face d’une attaque seulement quand celle-ci atteint 

« le niveau d’intensité d’une agression armée »3.  Mais les experts du Manuel de 

Tallinn n’ont pas précisé ce seuil et le consensus n’a porté que sur les effets ou 

les conséquences subies4. 

L’autre problématique d’une cyberattaque est celle de la localisation de son 

auteur : Comment tracer l’origine de l’attaque ? Comment pour engager la 

responsabilité d’un Etat prouver l’existence d’un lien entre celui-ci et l’auteur de 

la cyberattaque ? 

                                                           
1 Manuel de Tallinn, règles 11 et 13 p. 47 : «  the experts agreed therefore, than any cyberoperation which rises 
ti the level of an ‘ armed attack’ in terms of scale and effects (…) and which is conducted by or other attributable 
to a State, qualifies as a use of force ». 
2 BIAD Abdelwahab : op. cit., p. 257. 
3 BARAT-GINIES Oriane : op. cit., p. 209. 
4 Ibid.   
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 Le principe de droit coutumier selon lequel tout Etat est dans l’obligation 

« de ne pas laisser son territoire servir aux fins d’actes contraires aux droits des 

autres Etats »1, se trouve ici en porte-à-faux car dans l’espace virtuel il n’y a pas 

de géographie, et partant pas de territoire.   

 Et à supposer que l’origine de la cyberattaque ait pu bien être été localisée 

sur le territoire d’un Etat déterminé comment établir que c’est ce dernier qui est 

l’auteur de la cyberattaque et non un acteur privé ? Et même si c’est un acteur 

privé encore faut-il prouver l’existence d’un lien entre l’auteur de l’attaque et 

l’Etat incriminé.  

Les experts du Manuel de Tallinn ont bien souligné qu’une cyberattaque peut 

être parfaitement menée par des hackers agissant pour leur propre compte. Et ils 

ont ajouté que de simples encouragements en faveur de hackers pour lancer une 

cyberattaque ne peuvent équivaloir au seuil (lequel ?) à partir duquel la 

responsabilité d’un Etat peut être engagée2.  

De ce qui précède il est clair que les cyberattaques posent des difficultés 

juridiques énormes et méritent encore plus de réflexion, notamment quand il s’agit 

de déterminer la responsabilité de l’Etat dans ces attaques.  

2) Le droit des conflits armés et la cyberguerre : 

Le droit des conflits armés distingue entre les combattants et les non 

combattants, car chacune de ces deux catégories obéît à un statut propre quand il 

s’agit d’appliquer le droit international humanitaire (jus in bello).  Peut-on faire 

la même distinction à propos des cyberguerres ? Peut-on parler d’un statut de 

«cybercombattant »3 ? 

                                                           
1 Affaire de détroit de Corfou, arrêt du 9 avril 1949, Rec. 1949, p. 22.  
2 Manuel de Tallinn,  règle 6. 
3 BIAD Abdelwahab : op. cit., p. 260. 
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La distinction entre personnes civiles et personnes militaires, entre combattants 

et non combattants dans un conflit cybernétique est pratiquement impossible. 

D’abord, parce que il n’y a pas de territoire physique permettant une identification 

concrète par les aspects vestimentaires ou le port ouvert d’arme1. Deuxièmement, 

les armées peuvent recourir pour raisons financières ou autres à des hackers ou 

des civils pour monter une cyberopération.    

Or   les personnes civiles jouissent de la protection des accords de Genève à 

moins qu’elles « participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette 

participation »2 . Autrement dit, un informaticien civil ou un groupe de hackers 

peuvent être attaqués sous prétexte qu’ils participent directement aux hostilités, 

mais alors dans ce cas que signifie « participation directe » dans une 

cyberguerre ?3 

B - Le droit cybernétique : 

Vu les problèmes inédits que pose l’application du droit international 

traditionnel aux rapports et activités propres au cyberspace on s’est interrogé  s’il 

n’y a pas lieu de concevoir un droit spécifique et nouveau pour cet espace virtuel 

qui ignore pour une très large part la frontière, le territoire, et la géographie.   

Le Manuel de Tallinn en matière de guerre cybernétique est un pas dans ce 

sens, mais il s’agit d’un effort d’adaptation du droit existant avec toutes les 

complications que cela comporte. Aussi émerge un autre courant qui plaide pour 

un droit autonome propre au cyberspace, un droit cybernétique. 

                                                           
1 Article 44, Protocole I de 1977. 
2 Article 51 sect 3 du Protocole I de 1977. 
3 BANNELIER – CHRISTAKIS Karine : « Enjeux de la cyberguerre pour la protection des personnes et des biens 
civils : du principe de distinction au manuel de Tallinn », in : Colloque de Rouen, Internet et le Droit International, 
Paris, Pédone, 2014. p. 292. 
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1) L’expérience du Manuel de Tallinn : 

En 2008, suite à la cyberattaque dont a fait l’objet l’Estonie en avril 20071 et 

qui a causé des pertes économiques énormes pour le pays, l’OTAN désigne un 

groupe d’experts de spécialités diverses le Cooperative Cyber Defense Center Of 

Excellence2 (CCDCOE) basé à Tallin (capitale d’Estonie) pour réfléchir à des 

règles pouvant régir les conflits cybernétiques, cyberdéfense, cyberattaques et 

cyberguerres.  D’où le guide ou code dit Manuel de Tallin.  

Le Manuel consiste en une transposition dans le cyberespace de tout ce qui 

relève des conflits armés dans le droit international. L’objectif est de regrouper 

dans un manuel de référence toutes les règles et tous les principes qui touchent les 

hostilités dans le cyberspace :  recours à la force, la légitime défense, conduite des 

conflits, etc. en passant en revue systématique le droit de la guerre (jus ad bellum) 

et le droit international humanitaire ou le droit dans la guerre (jus in bello). 

Achevé en 2013, le Manuel prend le titre de « International Law Applicable to 

Cyber Warfare »3. 

Le premier tome du Manuel (Manuel de Tallin 1.0)4 porte sur les cyberattaques 

ne respectant pas les dispositions de l’article 2.4 de la Charte des Nations Unies 

relatives à l’interdiction du recours à la force dans les relations internationales. 

Composé de 95 règles5 détaillées et accompagnées d’interprétations juridiques, 

le Manuel vise « l’application et l’interprétation des règles de Droit 

International »6.  

                                                           
1 Le 27 avril 2117, l’Estonie est paralysée par une cyberattaque d’une ampleur sans précédent. Le pays, dont 
l’économie dépend en grande partie de ses infrastructures numériques est victime d’une attaque de type déni 
de service distribué (DDoS) : https://cybercriminalite.wordpress.com/2017/07/09/le-manuel-de-tallinn-2-0-ou-
comment-le-droit-veut-rattraper-la-technologie/  
2 Consulter : https://ccdcoe.org  
3 BARAT-GINIES Oriane : op. cit., p. 204. 
4 Consulter : https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/356296245.pdf  
5 Consulter : https://hackademics.fr/forum/news/générales/68137-les-95-règles-de-la-guerre-cybernétique-
manuel-de-tallinn  
6 BARAT-GINIES Oriane : op. cit., p. 206. 

https://cybercriminalite.wordpress.com/2017/07/09/le-manuel-de-tallinn-2-0-ou-comment-le-droit-veut-rattraper-la-technologie/
https://cybercriminalite.wordpress.com/2017/07/09/le-manuel-de-tallinn-2-0-ou-comment-le-droit-veut-rattraper-la-technologie/
https://ccdcoe.org/
https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/356296245.pdf
https://hackademics.fr/forum/news/générales/68137-les-95-règles-de-la-guerre-cybernétique-manuel-de-tallinn
https://hackademics.fr/forum/news/générales/68137-les-95-règles-de-la-guerre-cybernétique-manuel-de-tallinn
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En 2017 apparait le second tome (Manuel de Tallin 2.0) sous le 

titre « International Law Applicable to Cyber Opérations »1.   

C’est à la fois une mise à jour du premier tome, et une couverture de la quasi-

totalité des opérations se rapportant à la guerre dans le cyberspace et qui 

nécessitent un arbitrage juridique. En outre, il traite à l’occasion d’autres 

questions de droit international tels que la souveraineté des Etats, le droit 

diplomatique et consulaire, le droit aérien, le droit de la mer, la responsabilité 

étatique, etc.  

Du point de vue du droit, le Manuel n’est évidemment pas un texte juridique 

contraignant2. Il s’agit simplement d’un travail de réflexion voulant venir en aide 

aux institutions étatiques et internationales ou toute partie civile ou militaire, 

intéressée par le monde du cyberspace et ses implications juridiques 

internationales. 

2) Une branche autonome du droit international pour le cyberespace : 

Toutefois, le droit international s’est mobilisé pour s’adapter à cet espace de 

réseau pour donner naissance à un courant dit « cyber-internationaliste » qui se 

voit favorable à une approche dite de « cybernétique ». 

Le courant dit « cyber-internationaliste » défend l’idée selon laquelle les 

activités qui se déroulent dans le cyberspace ont un caractère international tout 

particulier qui nécessite de nouvelles règles ainsi que de nouveaux mécanismes 

pour les faire appliquer et respecter. C’est le courant de l’approche dite de « droit 

cybernétique ». 

Pour défendre leur point de vue, les partisans de ce courant soulignent 

l’inadéquation des approches normatives classiques liées aux notions 

                                                           
1 Consulter : https://ccdcoe.org/tallinn-manual-20-international-law-applicable-cyber-operations-be-
launched.html  
2 BARAT-GINIES Oriane : op. cit., p. 205. 

https://ccdcoe.org/tallinn-manual-20-international-law-applicable-cyber-operations-be-launched.html
https://ccdcoe.org/tallinn-manual-20-international-law-applicable-cyber-operations-be-launched.html
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traditionnelles de territoire, de souveraineté et d’autorité étatique. En revanche, 

ils mettent en avant les particularités du monde nouveau du cyberespace telles que 

sa dimension transnationale et la caducité des frontières. 

L’extension par exemple des compétences personnelles de l’Etat pour remédier 

au vide juridique lié à l’a-territorialité du cyberspace n’est pas une solution 

suffisante pour résoudre l’ensemble des problèmes posés.  

Outre un droit nouveau, les cyber-internationalistes veulent aussi des instances 

nouvelles pour en assurer le respect.  

Prétendre que le droit international n’est pas adéquat au cyberspace, et que ce 

dernier est encore un espace de non-droit est, aux yeux des cyber-nationalistes, 

une contre-vérité car il y a des zones dans le monde qui ne font pas l’objet 

d’appropriation étatique mais qui sont régies par des règles de droit international.  

C’est le cas notamment de l’Antarctique, de la haute-mer ou de l’espace extra-

atmosphérique. Ces espaces, comme le cyberspace, sont des espaces privilégiés 

de communication, dépourvus une souveraineté étatique mais où les différends 

pouvant naître entre les Etats sont réglés par un mécanisme spécifique de 

règlement pacifique. 

Mais la théorie de l’analogie n’est pas applicable ici parce que dans le 

cyberespace il s’agit d’une création humaine, de nature immatérielle et vide de 

tout corps juridique susceptible de s’imposer aux Etats. C’est la raison pour 

laquelle les cyber-internationalistes proposent pour le cyberespace un cadre 

juridique conventionnel nouveau, une sorte de juris communicationis1.  

D’autres auteurs2, pensent que le cyberspace doit être considéré comme un 

patrimoine commun de l’humanité et que la règlementation qui doit le régir 

impliquerait un niveau de solidarité supérieur à celui des seuls Etats. 

                                                           
1 LAVENUE Jean-Jacques: « Cyberspace et droit international: pour un nouveau juris communicationis », in: Revue 
de la Recherche Juridique. Droit prodpectif, XXI-66, 1996/3. 

V. projet de Convention internationale relative aux principes régissant les activités dans le cyberspace,  2

proposé par LAVENUE Jean-Jacques, op. cit., p. 834. 
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CONCLUSION: 

Le DIP est un ensemble de règles qui règlementent les relations entre les sujets 

de la scène internationale. Bien que l’avancée technologique soit rapide, il a su 

faire face aux défis relevés dans un espace hors de commun. Un espace que la 

scène internationale n’a jamais connu ou même prospecté par sa nature virtuelle 

et interconnectée. Les spécialistes dans le domaine ont mis en avant la création 

d’une législation en analogie avec celle existante. Une proposition qui reste 

classique pour faire face à tout nouveau phénomène et ne pas laisser un vide 

juridique. Ensuite, ceux qui ont poussé un peu les choses en proposant le début 

d’une branche autonome qui régira ce type de relations de la communauté 

internationale. 
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 فلسفة عقوبة الاشتراك في الجريمة دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون العراقي

The penalty for participating in electronic theft is a comparative study between Sharia and 

Iraqi law  

 ، كلية العلوم إلانسانية/ قسم التربية الدينية، دهوك/ العراقجامعة دهوك/ هكار رمزي موس ى العماديد.

Dr.Hakar Ramzi Mosa ALomady/Dohuk University, Faculty of Humanities/Department of Religious 

Education, Dohuk/Iraq 
 

 :ملخص

 دور حول الاشتراك في الجريمة الالكترونية والتي تكون ذات أهمية كبيرةإن موضوع بحثي ي

وذلك لكثرت تلك الجرائم في زماننا منها السرقة والاحتيال والنصب والقرصنة وإلارهاب والترهيب والترغيب وغيرها من الجرائم التي 

 الالكترونية وعنوان بحثي هو )فلسفة عقوبة الاشتراك في يستخدم املجرم فيها الوسائل الالكترونية وقد اخترت الاشتراك في الجريمة

عت بعض الدول قوانين تعاقب على الجريمة الالكترونية.  الجريمة دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون العراقي( وقد شر 

 العقوبات العراقي إلاسالمية، قانون الشريعة  ،العقوبةالاشتراك، املباشرة، الجريمة الالكترونية،  املفتاحية:الكلمات 

 

Abstract: 

The subject of my research revolves around participation in cybercrime, which is of great importance because of the large 

number of such crimes in our time, including theft, fraud, fraud, piracy, terrorism, intimidation, intimidation, intimidation 

and other crimes in which the criminal uses electronic means, and I have chosen to participate in electronic crime and my 

research address is (philosophy of the punishment of participation in crime is a comparative study between Sharia and 

Iraqi law) and some countries have enacted laws punishing electronic crime.Key words: 

Keywords: Participation ,  Direct ,  Crime  Electronic ,  Punishment , Islamic Law ,  Iraqi Penal Code 
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 مقدمة: 

نجده في كتب الفقهاء القدامى، ومن حيث الفعل فهو  حديث للكترونية من حيث املصطلح فهو ن الجرائم إلاإ

فعل ليس بسرقة على حقيقته ولكنه سرقة فلهذا نجد كثير من املؤلفين الجدد الفو وكتبوا في العقود الالكترونية من 

ها في كثرتو بطالنها مثل عقد الزواج او البيع وغيرهما، وقد اخترت الكتابة في السرقة الالكترونية لأحيث صحتها 

 و دكتوراه. أبل وصلت السرقة حتى في الامور العلمية مثل رسائل ماجستير  مجتمعنا،

تتمثل الاشكال التي يحاول هذه الدراسة معالجتها في تقدير العقوبة املقررة للمشترك في جريمة  إشكالية الدراسة:

ها ءت الدراسة لتتناولها بالبحث والتدقيق بغية بيانالسرقة الالكترونية في القانون العراقي والشريعة الاسالمية. لذا جا

 وإيضاحها.

 وفصلت في اهتماماالاسالمية قد تناولت إشكالية الدراسة  تفترض الدراسة أن الشريعة :فرضية الدراسة
ً
ها لئقا

 عامة للمساهمة في الجريمة وخاصة جريمة السرقة لذا سنقيس عليها الجريمة محل 
ً
، فأورد أحكاما

ً
ة، الدراستفصيال

 خاصة ملعاقبة املساهم في جريمة السرقة في حالت خاصة. وقد قارنا في 
ً
راستنا بين الاحكام دوأوردت كذلك أحكاما

 الشرعية وبين القانون العراقي.

تحاول الدراسة بيان موقف كل من الشريعة الاسالمية والقانون العراقي في تحديد عقوبة الاشتراك  أهداف الدراسة:

 السرقة الالكترونية. وذلك من خالل حل إشكالية الدراسة، والتحقق من فرضيتها. في جريمة

تتجلى أهمية دراستنا هذه في أنها تتطرق الى جريمة شائعة في وقتنا هذا، وهي جريمة السرقة  أهمية الدراسة:

الى  ة تفصيلية تحتاجالالكترونية، وذلك من زاوية الاشتراك وليس السرقة نفسها او حكم السارق نفسه، وهي جزئي

 البحث والتدقيق والتمحيص أي إجراء دراسة أكاديمية حيادية وذلك من خالل منظور القانون والشريعة.

في جريمة السرقة الالكترونية وليس الجريمة ذاتها، ومن  الاشتراكالحدود املوضوعية للدراسة هي  حدود الدراسة:

تكب. ومن خالل نظرة املشرع العراقي وفلسفته مقارنة بالشريعة الاسالمية. زاوية تحديد العقوبة وليس تجريم الفعل املر 

واملسألة ألاخرى فالدراسة تتناول الاشتراك باملساعدة فحسب وليس غيرها من أنواع املشاركة كالتحريض أو الاتفاق، 

 أو التمالؤ، أو غيرها.

 لها لتحقيق هدفها، أي أنها  –التحليلي  –تتخذ الدراسة من املنهج الوصفي  نهجية الدراسة:م
ً
املقارن، منهجا

واملساهمة فيها، كذلك تحليل  إلالكترونيةاستخدمت املنهج الوصفي لوصف املسألة محل الدراسة وهي السرقة 

النصوص الشرعية وآراء الفقهاء في تلك املسألة عالوة على تحليل النصوص التشريعية للقانون العراقي التي تناولت 

الدراسة، ومقارنتها مع بعضها البعض أي مقارنة النصوص الشرعية )للشريعة الاسالمية( بالنصوص املوضوع محل 

 التشريعية العراقية، وذلك لبيان العقوبة املقررة لها.
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قسمنا الدراسة إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة، فاملبحث ألاول يتناول طرح مفاهيم الدراسة وضبطها  ة الدراسة:هيكل

 أي الت
ً
طرق إلى البنية التحتية للدراسة، وأما املبحث الثاني فيوصف ويحلل موقف كل من الشريعة الاسالمية معرفيا

 لكترونية.والقانون العراقي في مسألة تحديد عقوبة املشترك أو املساهم في جريمة السرقة إلا

 بالجريمة في القانون  الاشتراكمفهوم -املبحث ألاول 

 التعريف باملفاهيم

 باملساعدة  الاشتراك: مفهوم املطلب ألاول 

، سواء كان ذلك الفعل  
ً
، ويقرر لفاعله جزاًء جنائيا

ً
من املعروف أن الجريمة تعتبر سلوك إرادي محظور قانونا

. وكذلك الاشتراك بالجريمة بشكل أصلي أم تبعي. فكلها مصطلحات تتداخل لتركيب مصطلح 
ً
 أم تبعيا

ً
إلاجرامي أصيال

باملساعد، أي يتداخل السلوك التبعي مع السلوك ألاصلي، لتكون  الاشتراكهذه، أل وهو جديد هو موضوع دراستنا 

 
ً
    لالختالفأوجه للتشابه وأبعادا

ً
 وافيا

ً
أي بيان حدوده بغية تمیيزه عن املصطلحات القريبة منه أو املتداخلة معه، بيانا

، كي يتوضح املصطلح. 
ً
 كافيا

، ونبين إلاشتراك مصطلح قانوني وفقهي، عرف 
ً
، وله أنواع، لذا؛ سنبحث في تعریفه لغة، وإصطالحا

ً
لغة وإصطالحا

 أنواعه فيما يلي:

: تعریف إلاشتراك في الجريمة لغة 
ً
 وإصطالحا

، ومن ثم يمكننا إسناد الفعل الجرمي إليه فيتضح لنا الاشتراكفي الجريمة لبد لنا من معرفة  الاشتراكملعرفة 

 يمة.املقصود باإلشتراك في الجر 

  
ً
 إلاشتراك لغة:  -أوال

  فالشتراك
ً
ي كذا، معه ف واشتركتلغة، هو مصدر لفعل إشترك، وإلاشتراك بمعنى التشارك، يقال شاركت فالنا

. فكلمة )إشتراك( مأخوذة من كلمة )مشاركة(، والتي تعني املخالطة بين إثنين أو أكثر على 1أي صرت وأصبحت شريكه

 خاص الذين أقدموا على الجريمة كل أو بعض جهودهم في قالب جرمي واحد.. وهي تعني صب الاش23أمر ما

يقال:  . ومخالطة الشريكين،5. فيقال: ساهم في الش ئ أي شارك فيه4وتعني كذلك التعاون على ألامر وإلاتفاق عليه

يقال: شريك،  إشترکنا بمعنى تشارکنا، وقد إشترك الرجالن، وتشاركا، وشارك أحدهما آلاخر، والشريك املشارك،

 في ألامر، إذا دخل 6واشراك، وهو مثل شريف وأشراف وشرفاء، وشاركت فالنا صرت شريكه
ً
 أشرك فالنا

ً
.ويقال أيضا

. أي الجهد الذي يبذله كل 8. وهو يعني كذلك الحصة والنصيب7فيه معه، ولفظ مشترك أي مجتمع فيه معان كثيرة

 
ً
.شخص مشترك في الفعل الاجرامي سواء كان جهدا

ً
 أم فكريا

ً
 جسديا
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 وفق ما سبق، جاءت من املشاركة واملخالطة، وإتحاد إلايرادات الجرمية في تنفیذ مشروع جرمي مع  فالشتراك
ً
إذا

 أدى إلى حدث. والاختالفالتنوع 
ً
 في مدى مساهمتهم في ذلك املشروع، ولكن تظافر جهودهم جميعا

 : اصطالحاإلاشتراك  تعريفثانيا: 

عندما دعا موس ى  9ن الکریم بمعنى الشريك عندما قال هللا تعالى: )وأشركه في أمري(آفي القر  اكالاشتر ورد مصطلح 

، وقد روى عبد
ً
هللا بن عباس )رض ي هللا عنه( عن النبي )صل هللا عليه وسلم(  هللا في أن يجعل أخوه عون له وسندا

 . 10أنه قال: )املسلمون شركاء في ثالث: املاء، والكأل والنار(

، أي التحريم بنص واضح ل شك فيه أو لبس.  اقترافشخصين أو أكثر في  شتراكاأي 
ً
 أو شرعا

ً
فعل محرم قانونا

،  الاشتراكعلى أن يکون 
ً
 ل كرها

ً
، طوعا

ً
 ل فردا

ً
، ألي  اتفاقاجمعا

ً
، ول يكون الفعل مباحا

ً
 ل تغريرا

ً
ل صدفة، وعلما

ه ذلك. حتى وإن كان هناك مانع من موانع العقاب كالجنون، أو سبب من أسباب إلاباحة، كالدفاع الشرعي أو ما شاب

 السكر، أو غيرها.

، كذلك ل يعني بأي شكل من 11وفي إصطالح الفقهاء، ل يخرج إلاشتراك عن معناه العام في اللغة، بمعنى التشارك

، كالعين مث
ً
 ملعنيين معا

ً
 الاشكال إلاشتراك اللفظي، الذي يعتبر اللفظ املفرد موضوعا

ً
 .12ال

 في الجريمة قانونا الاشتراكثالثا: تعریف 

 للجريمة،  
ً
عرفت أغلب القوانين الجنائیة على عدم إيراد تعریف لإلشتراك، بل إكتفت بتحديد من يكون فاعال

 فيها
ً
 . 13ومن يكون شريكا

نفیذ في تالقانوني: مصطلح يدل على تعدد املجرمين، فيساهم كل منهم  الاصطالحفي الجريمة في  فالشتراك

 بأنه: )قيام 14نتيجة تظافر جهود أكثر من شخص تنفيذها، فيكون تنفذهاالجريمة، أو يتعاون مع غيره في 
ً
. وعرف أيضا

 . 15(نفيذهاتاملكونة لها، أو املساهمة بشكل مباشر في  باألفعالجريمة معينة بالقيام  ارتكابشخص باملساهمة مع غيره في 

تعني مساعدة الشريك للفاعل ألاصلي بأي صورة من صور املساعدة، بتقديم  تراكالاشفاملساهمة أو املساعدة في 

شريك، والشريك ليس إل وصف عن الاعمال املجهزة أو املسهلة أو املتممة للجريمة. حيث أن املساهم، أو املساعد عبارة 

 في الجريمة. اختار مقصور على الشخص الذي 
ً
 تبعيا

ً
 لنفسه موقفا

 رتكبواا( التي هي حالة تعدد الجناة الذين الجنائيةبمعناه الواسع يعني )املساهمة  الاشتراك أن باإلشارةجدير  

للدللة على املساهمة التبعية في الجريمة، ولتمیيزه عن املساهمة  اصطالحاالجريمة ذاتها، إل أن القانون يستعمله 

 .16ريمة أو جزء منه على الاقلللج التنفيذيألاصلية التي تعني قيام املساهم بنشاط يشكل العمل 
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 واملساهمة . فنكون عندها أمام مساهمة جنائیة17في الجريمة تعني أنه يشترك بها عدد من ألاشخاص فالشتراك

الجنائیة تشتمل على صور متعددة تتنوع فيها ألادوار، والتي بدورها تتفاوت أهميتها من حيث مقدار كل منها في تحقيق 

 من ألاخرى الجريمة. وهذا التفاوت 
ً
 لكون بعضها أكثر خطورة أو دورا

ً
 . 18نظرا

، والقسم آلاخر، يطلقون عليها 19وهناك اختالف واضح في تسمية املصطلح حيث يسميها البعض بـ)املساهمة الجنائیة(

ة(، جريم، فيما يصطلح عليها الفريق الثالث بـ )املساهمة إلاجرامية( أو )املساهمة في ال20في الجريمة( الاشتراكتسمية )

 .21أو )املساهمة الجرمية(

لكننا سنستبعد املساهمة الجنائیة، ألنها بدورها تستبعد املشاركة في أعمال جرمية عدة كاملخالفات والجنح، 

في الجريمة معيبة بنظرنا ألنها تنصرف الى نشاط الشريك، أي الشخص الذي له دور في الجريمة تابع  الاشتراككذلك 

 التسمية تنصرف للشريك دون املساهم ألاصلي.  للفاعل ألاصلي، أي أن

أما املساهمة إلاجرامية أو املساهمة في الجريمة أو املساهمة الجرمية فهي مصطلحات أدق، لذا سنتبنيها في بحثنا  

ي ، الذي لم يعرف املشاركة فوهي املصطلحات التي تم استخدمها من قبل التشريعات العربية ومنها املشرع املصري 

مة بل تطرق اليها دون إيراد تعریف له كغيره من املشرعين لم يعرف جريمة )إلاشتراك في الجريمة(، بل حصر الجري

 في الجريمة
ً
، عندما نص على أنه: 22الافعال التي تعتبر جريمة إلاشتراك وحدد الوسائل التي تدخل بها املساهم شريكا

 في الجريمة:
ً
َض على ارتكابها  -1 -)يعد شريكا من أتفق مع غيره على ارتكاب -2فوقعت بناًء على هذا التحريض. من حرَّ

 أو آلت أو أي ش يٍء آخر مما أستعمل في ارتكاب -3الجريمة فوقعت بناًء على هذا الاتفاق. 
ً
من أعطى الفاعل سالحا

 .1ا(الجريمة مع علمه بها أو ساعده بأي طريقة أخرى في ألاعمال املمهدة أو املسهلة أو املتممة لرتكابه

 على ذلك فالشريك يساهم في 
ً
 كابارتالجريمة، مساهمة معنوية أو مادية، كأن يحرض غيره في  ارتكابوتأسيسا

 أي شجعه على ارتكابهامعه على  واتفقالجريمة، 
ً
 معنويا

ً
، أي خلق صورة ذهنية للجريمة في ذهن الفاعل ومنحه حافزا

 من ساهم مساهمة مادية، ف ارتكاب
ً
 الجريمة.  ارتكابمنحه ما يساعده ويسهل عليه الجريمة. وأخيرا

: تضافر جهود الجناة على تنفیذ الجريمة  
ً
 ارتكابهمد عن اشتراكهماملسبق عليها، أو بتوافق  بالتفاقوهو أيضا

 .23لها أو بإعانة بعض الشركاء بعضهم آلاخر على تنفیذها

وإنما ساهم في إبرازها الى حيز الوجود عدة  فالجريمة هنا لم تكن نشاط شخص واحٍد، ول نتيجة إرادة واحدة،

 يؤديه، وهذا الدور يتنوع في طبيعته ويتفاوت في أهميته لتحقيق الجريمة
ً
 .24أشخاص، كان لكل منهم دورا

فتلك املسألة تثير جملة من إلاشكاليات القانونية في تحديد أثر هذا التنوع والتفاوت في أحكام القانون، فقد يكون 

هو الدور الرئيس ي في الجريمة وتكون مساهمته مساهمة أصلية ويسمى بالفاعل، وقد يكون دور املساهم دور املساهم 

                                                           
 ( من قانون العقوبات العرافي09المادة ) 1
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 فتوصف مساهمته بأنها مساهمة تبعية، ولكل مساهم من هؤلء وضع قانوني معين 
ً
 ثانويا

ً
في إحداث الجريمة دورا

 .25وأحكام متميزة

بنية املساهمة في الجريمة محل  الاشتراكتم فعل في الجريمة، تقض ي بأن ي لالشتراكفالقاعدة العامة  

. فإنتفاء 26ووقوع الجريمة الاشتراك، ووقوع الجريمة بناًء على ذلك، وهو ما يعبر عنه بالعالقة السببية بين فعل الاشتراك

 العالقة السببية يجعل النتيجة املترتبة على الفعل على غير عالقة الفعل به، بأي شكل من ألاشكال.

مع بينهم، أي قيام رابطة ذهنية تج اتفاقفي الجريمة بمدلوله العام يعني: تعاون عدة أشخاص بناًء على  راكفالشت

ن قام بها. فقد  ارتكاببين املساهمين على  جريمة محددة. ويعاقب املشرع عليها عندما تكتمل أرکانها، بغض النظر عم 

تكب الجريمة الواحدة عدة أشخاص، نكون بصدد املساهمة يرتكبها شخص واحد، وقد يرتكبها عدة أشخاص. وعندما ير 

 . 27الجنائیة. بشرط أن يجمع بينهم رابطة معنوية واحدة لتنفیذ فعلتهم إلاجرامية

 فاملساعدة في 
ً
 فالشتراك. 28الجرمي، يعني: إعانة الجاني بأي وجه من الوجوه في سبيل تنفیذ الجريمة الاشتراكإذا

 .29مصطلحان مترادفان الجنائيةالجرمي واملساهمة 

، ولكل  اقتراففي الجريمة بنظرنا: هو مشاركة شخص أو أكثر في  فالشتراك
ً
 عليه نصا

ً
 ومعاقبا

ً
عمل محرم قانونا

.
ً
 واحد منهم نصيبه في الجريمة وفي العقاب أيضا

 إلى نوعين: هما: ألا  الجنائيةالجرمي، أو املساهمة  الاشتراكوهذا  
ً
لية، ة الجنائیة ألاصول: املساهمتنقسم قانونا

 رتكاباجريمة واحدة. أي حالة تعدد الجناة الذين قاموا بأدوار رئيسة في  ارتكبواوالتي تعني حالة تعدد الفاعلين الذين 

الجريمة ذاتها، بحيث يصدر من كل واحد منهم نشاط أو سلوك سعى به إلى املساهمة في تلك الجريمة، مما يجعل من 

 أن تؤدي إ
ً
 . 30لى النتيجة إلاجرامية التي أرادها الجناة جميعهمشأنها جميعا

أما النوع آلاخر، فهي املساهمة الجنائیة التبعية، والتي تعني حالة تعدد الجناة، ولكن في مرحلة سابقة على  

. وعلى 31ةاملادي للفعل إلاجرامي، ول يقومون في تنفذها بدور أصلي أو رئيس، بل لهم أدوار تبعية أو ثانوي التنفيذمرحلة 

أساس تبعية أدوارهم للدور الرئيس للفاعل ألاصلي سميت بهذه التسمية. ألن مساهمتهم تابعة للمساهمة ألاصلية 

، بمعنى أن دور املساهم التبعي مرتبط بوجود فاعل أصلي للفعل إلاجرامي، فيستمد املساهم التبعي 
ً
 أو عدما

ً
وجودا

 . 32نشاطه إلاجرامي من املساهمة ألاصلية

 للجريمة، ول يساهم فيها بشكل مباشر، بل هو نشاط ذو وأل 
ً
ن مساهمة املساهم التبعي أو دوره ل يتضمن تنفیذا

أهمية أقل، بل سبب لنشاط املساهم ألاصلي ونشاطهما سبب لوقوع النتيجة الجرمية. اي أن تلك النتيجة هي ثمرة 

لنتيجة ، يعزى إليها وقوع اةسببية متتالية ومتسلسلتعاون وتضافر أنشطة كل من املتدخل والفاعل، وذلك في حلقات 

 .33املرجوة
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ونقطة الاختالف بين املساهمتين )ألاصلية والتبعية( هي أن املساهمة ألاصلية قد تقوم وحدها، فتتحقق بالنسبة 

ال لتبعية فلجريمة معينة، دون أن توجد إلى جانبها مساهمة تبعية، فيرتكب الجريمة فاعالن أو أكثر، أما املساهمة ا

تتحقق وحدها، إذ ل يعقل، ومن غير املنطق، ول يتصور أن يسأل الشخص كمساهم تبعي، دون أن يوجد إلى جانبه 

 له، إلى جانب الجاني أو الجناة آلاخرين
ً
 .34شخص آخر على أقل تقدير، يسأل هو آلاخر عن الجريمة بوصفه فاعال

عدة بكونها: )تعاون أكثر من شخص في إرتكاب جريمة واحدة إلى تعریف املسا لذا فقد ذهب املشرع العراقي 

 . 35 وبالتالي هي حالة تعدد الجناة الذين يرتكبون نفس الجريمة(

 الاشتراكفي الجريمة وأنواع  الاشتراكمقومات -املطلب الثاني

 :36في الجريمة الاشتراكمقومات -الفرع ألاول 

 في الجريمة، وهي: اشتراكاعل ما، أعتبر على ف اجتمعتهناك مجموعة من املقومات التي لو  

في الجريمة إل بتعدد الجناة شرط وحدة املشروع  الاشتراكتعدد الجناة الذين ينفذون الجريمة: فال يحصل  -1

املتكون من جريمة واحدة ذات نتيجة واحدة عن طريق عدد من الجناة تتباين الادوار فيما بينهم، مع توافر  37إلاجرامي

وتباني ألادوار التي  اختالفإل أن هذا التعدد يؤدي إلى  38تجمع املساهمين حول هذا املشروع إلاجرامي رابطة ذهنية

الجريمة، ألامر الذي يثير إشكالية التمیيز بين مختلف ألادوار التي يقوم بها كل  ارتكابيقوم بها مختلف املساهمين في 

أو السلوك إلاجرامي الذي قام  39مسؤوليته من السلوك الجرميشريك أو مساهم، لتحديد مركزه القانوني في الجريمة و 

 .40به

الفردي، كأن ينفرد  الاعتبار وإذا لم يحقق شرط تعدد الجناة املنفذون للجريمة، عادت الجريمة املرتکبة إلى  

 ،في هذه الحالة، بل هي جريمة فردية فحسب اشتراكجريمة يخطط لتنفیذها بمفرده، فال يوجد  ارتكابشخص في 

 .41هو التشارك، ول يمكن أن يتصور التشارك إل من إثنين أو أكثر الاشتراكألنه وكما ذكرنا سابقا أن 

، مبادرة أو  ارتكاب-2
ً
 أو شرعا

ً
 ، ل يقع تحتامتناعاالجناة لفعل غير مشروع، معاقب عليه: ففعل غير محرم قانونا

 فال غير.  أو أذى بل قد يكون هناك مسؤولیة مدنية ل طائلة إلاشتراك باملساهة الجنائیة حتى وإن كان هناك ضرر 

 .42الجريمة املرتکبة يإذا توافر سبب إباحة ف الاشتراكيتحقق 

املباشر للجريمة. فعدم  الاشتراكالجريمة: وهي الصورة ألاولى لهذه الجريمة، أي  ارتكابعلى  43إلاتفاق املسبق-3

 بالشتراكبينهم ل يجوز الاصطالح عليها  اتفاقشخاص دون ، أو وقوع الجريمة من قبل مجموعة من ألاالاتفاق

رض الجريمة وهو يفت ارتكابإرادتين أو أكثر على  انعقادفي الفعل الجنائي، عبارة عن:  والاتفاقباملساهمة الجنائیة. 

 من إحدى الطرفين صادفه قبول الطرف آلاخر
ً
 .44عرضا
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 رط فييشت، أي ارتكابهاالجريمة أو خالل  ارتكابأن يكون قبل  يجب الاتفاقالجريمة: وهذا  ارتكابالتوافق على -0

( من قانون العقوبات 1/ف44باملساعدة أل يكون بعد وقوع الجريمة كما هو واضح من نص املادة ) الاشتراك

 في 
ً
 أو شريكا

ً
لم ينص  اجريمة يعاقب بالعقوبة املقررة لها م ارتكابالعراقي والتي تنص على: )كل من ساهم بوصفه فاعال

القانون على خالف ذلك(. وفي حالة عدم معاقبة الفاعل، فإن الشريك يعاقب رغم ذلك، وذلك وفق النص القانوني: 

 ولو كان فاعل الجريمة غر معاقب بسبب عدم توفر القصد الجرمي 
ً
)يعاقب الشريك بالعقوبة املنصوص عليها قانونا

( 294( حيث أن العقوبة في حالة الاشتراك تكون مشددة، )املادة:1ف/44لديه أو ألحوال أخرى خاصة( من نص املادة: )

 من قانون العقوبات العراقي.

إلاعانة أو املساعدة: أي إعانة الشريك شريكه آلاخر في تنفیذ الجريمة، بأي شكل من ألاشكال، كي يتمم جريمته، -4

 . 45أو يمنعه من العدول 

ص على تنفیذ الجريمة، ويقوم كل واحٍد منهم في املساهمة بجزء كثر من شخأفهذا الرکن قائم على أساس تشارك 

 تفاقالاجريمة واحدة نتيجة  بارتكابيع املشتركين ممن الجريمة، على أن تكون أفعالهم متماثلة في الاهمية، أي قيام ج

 .46فيما بينهم على تنفیذ فعلهم إلاجرامي

 أنواع إلاشتراك:-الفرع الثاني

 عريفاتوغير مباشر، وهذا الفرع مخصص للتطرق إليهما  واشتراكمباشر،  اشتراكعان، في الجريمة نو  الاشتراك

، وكما يلي:
ً
 وأحكاما

 أ
ً
 املباشر:  الاشتراك-وال

، أي مشاركة كل واحد من املشتركين بالفعل الجرمي، أو 47الرکن املادي في الجريمة أو بعضه بتنفيذوهو القيام 

اشرة إلى وقوع الجريمة النتيجة التي نص عليها الشارع أو هو الذي يأتي مع غيره مرتکبي الفعل املحرم ويؤدي بصورة مب

 به تنفیذ الجريمة
ً
 معصية قاصدا

ً
 يعتبر أنه بدأ في تنفیذ الجريمة، وهو يعتبر كذلك كلما أتي فعال

ً
 . 48فعال

 شتراك املباشر. أيفقيام الجناة بأنفسهم على ارتكاب مجريات الرکن املادي للجرمة دون واسطة أحد يتحقق إلا 

 بتنفيذ الجريمة أي تحقيق كنها املادي
ً
 .49أننا سنكون أمام فاعلين أو مساهمين أصليين في الجريمة، قاموا جميعا

وفي الشریعة والفقه إلاسالمي هناك إهتمام باإلشتراك املباشر للجريمة عندما تم التعرض ألحكامه وصوره املتباينة، 

بأنواعها، وجرائم القصاص، كذلك جرائم التعازير، أكثر من بيانهم ألحكام إلاشتراك غير  في التطرق للجرائم والحدود

املباشر للجريمة، وذلك دون إهمال التطرق ألحكامه وصوره املختلفة وما يحق بالجاني فيها من تبعات إلشتراكه في 

 –ام ثابتة وبينة في القرأن الکریم الجريمة، ويرجع ذلك إلاهتمام إلى أن جرائم الحدود وجرائم القصاص، ذات أحك

 واضحة بنصوص القر  –ول للتشريع في الاسالم املصدر ألا 
ً
 ن الکریم، ولذلك فكان املجال أرحبآكذلك عقوبتها أيضا
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 على القواعد الشرعية وبالقياس على بعضها البعض، 
ً
للفقهاء بالتطرق إلى قواعدها وضبطها بشكل واضح ودقيق بناءا

 روف املحيطة بها.ظمعطيات الزمان والكان وال أو بالجتهاد في

وبالنسبة لجرائم التعزير، فأحكامها غير ثابتة تقبل التعديل والاجتهاد والتغيير بتغيير الظروف الزمانية واملكانية، 

 بالتوازن فيما بين مصلحة
ً
 ومالئما

ً
لجاني ا لذلك؛ فعقوبتها تقبل التخفيف والتشديد، بناًء على ما يراه القاض ي مناسبا

ومصلحة املجني عليه واملصلحة العامة للمجتمع ولهذا فكان من الصعب وضع القواعد والضوابط الواضحة والاحكام 

 .50الخاصة بها

ولهذا فقد إهتم الفقهاء ببيان أحكام إلاشتراك املباشر للجريمة، حيث أن هناك حد أقص ى وحد أدنى للعقوبة أو 

الشريك املتسبب فيها فال يعاقب بعقوبة الحد الادنى والاقص ى أو بالقصاص بل  القصاص، أما املشترك في الجريمة أو 

 يعاقب عقوبة تعزيرية وفق السلطة التقديرية للقاض ي. لذا فكان إهتمام الفقهاء بها أقل من إلاشتراك املباشر.

يرتكب  صلي هو منالفاعل ألاصلي للجريمة، والفاعل ألا  باشتراكاملباشر  الاشتراكوفي القانون يصطلح على  

الجريمة بإتيان أرکانها املكونة لها. بمعنى أن الفعل الذي قام به الجاني ذو عالقة وثيقة بالرکن املادي للجريمة املرتکبة، 

 .51رکن الجريمة املادي تنفيذأي أن يقوم الجاني بالدور ألاساس ي في 

السرقة الالكترونية كالحماية القانونية وفي مجال السرقة الالكترونية فأن املواجهة التشريعية في مجال  

 لوسائل الدفع الحديثة وما يرتبط بها في العراق ما زالت غير كافية وتحتاج الى جهود تشريعية أكبر. 

 للتعامل مع هذه الحالت، وليس هناك  حيث أن املشرع العراقي قد 
ً
 خاصا

ً
 تمام ولم يسن قانونا

ً
ظل غائبا

ول لحماية املمتلكات الالكترونية، عدا قانون التوقيع الالكتروني  إلالكترونيةرفية تنظيم تشريعي للمعامالت املص

 .2410( لسنة 3، كذلك نظام الدفع الالكتروني لألموال رقم )2412( لسنة 98واملعامالت الالكترونية رقم )

 
ً
 غير املباشر:  الاشتراك-ثانيا

 باملساهمة الجنائية التبعية، التي هي ع
ً
بارة عن نشاط أو سلوك يرتبط بالفعل الجرمي الصادر من وتسمى أيضا

الفاعل الاصلي للجريمة مما يؤدي إلى إدخال مرتكب ذلك النشاط تحت طائلة العقاب، فنشاط املساهم وسلوكه ل 

 للركن املادي للجريمة
ً
 .52يتضمن تنفيذا

 الجاني والنتيجة الجرمية. فيعتبر ش أي إلاشتراك بالتسبب بالصطالح الشرعي، ويعني توسط إرادة ما بين إرادة 
ً
ريكا

( كل من إتفق مع غيره على إرتكاب فعل إجرامي، ومن حرَّض غيره أو أعانه على ذلك، ويشترك 
ً
 متسببا

ً
غير مباشر )شريكا

. فالقائم بها يسمى بالفاعل املعنوي للجريمة، وهو الذي 53توافر قصد إلاتفاق أو التحریض أو الاعانة على الجريمة

 .54تكب الجريمة بواسطة شخص يكون بمثابة آلالية في يده، يستعين به على القيام بأرکان الجريمة املاديةير 
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بانه من ل يدخل في تنفیذ الرکن املادي للجريمة بصورة مباشرة، وإنما يكون دوره ثانويا متمثال في تواطؤ أو  

ون في ارتكاب الجريمة أما بمنع الدفاع عن املجني عليه . ويعرف البعض آلاخر املتسبب بانه: الذي يعا55تحریض أو إعانة

 .56أو بمنـع أغاثته، وأما بمنع يديه عن العمـل للقيـام بالتنفیذ املبـاشر للجريمـة

الفعل املعاقب عليه بحد أو تعزير ويشترط في  ارتكابأو حر ض غيره على  اتفقوتعني كذلك: كل من عاون أو 

 ذلك الفعل املح
ً
 (.60، إلاتفاق59، التحریض58بالتسبب، هي: )إلاعانة 57الاشتراكرم، وصور الشريك قاصدا

 على ذلك، 
ً
بالتسبب أو الاشتراك غير املباشر يتطلب مجموعة من العناصر التي لبد من توافرها،  فالشتراكوتأسيسا

 :61وهي

 تحت سلوك إجرامي معاقب علي-1
ً
 أو ترك الامر الواجب، أي مندرجا

ً
 ه. أن يكون الفعل محرما

 أو تحریض. اتفاقبالتسبب لبد أن يكون إما إعانة أو  الاشتراك-2

 أن يكون هناك صلة بين الفعل والنتيجة.-3

 ملا -0
ً
 .ارتكبهأن يتوفر لدى الفاعل علم بعمله غير املشروع أي مدركا

 على ما سبق يتبين أن املساهمة في 
ً
هي، شرعي ن فقفي الجريمة عبارة عن تقديم مصطلح قانو  الاشتراكفتأسيسا

، وأن هناك شبه إتفاق 
ً
 معنويا

ً
 أو فاعال

ً
 أصليا

ً
 فاعال

ً
 في تنفیذ الفعل الجنائي، سواءا

ً
 مؤثرا

ً
يطلق على من يؤدي دورا

شرعي، قانوني، فقهي حول ألاحكام العامة، مع فوارق في التفاصيل سواء في التجريم أم في العقاب، مع فوارق في 

 عضها البعض في محتواها املعرفي.تبتعد عن ب املصطلحات التي ل

 في توقيع العقوبة على الفاعل ألاصلي )الشريك املباشر( والفاعل املعنوي، الشريك غير املباشر 
ً
كذلك بدت لنا تباينا

أو )متسبب الجريمة(، في كثير من الحالت كحالت تحريم العقاب، أو إيقافها، كذلك أخذ القانون بهذا التوجه، فجعل 

 رتکب للجريمة على قدر حصته في الجريمة، أو على قدر مسؤوليته فيها.عقاب كل م

 بالجريمة في الفقه إلاسالمي الاشتراك-املبحث الثاني

، في مسألة  
ً
 دقيقا

ً
ل الفقه إلاسالمي تفصيال  لعناصرها،  الاشتراكفص 

ً
 وصياغة، وبيانا

ً
في الجريمة تعریفا

في  اكالاشتر في الجريمة، وأحكام  الاشتراكذي يمكنه الذهاب إلى أن مفهوم وأرکانها، والاحكام الخاصة بها، إلى الحد ال

أشمل وأدق. بل وأن الكثير من املبادئ التي تحكم موضوع  وماهيتهاالفقه إلاسالمي أوضح مما في القانون الوضعي، 

نا لذا؛ فتوجب علي الدراسة مبنية على مبادئ الشریعة إلاسالمية في ذلك الخصوص، في التجريم كذلك في العقاب،

 التطرق إليها 
ً
من التفصيل لبيانها، وإجراء مقارنة فيما بينها وبين أحكامها في التشريعات الوضعية وبيان  بش يءلزاما

، وتوضيح الجوانب املختلفة فيما بينها وبين املصطلحات ذات الصلة، وذلك في املطلبين التاليين: 
ً
 وفقها

ً
 أحكامها قانونا
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 في الجريمة والالفاظ  ات الصلة:  الاشتراكهوم مف-املطلب ألاول 

 فيما بينه  مفهومهفي الجريمة وفق الفقه إلاسالمي  لالشتراك 
ً
الدقيق املفصل الخاصة، إل أن هناك تداخال

 وبين مصطلحات أخرى متشبهة في أبعاد مختلفة، سنتطرق إليها في الفرعين التاليين:

 عقاب وتميزه عن بقية الشرائع والقوانين الوضعيةنظرة الاسالم للتجريم وال-الفرع ألاول 

ينظر إلاسالم إلى مسألة التجريم واملعاقبة عليها من منظور آخر ومن زاوية مختلفة، تتميز عن بقية الشرائع والقوانين 

 الوضعية، وعلى النحو آلاتي:

 
ً
 الاسالم للتجريم والعقاب نظرة-أوال

ئیة الجنا املسؤوليةوأساس إلادراك، وهي من أسس  الاختيار أساس  ومن أسباب رفع العقوبة، التي تنتفي فيها

 والذي يتحقق حدوثها في أحد هذه ألاسباب ألاربعة آلاتية، وهي:

: 63، وينقسم إلى نوعين62أي حمل الغير على أن يفعل ما ل يرضاه ول يختار مباشرته لو خلي ونفسه إلاکراه،-1

إلاکراه امللجئ أو التام، ويلحق به حالة الضرورة، والثاني يعدم الرضا ول يفسد ألاول يعدم الرضا ويفسد الاختيار، وهو 

 غير امللجئ. إلاكراهالاختيار، ويسمى 

 ممن يقر  
ً
 للنفس، وواقعا

ً
 متلفا

ً
حيث أن النوع ألاول يرفع العقوبة، إذا ما توفرت شروطه، بأن يكون شديدا

 غي
ً
ر مؤجل، بشرط أن يكون في غير الجنايات. أما النوع آلاخر فهو إکراه على إيقاع التهديد الحقيقي، وأن يكون حال

 ول؛ لذا فإنه ل يسقط العقوبة عن مرتکب الجريمة.64ناقص ل يؤدي إلى تلف النفس كاأل

: وهي حالة غفلة عقلية تلحق إلانسان مع فتور في ألاعضاء بمباشرة بعض ألاسباب املوجبة لها من غير السكر-2

و غيبة العقل على حد اختالط الكالم، وغلبة الهذيان بسبب الخمـر ونحوها، والسكران هو الذي زال مرض وعلة، أو ه

 .65عقله بتناول الخمر، أو غيره من املسكرات كالنبيذ وغيره

كر يرفع العقاب عن السكران فيما يتعلق  الجنائیة املترتبة عليه وذلك فـي إحدى الحالتين  باملسؤوليةفالسُّ

 :66آلاتيتين

في ذلك، فترفع العقوبة عنه، لقوله صلى  اختيار دون أن يكون له أي  إلاكراهأن يكون شربه للمسكر عن طريق -أ

 . 67عليه( استكرهواهللا عليه وسلم: )إن هللا تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما 

رورية للنفس من إليه، فال يقع عليه إثم، متى كان للحفاظ على حاجة ض الاضطرار أن يشرب املسكر عند -ب

الهالك، أو كان شربه له للتداوي وتعلقت الضرورة في الحفاظ على النفس من الهالك، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: 

 .68)فمن اضطر غير باغ ول عاد فال إثم عليه، إن هللا غفور رحيم(
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 العقل بما يمنع جريان ألافعال والاقوال على نهج العقل إل  اختالل: وهو الجنون -0
ً
. كذلك يعني: الجنون 69نادرا

. وهو 70لدى علماء ألاصول فهو عبارة عن آفة في الدماغ تبعث صاحبه على إلاقدام على ما يضاد مقتض ى العقل

. وعرف كذلك بأنه: نقص أو عوق يتزامن مع 71عقلي ألغي ملكة التمیيز لديه، وقدرته على التحكم في تصرفاته اضطراب

  والاحتجاجاتنسبة الذكاء  باختالففي شدته  التعليم، يختلف اضطرابضعف أو 
ً
 . 72لدى املتخلفين عقليا

القوة املميزة بين ألامور الحسنة والقبيحة املدركة للعواقب بأن  اختاللوفي الشريعة إلاسالمية يعرف الجنون بأنه: 

 .73تدتظهر آثارها وتتعطل أفعالها لنقصان جل عليه دماغه في أصل خلقه، وهو إما ممتد أو غير مم

إلادراك فيه، فاملجنون ل يبيح الفعل املحرم، بل يرفع  لنعداموإذا ثبت لدى الجاني، فإنها ترفع الحقوبة عنه  

عن الفاعل، والجنون يرفع العقوبة الجنائیة وليعفي من الضمان، الذي يمس حقوق آلاخرين، وأموالهم ألن ألاموال 

 . 74والدماء معصومة

فهو في إحدى  ان يمر خالل حياته بمراحل عدة، منذ الولدة وحتى الشيخوخة والفناء: بما أن إلانسصغر السن-2

غه ل جريمة قبل بلو  ارتكبسان بين الخير والشر، فإذا تلك املراحل وهي مرحلة صغر العمر ل يدرك فيها ول يمييز إلا 

 أو سيكون هناك 
ً
. بل يعاقب تأديبيا

ً
 نعدامللعقوبة مرفوعة عنه، ول يعاقب مدنية ل غير، فا مسؤوليةيعاقب جنائيا

 .75تلفه للغيرأاملدنية، فهو يضمن من ماله ما  املسؤوليةأو نقص إلادراك والتمیيز، ولكنه ل يعفى من 

 على ما سبق يتبين لنا أن متعلقات رفع العقوبة لها حالتان، هما: 
ً
 فتأسيسا

ألن إلادراك والتمیيز فيها معدوم أو ناقص، فيؤدي والسكر والجنون وصغر السن،  إلاكراهرفع العقوبة بسبب -1

القصد الجنائي، الذي يعول عليه القانون والتشريع في إثبات املسؤولیة الجنائیة لتثبيت العقاب على الجاني،  انتقاءإلى 

 الرضا والاختيار. لنعدامإل أنها في تلك الحالت تكون غير واضحة 

 عتداءاأي شكل من ألاشكال رفع العقاب املدني، كضمان ملا تسببه الفاعل من إن رفع العقاب الجنائي ل يعني ب-2

 لتحقيق املصلحة  فباإلمكانعلى الاموال والحقوق املدنية لآلخرين، 
ً
 بالقدر الذي يراه القاض ي مناسبا

ً
معاقبتهم تعزيريا

 الجماعية، كذلك ترتيب املسؤولیة على ولي أمره بسبب الاهمال وما شاكل ذلك.

 ثان
ً
 تميز التشريع الجنائي إلاسالمي عن بقية الشرائع والقوانين الوضعية-يا

على أنه: )تعدد الجناة في فعل محظور واحد زجر هللا عنه  تعريفهفاإلشتراك في الفقه الجنائي إلاسالمي، فقد تم 

( اتجاهبحد أو تعزير، مع 
ً
 .76أدواتهم إلى إحداث النتيجة املعاقب عليها شرعا

بوجود عقوبات تأديبية أو تعزيرية ملن أنتفى عنده القصد الجنائي، ففي حالة الجنون أو السكر أو يع يتمیيز التشر 

صغر السن وما في حكم ذلك، حيث ل إدراك لديه ملا يحصل ول يميز ما يفعله، تنتفي املسؤولیة الجنائیة، والتي يعزى 

 تلك الفعلة أو ذلك العمل الجنائي. اقترافدر إلى إليها القصد الجنائي. ألنه لم يكن في تلك الحال قد لم يبا
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 : الرکن الشرعي-أ

. أي وجود نص 77وهو النص القانوني الذي يبين الفعل املكون للجريمة، ويحدد العقاب الذي يفرضه على مرتکبها

وع مكتسب ر فقوامه هو: الصفة غير املشروعية لسلوك املشترك، فسلوكه غير املششرعي يحظر الجريمة ويعاقب عليها، 

ويحكم هذا الرکن قواعد قانونية، منها: )ل عقوبة ول  .78شريكه، أو الفاعل ألاصلي اقترفهمن عالقته بالفعل الذي 

جريمة إل بنص(، اي ل يمكن جعل فعل ما سلبي أم إيجابي جريمة إل بوجود نص خاص بذلك، فال يوصف فعل 

 . 79ملثل ذلك الفعل ترحمبالإل بعد ورود النص املقتض ي  باإلجراماملكلف 

، أي أنه بعد ورود النص يمكن تجريم 80ويحكم ذلك قاعدة أخرى وهي: )ل حكم ألفعال العقالء قبل ورود النص(

. فعند الشك والاشتباه 81صل في ألاشياء والافعال إلاباحة(الفعل املرتکب. وهناك قاعدة أخرى بخصوص ذلك، وهي: )ألا 

، وهو أصله،
ً
 ما لم يرد نص بتحريمه أو تجريمه. يعتبر الفعل مباحا

 عدم خضوع الفعل لسبب من أسباب إلاباحة: -ب

 بمصلحة  اعتبار ويعني عدم 
ً
 يعاقب عليه القانون، رغم أنه أحدث أضرارا

ً
 إجراميا

ً
الفعل املرتکب من قبل املتهم فعال

 يبرر افعاله، فوجود سبب التبرير وإلاباحة
ً
الافعال من دائرة التجريم ويعيدها  ، يخرج هذه82الغير، وذلك لوجود سببا

، وإخراجها من النصوص 84. وذلك لوجود نص قانوني يوردها على سبيل التنظيم والتفصيل فيه83إلى دائرة إلاباحة

 . 85العقابية

 في 
ً
أل أن املساهم التبعي اي الشريك في الجريمة، في حال إلاباحة، فإنه يستفيد من تلك الحالة، ول يعتبر شريكا

فة العدوان لدى الفاعل، بل بص وانتفاءيمة، إل أنه في الواقع ل يستفيد بصفة تبعية لسبب قيام حالة إلاباحة الجر 

 
ً
 املشرع العراقي اتجاه. وهو نفس 86العدوان وانتفاءأصلية لقيام حالة إلاباحة بالنسبة له ايضا

 .87الجنائيةقب، ويسأل عن مسؤوليته أو العقاب، فإنه يعا املسؤولية امتناعأما املساهم التبعي في حالت 

 عقوبة إلاشتراك في الجريمة:-الفرع الثاني

، لذا في هذا الفرع سنتناول إلى نظرة التشريع إلاسالمي  الاشتراك
ً
 وشرعا

ً
في الجريمة، جريمة يعاقب عليها قانونا

 مة، كالتالي:في الجريمة في الفقه إلاسالمي، على الجري الاشتراكللعقاب على الجريمة، وعقوبة 

 
ً
 الجريمة: ىنظرة التشريع إلاسالمي للعقاب عل-أوال

 إل وفق مقاصد ترجع جميعها إلى تحقيق  
ً
من املبادئ املتعارف عليها في الاسالم، أن هللا تعالى لم يشرع حكما

 .88مصالح العباد، بجلب املصلحة أو درء املفسدة؛ وذلك رحمة منه تعالى بعباده
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 من أرقى النظريات الجنائیة كنظرية الشروع، وإلاشتراك في الجريمة، وقد إشتمل النظام ال 
ً
جنائي إلاسالمي عددا

ونظرية العود إلاجرامي، ونظرية القصد الجنائي، والقصد الاحتمالي، واملسؤولیة الجنائیة، ونظرية التعدد الجنائي، 

ونظريات الشرعية الجنائیة املكانية  والتداخل والجب الجزائي، ونظريات الحدود والقصاص والديات والتعازير،

والزمانية والشخصية، ونظرية الدفاع الشرعي والسبب والباعث والرجعية الجنائیة، ووضع الكثير من املبادئ والقواعد 

 . 89في مجال الجريمة والعقاب عليها

 هو توقع السرقة أي ت
ً
ن ذمة حويل اصول املال موبالنسبة للفقه املصري، فمجال القصد الاحتمالي في الجريمة مثال

املجنى عليه إلى ذمة املجني، كأثر محتمل لفعل الجاني، ومعيار الاحتمال هو استطاعة الجاني توقع ما حدث ومن واجبه 

 .90الاحتماليذلك، ويجب توفر شرط القصد 

 الحكمة من مشروعية العقوبة: -1

 عال ومعاقبتها، وساد الاعتقاد على أن الجريمة تثير تأثرت القوانين قديمها وحديثها، بالنظرة الدينية لتجريم الاف

 لغضب الاله  غضب إلاله، لذا وجب إنزال أقس ى العقوبات بالجاني، إرضاء
ً
 للجاني، وتوقيا

ً
من أن  هوانتقامهلل، وتطهيرا

ظرة قائمة . وما زال هذا الن91إلهي جماعي انتقامإلى  اجتماعي انتقامينزل بالجماعة كلها، وهكذا تحولت العقوبة من 

 وإن كان بشكل أخف على الفلسفة القانونية ألغلب املجتمعات، وعلى فلسفة العقاب بشكل خاص.

ملا له من عواقب  –فردا وجماعة  –فعلة التجريم والعقاب عليه هو الضرر والخطر الذي يهدد وجود املجتمع 

ا لنظام الجماعة، لذ وانحاللضييع الحقوق الحقوق والاعتداء عليها، فيساهم في الفساد وت وانتهاكوخيمة عليهما، 

 .93وفق قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، 92إلاسالمية بنظام للعقاب فيه بعد للردع وبعد للزجر الشريعةجاءت 

فمعيار التجريم هو املصلحة الاجتماعية الذي تحدده الجماعة والذي تستطيع تجسيد ذلك في القانون الذي 

، وإنما هدفها مكافحة 94تلك النصوص نفسها يحمل نصوص التجريم ومن خالله
ً
. فالعقوبة وفق ذلك ليست انتقاما

الجريمة وإصالح الجاني. فمن ضرورات التناسب هو العقوبة على قدر الجريمة فال يصح ان تكون عقوبة جريمة العمدية 

ر الجريمة العقوبة . وعدم جواز تعدي العقوبة حدها الاقص ى او ان تقر 95متساوية مع عقوبة أخرى حدثت بالخطأ

 .97، وكذلك بالنسبة للقانون حيث يتفق مع الشریعة إلاسالمية في هذا الجانب96املقررة لجريمة اشد منها

 التجريم والعقاب: أسس-2

 تجريم اي فعل وتحديد العقاب املقرر له، مبني على العديد من ألاسس، وفق فلسفة املجتمع والغرض منه، ومنها: 

إلاسالمية على مبدأ ل جريمة ول عقوبة إل بنص لقوله تعالى: )قل للذين  الشريعةفقد أكدت  الشرعية الجزائية:-أ

، ومن القواعد الفقهية ألاساسية في هذا 98كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وأن يعودوا فقد مضت سنة ألاولين(
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قبل ورود النص(، فال مجال للتأويل والتفسير في  املجال )ألاصل في الاشياء إلاباحة( وقاعدة )ل حكم ألفعال العقالء

 وصراحة، وأما الاجتهاد فهو مجرد وسيلة 
ً
 نصا

ً
 . 99إلى حكم هللا في الواقع الاهتداءتجريم الافعال، إن لم يكن محرما

ين بالستناد على قوله تعالى: )وقل للذ 100من الشریعة إلاسالمية اتخذهوفي مسألة عدم رجعية القانون لجنائي فقد 

(101كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف(
ً
، وقول الرسول )صل 102، وقوله تعالى: )وما كنا معذبين حتى نبعث رسول

أي أن الاحكام الجديدة ل تسري على ما حدث قبلها وما أرتكب من أفعال  103هللا عليه وسلم( )الاسالم يجب ما قبله(

 .104الشرعية الجنائیة وعدم رجعية النصوص الجنائیة ووقائع. فهي تعد املصدر والقاعدة الاساسية ملبدأ

: فتعتبر من ألاسس املهمة لتقرير العقاب وإقرار الجريمة، ومن جانب آخر يعد هذا التناسب بين الجريمة والعقاب-ب

نوطة م املبدأ أو ألاساس من الضمانات الرئيسة في النظام الجنائي إلاسالمي، التي تحول دون الاسراف في العقوبة وجعلها

، فضرورة التجريم والتناسب بين حجم الجرم ومقدار العقوبة ضابط 105بأهدافها، بموازاة نظام إثباٍت صارم التطبيق

 .107. ويسمى هذا املبدأ بعدالة العقوبة الذي يقض ي بأن يؤخذ املجرم بمثل ما فعل106إيجاد التوازن في مجال التجريم

 عليها في النظام الاجرائي الاستنادملهمة واملبادئ ألاساسية التي تم : فهو من ألاسس االحقوق والحريات إحترام -جك

إلاسالمي والتي قررت عليها العقوبة لقول الرسول )صل هللا عليه وسلم( حينما قال: )ادرؤوا الحدود بالشبهات، فإن 

 فخلوا سبيله، فإن ألامام ألن يخط  في العفو، خير من أن يخطأ في العقو 
ً
اي أنه يفسر الشك  108بة(كان للمسلم مخرجا

قين استناد القناعة في حكم الادانة على الي واستلزامملصلحة املتهم، وإلاسناد إلى مبدأ أن الاصل في الانسان هو البراءة، 

، اي التوازن فيم ابين املصلحة الشخصية )مصلحة املتهم(، واملصلحة العامة )مصلحة باإلنصاف، مع الشعور 109التام

، غير متسرع او جزاف او إتهام كيدي. اتهامان كون الاتهام املجتمع(، أي ضما
ً
، جديا

ً
 حقيقيا

عالوة على ذلك، ولضمان تلك الحقوق فقد حدد النظام الجنائي إلاسالمي ولسيما من خالل الاجراءات املتخذة في 

الخصوم  ها، واملساواة بينمرحلة املحاكمة، مثل عالنية املحاكمة، شفهيتها، مشروعية تقديم الادلة وكيفية الحصول علي

 .110وحصانة القضاة

فأساس جميع تلك إلاجراءات ومبتغاها هو حفظ الحقوق وضمان العدالة ومراعاة الحقوق والواجبات دون  

 .112. وبذلك يجد كل عامل جزاءه العادل في املجتمع، ويجد كل فرد ألامن والسكينة والاستقرار الاجتماعي111محاباة

لقيام املسؤولیة الجزائية في النظام الجنائي إلاسالمي، ل يكفي فقط إسناد الجريمة لشخص. : 113املسؤولیة الجزائية -د

مدركة ومختارة، أو ناتجة عن خطأ وإهمال. لذلك؛ فاإلسالم يقيم  114بل يستلزم كون تلك الجريمة صادرة عن إرادة

قرأن الکریم والسنة النبوية. فالتدبر . واساس كل ذلك هو ال115وإختياره بإرادتهمسؤولیة الشخص عن إفعاله كاملة 

ال اثم عاد ف في قوله تعالى: )انما حرم عليكم امليتة والدم ولحم الخنزير، وما أهل به لغير هللا، فمن اضطر غير باغ ول

. 117، وفي قول الرسول )صل هللا عليه وسلم(: )ان هللا تجاوز عن امتي، الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(116عليه(

 بين لنا أن أساس التجريم هو الفعل العمد املدرك للنتائج والاضرار الناجمة عنه وبالختيار ل الكره. فيت
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مة إل يعد جري فالجريمة في نظر الشریعة إلاسالمي هي فعل محظور شرعي، زجر هللا عنها بحد او تعزير، والفعل ل

 عليه. وملا كانت الاوامر والنواهي هي تكاإ
ً
، ول 118توجه الا لكل عاقل فاهم التكليف ليف شرعية فهي لذا كان معاقبا

 
ً
 ام شريكا

ً
. ويتخذ العقاب في 119تستوجب إل عليه. ويلزم ان تكون الجريمة ناشئة عن تصرف الفاعل سواء أكان أصليا

 .120الشریعة إلاسالمية وظيفتين: الاولى خلقية، والثاني اجتماعية وهي فكرة العدل وفكرة مصلحة املجتمع

تجنبه مخاطر زيادة نسبة الجريمة وإلاجرام فيه، وآلاثار لحماية املجتمع،  التضامن إلاجتماعي في مواجهة الجريمة: -هك

السلبية للعقاب والعقوبة. يستلزم وضع ضوابط دقيقة للمحافظة على املوازنة بين مقتضيات حماية حقوق الغير 

. لذلك جعلت الشریعة إلاسالمية 121اس بالحقوق والحرياتوحرياته ومراعاة املصلحة العامة وتجنب التحكم واملس

إنزال العقاب املناسب بحق املعتدي وإستئصال غريزة الانتقام. فجعل الحق في إلادعاء وجواز الاسقاط في الجرائم التي 

 على حق الخالق، ومنوط بولي الدم كبعد اجتماعي ملواجهة الجريمة
ً
 .122يكون فيها حق املخلوق غالبا

بة لذلك، فإن وجود قضاء عادل، ضرورة لنشر العدالة بين الناس وانصاف املعتدى عليه وحمايتهم مما واستجا 

. واملصلحة 123انا جعلناك خليفة في الارض فأحكم بين الناس بالحق( يادا ودهم فيه مختلفون. حيث قال تعالى: )

حرمها  التكليفية التي تشير الى املعاص ي التي في النصوص الشريعةالاجتماعية هي التي تبرر الجزاء الجنائي وهي مقصد 

 . 124خطرها بنصوص صريحة وهي الحدود والقصاص وترك للسلطات العامة اتمام ذلك في التعازيزأهللا ويعاقب على 

ولبد من إلاشارة إلى أن الشریعة إلاسالمية قد جمعت بين مبدأين هما محاربة الجريمة والعناية بشخصية املجرم. 

وفي جرائم قليلة لحماية املجتمع  125لجريمة هي لغرض حماية الجماعة والتي تعني بتشخيص املجرم واصالحهومحاربة ا

فقد اهملت الشریعة حماية املجرم مراعاة ملصلحة الجماعة في الحماية وما عدى ذلك فقد اهتمت الشریعة في العقوبة 

 تناداواسند الحكم ومن مظاهر الضمان الاجتماعي لشخصية املجرم وظروفه واخالقه وسيرته التي تكون محل تقدير ع

 إحدىبء مسلم، يشهد بان ل هللا الا هللا واني رسول هللا الا رمإلقول الرسول الکریم )صل هللا عليه وسلم(: )ل يحل دم 

 .127سبوحرمة الدماء وضمان التعويض املنا126ثالث: النفس بالنفس والثيب الزاني واملارق من الدين التارك للجماعة(

 
ً
 في جريمة السرقة الالكترونية في الفقه إلاسالمي: الاشتراكعقوبة -ثانيا

لقد فرق الفقه الاسالمي بين الاشتراك املباشر وغير املباشر، بهدف التفرقة واملغايرة فيما بين الفاعل والشريك 

ي سالمية القصاص من الجانفيما يختص بالعقوبة، لتأثير فعل كل منهما على حدوث الجريمة. فقد قررت الشريعة الا 

 وفق جريمته وتأثير تلك الجريمة على املجتمع. 

، هل فيها حق هللا أم حق الناس، إذ زلذا تفاوتت العقوبة وفق نوع الجريمة هل هي تقع ضمن الحدود أم التعازي

، 128(ياة يا أولي البابقررت عقوبة القتل أو الاعدام في الشريعة الاسالمية بناء على قوله تعالى )ولكم في القصاص ح

منها الحكم بقتل القاتل والاقتصاص منه، واملمارسات القضائية في التاريخ الاسالمي حيث يقتل املتمالئون  استمدوالتي 

املباشر  الاشتراك. اي أنه في حالة 130والتعاقد الاتفاقبأن قصد الجميع الضرب، والتمالؤ هو  129على القتل أو الضرب

.يعاقب كل من قام بالر 
ً
 کن املادي للفعل إلاجرامي بالعقوبة نفسها، املقررة شرعا
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 مع الجريمة، 
ً
فعقوبة القتل والاشتراك فيه هو القتل أو الاعدام، فالعقوبة املقررة لتلك الجريمة تتناسب تماما

نجم لذي يويرجع ذلك إلى مدى خطورتها فهو راجع إلى القصد الجنائي وهو نية القتل عند الجاني واملشتركون معه، وا

، وخطورته تكمن كذلك كونه على الاغلب يقترن بظروف سبق 131عنه ضرر كبير وهو القضاء على حياة املجني عليه

، بأمر   132الاصرار والترصد
ً
. عالوة على خطورتها ففي حادثة تجمع عدة اشخاص على قتل رجل من صنعاء وقتلهم جميعا

ه لو لم يقتل الجماعة بالواحد لدى ذلك إلى أن يستعين القاتل من عمر بن الخطاب، كان ذلك بهدف حقن الدماء، ألن

 على منطق الفوض ى لكيال بغيره 
ً
 . 133يقتص منه، فيستشري الجريمة في املجتمع ويكن الحكم مستندا

فالقاض ي أو ولي ألامر بعد أن طبق حكم الشرع خرج بنتيجة أو بحكم مفاده قتل جميع من أتفقوا على القتل  

، أي حكم عليهم باإلعدام لعدم وجود مانع للعقوبة. وألن الجرم كان من نوع الحدود وليس وشاركوا في الق
ً
تل واقعا

 لكل من سولت له نفسه 
ً
 للمعتدين وإن كثروا، وردعا

ً
 من حقوق الناس، لذا فالعقاب كان زجرا

ً
التعازير، وكان فيها حقا

 على أمن املجتمع وسالم
ً
 قصاص للمعتدى عليه، كي ل يشعر في الاعتداء على حقوق الناس، حفاظا

ً
 الغتراببته، وأخيرا

 للمعتدى عليه بأن يقتص لنفسه بنفسه فيعم 
ً
ويحس بكرامته وإنسانيته وأنه فرد ذو قيمة في املجتمع. ومن ثم منعا

 على حقوقه أو حقوق غيره قد ل يقدر العقوبة اعتداءالفوض ى وتسيل الدماء وتهدر الحقوق، ألنه وإن كان هناك 

 بجسامة الجرم املرتکب فيتجازه هو بدوره بسوء نية أو حسنها. 

وأما الشريك غير املباشر أو املتسبب وهو ما يقابل املساهمة املعنوية أو الفاعل املعنوي فعقوبته تختلف عن عقوبة 

 ملالبسات القضية والظروف التي أحاطت بها.
ً
 الشريك ألاصلي، بالتخفيف أو التشددي وفقا

بات أخرى مقررة كقطع اليد أو الجلد، أو الرجم، والتي يقررها القاض ي أو ولي ألامر وفق سلطته وهناك عقو 

التقديرية أخف أو أشد من عقوبة الفاعل الاصلي في حالة الاشتراك املعنوي أو غير املباشر، أما في حال الاشتراك املباشر 

لجريمة، عالوة على ظروف كل مشترك وحالته )الجنون، والظروف التي أحاطت با اشتراكهأو الاصلي، فتكون وفق نسبة 

 السكر، البلوغ، الادراك والارادة(.

 بين الفقه الاسالمي القانون الوضعي ول سيما قانون العقوبات  اختالفابناًء على سبق يمكنا القول أن هناك 
ً
واضحا

 
ً
 العراقي، حيث أن الشريعة الاسالمية والفقه الاسالمي قد كان أكثر تفصيال

ً
 من القانون، وأكثر تطرقا

ً
 وبيانا

ً
 ووضوحا

لألحوال والظروف املحيطة بالفعل الجنائي وبالجاني وشركائه، كذلك باملجني عليه، رغم أن الشريعة الاسالمية والفقه 

 .ساس للقانون الوضعي والفقه الجنائيالاسالمي يعتبر املنهل ألا 

 خاتمة:

 ك في الجريمة تبين لنا ما يلي:بعد هذه الجولة في فلسفة عقوبة الاشترا

  هناك عالقة بين التعريف اللغوي والاصطالحي لكلمة الاشتراك فالتعريف الاصطالحي مأخوذ من اللغوي 

 ن الاشتراك نوعان: مباشر وغير مباشر أ 
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  العقوبات تكون على املكلفين فاذا ما حصلت جريمة الاشتراك لغير املكلف فستكون ضرفا مخففا للعقوبة 

 إل  يســـــقط يعني اســـــقاط الحق املدني للمتضـــــرر، فحقه ل حيان لتخفيف العقوبة او الغائها في بعض ألا ن أ 

 بحقه ةبعفوه عن املطالب

 كثر تفصيال ووضوحا لالشتراك في الجريمة وعقوبة املشترك من القانون.أسالمي ن الفقه إلا أ 

 عرف واجتهادات املحكمة املختصة لم يفصل القانون في ماهية الاشتراك وحيثياته وانما تركها لل 

 التوصيات:

نوص ي في ختام بحثنا تشريع مواد قانونية تفصل بحيثيات الاشتراك، وتضيق على املحكمة اجتهادات القضاة وخصوصا 

 الحاكمة رغبا ورهبا. لألحزابكثر القضاة أان القضاء في العراق غير مستقل ويخضع 

الالكترونية لن العلم يتقدم والجرائم تزداد ول يكاد يمر يوم إل ونسمع  ضرورة مراجعة القوانين الخاصة بالجرائم

  بظهور جرائم معلوماتية جديدة.
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 . 243، ص2442 السعيد، شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات، دار الثقافة، عمان،

 .204القسم العام، دار الكتاب اللبناني، بيروت، د.ت، ص-د. إبراهيم الشيباني، الوجيز في شرح قانون العقوبات  40

د. مصطفى إبراهيم الزلمي، املسؤولیة الجنائیة في الشریعة إلاسالمية "دراسة مقارنة بالقانون"، جامعة بغداد،  41

 .194، ص1182

 .34الكبيس ي، إلاشتراك في الجريمة في الفقه إلاسالمي، دار الكتب العلمية، لبنان، د.ت، صد. سامي جميل فياض  42

 املسبق بين املساهمين فيها، بل يكفي أن يعلم الاتفاقيرى جانب من الفقه إمكانية تحقق املساهمة حتى في غياب  43

لعوامل ا ةقحام نشاطه الجرمي في سلسلإلى إ أحد املساهمين بنشاط املساهم أو املساهمين آلاخرين وتتجه إرادته

 املؤدية مجتمعة إلى وقوع الجريمة، فإذا تحقق هذا القصد لدى كل الجناة تحققت املساهمة الجنائیة. د. عبد

 . 130، ص2412الرحمن خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، دار الهدى، الجزائر، 

، املساهمة الجنائیة في جريمة الشروع في تغيير دستور الدولة زينب كاظم مطلك حسن، وإسراء محمد علي سالم 44

 .216، ص2424(، بابل، 0(، العدد )28"دراسة مقارنة"، مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية، املجلد )

 

46 Krper Hazel, Introduction to the Criminal Justice system, west publishing, USA, 1973, P325. 

سن بن سليمان املشيقح، التحریض على الجرائم التعزيرية املنظمة، مجلة القضاء، الجمعية العلمية ماجد بن ح 47

 .29، ص1036(، 14القضائية السعودية، جامعة الامام محمد بن سعود إلاسالمية، العدد )

 .364عبدالقادر عودة، املصدر السابق، ص 48

 .686، ص1131ار الكتاب املصرية، القاهرة، ، مطبعة د1جندي عبد امللك، املوسوعة الجنائية، ج 49

 .348، املصدر السابق، ص1القادر عودة، التشريع الجنائي إلاسالمي، ج عبد 50
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، 2الحميد الشواربي، املسؤولیة الجنائیة في قانون العقوبات وإلاجراءات الجنائیة، ط عزالدين الدناصوري، ود. عبد 51

 .241منشأة املعارف، الاسكندرية، د.ت، ص

؛ كمال عبد الصمد علي، 269، ص1199، بغداد، 1د. سامي النصراوي، املبادئ العامة في قانون العقوبات، جزء  52

 .11، ص1184الاشتراك في إطار املساهمة الجنائية، بحث مقدم إلى املعهد القضائي، بغداد، 

 .29املصدر نفسه، ص 53

 .391محمد الفاضل، املصدر السابق، ص 54

؛ د.احمد 184، ص1182بغداد،  ، مطبعة أسعد،1، املسؤولیة الجنائیة في الشریعة إلاسالمية، جد.مصطفى الزلمي  55

 .91، ص1161، مؤسسة الحلبي وشركاؤه، القاهرة، 2فتحي بهنس ي، نظريات في الفقه الجنائي إلاسالمي، ط

 .010، ص1196 محمد ابو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه إلاسالمي، دار الفكر العربي، القاهرة، 56

الرحمن الدايل، املساهمة الجنائیة في جرائم الحدود والقصاص، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس جامعة  عبد 57

 .10، ص1119نايف العربية للعلوم ألامنية، الرياض، 

 فيها بالتسبب حتى لو كان يتفق معه من قبل، دو  ارتكابأي كل من أعان غيره على  58
ً
أن يشترك  ن الجريمة يعتبر شريكا

في تنفیذ رکنها املادي. للمزيد ينظر: محمد شقران الحامدي، املساعدة كوسيلة من وسائل الاتراك في الجريمة 

 .16، ص2410"دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الحقوق بجامعة الشرق ألاوسط، عمان، 

   .16على إرتكابها للمزيد ينظر: املصدر نفسه، صوهو خلق فكرة الجريمة في ذهن الجاني وإغراؤه وحثه  59

جريمة معينة. فهد بن مبارك العرفج، "دراسة تأصيلية تطبيقية" تخصص  ارتكابوهو تالقي إرادات الجناة على  60

القانون الخاص والعلوم الجنائیة، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون بجامعة نايف العربية للعلوم الامنية، 

 .99ص ،2444نظام املجالي، شرح قانون العقوبات "القسم العام"، دار الثقافة للنشر، عمان، ؛ 384ص ،2446

 .16محمد شقران الحامدي، ص 61

 .208، ص1111إبراهيم محمد سلقيني، امليسر في أصول الفقه إلاسالمي، دار الفكر بيروت،  62

صول إلى علم ألاصول للقاض ي البيضاوي، دراسة وتحقيق: الكافي السبكي، إلابهاج على شرح املنهاج الو  علي بن عبد 63

 .162، ص2411، دار الكتب العلمية، بيروت، 1الجبار صغيري، ج د. أحمد جمال الزمزمي، ود. نورالدين عبد
64  
 –علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، معجم التعریفات، تحقيق: محمد صديق املنشاوي، دار الكتب العلمية  65

، دار 0الحنفي، كشف ألاسرار، ج البخاري  ؛ عبد العزيز بن أحمد بن محمد، عالء الدين114، ص1183بيروت، 

 .491، ص2414الكتاب إلاسالمي، 

، 1164أحمد موافي، الفقه الجنائي املقارن بين الشریعة والقانون، إصدار املجلس ألاعلى للشؤون إلاسالمية، القاهرة،  66

 .180ص

، دار الكتب العلمية، بيروت، 2هللا النيسابوري الحاكم، املستدرك على الصحيحين، ج هللا محمد بن عبد أبو عبد 67

 .216، ص1114

 .193سورة البقرة: آلاية:  68
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، دار الكتب 2سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، شرح التلويج على التوضيح ملتن التنقيح في اصول الفقه، ج 69

، مكتبة مدبولي، 2(، ط1عم الحنفي، موسوعة الطب النفس ي، مج )املن ؛ عبد308، ص1116العلمية، بيروت، 

 .090، ص1111القاهرة، 

 .199، ص2411، بيروت، ، دار الزهراءعز الدين بحر العلوم، الحجر وأحكامه في الشریعة إلاسالمية 70

 .109، ص1118، مكتبة دار الثقافة، عمان، ألاردن، 2كرم نشأت إبراهيم، علم النفس الجنائي، ط 71

72 Lyford Rees ،Text Book of psychiatry ،Oxford University , 1996. P166 

 .214أحمد فتحي بهنس ي، املسؤولیة الجنائية، املصدر السابق، ص 73

 .180، ص1164 ریعة والقانون،أحمد املوافي، من الفقه الجنائي املقارن بين الش74 

 .644، املصدر السابق، ص1القادر عودة، التشريع الجنائي إلاسالمي، ج عبد 75

 .12الرحمن الدايل، املصدر السابق، ص عبد 76

 .68د. عبد هللا سليمان، املصدر السابق، ص 77

م إلى رئاسة الادعاء العام، بمجلس املساهمة الجنائیة في القانون العراقي واملقارن، بحث مقدقحطان ناظم خورشيد،  78

 .2، ص2412العراق، أربيل،  –القضاء إلقليم كوردستان 

في الجريمة في الفقه إلاسالمي "دراسة مقارنة مع القانون  الاشتراكهللا حامد، أحكام  كامل محمد حسين عبد 79

ين، فلسط –ح الوطنية، نابلس جامعة النجا –الوضعي"، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الدراسات العليا 

 .04، ص2414

الرزاق عفيفي، دار الكتاب العربي،  ، تعليق: عبد1مدي، الاحكام في أصول ألاحكام، جأبو الحسن علي بن محمد ألا  80

 .134، ص2411بيروت، 

، 1183يروت، ، دار الكتب العلمية، ب1جالل الدين السيوطي، الاشباه والنظائر )في قواعد وفروع فقه الشافعية(، ج 81

 . 64ص

 .100، صمصدر سابق محمد نجم، 82

 .116هللا سليمان، املصدر السابق، ص د. عبد 83

 وتعديالته. 1161( لسنة 111املادة ) ( من قانون العقوبات العراقي رقم ) 84

، قانون ؛ د. مأمون سالمة114، ص1184د. رؤوف عبيد، أصول علمي إلاجرام والعقاب، دار الفكر العربي، القاهرة،  85

 .161، ص1191القسم العام، دار النهضة العربية،  –العقوبات 

، لتوقف ألامر  86
ً
فيتعين علينا مالحظة أنه من الجائز أن تتعلق إلاباحة بالفاعل دون الشريك والعكس صحيح أيضا

در املص، داعلى حسن النية. فقد تتوافر حسن النية لدى الفاعل دون الشريك أو العكس. للمزيد ينظر: علي رش

 السابق.

 .011علي راشد، نحو مفهوم عربي، املصدر السابق، ص 87

http://www.iraqnla.gov.iq/opac/fullrecr.php?nid=75048&hl=ara
http://www.iraqnla.gov.iq/opac/fullrecr.php?nid=75048&hl=ara
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، 1111، مكتبة الكليات الازهرية، القاهرة، 1العزيز إبن عبدالسالم، قواعد الاحكام في مصالح ألانام، ج عزالدين بعد 88

 .14، ص1118 ؛ عبدالكريم زيدان، القصاص والديات في الشریعة إلاسالمية، مؤسسة الرسالة، بيروت،22ص

 ؛ عبد211، ص1190علي رشاد، القانون الجنائي "املدخل وأصول النظرية العامة"، دار النهضة العربية، القاهرة،  89

، التشريع 1؛ عبدالقادر عودة، ج121، ص1188الواحد خالف، علم أصول الفقه، دار القلم، دمشق،  الوهاب عبد

 بالقانون الوضعي"،
ً
  .116، ص2444دار الكتب العلمية، بيروت،  الجنائي إلاسالمي "مقارنا

 .20جالل ثروت، املصدر السابق، ص 90

 .186-184هللا سليمان، املصدر السابق، ص د. عبد 91

 .18،، ص1180محمود نجيب حسني، مدخل للفقه الجنائي إلاسالمي، دار النهضة العربية، القاهرة،  92

، دار 1عة الفوائد البهية، على مظومة القواعد الفقهية، ج؛ صالح بن محمد القحطاني، مجمو 11املصدر نفسه، ص 93

 .64، ص2444الصميدعي، الرياض، 

د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي والدستور، الشرعية الدستورية في قانون العقوبات، الشرعية الدستورية في  94

 .69، ص2440، دار الشروق، 3قانون الاجراءات الجنائیة، ط

 .11، ص2443، دار الشروق، القاهرة، 3دة، املوسوعة العصرية في الفقه الجنائي إلاسالمي، جالقادر عو  عبد 95

 

 .6، صمصدر سابقد. محمود نجيب حسني،  96

د. عصام عفيفي عبد البصير، مبدأ الشرعية الجنائیة "دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الجنائي إلاسالمي"،  97

 .61، ص2443القاهرة ، ،رم، دار النهضة العربيةباعة بالهدار ابو املجد للط

 .38سورة الانفال، آلاية:  98

د. محمد شالش حبيب العاني، التشريع الجنائي إلاسالمي "دراسة تأصيلية مقارنة بأحكام القانون الجنائي الوضعي  99

 وما بعدها. 14، ص1116ونظرياته الفقهية املعاصرة، مؤسسة مروة للطباعة، د.م، 

(، 21(، لسنة)0، مبدأ الشرعية في القانون الجنائي املقارن، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد )مد سليم العواد. مح 100

 .64، ص1199القاهرة، ايلول 

 .3سورة ألانفال، آلاية:  101

 .14سورة الاسراء، آلاية:  102

  .391ص ،1193، دار الجليل، بيروت، 1محمد بن علي بن محمد الشوكاني، نيل ألاوطار، جـ 103

 .11رمسيس بهنام، املصدر السابق، ص 104

د. محمود طه فتح جالل، أصول التحريم والعقاب في السياسة الجنائیة العاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة،  105

 .69، ص2444

 .138د. أحمد فتحي سرور، املصدر السابق، ص 106
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املجلة العربية للدراسات الامنية والتدريب، مجلد  أحمد شحادة بشير الزعبي، منهج إلاسالم في محاربة الجريمة، 107

 .98(، الرياض، ص46(، العدد )28)

، الحديث 1183محمد بن عيس ى بن موس ى الترمذي، سنن الترمذي "كتاب الحدود"، املكتبة إلاسالمية، الرياض،    108

 .1300رقم

رنة"، بين النظم الاجرائية الالتينية الجنائي "دراسة مقا لإلثباتهللا هاللي، النظرية العامة  د. احمد عبد 109

 .028، ص1186(، دار النهضة العربية، 1والانكلوسكسونية والشریعة إلاسالمية، مجلد )

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن تيمية الحراني محمد بن إسماعيل ألامير الصنعاني، سبل السالم شرح  110

، الحديث رقم 0، جام الصبابطي، وعماد السيد، كتاب الحدودبلوغ املرام من جمع أدلة ألاحكام، تحقيق: عص

 .36، د.م، د.ت، ص1141

د. رشيد البعلبكي، املساواة والحرية في الاسالم ودورهما في تحقيق العدالة للمتهمين، الندوة العلمية الاولى، املتهم  111

 .103، ص1182دريب، الرياض، ، املركز العربي للدراسات الامنية والت1وحقوقه في الشریعة إلاسالمية، ج

محمد غازي رزق الغرابلي، حسن إبراهيم هنداوي، ألابعاد املقاصدية في منهجية مكافحة الجريمة في الاسالم، مجلة  112

 .08، ص2424(، الرياض، أيلول، 0(، العدد )19الاسالم في آسيا، املجلد )

 وهو مدرك ملعانيها ونتائجها، أو أهلية الشخص ألن وهي تحمل إلانسان نتائج ألافعال املحرمة التي يأتيها مختا 113
ً
را

 ثبوت نسبة الوضع إلاجرامي للواقعة املادية التي يجرمها 
ً
ينسب إليه فعله ويحاسب عليه، ويتحمل تبعاتها. وهي أيضا

 للمؤاخذة عنه بالعقاب. للمزيد ينظر: كامل حامد، املصدر 
ً
القانون إلى شخص معين متهم بها، ويصبح مستحقا

 .68السابق، ص

 .40، ص1199محمد فاورق النبهان، مباحث في التشريع الجنائي إلاسالمي وكالة املطبوعات، الكويت،  114

محمد كمال الدين إمام، املسؤولیة الجنائیة وأسسها وتطويرها "دراسة مقارنة"، دار الجامعة الجديدة للنشر،  115

 .318-319، ص2440الاسكندرية، 

 . (173) :آلايةسورة البقرة،  116

هـ، رقم الحديث  1040ابن ماجة بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، باب الطالق، دار الطباعة العربية، السعودية،  117

2433. 

 .9، املصدر السابق، ص3، ج1عبد القادر عودة، املوسوعة العصرية في الفقه الجنائي إلاسالمي، م 118
، مؤسسة الحلبي وشركاؤه 2لفقه إلاسالمي "دراسة فقهية مقارنة"، طد. احمد فتحي بهنس ي، املسؤولیة الجنائیة في ا 119

 .48، ص1161للنشر والتوزيع، القاهرة، 
 .18-19، ص1161، القاهرة، 2د. احمد فتحي بهنس ي، العقوبة في الفقه إلاسالمي "دراسة فقهية متحررة"، ط 120
نة في القانون الوضعي والفقه الجنائي إلاسالمي"، د. عصام عفيفي عبد البصير، مبدأ الشرعية الجنائیة "دراسة مقار   121

 .61-68، ص2443دار ابو املجد للطباعة بالهرم، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .63أحمد شحادة بشير الزعبي، املصدر السابق، ص 122
 .26: آلايةسور)ص(،  123
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، دار الشروق، مركز السنهوري، 0(، ج1) عبد القادر عودة، املوسوعة العصرية في الفقه الجنائي إلاسالمي، املجلد 124

 .10، ص2441القاهرة، 
 .94محمود محمد خطاب السبكي، املصدر السابق، ص 125
محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري، صحيح البخاري، كتاب الديات، تحقيق: د. مصطفى ذيب، دار ابن كثير،  126

 .639، الحديث رقم 1189اليمامة، 
 .241، ص1183، ، دار الشروق، القاهرة2سالمية، طالسياسة الجنائیة في الشریعة إلا د. احمد فتحي بهنس ي،  127
 .191سورة البقرة، آلاية:  128
، 0الرحمن بن الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة املقدس ي، الشرح الكبير، ج شمس الدين أبي محمد عبد 129

 .218مكتبة دار الافتاء السعودية، د.ت، ص
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