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 الممخص 
مف الجانب القانكني كالجانب االجتماعي لما الِسفاح ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد كتكضيح جريمة 

 فيما بينيـ في ىذه الجريمة بالذات.ليما مف ترابط 

الغكص في تفاصيؿ ىذه  إلى الباحث تكجوكنظران ألىمية دراسة ىذه الجريمة مف جميع الجكانب، 
 الجريمة مف خبلؿ استقراء كمقارنة كتحميؿ القكانيف كالعادات كالديانات فيما بينيا.

تاريخي القديـ ليذه الجريمة مف خبلؿ كليذا قد تعرضنا في الدراسة في فصميا التمييدم إلى الجانب ال
كتعكد  الجريمة،الرجكع إلى الحضارات القديمة، كمف ثـ تكجينا إلى مكقؼ الديانات السماكية مف ىذه 

 بسبب أنيا جريمة دينية قبؿ أف تككف دنيكية.الِسفاح أىمية ىذه العكدة التاريخية لجريمة 

كضكع دراستنا كىذه الجرائـ ىي جريمة الزنا كبذات الفصؿ قد درسنا بعض الجرائـ التي تشابو م
كأم الِسفاح ، كتعكد أىمية ىذه الدراسة إلى الكصكؿ بنا إلى فاصؿ بيف جريمة االغتصابكجريمة 

 جريمة أخرل.

انب القانكني لجريمة السفاح، ككاف ذلؾ مف خبلؿ جأما الفصؿ األكؿ مف ىذه الدراسة قد تناكؿ ال
ذىاب أبعد مف ذلؾ لكمف ثـ ا كاضح،الجريمة كبياف تفاصيميا بشكؿ  تحديد األركاف القانكنية ليذه

 كالتي نطمب مف المشرع السير عمى خطاىا.الِسفاح بتحديد مادة قانكنية شاممة لجريمة 

الِسفاح ففي ىذا الفصؿ قد تـ دراسة التشريعات الجزائية في فمسطيف مف حيث المكاد التي جرمت 
انكنية كتكضيح المعنى الذم أراده المشرع مف ىذه المكاد، كبعد ذلؾ كذلؾ مف خبلؿ تحديد المادة الق

 اك السمبي. يااليجاب جانبقمنا بالتعميؽ عمى ىذه المكاد سكاء كاف مف ال

سكاء في القكانيف الكضعية أك الشريعة االسبلمية، كبعد ذلؾ الِسفاح كمف ثـ تـ تحديد العقكبة لجريمة 
كتعميقيا عمى شككل، كبعد ذلؾ تـ تحديد الركف الِسفاح جريمة  تحدثنا عف المبلحقة الجزائية في

 مف خبلؿ استقراء قرار المحاكـ كالقكانيف الكضعية كتحميميا.الِسفاح المادم المقصكد في جريمة 

رادة لقياـ كالذم يشترط العمـ كاإلالِسفاح كأنيينا ىذا الفصؿ بالحديث عف الركف المعنكم لجريمة 
 .إتجاه فاعمييا المسؤكلية الجزائية

أما الفصؿ الثاني مف ىذه الدراسة فقد تناكؿ الجانب االجتماعي كالنفسي ليذه الجريمة، كذلؾ كاف مف 
خبلؿ الرجكع لؤلسباب االجتماعية المحتممة التي قد تؤدم لمثؿ ىكذا جرائـ، كبعد ذلؾ تحدثنا عف أثار 

 مكاجيتيا. ةالجريمة ككيفي



ث  
 

كقد تـ التفريؽ بيف األسباب الداخمية المتعمقة الِسفاح امؿ المؤدية لجريمة ففي ىذا الفصؿ تـ تناكؿ العك 
 بشكؿ كمي .بالفرد كاألسرة كبيف العكامؿ العامة المتعمقة بالمجتمع 

كأثار صحية، كبعد ذلؾ قمنا بتحديد أبعد ذلؾ أثار ىذه الجريمة سكاء كانت أثار اجتماعية  حددناكقد 
العربي كأنماط حدكثيا، كأنيينا ىذا الفصؿ بتحديد طرؽ العبلج كالكقاية تكاجد ىذه الجريمة في الكطف 

 مستقببلن.لمتقميؿ مف حدكثيا الِسفاح مف جريمة 
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Abstract 
This study aims to identify and clarify the legal aspect of the incest crime and the social 

security of their independence among them in this particular crime.  

Given the importance of the study of all aspects of this crime, the researcher goes deeply 

into the details of the crime through extra potation, comparison and analysis of law, 

customs and religious among them. 

Therefore, we have presented in the introductory chapter to the old historical aspect of this 

crime through reference to ancient civilizations and then we went to the Position heavily 

religious of this crime and the importance of this historical return of the incest crime 

because it is a religious crime before it is a murder. 

In the same chapter we have studied some crimes like the subject of our study and these 

crimes is the crime of adultery and rape . 

Moreover, the first section of the study focuses on the legal aspect of the incest crime and 

through the same. After that giving further from that through the legal provision of the 

incest crime which we recommend the researcher go on with. 

So, in this section the legislation has been studied in Palestine from the point of view of 

provision which criminalize incest through identify the legal provision and clarify the 

meaning that the researcher wants from this provision after that we criticized the provision 

either from the positive or negative aspect. 

Then the punishment was defined from the incest crime either for the positive law and 

Islamic doctrine. After that we discussed the criminal prosecution and raise compliment in 

the insistence crime then the material element was defined in incest crimes through 

extrapolated the decision of the counts and positive rules and analyze them.  
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We ended the discussion of the mental element of the incest crime which requires 

information and will to hold this responsibility. 

In the second section from this study we social psychological aspect for this crime through 

going back for the possible social reasons which causes these crimes after that we discuss 

the marks of crime and the way we can face it. 

In this section the effects of the incest crime discussed, and it was differentiated between 

the internal reason which are related to the one and the family and the general causes 

which are related to the whole society. 

We added the effects of the crime either it was social effects or health effects then we 

defined the existence of this crime and the way it happens in the Arab world.  

We ended this section by identifying the ways of prevention and solutions of this incest 

crime .  
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 المقدمة

لقد خمؽ اهلل عز كجؿ األسرة كنكاة أساسية لمحياة ككضع ليا القكاعد كالقكانيف لممحافظة عمييا،       
فمنذ خمؽ ادـ عميو السبلـ مد اهلل لو المساعدة في االستمرار بالحياة مف خبلؿ حكاء التي كانت لو 

، كمف ثـ جاءت الرساالت السماكية لحماية ىمية األسرة لكؿ إنسافشريكة الحياة، كمف ىنا بدأت أ
، كخاصة ما يمكف أف يمحؽ بالرابطة المقدسة كىي األسرة، رالمجتمع مف أم ضرر يعرضو لمخط

ذافاألسرة ىي المبنة األكلى في البنياف االجتماعي البشرم، ك  ما كانت ىذه المبنة عمى درجة مف  ا 
 نسانية بشكؿ كامؿ ستككف ضعيفة كيككف سقكطيا متكقعان.اليشاشة أك الضعؼ فإف اإل

، كألحقت ىذه العبلقة بالكثير مف ركمف أجؿ ذلؾ أتت التشريعات السماكية لتنظيـ التزاكج بيف البش
كانت معظـ المخاليؽ ال تحكميا كال يقيدىا  إذاالقكاعد كالضكابط التي تمنع تخريب كىدـ ىذه العبلقة، ف

فذلؾ يعكد لمصفة الحيكانية كغريزة االستمرار النكعي ال غير، عمى عكس اعد، أم شيء مف ىذه القك 
اإلنساف الذم كرمو اهلل كميزه عف كافة الخبلئؽ، فكاف ال بد أف تخضع عممية التزاكج بيف البشر بكثير 

الشريعة اإلسبلمية لـ تقتصر عمى  مف الضكابط التي تقيدىا داخؿ إطار قكم كمتيف، كلذلؾ نرل أف  
منيج كامؿ ليا بمغ درجة مف الكماؿ كضع ع الضكابط ليذه العبلقة فقط بؿ امتدت إلى أثارىا ك كض

ف اإلتياف بمثمو، فقد عاشت البشرية في بداية الخمؽ ببل أم قكانيف ككانت ع التي يعجز البشر
قات ينسب ألمو ألنيا ال تعرؼ مف أبيو مف كثرة العبل االبفالعبلقات الجنسية غير منظمة، كقد كاف 

 .الجنسية

يا فاسدة بكتعارؼ البشر عمى أشكاؿ غريبة مف العبلقات الجنسية سكاء الزكجية كالتي كانت أغم
كبالتالي كؿ مكلكد عمى الحياة ال يككف لو أب  أختو،يعاشر أمو كاألخ يعاشر  االبفىمجية، فقد كاف ك 

مان كال أخان، كلما تطكرت الحياة ـ يصبح الكلد كحيدان ال يعرؼ أبان كال أماتت األ   إذامسؤكؿ عنو، ف
اإلنسانية بشكؿ طبيعي بدت الحاجة ممحة لتككيف أسرة كالتي اصبحت نكاة لما يعرؼ بالقبيمة ثـ 

 ..... الخالعشيرة

تعمير األرض  مف ذلؾ كانت حكمة اهلل تعالىك بنظاـ الزكاج في الديانات السماكية  يلذلؾ أتى ما سم
 ىكنحف نعمـ أف اهلل تعالى قد شرع قكانيف الزكاج عمى خط ،ألرضعمى ا لو كبقاء اإلنساف كخميفة

كما أنزؿ سبحانو كتعالى أياتو الصريحة التي  ،الشريعة االسبلمية محددة ككاضحة كضكح الشمس
كبالتالي ال يصح التحرش أك الزنا فييف، كفي  فتحدد المحرمات مف النساء كالتي ال تصح مناكحتي

اهلل سبحانو كتعالى كىي النتائج السمبية مف القياـ بيذه العبلقات المحرمة حكمة يعمميا ىذا التحريـ 
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 كصحية عمى األسرة بشكؿ خاص كعمى المجتمع بشكؿ عاـ، فيذه العبلقة ليا أثار نفسية كاجتماعية
 عمى الجميع.

 ىكتعالفيتعيف عمى كؿ فرد أف يخضع لمقكانيف اإلليية في تحريـ الزنا بالمحاـر حيث أف اهلل سبحانو 
لو حكمتو اإلليية التي البد أف يسيرعمييا اإلنساف، فإف اهلل عز كجؿ عندما حـر الزنا أك الزكاج 

كاف ىناؾ غاية تمت  بالمحاـر كعدـ إقامة عبلقات جنسية بيف اآلباء كبناتيـ كبيف األخكة كاألخكات
كلكجيا التي تؤكد أف ىذه العديد مف الدراسات التي قاـ بيا عمماء األجتماع كاألنثركب في اثباتيا

فثبت ضركرة تحريـ ىذا األتصاؿ  ،في النظاـ األسرم )األسرة النكاة( الزيجات أك العبلقات تسبب خمبلن 
فإف اهلل سبحانو  ،كاضطرابات كاختبلط األنساب كاجتماعيةالجنسي مما يترتب عميو مف آثار نفسية 

كعميو يجب عمينا  ،ريات التي أجراىا العمماءحـر ىذه العبلقات قبؿ كجكد الدراسات اك النظ ىكتعال
 أحكـ الحاكميف كابصر الناظريف. ىفاهلل سبحانو كتعال ،أتباع أكامره كالبعد عف نكاىيو

ـ ىي مصدر لكي تظؿ األ   ،لذلؾ يجب عمينا أف نحافظ كؿ الحفاظ عمى شكؿ األسرة التي أرادىا اهلل
لقمة العيش، كيتسمسؿ أدكار األخكة كالخاالت الحب كالعطؼ كالرعاية كيظؿ األب مصدر األماف ك 

 أسرة.كالعمات كاألجداد تسمسؿ طبيعي في حياة كؿ 

كمع التطكر البشرم في العصر الحديث قد أتى اإلنساف بقكانيف لحماية المصمحة العامة، كقد جاءت 
قد قامت بحماية كربطان في مكضكع دراستنا فإف القكانيف  القكانيف،يتعدل كينتيؾ ىذه بعقكبات لكؿ مف 

كلذلؾ  األسرة،األسرة بشكؿ كبير مف خبلؿ كضع عقكبات قاسية عمى كؿ مف يحاكؿ اضطياد ىذه 
كما  الكسيمة،كلكف الغاية تبرر  بحث فيياكاف ال بد لنا مف ىذه الدراسة التي تسبب الحرج لكؿ مف 

 انكنية.الغاية إال تكعية كحماية المجتمع مف ىذه الجريمة كخاصة مف الناحية الق

كذلؾ ما سارت عميو الكطف العربي معظـ القكانيف الجزائية في  قبؿ مفالِسفاح  تجريـ تـ قد اكليذ
)النافذ في الضفة  1960( لعاـ 16قانكف العقكبات األردني رقـ ) معظـ القكانيف العربية كمثاؿ ذلؾ

كانكا أك غير شرعييف أك بيف بيف األصكؿ كالفركع شرعييف الِسفاح " 285جاء في المادة   الغربية( فقد
 إذااألشقاء كالشقيقات كاألخكة كاألخكات ألب أك ألـ أك مف ىـ بمنزلة ىؤالء جميعان مف األصيرة أك 

كاف ألحد المجرميف عمى اآلخر سمطة قانكنية أك فعمية يعاقب عميو بالحبس مف سنتيف إلى ثبلث 
 سنكات " .

 في دينية جريمة الكاقعة ىذه الف بمنزلتيـ ىـ مف اك رباالقا بيفالِسفاح  جـرقد  المشرع أف كنرل 
 البشاعة جانب إلى كىذا اهلل، حرمو ما ألنفسيـ أحمك قد الجناة فيككف دنيكية، تككف اف قبؿ أصميا

 .السميـ كالمنطؽ العقؿ مع يتبلقى ال كالذم بالفعؿ المتكافرة االخبلقية
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 :الدراسة اىمية

   :النظرية االىمية -1

في  يةنساناإل العبلقات اسمى تمس الجريمةبأف ىذه الِسفاح  جريمة دراسة في العممية ىميةاال تكمف
 القكانيف مقارنة خبلؿ مف قانكنية نتائج إلى الكصكؿ ىك المكضكع ىذا اختيار في كالدافع المجتمع
    .ينيالفمسط المجتمع في الجريمة ىذه مف تحد قانكنية نتيجة إلى لمكصكؿ الدكؿ بعض في الجنائية

  العممية: االىمية -2

 في خاص بشكؿالِسفاح  جريمة دراسة يتـ لـ كلكف عاـ بشكؿ األ سرةب الماسة الجرائـ دراسة سبؽ قد
شريعة كال كالمصرم االردنيك  القانكف الفمسطيني بيف كالمقارنة الجريمة ىذه دراسة كجب كلذلؾ فمسطيف

لى جانب ذلؾ تكجد أىمية عممية أخاالسبلمية كيفية مكاجية ىذه الجريمة مف  كىي دراسةرل ، كا 
 .االجتماعيالجانب 

 الدراسة ىدافأ

 التعرؼ عمى الجانب التاريخي لمسفاح . -1
 .الِسفاح تحديد الطبيعة القانكنية كاالجتماعية لجريمة  -2
 مما يشابيا مف جرائـ .الِسفاح تمييز جريمة  -3
 العقكبات قانكف الفمسطيني كمشركع قانكف العقكبات  بيف كاالختبلؼ الشبو اكجو تكضيح -4

 الكضعية . القكانيف مف كغيره )النافذ في فمسطيف(االردني
أكبر مف  قانكنية قكةإلعطائيا  ِسفاح الخاصة بال لمادةالتكصية لممشرع الفمسطيني بتعديؿ ا  -5

 صيغتيا الحالية .
 .الكضعية بالقكانيف كمقارنتيا الجريمة ىذه في االسبلمية الشريعة حكـ بياف -6

 مف الجانب اإلجتماعي كالبحث في أسبابيا كأثارىا كطرؽ مكاجيتيا.الِسفاح راسة جريمة د -7
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 أسباب اختيار الموضوع:

بحيث شيد إحدل جمسات المحاكمة الخاصة في ىذه الجريمة،  الباحث،أسباب ذاتية متعمقة في  -1
 الجريمة.كلذلؾ قرر التعمؽ في تفاصيؿ ىذه 

ذه الجريمة في فمسطيف مف قبؿ كذلؾ لما ليا مف حساسية : لـ يتـ الحديث عف ىأسباب عممية -2
ف الكقت لكسر ىذا ا، كليذا قد رأل الباحث أنو قد حلدل كؿ مف فكر بالبحث فييا خاصة تخمؽ التردد

 الجدار.

 :االشكالية

في القانكف  السفاح لجريمة مدل كفاية التنظيـ القانكنيبالبحث في  إشكالية الدراسة تتمخص إف  
كبياف االختبلؼ ما بيف القكانيف النافذة في  كالتفرقة بينيا كبيف ما يشابيا مف جرائـ؟ ؟الفمسطيني

 ككيفية مكاجيتيا كظاىرة اجتماعية؟ ؟فمسطيف كالقكانيف المقارنة 

  حدود الدراسة

 : تمثمت حدكد الدراسة باألتي

الطبيعة القانكنية مف : ترتكز ىذه الدراسة عمى تحميؿ جريمة السفاح مف حيث الحدكد المكضكعية-1
، كمف ثـ سنذىب إلى حدكد ىذه الجريمة مف خبلؿ دراستيا كظاىرة اجتماعية مف خبلؿ تحديد أركانيا

 . حيث أسباب كعكامؿ حدكثيا ككيفية مكافحتيا

: سيتـ تناكؿ جريمة السفاح في الفترة الزمنية كفقان لمحضارات القديمة ك لمشريعة الحدكد الزمانية-2
 .الحديثة ة كالتشريعات الكضعيةاالسبلمي

: سيتـ التطرؽ إلى الطبيعة القانكنية لجريمة السفاح مف خبلؿ المقارنة بيف الشريعة الحدكد المكانية-3
 .مصرك األردف ك  فمسطيفمف خبلؿ عرض القكانيف النافذة في كذلؾ االسبلمية كالقكانيف الكضعية 

 :البحث منيج

كدراسة النصكص القانكنية المتعمقة بمحؿ  المقارف،كمنيج البحث  يمي،التحمتـ اتباع المنيج الكصفي  
كذلؾ بطريقة المقارنة  كمصر،كالبحث في القكانيف السارية المفعكؿ في فمسطيف كاألردف  الدراسة،

 كالمزايا.كالتحميؿ لمتمييز بيف العيكب 
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  :الدراسةتقسيم 
 جريمة مفيـكيتـ فيو دراسة سكالذم  تمييدي فصلالتقتضي اإلجابة عمى اسئمة الدراسة تقسيميا إلى 

 سأبحث االول الفصل في أما ، الجرائـ مف يشابيا عما كتمييزىا العكدة إلى جذكرىا التاريخيةك  السفاح
 كظاىرة إجتماعية .الِسفاح جريمة  ساتناكؿ الثاني الفصل كفي السفاح، جريمة اركاف في
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 الفصل التمييدي
______________________________________________________________ 

 حماىية جريمة السفا
 

 تمييد وتقسيم :

 الجريمة بشكؿ عاـ مكجكدة في جميع أنحاء العالـ ككافة المجتمعات ميما تغيرت الثقافات     
أك أم جريمة  كجريمة النصب فيناؾ مجتمعات تزداد بيا جريمة القتؿ أك جريمة السرقة ،كالعادات

 أمكالو كأمبلكو. تمس أك نسافسكاء تمس اإل لأخر 

ب بيا الجاني كىي تككف جزاء عمى ما اقترفو مف فعؿ، كلكف ىناؾ بعض كلكؿ جريمة عقكبة يعاق
الجرائـ التي ال تؤثر فقط عمى فاعميا اك المجني عميو بؿ تؤثر عمى العديد مف األشخاص كتمحؽ بيـ 

، فمثبلن ىناؾ جرائـ يككف بيا المجني عميو  ائـ ذات ضررعاـ يمحؽ بالمجتمع كافة، كىي جر رالضر 
كلكف الضرر ذات  ،تمحؽ الضرر بعدد كبير مف البشر غالبان التي ك جرائـ االرىاب عدة اشخاص مثؿ 

بعدة جرائـ أخرل كمف إحدل ىذه الجرائـ جريمة  السمة الجماعية ال يرتبط في االرىاب فقط بؿ يرتبط 
الجانب المادم اك الجانب المعنكم كاألثر النفسي المحطـ لكؿ  التي ليا أثر سمبي سكاء مفالِسفاح 

ية كالضمير نسانالتي تطاؿ أىـ صفات اإل كىذه الجريمة، مرتكبيا كلمف حكلوبالحياة لدل  ؿشيء جمي
أشخاص كاف عمييـ حماية مف قبؿ  بعبلقة المحاـر أك القرابةالبشرم كىي الحاؽ الضرر الشديد 

ة تككف بيف طرفيف يربطيما الدـ فيي جريم بعضيـ البعض مف أم ضرر قد يتعرض لو األخر،
رجة قرابة حيث أف أم عبلقة جنسية حتى كاف كانت ناتجة عف سبب مشركع مثؿ الزكاج تككف كد

 عبلقة محرمة دينيان كمنبكذة اجتماعيان كعقميان.

لذلؾ إف مكضكع زنا المحاـر يتميز بحساسية لكؿ مف يفكر بالتعرض لو، كذلؾ بسبب ارتباطو في عدد 
ـ كاألخت كالخالة كالعمة كالجدة يف بشكؿ جنسي، كاأل  محدكد مف اإلناث البلتي ال يجكز التفكير في

، كلذا كؿ مف يفكر بيذا المكضكع يشعر باالشمئزاز بمجرد سماع مصطمح زنا المحاـر  كباقي المحاـر
ذاك ، عمى عكس باقي المكاضيع كالقضايا الجنسية التي تثير شغؼ الناس حكليا كاف ىذا المكضكع  ا 

عدـ تكاجده كخاصة أنو ذكر في الديانات السماكية كالحضارات  محؿ نفكر مف الناس فذلؾ ال يعني
كليذا يتكجب  منذ كقت طكيؿ، الظاىرة ىذه تعاني مفالقديمة، كىذا يعني أف المجتمعات االنسانية 

 كاالجتماعية. القانكنية جكانبكخاصة مف العمينا دراستيا مف جميع الجكانب 
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 السماكية كتنبذىاكالشرائع  عمييا كؿ التشريعات الكضعية جريمة تعاقب اإلناث،ف مكاقعة المحاـر مف إ
حيث تحطـ  ألف القياـ بيا يعد اعتداء عمى المجتمع ككؿ الطبيعي،ية كالفكر البشرم نسانخبلؽ اإلاأل

 . -عز كجؿ  - اهللىذه الجريمة رابطة الدـ كالقرابة كالتي تعتبر عبلقة مقدسة مف عند 

جاني كمجني عميو عمى عكس أغمبية الجرائـ األخرل ألف طرفا في ىذه الجريمة ال يككف ىناؾ ك 
العبلقة ال يؤدكا أم فعؿ يضر باألخريف بشكؿ مباشر، ألف الزنا فيما بينيـ ال يؤثر عمى أم شخص 

شاذة عف باقي المختمطة ك مف الجرائـ ذات النكعية الالِسفاح جريمة  ذلؾ تعد، كلمباشرأخر بشكؿ 
نفسية ك اجتماعية ك في القكانيف الكضعية، فقبؿ كؿ شيء ىي جريمة أخبلقية الجرائـ التي تـ تجريميا 

 .كؿ المبادئ البشرية كاإلنسانية التي خمقيا اهلل كطالب البشر باحتراميا تنتيؾدينية، ك 

اب رضا كامؿ كرغبة دنيئة تتحكـ برضاىـ كعقكليـ كتأخذىـ حتقـك بيف شخصيف أصالِسفاح كجريمة 
إلنساني الذم ينتج عنو عدـ التمييز بيف الحبلؿ كالحراـ في أشد صكره ) جريمة إلى اليبلؾ الفكرم كا

 ( .الِسفاح

ال بد لنا مف دراسة ىذه الجريمة مف الجانب الِسفاح يمة قبؿ الخكض في الجانب القانكني لجر كلذلؾ 
ة كصكرىا حيث ال يمكف لنا أف نبيف أركاف الجريم ي كالديني كتكضيح الطبيعة الخاصة بيا،نساناإل

 مف دكف تكضيح معالـ ىذه الجريمة كتمييزىا عف بعض الجرائـ المشابية ليا.
في الشرائع السماكية مف الناحية الدينية الِسفاح  يمةلدراسة جر  (الفصل التمييدي)ليذا قد خصصنا 

ذلؾ حتى ، ك إلى جانب دراستيا في القكانيف الكضعية القديمة كالحديثة ،االسبلمية كالمسيحية كالييكدية
مف ىذا  (المبحث االكؿ)ليذه الجرائـ، كذلؾ ما سيككف في  الدينيةك  التاريخية الطبيعة إلىنصؿ 

 الفصؿ التمييدم.
لتمييز الحدكد المتداخمة الِسفاح سيتـ دراسة بعض الجرائـ المشابية لجريمة  (المبحث الثاني)أما في 

 كالمختمفة فيما بينيا .أىـ النقاط المشتركة ىذه الجرائـ كتكضيح  يا كبيفبين
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 المبحث االول
 مفيوم جريمة السفاح 

 
مف عند  امنصكص عمييعقكبة دينية بما حرمو اهلل يمنع عمى البشر كافة كيعاقب كؿ مف تجاكز ذلؾ  

ف حؽ الخالؽ في العقكبة، كربطان عكال يجكز ألم شخص كاف أف يتنازؿ  -عز كجؿ-الخالؽ 
أك زنا المحاـر تقـك العقكبة الدينية عمى كؿ مف قاـ بيذا الِسفاح اسي كىي جريمة بمكضكعنا األس

 عقكبة دنيكية كضعيا البشر غالبان ما تككف مبنية عمى مرجعية دينية. إلى ضافةالفعؿ باإل
 خاص،بشكؿ عاـ كعمى المرأة بشكؿ  األ سرةتعددت الدراسات التي تناكلت الجرائـ الكاقعة عمى كلذلؾ  

فعاؿ المنافية ، مثؿ جرائـ الزنا كاألرة بشكؿ كبيأكالمر  األ سرةالؾ الكثير مف الجرائـ التي تمس فين
ليا مف أثار سمبية عمى  كدنيكيان لمالمحياء كىتؾ العرض كاالغتصاب، كجميع ىذه الجرائـ محرمة دينيان 

كذلؾ بسبب  ي جريمة الِسفاحسرة كىكليذا قد تناكلنا أىـ كأخطر الجرائـ الكاقعة عمى األ المجتمع ككؿ،
مرتكبا ىذه الجريمة كاف مف المفترض أف يحافظكا عمى بعضيـ البعض مف ىكذا أفعاؿ مخمة  أف

 باألداب العامة .
 :كما يميالِسفاح كيمكننا تعريؼ 

لغة : كما كرد معناه في معجـ لساف العرب: التسافح كالمسافحة أم الزنا كالفجكر كقد س مي الِسفاح  -
 1سفاحان ألنو كاف مف غير عقد، فالمعنى المغكم لمسفاح ىك الزنا.الزنا 

: ىك أية عبلقة جنسية كاممة محظكرة بيف شخصيف تربطيما عبلقة قرابة، طبقا اصطبلحاالِسفاح  -
لمعايير ثقافية أك دينية ينجـ عنيا الشعكر بالفحشاء حسب درجة القرابة كنكعيا، األمر الذم يؤدم إلى 

األبكة كاألمكمة كالبنكة كاألخكة كالعمكمة كالخؤكلة، تمؾ المعاني التي تشكؿ الكعي اىتزاز معاني 
اإلنساني السميـ كالكجداف الصحيح، باإلضافة إلى أنيا جريمة تقع في ما ىك ممنكع اجتماعيان كجزائيان، 
 إذ يقع عمى الضحية تبعات جسيمة، حيث يتحدث بعضيـ عف جريمة قتؿ نفسية لمضحية في نمكىا
النفسي العاطفي كالنفسي كالجنسي، كىي مرض عالمي، قديـ جدان أقدـ مف الحظر الذم كضعو 

 2اإلنساف، حتى عب ر البعض عف حظره  بالقانكف المؤسساتي األكحد المشترؾ عالميا.
ىك إقامة عبلقة غير مشركعة عف طريؽ االتصاؿ الجنسي الكامؿ بيف  أيضًا:ويمكن تعريفو 

 3االتصاؿ.ة تمنع حدكث مثؿ ىذا شخصيف تربطيما قراب
 

                                                            
 . 1995. ابف منظكر، معجـ لساف العرب، دار بيركت لمطباعة كالنشر، بيركت، سنة  1
 .266ص ،1993ة، عماف،عاـ كامؿ، الجرائـ الكاقعة عمى األخبلؽ كاآلداب العامة كاأل سر  . السعيد، 2
 .134، ص 2009. مصيص ، أمؿ، العنؼ األسرم الكاقع عمى المرأة الفمسطينية، راـ اهلل، عاـ  3
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كرامة لكحماية ال ألية تطبيؽ عممي لمديانات السماكية بشكؿ عاـ إكحيث أف القكانيف الكضعية ما ىي 
الديانات السماكية كخاصة في الِسفاح دراسة جريمة  مف بشكؿ خاص، لذلؾ ال بد لنا نسافاإل
  ىذه الجريمة. مكقؼ التشريعات الكضعية مف إلىسبلمية قبؿ التطرؽ اإل

 السماويةفي الشرائع الِسفاح جريمة  ول:ال المطمب 
كذلؾ بسبب أف الجناة قد أحمكا ألنفسيـ ما حرمو  ؿ أف تككف دنيكية،بىي جريمة دينية قالِسفاح جريمة 

ية كجميع ما ىك نساناهلل عمييـ، كذلؾ مع األخذ ببشاعة الفعؿ التي تتعارض مع العقؿ البشرم كاإل
 منطؽ.

ال لتطبيؽ ما أمره اهلل بو في كتبو السماكية، يجب عمى البشر كافة ميما إ نسافجد اإليث ما ك  كح
الِسفاح أختمفت الكتب السماكية أف تطبؽ ما جاء في شرع اهلل، كليذا ال بد لنا مف تحديد مركز جريمة 

 بالنسبة لمكتب السماكية كبياف العقكبة ليا.
ا ممف المؤكد اني متافكال ة المسيحية كالييكديةفي الديانفاح السِ جريمة كاألف نحف في صدد تكضيح 

الفرع )فرعيف فيككف  إلىكليذا سنقسـ ىذا المطمب  ،عف جميع ما يخؿ بالشرؼ كاألداب العامة افتنيي
بصدد  (الفرع الثاني)في الديانة المسيحية كالييكدية كيككف الِسفاح جريمة  مختص بتكضيح (األكؿ

 في الشريعة االسبلمية. الِسفاحشرح جريمة 
 

 والييوديةفي الديانات المسيحية الِسفاح جريمة  الفرع الول:
الديانات المسيحية كالييكدية قد حرمت عبلقة الزنا بيف المحاـر بشكؿ كاضح سكاء في اإلنجيؿ أك 

لؾ كيخالؼ حكمة الخالؽ مف الخمؽ، كلذ قبيحتحـر كؿ ما ىك التكراة، فنحف بصدد ديانات سماكية 
كلذلؾ يجب أف نعمـ أف الديانات المسيحية  السفاح،يجب عمينا تكضيح مكقؼ ىذه الديانات مف جريمة 

عربية فعادتيـ في ضفة كالديف الكالييكدية ىي ليست تمؾ الممارسات التي نراىا في المجتمعات غير 
 يمي:كما  ، أما مكقفيـ مف زنا المحاـر فيكتكضيح ذلؾ عميككاف  أخرل،في ضفة 

 -:  اإلنجيؿنا المحاـر في ز  -1
الكريـ الذم اعطى قكانيف  القرا فحيث أف الكتاب المقدس لممسيحييف يمتاز بالركحانية فيك لـ يأتي ك

تحميؿ كاستقراء  كعقكبات بشكؿ كاضح فمذلؾ يستمـز تكضيح مكقؼ الكتاب المقدس مف ىذه الجريمة
 : بعض األيات مف الكتاب المقدسكىذه  ،في بعض األيات المتعمقة بيذا النكع مف الجرائـ
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امرأة ليشتيييا فقد  إلىقد سمعتم أنو قيل لمقدماء: ال تزِن. وأما أنا فأقول لكم: إن كل من ينظر  " -
 1.زنى بيا في قمبو"

كصحيح أف  النفس البشرية، إلىكفي ىذه األية نرل أف الزنا لـ يتكقؼ عمى الزنا الجسدم كانما كصؿ 
بصدد تحريـ الزنا بشكؿ ف كعبلقة الزنا بيف المحاـر كلكف نحالِسفاح جريمة  ىذه األية لـ تتكمـ عف

.  كامؿ كليس فقط زنا المحاـر
 2 ."أىربوا من الزنا" -

أما في ىذه األية كاف أمر االبتعاد عف الزنا كاضح بشكؿ كامؿ، كىذه األية ال تحتاج ألم اجتياد 
 لتفسيرىا.

 .3متنعواعن الزنا""لن ىذه ىي ارادة اهلل :قداستكم، أن ت -
لذاتو كلقداسة جسده الذم كرمو اهلل بو مع االبتعاد عف جريمة  نساففي ىذه األية يتـ ربط احتراـ اإل

 نجس خالي مف جميع القداسة الذم اعطاه اهلل لو. نسافأف جريمة الزنا تجعؿ اإل الزنا، أم
الِسفاح بتحريـ جريمة  ان كثر ارتباطكىذه األية ىي األ كىي الكصية العاشرة، "ال تشتيي امرأة قريبك" -

حيث أنيا كانت مختمفة عف باقي األيات السابقة بسبب تحديدىا تحريـ  بشكؿ خاص كالزنا بشكؿ عاـ،
 الزنا بيف األقارب.

 
   كلكف ىناؾ حالة خاصة في الديانة المسيحية دكف غيرىا كىي حالة األشبيف أك ما يسمى األب

بالشيادة عمى معمكدية الطفؿ كالذم يصبح بالنسبة لو إبف  الركحي كالذم يعني أف يقـك شخص
كيترتب عمى ىذا أف أبناء ىذا الشخص ال يحؽ ليـ الزكاج مف ىذا الطفؿ في المستقبؿ،  بالمعمكدية،

، كلكف ال يمكف أف نكيؼ العبلقة التي مف كمف ىنا يتـ استنتاج أف القرابة التي بينيـ ىي قرابة محاـر
 الحالة. يذكر ىذهما بينيـ في المستقبؿ عمى أنيا جريمة سفاح ألف القانكف لـ الممكف أف تحصؿ في

تكجد اشكالية أف  عاـ، كلكفكبعد دراسة ىذه األيات تبيف ما ىك مكقؼ الكتاب المقدس مف الزنا بشكؿ 
 .الكتاب المقدس لـ يحدد عقكبة الزاني بشكؿ كاضح عمى عكس الديانة الييكدية كالشريعة األسبلمية

 -:  الييكدية في الديانةزنا المحاـر  -2
 :اھمفالِسفاح ية الكثير مف التعاليـ التي ترتبط بالزكاج كالزنا ك كدھجاء في الديانة الیقد 
مراة قريبة فإنو يقتل الزاني والزانية وٕاذا اضطجع مع ٕامراة ٔابيو فقد كشف عورة ا"ٕاذا زنا الرجل مٕع   -

 قد ماھكال يقتالن ماھو فإنكنت مع رجل اضطجع وٕاذا ما،ھعمی امھدم ماھكال يقتالن ماھٔابيو، ٕان

                                                            
 .28كاألية  27األية  . الكتاب المقدس، العيد الجديد، انجيؿ متى الخامس، 1
 .18. الكتاب المقدس، العيد الجديد، انجيؿ ككرنثكس السادس، األية  2
 .3األية  المقدس، العيد الجديد، انجيؿ تسالكنيكي، . الكتاب 3
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وٕاذا اضطجع رجل مع ٕامرٔاة عمو فقد كشف عورة عمو يحمالن  ما،ھعمی ماھدم فاحشة فعال
 ،اھفذكرت اھتخيؿ يمكف التي اإلحتماالت لكؿ كديةھكتعرضت الشريعة الیيموتان عقيمان"،  ماھذنب

 ال ٔابيك زوجة وعورة اھعورت تكشف فال ٔامك اھال تكشف فإن عورة ٔابيك ال تكشف وعورة ٔامك"
و ال خارج ٔاو كانت البيت في مولودة ٔامك ٔاوٕابنة ٔابيك ٕابنة ٔاختك وعورة ٔابيك عورة اھفإن تكشف

يا، وعورة ٔاخت ٔابيك ال عورت تكشف فال ٔاختك اھتكشف، وعورة بنت ٕابنك ٔاو بنت بنتك ال تكشف ٕان
 1."لمك قرابة ذات اھفإن تكشف ال ٔامك ٔاخت وعورة لبيك قرابة ذات اھتكشف فان

 
، 2حتى الجيل العاشر ال يدخل منو أحد في جماعة الرب"  ابن الزنا في جماعة الرب."ال يدخل  -

في كفي ىذه األية نرل العقكبة الكبيرة التي تنتظر الزاني كىذا ما يثبت أف الزنا ىك مف أكبر األثاـ 
 ية.الشريعة الييكد

كىذه األية تكضح  3 فأنو يقتل الزاني والزانية" قريبة،زنى مع امرأة  إذاامرأة، فزنى رجل مع  إذا" -
 عقكبة الزنا عند الييكد كىي القتؿ لكؿ مف زنا.

  الديانة الييكدية قسمت لنكعيف :في المحاـر 
بف كامرأة األخ كأخت ـ كالبنت كالحماة كأميا كاألخت كالعمة كالخالة كامرأة االاأل   األكؿ:النكع - أ

مف مجمكعة  (38)ىذا النكع كفقان لممادة  كيؼالزكجة كقد كردت كؿ ىذه الحاالت في سفر البلكييف، كي
عمى أف العقد الحاصؿ بيف ىؤالء غير منعقد كبالتالي ال تككف ىناؾ حاجة الطبلؽ كيعتبر الربانييف 

 األكالد الذيف جاؤا مف ىذه العبلقة غير شرعييف.
الجدة كامرأة الجد كبنت بنت البنت، كبنت ابف البنت كبنت بنت ابف الزكجة كجدة أـ  لثاني:االنكع - ب

الزكجة كامرأة العـ ألـ كامرأة الخاؿ، كيكيؼ ىذا النكع كفقان لمجمكعة الربانييف عمى أف العقد الحاصؿ 
ناشئيف عف ىذه العبلقة بيف ىؤالء قابؿ لبلبطاؿ كالقياـ بإجبار الرجؿ عمى الطبلؽ مع اعتبار األكالد ال

 4شرعييف.غير 

  

                                                            
 .7األية  18. الكتاب المقدس، العيد القديـ، سفر البلكييف 1
 .2األية  23. الكتاب المقدس، العيد القديـ، سفر التثنية 2
 .10األية  2. الكتاب المقدس، العيد القديـ، سفر البلكييف 3
، مكتبة  . المجدكب،4  .91، ص2003مدبكلي، مصر، أحمد، زنا المحاـر
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  في الشريعة االسالميةالِسفاح جريمة  الفرع الثاني:
فإف الشريعة اإلسبلمية  ،السماكيةمكضكع تحريـ كؿ الشرائع  األزؿكمنذ  كاف زنا المحاـر تاريخيان  إذا

الشرع  فاحشة، قبحتباره قبح العقؿ باع إذ أنو شامؿ لمقبح في مراتبو الثبلث، كضعتو في مرتبة الكبائر،
وال تنكحوا ما نكح : ))تعالىلقكلو سبحانو ك  سيئان  سبيبلن كقبح العرؼ كالعادة باعتباره  ،باعتباره مقتان 

 1.(( أبائكم من النساء إال ما قد سمف إنو كان فاحشة ومقتا

  التي تحـر الزنا بشكؿ عاـ : عديد مف اآلياتال القرا فكفي 

، كفي ىذه األية نص كاضح كمباشر 2وساء سبيال(( كان فاحشةو ا الزنا إنتقربو  ))والتعالى: قاؿ  
 يحـر الزنا بشكؿ قطعي.

 عمى ذلك وحرم مشرك أو زان إال اھال ينكح إال زانية أو مشركة والزانية ال ينكح ))الزاني: تعالىقاؿ 
عمى أف الزنا مف  كىذا دليؿ  -عز كجؿ  - الزنا بالشرؾ في اهلل ساكم، كىذه األية ت3((المؤمنين
 الكبائر.

وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات الخ وبنات الخت  أمياتكم عميكم))حرمت : تعالىقاؿ 
 أبنائكم من حجوركم في التي وربائبكم نسائكم اتھوأم الرضاعة من وأخواتكم أرضعنكم التي اتكمھوأم

 .4سمف إن اهلل كان غفور رحيمًا ((إال ما قد  الختين بين تجمعوا وأن أصالبكم من الذين

لى، ك ربشكؿ مباشالِسفاح الكريـ التي تحـر  القرا فكىنا نككف أماـ أية مف  جانب ذلؾ قد حددت ىذه  ا 
.الِسفاح األية المحاـر التي تككف محؿ جريمة   اك زنا المحاـر

 : كمف خبلؿ تفسير ىذه األية نككف أماـ عدة محاـر كىي كاألتي 
المحرمات ىف المحرمات بسبب النسب: كىف األميات كالبنات كاألخكات كالعمات  النكع األكؿ مف -1

 كالخاالت، كبنات األخ كبنات األخت.
، حيث  كىف النساء المكاتي يككف السبب في تحريميف النكاح النكع الثاني المحرمات بالسبب: -2

 5تحـر بعض مف ليف عبلقة بالمرأة عمى الرجؿ أك بمف لو عبلقة بالرجؿ.

  

                                                            
 (.22. القرا ف الكريـ، سكرة النساء، األية )1
 (.32القرا ف الكريـ، سكرة االسراء، األية ) . 2
  (.3. القرا ف الكريـ، سكرة النكر، األية )3
 (.23. القرا ف الكريـ، سكرة النساء، األية )4
 .208، ص 1993لمسمـ، مؤسسة الرسالة، بيركت، عاـ . زيداف،عبد الكريـ، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت ا5
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كىف كما يأتي: زكجة األب كأصكؿ الزكجة المصاىرة، لمحرمات بالسبب ىف المحرمات بسبب كا
 .كالمحرمات بسبب الرضاع 1كالربائب
 ،كلكف يثكر التساؤؿ حكؿ امكانية تجريـ  كاألية السابقة قد حرمت الزنا بالمحاـر كالزكاج بيف ايضان

 ؟!الِسفاح الرجؿ الذم تزكج امرأة مف محارمو بجريمة 

حنيفة  ىكلكف أب ، يككف النكاح باطؿ اتفاقنا، فإف كطئيا فعميو الحد في قكؿ مالؾ كالشافعى كأحمد 
خالتو فكطئيا لـ يجب عميو الحد  يرل أف مف تزكج امرأة ال يحؿ لو نكاحيا كأمو أك ابنتو أك عمتو أك

نما يعاقب عمى فعمو حنيفة  ىكي رد عمى أب، يوير بعقكبو تعز  كلك اعترؼ بأنو يعمـ بأنيا محرمة عميو، كا 
عالـ ك  الممؾكالكاطئ مف أىؿ  كال شبية ممؾ مجمع عمى تحريمو مف غير الكطء حدث في فرج بأف

  2. فيك كأف لـ يكجد بالتحريـ فبل عذر لو كيمزمو الحد أما العقد فيك باطؿ كال أثرلو مطمقان 
اـر بشكؿ مقصكد ال يترؾ أم حدل المحإ ءكنحف نرل الرأم األخير أقرب لمصكاب كذلؾ بسبب أف كط

 ىك يشكؿ جريمة الزنا بيف المحاـر في الفقو االسبلمي. ءمجاؿ لمشؾ أف ىذا الكط

 الوضعيةفي التشريعات الِسفاح جريمة  الثاني:المطمب 
منذ القدـ فقد كانت الحضارات القديمة تنظر بنظرة اشمئزاز لكؿ مف يقـك الِسفاح ريـ جريمة قد تـ تح

كليذا نصت  األشقاء،الزنا أك حتى مف كاف يقـك بيا عف طريؽ الزكاج مثؿ الزكاج بيف بيا عف طريؽ 
في التشريعات القديمة مثؿ الِسفاح سيتـ دراسة جريمة  كليذا ،تحريمياالقكانيف القديمة كالحديثة عمى 

 سكاء داخمية أك دكلية. ، كمف ثـ التكجو الى التشريعات الحديثةشريعة حمكرابي

  القديمةفي التشريعات الِسفاح جريمة  :ولالفرع اال 
 :الفرس 

قدماء الفرس مباح الزكاج مف حاالت تعتبر حاليان مف النساء المحرمات مثؿ زكاج الرجؿ بأـ  عندكاف 
ميبلدية قاـ أحد رجاؿ  ٤٩٤كيذكر في عاـ  مكتو،كزكاج األب بزكجة ابنو بعد  ماتت،زكجتو التي 

، كقد أيده ممؾ الفرس في ذاؾ الديف في ببلد فارس بثكرة دعا ف ييا إلى اباحة الزنا كمضاجعة المحاـر
 3الكقت عمى دعكتو.

 

                                                            
 . ىي جمع ربيبة، كالربيبة ىي بنت امرأة الرجؿ مف غيره، فيحـر عمى الرجؿ بنات النساء المكاتي دخؿ بيف.1
 ( .290-289، ص )2009عكدة، عبد القادر، التشريع الجنائي االسبلمي، دار الكاتب العربي، بيركت، عاـ  . 2
 .27أحمد، مرجع سابؽ، ص .  المجدكب، 3
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  قانون حمورابي: 
أحد أىـ مصادر القانكف القديمة حيث كجد ىذا القانكف مكتكب بالمغة البابمية عمى مسمة كيحتكم  ىك 
السرقة أك شؤكف  مادة، كقد قسـ ىذا القانكف الى عدة أقساـ بعضيا يختص بالقضاء أك (282)

( كالتي 158-154، كنحف بصدد دراستنا يعنينا المكاد المتعمقة باألسرة كىي المكاد ما بيف )1الجيش
ذلؾ السيد مف جامع ابنتو فعمييـ أف يطردكا  إذا" (154)تحـر الزنا بيف األقارب فمثبلن تنص المادة 

قد منعت كعاقبت عمى جريمة السفاح، كقد المدينة" كىذه المادة كاضح مف خبلليا أف شريعة حمكرابي 
ـ كزكجة حدد قانكف حمكرابي مف ىـ المحاـر في ىذه المكاد الخاصة باألسرة كالمحاـر كفقان لو ىف األ  

ما نظرنا إلى تاريخ ىذا القانكف مف  إذااألب كالبنت كالكنة، كنرل ىنا نقص في تحديد المحاـر كلكف 
 الممكف تفيـ النقص.

  القديمة:مصر 
كاف ارتكاب المحاـر في مصر القديمة شائعان بيف الممكؾ في مسألة الزكاج مف البنت كاألخت، كذلؾ 

ىذا ىك لتحكيؿ بناتيـ كأخكاتيـ الى مقدسات عمى  بحسب اعتقاد الممكؾ المصرييف القدماء أف فعميـ
 2مف خبلؿ نقؿ الدـ الممكي إلى األحفاد. األرض كمف ثـ ليصبحف كريثات

 3.مماء ىذه الظاىرة بأنيا ترجع إلى اعتبارات تتعمؽ بالسبللة الممكية كالحفاظ عمى الممؾكقد فسر الع
 روما القديمة: 

كذلؾ مف حيث النسب، أما مف  يحـر الزكاج بيف األقارب حتى الدرجة الرابعة يكاف القانكف الركمان
زكجتو، أك ابنة أختيا أك  حيث المصاىرة فبل تكجد ش كاىد عمى أنو كاف يحـر الزكاج بيف الرجؿ كأخت

كاف القانكف الركماني مثمو مثؿ أم قانكف قديـ صدر في ، فقد 4ابنة أخييا، أك حتى الزكاج بابنة زكجتو
ركما في السنكات األكلى لمجميكرية كالتي كانت تتسـ بالقسكة، حيث كاف الناس الذيف يرتكبكف زنا 

، فقد لكحظ أف ، كمع ذلؾ كاف ىن5المحاـر يجبركف عمى قتؿ أنفسيـ اؾ عبلقة الزنا بيف المحاـر
الحاكـ الذل « ىيركد أنتيباس»مثمما فعؿ  التحريـ لـ يكف يشمؿ العـ، فقد كاف لو أف يتزكج بابنة أخيو

فقد ترؾ زكجتو ليتزكج ابنة أخيو غير الشقيؽ ارتكبكلس، كتدعى  عيده رفع السيد المسيح،ي جرل ف

                                                            
، 1973رشيد، فكزم، الشرائع العراقية القديمة، دار الحرية لمطباعة، منشكرات كزارة الثقافة كاالعبلـ، بغداد، عاـ . 1

 .80ص
(، جامعة محمد خيضر، الجزائر، سنة . كريمة، حميدم، رسالة ماجستير  بعنكاف2 )جريمة الفحش بيف ذكم المحاـر

 .12، ص2014
لؼ، انتكنف، شجرة الحضارة، ترجمة الدكتكر/ أحمد فخرم، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، بدكف ذكر سنة، . را3

 .79ص
 .25. المجدكب، أحمد، مرجع سابؽ، ص 4
 .158، ص1973كؿ، قصة الحضارة، ترجمة فؤاد أندراكس، لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر، القاىرة، عاـ . ديكرانت، 5
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التاريخ  يف لشقيؽ كىيركد فيميب، كىى أـ سالكمى التى اشتيرتكما تزكج مطمقة أخيو غير ا ىييجيا،
بأنيا طمبت رأس النبي يحيى عميو السبلـ عمى طبؽ مف فضة مقابؿ قياميا في الرقص أماـ عميا 

 1ىيركد.
 اإلغريق :  

بشكؿ عاـ كخاصة قانكف أثينا يسمح بالزكاج بيف أالخكة كاألخكات بشركط كاف القانكف اإلغريقي 
ف كاف يبدك أف األلتزاـ بيذا  معينة مف بينيا أف يككف األخ كاألخت مف أب كاحد كليسا مف أـ كاحدة كا 

، فقد تزكج بطميمكس الثاني مف أختو أرسينكس عمى الرغـ مف أنيما كانا مف أـ  الشرط لـ يكف مرعيا ن
بالنساء البلتي ، كيبدك أف القكانيف اإلغريقية لـ تحـر الرجؿ مف الزكاج 2كاحدة كمف أبكيف مختمفيف

 كعمتيا.يرتبط الرجؿ بيف عف طريؽ المصاىرة كأخت زكجتو كأميا كخالتيا 
كبيذا نرل أف التشريعات القديمة قد تنبيت إلى خطر ىذا الفعؿ مف حيث أثره عمى الفاعؿ أك عمى 

يتـ  جريمة نفسية كاجتماعيةالِسفاح كنرل أف تطرؽ ىذا القكانيف القديمة ىي دليؿ عمى أف  المجتمع،
ف لـ يكف المجتمع ذات إيماف   بالخالؽ.النفكر منيا حتى كا 

  الحديثةفي التشريعات الِسفاح : جريمة  الفرع الثاني
 القانكف الفرنسي: 
كبأسـ ، النظاـ العاـ في المجتمعبحيث ال ينظر ليا أنيا تخؿ الِسفاح جريمة  القانكف الفرنسي يمنعـ ل 

 3لفعؿ مف الجزاء.الحرية الجنسية قد تـ تجريد ىذا ا
فيك لـ يعاقب عمى ىذه الجريمة إال كظرؼ مشدد لجريمة أخرل مثؿ حدكث جريمة ىتؾ العرض 

 .كيككف الجاني أحد محاـر المجني عميو فينا نككف أماـ ظرؼ مشدد فقط
 مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني: 
ما  2003لعقكبات الفمسطيني لسنة مف مشركع قانكف ا (258) المادة رقـ  الفقرة الثانية مف  جاء في 

 : 4يمي
كؿ مف كاقع أنثى بمغت مف العمر ثماني عشرة سنة أك اكثر مكاقعو غير مشركعة ككاف ذلؾ  .1"

 .برضاىا، عكقب كؿ منيما بالحبس
ذا كاف الفاعؿ أحد أصكؿ األنثى أك مف المتكليف تربيتيا أك مبلحظتيا أك ممف ليـ سمطة فعمية  .2 كا 

 .بالسجف مدة ال تزيد عمى خمس سنكاتعمييا، عكقب 
                                                            

 .25حمد، مرجع سابؽ، ص . المجدكب، أ1
 .98. مارؾ، ادكارد كستر، قصة الزكاج، مكتبة نيضة مصر، القاىرة، بدكف ذكر سنة،  ص2
 .256، ص2014.  الكقفي، االء، الحماية الجنائية لضحايا العنؼ األسرم، دار الثقافة، عماف، عاـ 3
 القراءة االكلى. – 2003. مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لعاـ  4
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 ( مف ىذا القانكف."278. كيراعى عند تطبيؽ أحكاـ ىذه المادة ما كرد في المادة )3
 
 القانون االردني: 

بيف األصكؿ كالفركع شرعييف كانكا أك غير شرعييف أك بيف الِسفاح  -" أ (285رقـ ) جاء في المادة
ب أك ألـ أك مف ىـ بمنزلتيـ في األصيار كالمحاـر ىؤالء األشقاء كالشقيقات كاألخكة كاألخكات أل

كاف ألحد المجرميف عمى اآلخر سمطة قانكنية يعاقب مرتكبو باالشغاؿ الشاقة  إذاجميعان مف األصيرة 
 1."المؤقتة لمدة ال تقؿ عف سبع سنكات
 قكانيف العربية األخرل.كقد أعطاه عقكبة مناسبة مقارنة بالالِسفاح كىنا المشرع األردني قد قاـ بتجريـ 

 :قانون الواليات المتحدة المريكية 
الكاليات المتحدة األمريكية  يمعظـ القكانيف الجزائية المطبقة ف يتعتبر جريمة الزنا بالمحاـر جناية ف

أغمب الكاليات بات يعاقب الذكر فقط مف أجؿ الزنا  يكف، البعض اآلخر جنحة خطيرة يكتعتبر ف
كالية تنيسى يطبؽ قانكناف مختمفاف عمى  يفف، بعض الكاليات تعاقب األنثى معو يبالمحاـر كلكف ف

كالية تكساس  يكافقت عمى استمرار الفعؿ لعدة أشير، كف إذاكؿ مف الذكر كاألنثى، فالمرأة تعد شريكا 
 2إتماميا. يرضيت بالعبلقة  الجنسية مع االب كتعاكنت ف إذاتعد االبنة شريكان 

 القانون الدولي: 
حقكقو بشكؿ متساكم بعيدان عف أم تمييز عرقي  إنسافتعطي كؿ  تشريعاتب القانكف الدكلي قد جاء 

ؼ بيف البشر، كلذلؾ تقـك التشريعات الدكلية عمى اتفاقيات كمعاىدات قائمة بيف أك ديني أك أم اختبل
كالتي تتعمؽ ح الِسفامضمكف تريده، كألننا بصدد الحديث عف جريمة عدة دكؿ تتفؽ فيما بينيا عمى 

كالمرأة بشكؿ خاص ال بد لنا مف استقراء المعاىدات كاالتفاقيات المتعمقة  األ سرةبالمجتمع بشكؿ عاـ كب
 الفئات.بيؤالء األشخاص كما ىي الحماية التي تـ تكفيرىا ليذه 

يث بشكؿ عاـ كالمرأة كبشكؿ خاص كنحف بصدد الحد األ سرةكىناؾ عدة اتفاقيات كمبادئ دكلية تحمي 
 :كاألتيعنيا كىي 

  :1948  نسافعبلف العالمي لحقكؽ اإلاإل- أ
( لمرجؿ كالمرأة، متى أدركا سف  البمكغ، حؽ  التزك ج 1) عبلف في المادة السادسة عشر "جاء في ىذا اإل

كتأسيس أسرة، دكف أم  قيد بسبب الِعرؽ أك الجنسية أك الد يف. كىما متساكياف في الحقكؽ لدل التزك ج 
 .كخبلؿ قياـ الزكاج كلدل انحبللو

 ( ال ي عق د الزكاج  إال  برضا الطرفيف المزمع زكاجيما رضاءن كامؿن ال إكراه  فيو.2)

                                                            
 .2010( لسنة 12مف قانكف العقكبات االردني، رقـ ) 285. المادة 1
، مرجع سابؽ، ص2  .331.  المجدكب، أحمد، زنا المحاـر
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 .1ىي الخمية  الطبيعية  كاألساسية  في المجتمع، كليا حؽ  التمت ع بحماية المجتمع كالدكلة" األ سرة( 3)
، األ سرةاك ما يشابيا مف الجرائـ الكاقعة عمى الِسفاح يمة مف الكاضح أف المكاد السابقة ال تتعمؽ بجر 
كىي حرية الزكاج  نسافحدل أىـ الحقكؽ كالحريات لدل اإلإكلكننا بصدد الحديث عنيا بسبب تعمقيا ب

كالتي مف الممكف أف يتـ تفسيرىا بأكثر مف معنى، ففي ىذه المكاد يككف الزكاج مف كراه، إبدكف أم 
ذا ما نظرنا إلى بعض الدكؿ التي حؽ أم شخص بالغ كيك ف لديو الحرية في اختيار شريؾ حياتو، كا 
ا التي ال تجـر زنا سمثؿ فرن كالتي تساعد في إنشاء ىذه االعبلنات اإلنسانية تدافع عف حقكؽ اإلنساف

 ، مف الممكف أف نستنتج أف ىذا اإلعبلف يعطى حرية الزكاج مف المحاـر .المحاـر
في المجتمع ككاجب عمى الدكلة القياـ ىي الخمية األساسية  األ سرةة الثالثة كىي أف أما ما جاء في الفقر 

نككف  جذرم كىنابشكؿ  األ سرةالذم يفكؾ الِسفاح بحمايتيا، فينا قد ربطنا ما بيف ىذه الفقرة كما بيف 
تيدمت  سرةاأل  ، فإذ تيدمت األ سرةية كأىـ المؤسسات في المجتمع كىي نسانأماـ نسؼ أىـ الحقكؽ اإل

 ية.نسانجميع الحقكؽ اإل
 عبلف العالمي بشأف القضاء عمى العنؼ ضد المرأة :اإل- ب
ألغراض ىذا اإلعبلف، يعني تعبير "العنؼ ضد المرأة " أم  جاء في المادة االكلى مف ىذا االعبلف " 

ة لممرأة، فعؿ عنيؼ تدفع إليو عصبية الجنس كيترتب عميو، أك يرجح أف يترتب عميو، أذل أك معانا
سكاء مف الناحية الجسمانية أك الجنسية أك النفسية بما في ذلؾ التيديد بأفعاؿ مف ىذا القبيؿ أك القسر 

 2أك الحرماف التعسفي ممف الحرية، سكاء حدث ذلؾ في الحياة العامة أك الخاصة".
عبلف ىذا اإل عبلف لمدفاع عف المرأة بشكؿ خاص مف أم اعتداء مادم أك معنكم، كيعرؼجاء ىذا اإل

سكاء جنسي أك جسمي أك نفسي، كارتباطان في دراستنا فإف  أف العنؼ الكاقع عمى المرأة متعدد األشكاؿ
بشكؿ  األ سرةفي المجتمع بشكؿ عاـ أك في  األ نثىما ييمنا ىك العنؼ الجنسي التي تتعرض لو 

 خاص.
الجنسي كلكف ىؿ يقـك بحمايتيا  مف العنؼ األ نثىبناء عمى ذلؾ فإف القانكف الدكلي يضمف حماية 

في  برضا الطرفيف بدكف أم عنؼ، لذلؾ نكاجو مشكمة األ سرةالتي تقع بيف أفراد الِسفاح مف جريمة 
مف  يشكبياكذلؾ بسبب ما  السفاح يمةحيث ال يكفر الحماية البلزمة لبلنثى مف جر  القانكف الدكلي

 .تشريعي كثغرات قانكنية قصكر
                                                            

نسخة الكتركنية، عمى المكقع االلكتركني:  -. االعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف1
rights/index.html-human-declaration-http://www.un.org/ar/universal  تاريخ المعاينة ،

 .23:20، الساعة 21/6/2018
 نسخة الكتركنية، منشكر عمى المكقع االلكتركني: –. االعبلف العالمي بشأف القضاء عمى العنؼ ضد المرأة 2

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx  تاريخ ،
 .17:10، الساعة 26/6/2018المعاينة 

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
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محظكر بالقكانيف الدكلية كما ىك محـر بالقكانيف الكضعية كلكف تقـك  األ سرةؿ العنؼ الجنسي داخك 
كذلؾ ألف النص في ىذه المادة كاضح كىك الِسفاح ذات االشكالية بعدـ انطباؽ ىذه المادة عمى جريمة 

في قكانينا الِسفاح حماية األطفاؿ مف العنؼ كالطفؿ ىك مف لـ يتجاكز الثامنة عشر كليذا جريمة 
 مع انثى تجاكزت الثامنة عشر. إاللعربية ال تقـك ا

كقد رأينا أف القكانيف الكضعية الحديثة تتفاكت في التعامؿ مع جريمة السفاح، فمنيا مف لـ يجرميا 
ما ىك إال غفمة مف المشرع  كنحف نرل أف افبلت ىذا الفعؿ مف التجريـ عمييا،كمنيا مف شدد العقكبة 

فيجب عمى كافة القكانيف حماية عبلقة القرابة  شرقي،ع مف بمد غربي أك أينما كاف، سكاء كاف المشر 
.  التي تقـك بيف المحاـر
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 بحث الثانيالم
 واُلسرة بالخالق الماسة الجرائم ما يشابيا منو الِسفاح  جريمة

 
ص كالمجتمع تتعرض األ سرة إلى عدة أفعاؿ تككف في مثابة جرائـ تمحؽ الضرر باأل سرة بشكؿ خا

كمف ىذه الجرائـ  ،ىذه الجرائـمثؿ  بشكؿ عاـ، كقد نصت الشريعة االسبلمية كالقكانيف الكضعية عمى
الماسة في األسرة جريمة اإلجياض كجريمة قتؿ الفركع كجريمة قتؿ الطفؿ حديث الكالدة كالكثير مف 

، يتـ نقؿ سمبياتيا إلى المجتمعفرة الجرائـ التي تمس بنظاـ األسرة، كالتي يككف أثارىا متجاكزة عف األس
البد لنا مف دراسة الجرائـ التي تتشابو معيا، كتككف أىمية ىذا الِسفاح كفي صدد دراستنا لجريمة 

التمييز كاضحة في الحاالت التي يصعب فييا عمى الجيات المختصة تكييؼ الجريمة كبياف أركانيا 
 كالعقكبة المناسبة ليا.

ال بد لنا مف دراسة تمؾ الجرائـ المشابية الِسفاح ؿ اشكاليات دراستنا لجريمة حتى نقـك بحؿ أك  كلذلؾ
الذم سيتـ فيو دراسة جريمة الزنا مف حيث ماىيتيا كبياف أركانيا ك ، بحثفي ىذا المالِسفاح لجريمة 

، أما في مبحثكذلؾ في المطمب األكؿ مف ىذا الالِسفاح كتكضيح نقاط االتفاؽ كاالختبلؼ مع جريمة 
 فاح(.كتمييزىا عف مكضكع دراستنا )جريمة السِ  االغتصابالمطمب الذم يميو سيتـ دراسة جريمة 

 عن جريمة الزناالِسفاح تمييز جريمة : المطمب الول
 : كاصطبلحان  ةن قبؿ الدخكؿ في جريمة الزنا ال بد لنا مف معرفة معنى الزنا لغت

 .شرعي: إتياف الرجؿ المرأة مف غير عقد )لغة(ِزنا  -
: ىك كطء المرأة دكف كجكد عقد شرعي، كىك مف األفعاؿ التي تكرىيا الفطرة )اصطبلحان(الزنا  -

 .1اإلنسانية السكية، كمضاره تنتشر عمى الصعيديف الفردم كالجماعي
أحمو اهلل  إال أف الزكاج األ نثىالزكاج كالزنا مظيراف لفعؿ كاحد ىك فعؿ المكاقعة الطبيعية بيف الذكر ك 

السماكية كحرمتيا القكانيف الكضعية ألنيا  حرمتيا األدياف كنظمتو القكانيف، أما الزنا فيك جريمة لعباده
 كعمى المجتمع معان، كلكال معرفة الزكاج لما األ سرةتمس كياف المجتمع كسبلمتو إذ إنيا اعتداء عمى 

داء عمى حقو ىذا، جعؿ الرجؿ يستأثربالمرأة كيتأذل مف أم اعت عرؼ الزنا، ألف الزكاج ىك الذم
عمى ىذا الحؽ، فالنفس البشرية جبمت عمى حب االستئثار بالزكاج كالمادة  ما اعتدل أحد إذاكيثكر 
ال  كثؽ أف شعكر زكجتو منحصرنحكه دكف غيره، كبغيرىذا االطمئناف إذايطمئف الرجؿ إال  معان، كال

نفسو كأسرتو  ار في اداء كاجباتو نحكييدأ لو باؿ كال يحمك لو العيش كال تكاتيو القدرة عمى االستمر 
مصدره عقد الزكاج الذم ىك  كمجتمعو، ىذا األمر يشمؿ المرأة ألف الكفاء بيف الرجؿ كالمرأة كزكجيف

                                                            
 . معجـ لساف العرب ، مرجع سابؽ . 1
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نكاتو كأم مساس  األ سرةمصمحة لممجتمع، ف كسر النجاح في تربية األكالد فييا، كفي ىذا األ سرةأساس 
التي ىي إخبلؿ بالتزاـ األمانة المتكلد عف عقد  ة الزنا،بالعبلقة بيف الرجؿ كزكجتو يشكؿ جريم

 1الزكاج.
خارج حدكد عبلقة الزكاج كعاقبت عميو سكاء حدث مف  ءحرمت الشريعة االسبلمية كؿ كطلذلؾ ك 

غييب حشفة الذكر في أحد محـر في الشريعة ىك زنا، كالكطء ىك ت كطيءمتزكج أك غير متزكج، فكؿ 
 2ا عمى خبلؼ بيف الفقياء.أك في كبلىم فرجي المرأة

جريمة الزنا مف خبلؿ عرض النص القانكني المجـر ليذا الفعؿ كذلؾ يككف في  كاألف سنأتي لدراسة
سنذىب الستعراض صكرىذه الجريمة، ثـ ننيي ىذا المطمب في  (الفرع الثاني)، أما في (الفرع األكؿ)

 ، كذلؾ كاألتي : (الفرع الثالث)زنا كذلؾ في بياف أكجو الشبو كاالختبلؼ بيف جريمة الِسفاح كجريمة ال

 جريمة الزنا  في التشريعات الوضعية الفرع الول:
 نظر الذم االردني القانكف التشريعات ىذه كمف ،الزنا فعؿ تجـر المعاصرة الكضعية التشريعات اغمب
 المخمة نحالج" عنكاف تحت ،3العقكبات قانكف مف (284-282)مف المكاد في الجريمة ىذه احكاـ
 ليس الزنا جريمة في الجزائية الحماية محؿ اف نجد النصكص، ىذه إلى النظر كعند ."األ سرة بآداب
 كذلؾ الزكجية، الرابطة كخاصة االسرية الركابط عمى المحافظة كانما ،ذاتيا في الفضيمة صيانة
 كال كالتفسخ اليدـ مف العائمة كياف كلحماية ،المجتمع في االكلى الخمية تعتبر التي األ سرة نظاـ لصيانة

 4 .كاساسو بنيانو في لممجتمع حماية ذلؾ في اف شؾ
" تقـك الزنا 5 (410) رقـ في المادة 2010كجاء في مسكدة قانكف العقكبات الفمسطيني عاـ 

اتصاالن جنسيان بغير  –رجبلن أك امرأة  –المنصكص عمييا في ىذا الفصؿ عمى اتصاؿ شخص متزكج 
 (،274المادة قد نص عمييا في مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني كالتي تحمؿ رقـ ) ، كذاتزكجو"

الكنبلحظ أف المشرع الفمسطيني اشترط أف يككف أحد اطراؼ االتصاؿ الجنسي متزكجان ك  ال تقـك  ا 
 جريمة الزنا، كذلؾ جاء متكافقان مع أحكاـ القانكف المصرم.

 6 (282)قد جاء بالمادة  أما القانكف االردني
                                                            

 .208، ص 1999اشر دار الثقافة ،عماف، عاـ . نجـ، محمد صبحي، الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص،الن1
دراسة مقارنة، المجمة الجنائية  –.  المجدكب، أحمد، الزنا بالمحاـر في الفقو الجنائي االسبلمي كالقكانيف الكضعية 2

 .12، ص1978، المجمد الحادم كالعشركف، عاـ 3-2القكمية، العدد 
 .1960( لعاـ 16. قانكف العقكبات األردني رقـ )3

 .264، ص 2010نمكر، محمد سعيد، الجرائـ الكاقعة عمى أشخاص،  دار الثقافة ،عماف، عاـ  4.
 ( .410، المادة رقـ )2010. مسكدة قانكف العقكبات الفمسطيني لعاـ 5
 .1960( لعاـ 16. قانكف العقكبات األردني رقـ )6
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 :عقوبة الزانية وشريكيا "
 سنتيف. إلىبالحبس مف ستة أشير  كشريكيا تعاقب المرأة الزانية برضاىا -1
االدلة التي تقبؿ كتككف حجة الثبات ىذه الجريمة ىي القبض عمييما حيف تمبسيما بالفعؿ أك  -2

 ".أك كثائؽ اخرل مكتكبةاالعتراؼ القضائي اك كجكد رسائؿ 
 

 1(283)كفي المادة 
 :عقكبة الزكج الزاني "
 اتخذ لو خميمة جياران في أم مكاف كاف. إذاسنة  إلىيعاقب الزكج بالحبس مف شير  -1
 "تنزؿ العقكبة نفسيا بالمرأة الشريؾ. -2

تعاقب المرأة كشريكيا، ككأف نص المادة يكحي بأف الزنا ترتكبو المرأة فتعاقب عمى  (282)في المادة 
شريؾ ليا، كالمشرع األردني لـ يشترط أف تككف المرأة متزكجة لتقـك فعميا أما الرجؿ فقط يككف ك

 جريمة الزنا.
كاف متزكجان كحيف يتخذ خميمة جيران، كلكف مف الممكف أف  إذا إالأما الرجؿ ال يسأؿ عف جريمة الزنا 

 مف قانكف 282لممرأة الزانية كما نصت المادة عف جريمة الزنا كشريؾ  الغير متزكج يسأؿ الرجؿ
 االردني.العقكبات 

 صور جريمة الزنا :الفرع الثاني
 إلىمف حيث أركانيا التي تطمبيا القانكف كبعد ذلؾ سنذىب  زنا المرأةاألف سنأتي لدراسة جريمة ك  

 دراسة أركاف زنا الزكج:
  -: زنا المرأة -1

تخبلص ىذه األركاف اشترط قانكف العقكبات االردني عدة أركاف لقياـ جريمة الزنا اتجاه المرأة كيتـ اس
كشريكيا بالحبس مف برضاىا مف قانكف العقكبات التي تنص "تعاقب المرأة الزانية  2(282)مف المادة 
 سنتيف ". إلىستة أشير 

 لمرأةاركان جريمة زنا ا : 
فبل بد مف كجكد شريؾ  ، بحصكؿ الكطء فعبلن إالجريمة الزنا  تقـكال  –الكطء  : الركف المادم- أ

 ماعان غير شرعي.يجامع الزكجة ج

                                                            
 . 1960( لعاـ 16. قانكف العقكبات األردني رقـ ) 1
 . 1960( لعاـ 16بات األردني رقـ ). قانكف العقك  2
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ذاك   قياـ في ؤثري فبل االخرل الشركط تكافرت متى الجريمة لقياـ ذاتو في يكفي فانو الكقاع فعؿ تـ ا 
 لديو ليس شخص مف اك ،الحمـ يبمغ لـ صبي مف الكطء كقع إذا كما مستحيبل الحمؿ ككف الجريمة
 عمى العقاب مف الغرض الف ،ساليأ سف بمغت قد الزانية المرأة كانت إذا كأ االنجاب، عمى القدرة
، كذلؾ ما أكدت عميو محكمة 1الزكاج حرمة صيانة بؿ االنساب اختبلط منع ليس ىك الزنا جريمة

 2التمييز االردنية.
 3كيشترط في قياـ جريمة الزنا بمكاجية المرأة أف تككف حصمت المكاقعة برضاىا.

 ارتكاب عند المرأة لدل الجرمي القصد فرتكا لقياميا فيمـز عمدية، جريمة الزنا : المعنكمالركف - ب
 تكاصؿ بانيا عمميا مع الزنا المرأة ترتكب فأ بمعنى ، كاإلرادة العمـ لدييا يتكافر بأف كذلؾ، الفعؿ
 كال لدييا متكافرا القصد يككف فبل زكجيا ىك الزنا في شريكيا اف تعتقد كانت إذاف ليا، زكج غير رجبل
 تستسمـ فأ ام، كصحيحة حرة ارادة عف رصاد فعميا يككف اف جبي كذلؾك  الزنا، جريمة عف تساؿ
 بصدد كنككف، مسؤكلية فبل ذلؾ عمى مكرىة كانت إذاف ارادتيا، بمحض نفسيا مف كتمكنو لمرجؿ
 4.الفاعؿ عنيا يسأؿ اغتصاب جريمة

الرجعي يزيؿ الغمط في القانكف، كما لك اعتقدت أف الطبلؽ  إلىكقد ينتفي عمـ المرأة الزانية استنادان 
 5الممؾ كالحؿ في الحاؿ، أم ينيي عبلقة الزكجية في الحاؿ، فتأتي فعميا أثناء فترة العدة.

 شريكيا معيا كيسأؿ الجريمة، عف تسأؿ الزانية المرأة فإف ،بيناه الذم الشكؿ عمى الزنا كقكع كعند
 مسؤكلية كتككف ،الزانية لمرأةا عمى تكقع التي العقكبة نفس عميو كتكقع ة،لممسؤكلي ىؿأ كاف اف الزاني
 مف(  284/2)ك( 282/1) المكاد ألحكاـ سندان  كذلؾ الزانية، المرأة بمسؤكلية مرتبطة الزاني الشريؾ
 7.متزكج غير اـ متزكجا شريكا الرجؿ كاف إذا عما النظر بغض ،6العقكبات قانكف

                                                            
 .668، الدار العربية لممكسكعات، القاىرة،بدكف ذكر السنة، ص 2. أميف، أحمد، شرح قانكف العقكبات، المجمد رقـ 1
ذا " 8/3/1998)ىيئة خماسية( بتاريخ  1997/398. قرار محكمة التمييز األردنية بصفتيا الجزائية رقـ 2  فعؿ تـ كا 

 مستحيبل الحمؿ ككف الجريمة قياـ في مؤثر فبل االخرل الشركط تكافرت متى الجريمة لقياـ ذاتو في فييك فانو الكقاع
 قد الزانية المرأة كانت إذا االنجاب،اك عمى القدرة لديو ليس شخص مف الحمـ،اك يبمغ لـ صبي مف الكطء كقع إذا كما

 الزكاج". حرمة صيانة بؿ االنساب اختبلط منع ليس ىك الزنا جريمة عمى العقاب مف الغرض اليأس،الف سف بمغت
مف  93)ىيئة خماسية( ، المنشكر عمى الصفحة  142/1979. قرار محكمة التمييز االردنية بصفتيا الجزائية رقـ 3

:" ما داـ اف المشتكية قد جاكزت العشريف مف عمرىا كالمكاقعة قد  1/1/1980عدد مجمة نقابة المحاميف بتاريخ 
فاف ىذا الفعؿ ال يؤلؼ جرما كال يستكجب عقابا ما لـ يبلحؽ فعؿ الزنا بناء عمى شككل الكلي عمبل  حصمت برضاىا

 مف قانكف العقكبات. كيككف الحكـ بعدـ مسؤكلية المتيـ عف االغتصاب متفقا كالقانكف." 284بالمادة 
 . 268.  نمكر، محمد سعيد، مرجع سابؽ، ص4
 .196، ص2009الكاقعة عمى اشخاص، دار الثقافة لمنشر، عماف، عاـ  . الحديثي، فخرم كآخركف، الجرائـ 5
 . 1960( لعاـ 16. قانكف العقكبات األردني رقـ )6
 .268، محمد سعيد، مرجع سابؽ، ص .  نمكر7
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كيشكؿ اعتداء عمى مصمحة  ، صفة تخصص الممكف فيما يجكز عميو، كليس ما ال يجكز فعموفاإلرادة
فالمرأة مع عمميا بخطكرة تمكيف الرجؿ الغريب عنيا مف نفسيا،  الجزائية،اجتماعية جديرة بالحماية 

بيذا يكتمؿ لدييا ك  قعتياامك فيي تريد ذلؾ كتريد في الكقت نفسو ما يترتب عمى فعميا مف أثار كىك 
 1القصد الجرمي لجريمة الزنا.

 : زنا الزوج -2
 مف (283/1) المادة تنص :1960( لعاـ 16مف قانكف العقكبات االردني رقـ ) (283) ةالمادتنص 
 ام في جيارا خميمة لو اتخذ إذا سنتيف إلى سنة مف بالحبس الزكج يعاقب" يمي ما عمى العقكبات قانكف
 زنا اف ذلؾ ،المرأة زنا جريمة عف متميزة جريمة ىك الزكج زنا اف النص ىذا مف كيتبيف ،"كاف مكاف
 بقياـ ذلؾ كيككف ان متزكج الفاعؿ يككف اف كىك المرأة، زنا جريمة تطمبو ال ركف قياـ يشترط الزكج
 المرأة زنا فاف كذلؾ .جنسيا بيا اتصؿ التي غير امرأة كبيف بالزنا المتيـ الرجؿ بيف الزكجية عبلقة
 تمؾ مف اشد عقكبة يالزان الزكج عمى فرض المشرع اف اذ، العقاب حيث مف، الزكج زنا عف يختمؼ
 2 الزانية. المرأة عمى فرضيا التي
 أركان جريمة زنا الزوج: -
 : كىك ذات الركف المادم في جريمة زنا المرأة أم أف يحصؿ كطء كامؿ كتاـ. الكطء -1
رادة. -2  3القصد الجنائي: كىك ذات الركف المعنكم في جريمة زنا المرأة أم أف يقـك فعميا عف عمـ كا 
 يسأؿ حتى يشترط االردني القانكف فاف ،المرأة لزنا بالنسبة الحاؿ ىك ما عكس ىعم الزكجية:قياـ  -3

 التي الزمنية الفترة فاف ،ىذا صحيح، كعمى زكاج بعقد مرتبطا يككف اف ،الزنا جريمة عف الرجؿ
 4كانحبللو. الزكاج انعقاد بيف تنحصر التي تمؾ ىي الزكج قبؿ مف فييا الزنا ارتكاب يتصكر

ما قامت بالزنا بعد  إذاؽ لمزكج تقديـ شككل ضد زكجتو التي انحمت الرابطة الزكجية معيا كلذلؾ ال يح
خبلؿ فترة العدة كذلؾ  االنحبلؿ، كلكف يجب التفرقة بيف الطبلؽ الرجعي الذم يحؽ لمزكج تقديـ شككل

مضي  بسبب أحكاـ الشريعة االسبلمية كالتي تنص عمى أف الطبلؽ الرجعي ال يزيؿ ممؾ الزكج قبؿ
العدة، كما بيف الطبلؽ البائف الذم ينيي العبلقة الزكجية كفي ىذه الحالة ال يحؽ لمزكج السابؽ تقديـ 

 5شككل بجريمة الزنا ضد مطمقتو بعد الطبلؽ البائف.

                                                            
 .196.  الحديثي، فخرم كآخركف، مرجع سابؽ، ص  1
 .269. نمكر، محمد سعيد، مرجع سابؽ، ص  2
 .101ع سابؽ، ص . عبد الممؾ، جندم، مرج 3
، ص 1988. حسني، محمكد نجيب، شرح قانكف العقكبات، القسـ الخاص، دار النيضة العربية، القاىرة ، عاـ  4

598. 
 .72. عبد الممؾ، جندم، مرجع سابؽ، ص  5
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كىذه ىي أركاف جريمة زنا الزكج كيجب المبلحظة أف القانكف األردني لـ يشترط أف يككف زنا الزكج 
 ا فعؿ القانكف المصرم.في بيت الزكجية كم

 عمى شككل : بلحقةتعميؽ الم 
: " ال 1960( لعاـ 16في قانكف العقكبات االردني رقـ ) (284)جاء في الفقرة االكلى مف المادة 

ال بشككل الزكج ما دامت الزكجية قائمة بينيما كحتى نياية اربعة أشير مف إيجكز مبلحقة فعؿ الزنا 
لـ يكف ليا زكج كال يجكز مبلحقة الزكج بفعؿ الزنا المنصكص عميو  اإذكقكع الطبلؽ أك شككل كلييا 

 ال بناء عمى شككل زكجتو كتسقط الدعكل كالعقكبة باالسقاط".إفي المادة السابقة 
ال استثناء عمى حؽ النيابة في تحريؾ الدعكل الجزائية كىذه المادة إتعميؽ المبلحقة عمى شككل ما ىك 

كانت العبلقة الزكجية قائمة اثناء زنا  إذارطت تقديـ الشككل مف الزكج قد أتت بشكؿ كاضح حيث اشت
ذاالزكجة أك بعد انتيائيا بأربعة أشير، ك   1لـ تكف متزكجة تقدـ الشككل مف قبؿ كلييا. ا 

كسبب تقييد حرية النيابة العامة في ىذه الجريمة بالذات ىي سبب تعمقيا بالعائمة كما قد يمحؽ بيا مف 
المحكمة ،  إلىصاحب الحؽ بالشككل ىك صاحب الخيار في ايصاؿ ىذه الفضيحة  حيث يككف عار

 كذلؾ يرتب الضرر المعنكم عمى جميع العائمة .
بؿ تق"كال كفي الفقرة الثالثة  "،زاني كالزانية معان لال اإكجاء بالفقرة الثانية مف المادة السابقة "ال يبلحؽ 

، 2الزكج أك الكلي"  إلىاليـك الذم يصؿ فيو خبر الجريمة الشككل بعد مركر ثبلثة أشير اعتبارا مف 
ذما قدمت شككل ضد المرأة الزانية بشكؿ تمقائي يبلحؽ شريكيا ك  إذالذلؾ  ما اسقطت اتجاه احدىما ا ا 

 تسقط بشكؿ تمقائي اتجاه األخر.
شريكيا في الزنا ما رد الزكج زكجتو أك تكفي الزكج أك الكلي الشاكي أك الزانية أك  إذا"كتسقط الشككل 

 تسقط الشككل" كذلؾ ما جاء في الفقرة الرابعة مف المادة السابقة.
 
 
 
 

                                                            
كالد :"إذا كاف  14/9/2004)ىيئة خماسية( تاريخ  964/2004. قرار محكمة التمييز االردنية بصفتيا الجزائية رقـ  1

المتيمة متكفي كمطمقة مف زكجيا كأف شقيقيا اشتكى عمييا عند سماع شيادتو اماـ المدعي العاـ كطمب مجازاتيا كاف 
المدعي العاـ فكر سماع ىذه الشيادة طمب الشككل كاعتبر الظنينو كالمتيـ مشتكى عمييما بجنحة الزنا فاف المبلحقة 

 . مف قانكف العقكبات 284تتفؽ كاحكاـ الماده 
: "اف عدـ  23/12/2001)ىيئة خماسية( تاريخ  886/2001. قرار محكمة التمييز االردنية بصفتيا الجزائية رقـ  2

مبلحقة المتيميف بجـر الزنا بسبب عدـ قبكؿ الشككل لمركر أكثر مف ثبلثة أشير عمى عمـ الزكج بكقكع جريمة الزنا 
 كاقعة الزنا." مف قانكف العقكبات ال ينفي 3/ 284عمبلن بالمادة 
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  : عقكبة جريمة الزنا 
سنتيف، كتنزؿ بالشريؾ  إلىيعاقب المشرع األردني عمى جريمة زنا المرأة بالحبس مف ستة أشير 

اتخذ خميمة لو جياران في  إذاف سنتي إلى، أما بالنسبة لمزكج فإنو يعاقب بالحبس مف سنة 1العقكبة ذاتيا
 ، كتنزؿ العقكبة ذاتيا بالمرأة الشريؾ، كال يكجد ظرؼ مشدد لجريمة الزنا.2أم مكاف

 أوجو التشابو واالختالف بين جريمة الزنا وجريمة السفاحالفرع الثالث: 
  كجريمة الزنا :الِسفاح أكجو الشبو بيف جريمة 
 ع.الجريمتيف تمس األخبلؽ العامة بالمجتم -1
كليذا قاـ المشرع االردني بكضعيما في  األ سرةالجريمتيف يككف ليا تأثير سمبي مباشر عمى  -2

 .األ سرةالفصؿ المتعمؽ في الجنح المخمة باداب 
 ألنيما جنح. معاقب عميو الجريمتيف ال يكجد فييما شركع -3
 بالقانكف. عمى تحريؾ الشككل مف أحد األشخاص الذيف تـ ذكرىـ مكقكؼمبلحقة الفعؿ الجرمي  -4
 حدكث كطء تاـ.يف يشترط تالركف المادم لمجريم -5
 العقكبة تقع عمى طرفيف العبلقة في الجريمتيف. -6
 ككجكب تجاكز أطرافيا الثامنة عشر. الجريمتيف تقع برضا أطرافيا -7
 المشرع الفمسطيني قاـ بتحديد كسائؿ االثبات بجريمة الزنا كجريمة السفاح . -8

 
  كجريمة الزنا: ِسفاح الأكجو االختبلؼ بيف جريمة 
 في قانكف العقكبات.أفرد المشرع األردني لكؿ جريمة مادة خاصة  -1
جريمة الزنا ىك  ىك المحافظة عمى العبلقات األسرية أماالِسفاح اليدؼ مف التشريع عمى جريمة  -2

 المحافظة عمى الركابط الزكجية.
 )ذكر كأنثى(.صيف بيف المحاـر أما جريمة الزنا تقع بيف أم شخالِسفاح تقع جريمة  -3
 المشرع فرؽ بيف جريمة زنا الزكج كزنا المرأة عمى عكس جريمة السفاح.  -4
قاـ المشرع األردني كفقان لقانكف العقكبات النافذ في فمسطيف بتحديد كسائؿ اإلثبات في جريمة  -5

 الزنا، أما بالمقابؿ مف ذات القانكف لـ يحدد المشرع كسائؿ إثبات لجريمة السفاح .
 
 

                                                            
 . 1960( لعاـ 16مف قانكف العقكبات األردني رقـ ) 1الفقرة  282. المادة  1
 . 1960( لعاـ 16مف قانكف العقكبات األردني رقـ ) 283. المادة  2
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 االغتصابعن جريمة الِسفاح تمييز جريمة  الثاني:ب المطم

 قبؿ الدخكؿ في جريمة االغتصاب ال بد لنا مف تحديد المعنى المغكم ليا :  
: أخذ الشيء ظمما، غصب الشيء يغصبو غصبا كاغتصبو فيك غاصب، كغصبو : الغصبغصب -

 1: قيره كغصبو منو . كاالغتصاب مثمو.عمى الشيء
 295 – 292الغتصاب قد أتى في قانكف العقكبات االردني بحيث جاءت المكاد ) أما تعريؼ جريمة ا

 بنص تجريـ االغتصاب كجاء نصيا كما يمي : 1960( لعاـ 16( مف قانكف العقكبات األردني رقـ )
  292المادة : 
 .مف كاقع باإلكراه أنثى )غير زكجو( يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة خمس سنكات عمى األقؿ  -1
 2كال تنقص العقكبة عف سبع سنكات إذا كاف المعتدل عمييا لـ تتـ الخامسة عشرة مف عمرىا.  -2

كيعرؼ فقياء القانكف جريمة االغتصاب " بأنيا مكاقعة أنثى كرىان عنيا كبدكف رضاىا أم االتصاؿ 
 3."الجنسي الطبيعي معيا غير المشركع

ف االتصاؿ الجنسي بامرأة دكف مساىمة ارادية بأف جريمة االغتصاب ىي عبارة ع"كيعرفيا رأم أخر
 4."مف جانبيا

كبعد تعريؼ فعؿ االغتصاب سنأتي عمى أركاف ىذه الجريمة كما جاء في القانكف كمف ثـ استعراض 
العقكبة المنصكص عمييا ليذه الجريمة كذلؾ في الفرع الثاني، أما في الفرع الثالث سيتـ تحديد أكجو 

 يف جريمة السفاح كجريمة االغتصاب :الشبو كاالختبلؼ ما ب

 : أركان جريمة االغتصاب  الفرع الول
: يككف الكقاع الذم يقـك بو الذكر عمى االنثى ىك الركف المادم المككف لجريمة الركف المادم -1

 . 5االغتصاب
كيقصد بيذا الكقاع ىك الكطء الكامؿ مف الذكر عمى االنثى في المكاف المخصص لمكطء الطبيعي، 
كيجب أف يتـ االيبلج أك الجماع بصكرة طبيعية، كذلؾ بإتياف األنثى في الكطء الطبيعي أم فرج 
األنثى، فإذا تمت المجامعة في الدبر، أك تـ إزالة بكارة المجني عمييا بغير العضك التناسمي لمرجؿ، 

                                                            
 . ابف منظكر، معجـ لساف العرب، مرجع سابؽ . 1
 . 1960( لعاـ 16. قانكف العقكبات االردني رقـ ) 2
 . 186ص ، 1999حي، الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص،الناشر دار الثقافة ،عماف، عاـ . نجـ، محمد صب 3
 . 199. نمكر، محمد سعيد، مرجع سابؽ، ص  4
 . 200. المرجع السابؽ، ص  5
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كف رضاء فبل تقـك جريمة االغتصاب، فاالغتصاب ىك االلتقاء الطبيعي لؤلعضاء التناسمية بد
 1.االنثى

 : كقضت محكمة التمييز االردنية
" االغتصاب يككف بااليبلج الطبيعي لمعضك الذكرم في فرج األنثى كال يشترط أف يتف اإليبلج كامبلن 

 2حتى يتحقؽ االغتصاب، كيمكف أف يتـ االغتصاب بااليبلج الجزئي . 
ما يميز فعؿ االغتصاب عف األفعاؿ  كفي حكـ أخر قضت محكمة التمييز األردنية أف اإليبلج ىك

 3األخرل مثؿ جريمة ىتؾ العرض.
 ( : انعداـ رضاء األنثىالركف المفترض ) -1

إف انعداـ رضاء االنثى ىك ما يعطي جريمة االغتصاب ذات خاصية عف الجرائـ األخرل، كذلؾ 
نكف العقكبات ( مف قا292بسبب االكراه الكاقع عمى االنثى، كىذا كاضح كصريح مف نص المادة )

االردني كالتي تقضي أف " مف كاقع انثى غير زكجة بغير رضاىا" كبناء عميو فإف انعداـ الرضاء مف 
جانب المجني عمييا ال تتحقؽ بو الجريمة إذا كاف مرتكب فعؿ الكقاع ىك زكجيا، ألف الزكاج في مثؿ 

 4.ىكذا حاالت يعتبر سبب لئلباحة كيجعؿ مف الفعؿ استعماال لحؽ
 ضت محكمة التمييز االردنية :كق

" إذا كانت ممارسة المتيـ الجنس مع المشتكية، كفض بكارتيا لـ يرافقو مف قبؿ المتيـ أم عنؼ أك 
إكراه، كلـ يستعمؿ تجاىيا أم قكة، أك يحيطيا بظركؼ مف شأنيا أف تعطؿ مقاكمتيا، أك تشؿ إرادتيا، 

نما كانت ممارستو الجنس معيا كاف كتسمب رضاىا، كىي إنثى تبمغ مف العمر تسعة عشر ع اما، كا 
بمكافقتيا، كرضاىا فاف أفعاؿ المتيـ المذككر ال تؤلؼ جرما، كال تستكجب عقابا، كما كأف فض بكارتيا 
لـ يكف بكعد الزكاج منيا حيث لـ يرد أم دليؿ في الدعكل أنو كعدىا بالزكاج مما يجعؿ فعمو ال يشكؿ 

( مف قانكف العقكبات، االمر الذم يستكجب اعبلف 304ان لممادة )جـر فض البكارة بكعد الزكاج كفق
( مف قانكف العقكبات 292/1عدـ مسؤكلية المتيـ عف تيمة االغتصاب المسندة اليو بحدكد المادة )

التي تتطمب لنيكضيا أف يصاحب ممارسة الجنس اكراه أك عنؼ مف شأنو أف يعطؿ مقاكمة المشتكية 
 5رضاىا الذم لـ يتكفر في أفعاؿ المتيـ فإف قرارىا كاقع في محمو" .أك يشؿ ارادتيا أك يسمب 

                                                            
. ابك حجيمة، عمي رشيد، الحماية الجزائية لمعرض في القانكف الكضعي كالشريعة االسبلمية، دار الثقافة لمنشر  1

 . 64، ص 2006عاـ  كالتكزيع،
 . 195، ص 1953، مجمة نقابة المحامييف األردنييف لسنة 24/4/1952، بتاريخ 18/52. تمييز جزاء أردني رقـ  2
 . 254، ص 6، المجمة القضائية االردنية عدد 572/97. تمييز جزاء اردني رقـ  3
 . 377، ص كالنشر، االسكندرية، عاـ بيناـ، رمسيس، المجـر تككينان كتقكيمان، منشأة المعارؼ لمطباعة .  4
 .  2009، منشكرات مركز العدالة، عاـ 188/2009. تمييز جزاء اردني رقـ  5
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كمف الممكف أف يككف اإلكراه التي تعرضت لو االنثى إكراه مادم أك معنكم أك عف طريؽ الغش 
 كالخداع .

 الركف المعنكم :  -1
دؿ عمى االغتصاب جريمة عمدية كمكاقعة االنثى ال تعد اغتصابا اال اذا ارتكبت عف قصد، كالذم ي

ىذا القصد كيكشؼ عنو تكافر أحد أمريف: انعداـ رضاء االنثى اك استعماؿ العنؼ مف قبؿ الجاني 
لكي يتمكف مف االتصاؿ بالمجني عمييا اتصاال جنسيان غير مشركع، لذلؾ فإنو يجب لقياـ جريمة 

 1االغتصاب أف تنصرؼ ارادة الفاعؿ الى كقاع االنثى بغير رضاىا .
لركف المعنكم لدل الفاعؿ في جريمة االغتصاب أف يتكافر عنصر العمـ كالذم يعني كيشترط لتكافر ا

أف الجاني يجب أف يعمـ أنو يكاقع أنثى مكاقعة غير مشركعة كبدكف رضاء منيا، إلى جانب عنصر 
 2األرادة كالذم يعني تكجيو الفاعؿ الرادتو نحك ارتكاب الفعؿ المادم لجريمة االغتصاب . 

 : عقوبة جريمة االغتصاب  الفرع الثاني
 تتراكح عقكبة الجاني لجريمة االغتصاب كفقان لعدة حاالت كىي كاألتي : 

اغتصاب انثى غير زكجة كتستطيع المقاكمة كتتجاكز الثامنة عشر مف العمر : كذلؾ ما نصت  -1
الحالة حيث عاقب المشرع األردني الفاعؿ في ىذه  ( مف قانكف العقكبات االردني،292عميو المادة )

 باألشغاؿ الشاقة المؤقتة خمس سنكات عمى األقؿ .
اغتصاب انثى غير زكجة كتستطيع المقاكمة كلـ تتـ الخامسة عشر مف العمر : حدد المشرع  -2

 األردني عقكبة االشغاؿ الشاقة المؤقتة لمرتكب ىذه الحالة عمى أف ال تقؿ المدة عف سبع سنكات .
مف  3(293منة عشرك ال تستطيع المقاكمة: نصت المادة )اغتصاب أنثى غير زكجة كتتجاكز الثا -3

 قانكف العقكبات االردني أف يعاقب الفاعؿ باالشغاؿ الشاقة المؤقتة .
( مف قانكف العقكبات 294مكاقعة انثى دكف الخامسة عشر أك الثانية عشر : نصت المادة ) -4

 ما يمي :" 1960( لعاـ 16االردني رقـ )
 مسة عشرة مف عمرىا عكقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة.مف كاقع أنثى لـ تتـ الخا-أ

 كال تنقص العقكبة عف خمس سنكات إذا كانت المعتدل عمييا لـ تتـ الثانية عشرة مف عمرىا."-ب
 مكاقعة انثى اتمت الخامسة عشر كلـ تتـ الثامنة عشر :  -5

                                                            
 ( . 216 – 215. نمكر، محمد سعيد، مرجع سابؽ، ص ) 1
 . 105ص  مرجع سابؽ، . عمي رشيد ابك حجيمة، 2
: " يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة مف كاقع  1960 ( لعاـ16( مف قانكف العقكبات االردني رقـ )293. المادة رقـ )  3

أنثى )غير زكجو( ال تستطيع المقاكمة بسبب عجز جسدم أك نقص نفسي أك بسبب ما استعمؿ نحكىا مف ضركب 
 الخداع " .
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كاقع انثى اتمت ( مف قانكف العقكبات االردني عمى عقكبة االشغاؿ الشاقة لمف 295نصت المادة )
الخامسة عشر كلـ تتـ الثامنة عشر ككاف مف أحد اصكليا أك زكج اميا أك زكج جدتيا ألبييا أك كاف 
مككبل بتربيتيا، كذات العقكبة اذا كاف الجاني رجؿ ديف أك رجؿ سمطة استغؿ سمطتو لمقياـ بيذه 

 1المكاقعة .

 اح وجريمة االغتصاب: أوجو الشبو واالختالف بين جريمة السف الفرع الثالث
 أكجو الشبو بيف جريمة السفاح كجريمة االغتصاب 
 الجريمتيف تمس االخبلؽ العامة بالمجتمع . -1
 محؿ الجريمتيف ىك العرض كالشرؼ لدل االنساف . -2
 الركف المادم مشترؾ بيف الجريمتيف كىك الكطء الطبيعي . -3
 أطراؼ الجريمة ذكر كأنثى . -4
 
 ح كجريمة االغتصابأكجو االختبلؼ بيف جريمة السفا 
 أفرد المشرع األردني لكؿ جريمة مادة خاصة بيا . -1
 جريمة السفاح يككف أطرافيا جناة أما جريمة االغتصاب فييا جاني كمجني عميو . -2
جريمة السفاح يتكافر الرضا فييا لكبل الطرفيف، أما جريمة االغتصاب يتكافر الرضا لمجاني كال  -3

 يتكافر لدل المجني عميو .
 جريمة االغتصاب أكثر ردعية مف عقكبة جريمة السفاح .عقكبة  -4
  

كالجرائـ الكاقعة الِسفاح نككف قد حددنا معايير التمييز بيف جريمة  كفي نياية ىذا الفصؿ التمييدم
بشكؿ  السفاح( )جريمةعمى العرض كاألسرة، كيساعدنا ىذا الفصؿ في الدخكؿ إلى محؿ دراستنا 

 كالجرائـ األخرل التي تتشابو معيا.الِسفاح ة كاضح مانع مف الخمط بيف جريم
 
 

                                                            
 18 - 15: " عقكبة مكاقعة أنثى بيف سف  1960( لعاـ 16( مف قانكف العقكبات االردني رقـ )295. المادة رقـ )  1

 مف احد المككميف برعايتيا :
 -شرعيان كاف أك غير شرعي  -إذا كاقع أنثى أتمت الخامسة عشرة، كلـ تتـ الثامنة عشرة مف عمرىا أحد أصكليا  -1

 .أك زكج أميا أك زكج جدتيا ألبييا ككؿ مف كاف مككبلن بتربيتيا أك مبلحظتيا عكقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة
إذا كاف الفاعؿ رجؿ ديف أك مدير مكتب استخداـ أك عامبلن فيو فارتكب الفعؿ مسيئان كيقضى بالعقكبة نفسيا  -2

 استعماؿ السمطة أك التسييبلت التي يستمدىا مف ىذه السمطة."
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 لول الفصل ا
_____________________________________________________________ 

 القانوني لجريمة السفاح البنيان
 

 تمييد وتقسيم 
كما ينبغي ليا ذلؾ، ألف كضع  ،التشريعات الجنائية بشكؿ عاـ في أغمب الجريمة مفيـكلـ يعرؼ 

ف المشرع يضع لكؿ جريمة مف الجرائـ نصان تشريعيان تعريؼ عاـ لمجريمة أمر ال فائدة منو، طالما أ
بؿ إف المحاكلة الرامية إلى كضع تعريؼ عاـ لمجريمة، أية  ،حدد أركانيا كيعيف جزاءىايخاصان بيا 

لف يأتي جامعان لكؿ المعاني  -ميما بذؿ مف جيد  -جريمة، قد ال تخمك مف ضرر ألف التعريؼ العاـ 
ف مضمكف إكفضبل عف ىذا ف، معاني قد تككف خارجة عف قصد المشرع المطمكبة كال مانعان مف دخكؿ
كقد يككف ، األزمنة كاألمكنة كالشعكب كالحضارات كمراحؿ التطكر بتغيرالجريمة كمدل شمكليا يتبدؿ 

 1مف الزاكية االجتماعية كثالث مف الزاكية القانكنية. لمجريمة تعريؼ مف الزاكية األخبلقية، كتعريؼ ثافِ 
ذات طبيعة مختمطة، كليا جانب مادم كآخر معنكم فالجانب المادم ىك ما  بأنيا لجريمةاتمتاز 

يصدر عف مرتكبيا مف أفعاؿ كما يترتب عمييا مف اثار، أما الجانب النفسي فيك ما يدكر في نفس 
رادة أم الخطأ بمعناه العاـ الذم يشترطو القانكف لقياـ ال ركف مرتكبيا، أم ما يتكافر لديو مف عمـ كا 

المعنكم، كىذا الخطأ قد يككف مقصكدان، كعندىا نككف أماـ قصد جرمي، كقد يككف غير مقصكد، 
  كعندىا نككف أماـ خطأ.

كلمجريمة نكعاف مف األركاف، أركاف عامة كأركاف خاصة فاالركاف العامة ىي األركاف الكاجب تكافرىا 
شترط تكافرىا باإلضافة إلى األركاف العامة في كؿ الجرائـ، كأما األركاف الخاصة فيي األركاف التي ي

أركاف خاصة تميزىا عف سكاىا مف الجرائـ، فجريمة  ةلقياـ الجريمة، حيث تكجد لكؿ جريمة عمى حد
السرقة عمى سبيؿ المثاؿ تقـك عمى أركاف عامة، كىي الركف الشرعي )القانكني(، كالركف المادم، 

 2. المنقكؿ المممكؾ لمغير لماؿكالركف المعنكم، كركف خاص كىك نية تممؾ ا
لمشركع  كفقان الِسفاح األركاف العامة الكاجب تكافرىا في جريمة  عففي ىذا الفصؿ  الحديثكسيككف 

كالقكانيف الكضعية المقارنة  لقانكف العقكبات األردني ) النافذ في فمسطيف(قانكف العقكبات الفمسطيني ك 
 : ، كىذه األركاف ىيكالشريعة اإلسبلمية

                                                            
 .194، ص 1962. الفاضؿ، محمد، المبادئ العامة في قانكف العقكبات، اؿ، دمشؽ، الطبعة االكلى، عاـ  1
، اربد، عاـ . مقابمة، عقؿ يكسؼ، الكسي 2  (.129-121، ص )2011ط في شرح قانكف العقكبات، مكتبة دار العمـك
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لركف الشرعي )القانكني(: كمعناه كجكد نص تشريعي يبيف الفعؿ المعاقب عميو، كيحدد الجزاء ا .1
كالركف القانكني أكالشرعي ىك الذم يضفي الصفة الجرمية أك  ،المقرر لو مف عقكبة أك تدبير احترازم

 .الصفة غيرالمشركعة عمى نشاط الفرد سكاء سمككو االيجابي أك السمبي 
كمعناه النشاط أك السمكؾ اإليجابي أك السمبي الذم تبرز بو الجريمة إلى العالـ :  الركف المادم .2

فتككف بذلؾ اعتداء عمى الحقكؽ أك لمصالح أك القيـ التي يحرص المشرع عمى صيانتيا أك  ،الخارجي
 حمايتو. 

تتحقؽ، : فعؿ أك امتناع يأتيو الجاني، كنتيجة غير مشركعة  كيقـك الركف المادم عمى عناصر ثبلثة
، فالفعؿ ىك النشاط اإليجابي كإطبلؽ النارفي جريمة القتؿ مثبلن، ككاألخذ كعبلقة سببية تربط بينيما

في جريمة السرقة، كأما االمتناع ىك السمكؾ السمبي الذم يتخذه الجاني فبل يقـك بما يكجب عميو 
م يحدثو الفعؿ أك االمتناع كالذم كأما النتيجة غير المشركعة فيي األثر الخارجي الذ ،القانكف القياـ بو

 يتمثؿ فيو االعتداء عمى حؽ يحميو القانكني.
 .السفاحتكافر القرابة المنصكص عمييا في القكانيف الكضعية التي جرمت فعؿ  المفترض:الركف  .3
الركف المعنكم : كىك اإلرادة التي يقترف بيا الفعؿ، كقد تتخذ صكرة القصد الجنائي، كحينيا نككف  .4

 1غير العمدم كعندىا نككف أماـ جريمة غير مقصكدة . أريمة مقصكدة، كقد تتخذ صكرة الخطأماـ ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 . 122، ص  ط في شرح قانكف العقكباتمقابمة، عقؿ يكسؼ، الكسي.  1
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 المبحث الول
 الركن القانوني في جريمة السفاح

       
أف يككف ىناؾ نص في قانكف العقكبات يبيف الفعؿ المككف ليا كيحدد  يستمـز كجكد جريمة     

كىك ما يعبر عنو بمبدأ الشرعية، عمى انو ينبغي أف يبلحظ أف ، مى مرتكبوالعقاب الكاجب فرضو ع
قياـ الجريمة مف الناحية القانكنية ال يتكقؼ عمى مجرد خضكع الفعؿ لنص التجريـ، بؿ يتطمب كذلؾ 

 1ايضا. ن عدـ خضكع الفعؿ لسبب تبرير 
مثمة في مجمس تمطة التشريعية المالجية المختصة في تحديد الجرائـ كالعقكبات المقررة ليا ىي السأما 
كما عمى السمطة القضائية سكل تطبيؽ ىذا المبدأ كالتأكد مف مطابقة الكقائع التي ارتكبت عمى  ،األمة

 .النمكذج القانكني لمجرائـ المنصكص عمييا دكف زيادة أك نقصاف
 يعتبر الفعؿ أك الترؾ ال " حيثال بقانكفإال جريمة كال عقكبة " الشرعية كقاعدةمبدأ تـ إيجاد كلذلؾ 
 2.المجتمع يمثؿ  مالذ تـ كضعو مف قبؿ المشرع قانكف جنائي  عنو كاف قد نيى إذاال إجريمة 

  ؟ مدلكؿ ىذا المبدأما 
االفعاؿ المعدة جرائـ كيبيف  ف المشرع ىك الذم يحددأ "ال بقانكفإيعني مبدأ "ال جريمة كال عقكبة 

كما انو ىك الذم يحدد  ،ال يكتنفيا المبس كالغمكضبحيث  مضمكنيا مف اركاف كعناصر بدقة ككضكح
كبيف ما لمقاضي مف  ممشرعالمبدأ يضع حدا فاصبل بيف ما ل فيذا ،العقكبات المقررة ليا نكعا كمقدارا

  3اختصاص، كيقع عمى عاتؽ سمطات الدكلة مراعاتيا.
مصدر كاحد كمكتكب  في كمقتضي خضكع الفعؿ لنص التجريـ يعني حصر مصادر التجريـ كالعقاب

لمعركضة ا لـ يتضمف القانكف نصان يقضي بالعقاب عف الكاقعة إذاف ،يككف مصدر التشريع الجزائي
ف العرؼ أك العادة أكىذا يستتبع بالضركرة ، فعمى ىذا األخير أف يقضي ببراءة المتيـ عمى القاضي،

في ايجاد الجرائـ اك في تقرير  أف يككف مصدرا مف مصادر التشريع الجزائي سكاء ال يصمح أم منيما
 4.العقاب عمييا

                                                            
. السعيد، كامؿ، األحكاـ العامة لمجريمة في قانكف العقكبات األردني، دار الثقافة،الطبعة األكلى، عماف، عاـ  1

 .42، ص1981
، 1976مرجع سابؽ الجزء الخامس، مكتبة العمـ لمجميع، بيركت ، عاـ  .  عبد الممؾ، جندم، المكسكعة الجنائية، 2
 .522ص

 .44.  السعيد، كامؿ، األحكاـ العامة لمجريمة في قانكف العقكبات األردني، مرجع سابؽ، ص  3
 .43.  السعيد، كامؿ، المرجع السابؽ، ص  4
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في التشريعات  القانكني المجـر ليا النصكفي ىذا المبحث سيتـ دراسة جريمة الِسفاح مف حيث 
سيتـ تخصيصو  (المطمب الثاني)مف ىذا المبحث، أما  (المطمب األكؿ)الجزائية كىذا سيككف في 

 حقة الجزائية ليا .لدراسة جريمة الِسفاح مف حيث العقكبة كالمبل
 

 النص القانوني في جريمة السفاح المطمب الول:
يستمـز القاء نظرة عمى التشريعات الكضعية ككيفية تعامميا مع الِسفاح دراسة الركف القانكني في جريمة 

 كسيتـ التركيز عمى القكانيف العربية الكضعية،ىذه الجريمة، إلى جانب تحديد االختبلفات بيف القكانيف 
كذلؾ بيدؼ استخبلص نتيجة مف ىذه المقارنة تككف عبارة عف مادة قانكنية جامعة مانعة فيما يتعمؽ 

 بجريمة السفاح.
في التشريعات القانكنية يستمـز تحديد المكاد القانكنية المتعمقة بيا كتحميميا الِسفاح تحديد جريمة إف 

في الِسفاح ء بعض المكاد القانكنية المتعمقة ببطريقة قانكنية كبياف اخطاء المشرع، كليذا سيتـ استقرا
سيتـ استقراء التشريعات  (الفرع األكؿ)قسيـ ذلؾ إلى فرعيف، ففي سيتـ تك  العربية،القكانيف الجزائية 

سيتـ التعرض لمقكانيف المصرية كالسكرم كالجزائرم،  (الفرع الثاني)المكجكدة في دكلة فمسطيف، اما في 
 كاألتي:كاألردني كذلؾ 

 التشريعات داخل فمسطين الول:الفرع 
  : 20031مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لعاـ  -1

 : (258)المادة رقـ  نص جاء في
كؿ مف كاقع أنثى بمغت مف العمر ثماني عشرة سنة أك اكثر مكاقعو غير مشركعة ككاف ذلؾ   -" أ

 برضاىا، عكقب كؿ منيما بالحبس.
ذا كاف الفاعؿ أحد أصكؿ األنث - ت ى أك مف المتكليف تربيتيا أك مبلحظتيا أك ممف ليـ سمطة كا 

 فعمية عمييا، عكقب بالسجف مدة ال تزيد عمى خمس سنكات.
 ( مف ىذا القانكف."278كيراعى عند تطبيؽ أحكاـ ىذه المادة ما كرد في المادة ) - ث
 : التعميؽ عمى النص السابؽ 

الفقرة خبلؿ  ريمة السفاح كىذا كاضح مف عقاب المشرع لؤلنثى في ج تشديد تجب المبلحظة عمى عدـ
عمى عكس الفقرة  ، كذلؾعقاب الفاعؿ فقطتشديد الثانية مف المادة السابقة، حيث نص المشرع عمى 

االكلى التي جرمت المكاقعة بشكؿ عاـ كفرضت العقكبة عمى الذكر كاألنثى، ككأف المشرع الفمسطيني 
                                                            

 . القراءة االكلى – 2003. مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لعاـ  1
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االلتفات إذا كاف الطرؼ األخر مف ىذه  فثى مف دك كضع عقاب عمى المكاقعة التي تقـك بيا االن
ثناء الشريؾ كالمساىـ كالمتدخؿ مف ، باإلضافة إلى ذلؾ قاـ المشرع باست المكاقعة أحد محارميا

  .العقاب
 : 1)النافذ في الضفة الغربية(  1960 لعاـ( 16قانكف العقكبات األردني رقـ ) -2

صكؿ كالفركع شرعييف كانكا أك غير شرعييف أك بيف بيف األالِسفاح "( 285)المادة  نص جاء في 
 إذااألشقاء كالشقيقات كاألخكة كاألخكات ألب أك ألـ أك مف ىـ بمنزلة ىؤالء جميعان مف األصيرة أك 

كاف ألحد المجرميف عمى اآلخر سمطة قانكنية أك فعمية يعاقب عميو بالحبس مف سنتيف إلى ثبلث 
 سنكات." 

  تعميؽ عمى النص السابؽ : 
نبلحظ عدـ كجكد أم اختبلؼ جكىرم بيف القانكف األردني النافذ في األردف كبيف القانكف األردني 
النافذ في الضفة الغربية ما عدا العقكبة الغير رادعة في القانكف النافذ بالضفة الغربية فقد كضع 

لجنح المخمة بأداب ضمف الفصؿ الخاص باالِسفاح المشرع األردني لمقانكف النافذ في فمسطيف جريمة 
 األسرة أما الجرائـ الجنسية األخرل كاالغتصاب كضعيا القانكف ضمف باب الجنايات .

 :  2 2010مسكدة قانكف العقكبات الفمسطيني لعاـ  -3
كاقع انثى أتمت الثامنة عشرة سنة أك أكثر مكاقعة  كؿ مف بالفقرة الثانية " (392)المادة  نص جاء في

الفاعؿ أحد أصكؿ األ نثى أك أحد فركعيا أك المتكليف تربيتيا  رضاىا ككافبغير مشركعة ككاف ذلؾ 
 أك مبلحظتيا أك ممف ليـ سمطة فعمية عمييا، عكقب بالسجف مدة ال تزيد عف خمس سنكات".

ف لـ يذكر مصطمح الِسفاح قد جاء في مسكدة قانكف العقكبات الفمسطيني تحديد جريمة  حتى كا 
التي تقـك عمييـ ىذه المادة كحدد السف لممجني عمييا كىك أف تتجاكز كقد حدد األشخاص  السفاح،

 الثامنة عشر باإلضافة إلى رضاىا، مع النص عمى عقكبة ال تزيد عف خمس سنكات.
 
  : التعميؽ عمى النص السابؽ 

يحسب لممشرع الفمسطيني تحديد سف األ نثى كذلؾ النياء الجدؿ، كلكف يؤخذ عميو استخداـ 
ذا فيذا المصطمح ما المقصكد مف استخدامو ك  ،ضة مثؿ "مبلحظتيا"مصطمحات غام ما أردنا تطبيقو ا 

كيضاؼ إلى ذلؾ أف الطرفاف في عبلقة  ستككف دائرة األشخاص الخاضعيف ليذه المادة كبيرة جدان،
نو لممشرع الفمسطيني أ يحسبكىذا لـ يتكافر في المادة السابقة، كلكف  بالمساكاة تجريميـ  يجبالِسفاح 

 .2010ضمف جرائـ الجنايات مثمما فعؿ القانكف االردني المعدؿ لعاـ الِسفاح قاـ بادخاؿ جريمة 

                                                            
 (.286، المادة رقـ )1960( لعاـ 16. قانكف العقكبات األردني رقـ ) 1
 . 2010. مسكدة قانكف العقكبات الفمسطيني لعاـ  2
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 :1النافذ في قطاع غزة  كالصادر عف المندكب السامي 1936لسنة  74قانكف العقكبات رقـ  -4
ـ ( "كؿ مف كاقع بنتا غير متزكجة تجاكزت السنة السادسة عشرة مف عمرىا كل155جاء في المادة )

تتـ الحادية كالعشريف مكاقعة غير مشركعة اك ساعد أك عاكف غيره عمى مكاقعتيا مكاقعة غير 
مشركعة ككانت البنت مف فركعو أك مف فركع زكجتو أك كاف كلييا أك مككبل بتربيتيا أك مبلحظتيا 

 ،يعتبر انو ارتكب جناية كيعاقب بالحبس مدة خمس سنكات".
بأنيا تقع عمى األ نثى غير متزكجة مف قبؿ شخص تعتبر البنت الِسفاح جاء ىذا القانكف بتحديد جريمة 

أحد فركعو أك فركع زكجتو أك تخضع لسمطتو اك مككبلن بتربيتيا، كتقـك ىذه المادة اتجاه مف ساعد 
بنفس العقكبة، كاشترط أف تككف الفتاة تجاكزت السادسة عشر كلـ تتجاكز الِسفاح شخص أخر عمى 
 .الحادية كالعشريف

  : تعميؽ عمى النص السابؽ 
يعتبر  ) األنثى( ىك معاقب لكحده ألف الطرؼ الثانيك الِسفاح الجاني في جريمة الذكر ىك يككف 

ضافة إلى ذلؾ قد حصر المشرع جريمة  ، حسب المادة السابقة مجني عميو بعمر المجني الِسفاح كا 
ى الحرية ما بعد ذلؾ بجريمة السفاح، عمييا ما بيف السادسة عشر كالحادية كالعشريف عاـ ككأنو اعط

كبالمقابؿ يحسب لممشرع بأف العقكبة التي كضعيا ىي األفضؿ كاألردع جنبان إلى جنب لمقانكف 
 االردني المعدؿ.

 

 العربية: التشريعات الفرع الثاني
المادة  نص : جاء في2)النافذ في األردف( 2010( لعاـ 12قانكف العقكبات األردني المؤقت رقـ ) -1
بيف األصكؿ كالفركع شرعييف كانكا أك غير شرعييف أك بيف األشقاء كالشقيقات الِسفاح  -" أ (285)

إذا كاألخكة كاألخكات ألب أك ألـ أك مف ىـ بمنزلتيـ في األصيار كالمحاـر ىؤالء جميعان مف األصيرة 
مؤقتة لمدة ال تقؿ عف كاف ألحد المجرميف عمى اآلخر سمطة قانكنية يعاقب مرتكبو باالشغاؿ الشاقة ال

 سبع سنكات.
بيف شخص كشخص أخر خاضع لسمطتو الشرعية اك القانكنية اك الفعمية يعاقب مرتكبو الِسفاح  -ب

 باالشغاؿ الشاقة المؤقتة لمدة ال تقؿ عف خمس سنكات. "
الفئات  كايضان قاـ بتحديد الِسفاح قد جاء قانكف العقكبات االردني كاضحان فقد اعطى الجريمة مصطمح 

 الخاضعة ليذه المادة عمى سبيؿ الحص، كالفئات كاألتي:

                                                            
 ) النافذ في غزة( . 1936لعاـ  74. قانكف العقكبات رقـ  1
 ( .285، المادة رقـ )2010( لعاـ 12. قانكف العقكبات األردني المؤقت رقـ ) 2



36 
 

 األصكؿ كالفركع سكاء شرعييف اك غير شرعييف .- أ
 األشقاء كالشقيقات كاالخكة كاالخكات الب اك الـ.- ب
 المصاىرة كىي التعني القرابة لمزكج ىي تككف ذات القرابة لمزكج الثاني.- ت
عية اك قانكنية أك فعمية مثؿ لك عيد بفتاة بيف شخصيف خاضع أحدىما لؤلخر سكاء سمطة شر - ث

 لشخص يقـك برعايتيا.
  : التعميؽ عمى النص السابؽ 

عمى ىذه الجريمة كعدـ استعماؿ المصطمح الشرعي الِسفاح يحسب لممشرع االردني اطبلؽ مصطمح 
ف كاف ذات المعنى. ( حتى كا   )زنا المحاـر

كأيضان قاـ المشرع االردني بتحديد المحاـر عمى  ،كلكف ذلؾ يسيؿ بالتمييز بيف جريمة الزنا كالسفاح
إذا ، كقاـ بإضافة الخاضعيف لسمطة فعمية اك قانكنية أك شرعية إلى ىذه الجريمة بالرغـ رسبيؿ الحص

كلكف المشرع  مف الناحية الدينية، ما حصمت المكاقعة بيف ىؤالء األشخاص ال نككف أماـ زنا محاـر
مجرميف بالنسبة الِسفاح  ا جريمةة بيذه اإلضافة لمادة السفاح، كيككف طرفاالردني قاـ بحماية ىذه الفئ
مع أف المشرع األردني لـ يبيف ، ما كانت األ نثى تجاكزت الثامنة عشرإذا لقانكف العقكبات االردني 

لى جانب ذلؾ ىؿ تقـك جريمة  عمى زكاج األخ مف أختو بالرضاعة الِسفاح ذلؾ في المادة السابقة، كا 
أف  القانكف األردني لـ يذكر ىذه الفئة تبقى خارج التجريـ، كيحسب لممشرع األردني العقكبة  كحيث

 الرادعة إلى جانب النص عمى عقكبتيف تتبايف كفقان لمعبلقة بيف طرفي السفاح.
 : (267)قد نص في المادة  11937( لعاـ 58قانكف العقكبات المصرم رقـ ) -2
 بالسجف المشدد .       بغير رضاىا يعاقب  ى"مف كاقع أنث- أ

كاف الفاعؿ مف أصكؿ المجني عميو أك مف المتكليف تربيتيا أك مبلحظتيا أك ممف ليـ إذا ف - ب
 سمطة عمييا  أك كاف خادمان باألجرة عندىا أكعند مف تقدـ ذكرىـ يعاقب بالسجف المؤبد."

ضاىا كىذا ما يسمى قد جاء القانكف المصرم بمادة قانكنية تنص عمى تجريـ مكاقعة انثى بغير ر 
كاف الفاعؿ القائـ بيذه المكاقعة ىك أحد اصكؿ المجني إذا بجريمة االغتصاب ، كلكف اضاؼ أنو 

عمييا أك لو سمطة فعمية أك قانكنية عمى المجني عمييا أك كاف خادمان لديو فنككف في ىذه الحالة تشديد 
 عمى جريمة االغتصاب المذككرة بالمادة السابقة.

 ى النص السابؽ: التعميؽ عم 
كذلؾ استنادان إلى القاعدة العامة "ال جريمة كال الِسفاح يتبيف لنا أف المشرع المصرم لـ يجـر فعؿ 

ال بنص" ككأنو أباح لممجتمع المصرم زنا المحاـر كىذا يعد قصكر بالقانكف الجنائي المصرم، إعقكبة 
تككف المكاقعة بغير رضا المجني عمييا في ىذه المادة ألنو اشترط أف الِسفاح فيك لـ يحمي ضحايا 

                                                            
 (.267، المادة رقـ )1937( لعاـ 58قكبات المصرم رقـ )قانكف الع . 1
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كال حتى الِسفاح ما أقاـ األب عبلقة جنسية مع ابنتو برضاىا فينا ال نككف أماـ جريمة إذا كلذلؾ 
 عاـ فينا تقـك جريمة المكاقعة. 18كانت اقؿ مف إذا ال إجريمة الزنا 

كبتيا ذات عقكبة كتككف عقالِسفاح كاف عمى المشرع المصرم أف يقـك بإضافة مادة خاصة ب
 االغتصاب . 

 
 :19491قانكف العقكبات السكرم لعاـ  -3
ف، أك عييرشر غيكا أك كانف عييرشركع، لفكؿ كاألصف ابيح لسفاا -1"  (476)المادة  نص جاء في 
مف األصيرة جميعا ء الؤھلة زبمن ـھف مـ أك ألب أك ألكات ألخكا كة ألخت كالشقيقاء كاألشقاف ابي

ة طسمر آلخاعمى ف ميرلمجد األحف كاإذا -2سنة إلى ثبلث سنكات ((. يعاقب عميو بالحبس ))مف 
 يمنع المجـر مف حؽ الكالية." -3أك فعمية ))فبل تنقص العقكبة عف سنتيف((. نية كقان

مع بياف درجات القرابة التي الِسفاح قد جاء القانكف الجنائي السكرم بمادة قانكنية مختصة بجريمة 
الِسفاح ى سبيؿ الحصر مع بياف العقكبة، كجعؿ عقكبة الفاعؿ لجريمة تنطبؽ عمييا ىذه المادة عم

الذم لديو سمطة عمى الطرؼ األخر عقكبة مختمفة عف األشخاص المذككريف عمى سبيؿ الحصر، 
مف حؽ الِسفاح كىي حرماف الجاني في فعؿ الِسفاح كأضاؼ القانكف السكرم عقكبة أخرل عمى جريمة 

 الكالية.
 السابؽص التعميؽ عمى الن : 
كأكضح مف ىـ األشخاص  (476)في قانكف العقكبات بالمادة الِسفاح أكرد المشرع السكرم جريمة  

الذيف تطبؽ عمييـ ىذه المادة كالعقكبات عمى ىذه الجرائـ كلكف يؤخذ عمى المشرع السكرم عدـ ردعية 
 العقكبة.

فيؿ يجب أف تتجاكز الِسفاح لقياـ  كلـ يحدد المشرع السكرم السف الكاجب تكافرىا في المجني عمييا
 الثامنة عشر اك ال تتجاكز.

 (492)المشرع السكرم قد غطى عيب المادة السابقة مف ناحية تحديد السف بمادة اخرل كىي رقـ 
مف قانكف العقكبات السكرم عندما أعطى حماية لمف ىـ أقؿ سنان مف الثامنة عشر الذيف يتعرضكف 2

يجب أف تقـك عمى الِسفاح ريف فييا كبذلؾ يككف قد عيف أف جريمة لمجماع مف األشخاص المذكك 
ف كاف برضاه يعاقب الجاني بالمادة إذا شخص تجاكز الثامنة عشر اما  كاف أقؿ مف ذلؾ حتى كا 

                                                            
 (.476، المادة رقـ )1949. قانكف العقكبات السكرم لعاـ  1
مف ذات القانكف  " إذا جامع قاصران متمان الخامسة عشرة كغير متـ الثامنة عشرة مف عمره  492. كجاء في المادة  2

اصياره لجية األصكؿ ككؿ شخص مارس عميو سمطة شرعية أك أحد اصكلو شرعيان كاف اك كاف غير شرعي اك أحد 
 فعمية أك أحد خدـ اكلئؾ األشخاص عكقب باألشغاؿ الشاقة تسع سنكات. "
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الِسفاح ، كذلؾ يبيف أف الطرفيف في جريمة (476)كتككف عقكبتو أشد بكثير مف عقكبة المادة  (492)
 معرضيف لمعقكبة.

 :19661العقكبات الجزائرم لعاـ قانكف  -4
" 2014)مكرر( في التعديؿ الجديد لقانكف العقكبات الجزائرم عاـ 337نص المشرع الجزائرم بالمادة 

 :تعتبر مف الفكاحش العبلقات الجنسية التي تقع بيف 
 .األقارب مف الفركع أك األصكؿ -1
 .ـ اإلخكة ك األخكات األشقاء مف األب أك األ   -2
 .ـ أك مع أحد فركعوخص ك ابف أحد إخكتو مف األب أك األ  بيف ش -3

 .ـ أك األب ك الزكج أك الزكجة ك األرمؿ أك األرممة ابنو أك مع أحد آخر مف فركعواأل   - 4
 .ـ أك زكجة األب ك فركع الزكج اآلخركالد الزكج أك الزكجة األ   -5
 .مف األشخاص يككف أحدىـ زكجا ألخ أك ألخت -6
كبالحبس مف خمس إلى  (2ك 1)بة بالسجف مف عشر إلى عشريف سنة في الحالتيف تككف العقك  -

 .6كبالسجف مف سنتيف إلى خمس سنكات في الحالة رقـ  (5ك 4ك 3)عشر سنكات في الحاالت رقـ 
تطبؽ عمى العبلقات الجنسية بيف الكافؿ كالمكفكؿ العقكبة المقررة لمفاحشة المرتكبة بيف األقارب مف  -

 ."ـ أك األب أك الكافؿ سقكط الكالية أك الكفالةاالصكؿ كيتضمف الحكـ المقضي بو ضد األ  الفركع أك 
قد جاء في المادة السابقة تحديد المحاـر التي تقـك في مكاجيتيـ جريمة الفحش كما جاء اسميا في 

ثبلث درجات القانكف الجزائرم، كقاـ بتحديد العقكبة بناء عمى درجة القرابة حيث قسـ العقكبات إلى 
فكمما كانت درجة القرابة أكبر ترتفع العقكبة مف كصؼ جناية عقكبتيا مف عشر سنيف إلى عشريف 

في المادة السابقة، إلى جناية تككف عقكبتيا مف  2ك 1سنة سجف كذلؾ ينطبؽ عمى الحالتيف رقـ 
السابقة مف المادة  5ك 4ك 3خمس سنكات إلى عشر سنكات حبس كذلؾ ينطبؽ عمى الحاالت رقـ 

مف  6كأخيران اعطى كصؼ جناية تككف عقكبتيا مف سنتاف إلى خمس سنكات كذلؾ في الحالة رقـ 
 المادة السابقة.

كقاـ المشرع الجزائرم بإخضاع العبلقة القائمة بيف الكافؿ كالمكفكؿ إلى المادة السابقة كتككف عقكبتيا 
ـ أك ألكافؿ تسقط الكالية ب أك األ  كفي حاؿ كاف الجاني األ، مف عشر سنيف إلى عشريف سنة سجف

 كالكفالة تبعيان.
  : تعميؽ عمى المادة السابقة 

يحسب لممشرع الجزائرم تقسيـ العقكبات إلى درجات بعبلقة طردية مع درجة القرابة، كاعتبرىا جريمة 
ر فنككف كانت األ نثى لـ تتجاكز الثامنة عشإذا ال إمشتركة بيف طرفيف عبلقة الفحش تقـك عمى الرضا 

                                                            
 ( مكرر.337، المادة رقـ )1966. قانكف العقكبات الجزائرم لعاـ  1
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حسب حالة االتصاؿ الجنسي، كأيضان قاـ بكضع مصطمح العبلقات  ىنا أماـ ىتؾ عرض أك اغتصاب
الجنسية مف دكف تعييف فعؿ الجماع فقط كلذلؾ تشمؿ ىذه المادة جميع األفعاؿ التي تخؿ في الحياء 

عة ليذه المادة، مثؿ التقبيؿ أك التحرش كبذلؾ يككف المشرع الجزائرم كسع مف دائرة الجرائـ الخاض
ف قد لحؽ المشرع الجزائرم بزمبلئو مف المشرعييف العرب بعدـ ذكر عبلقة األخكة ك كبذلؾ يك

.  بالرضاعة ضمف المحاـر
 
  كاألف بعد استقراء كتحميؿ بعض القكانيف العربية كبياف مكاضع الخمؿ فييا ال بد لنا مف كضع

مف التيرب لمخضكع ليا كجعميا رادعة  ال تترؾ مجاؿ ألم شخصالِسفاح مادة قانكنية لجريمة 
، كتتميز ىذه الجريمة عف الجرائـ األخرل ألف بيا عنصر القرابة الذم يعطي ىذه الجريمة لممجتمع

 الجرائـ.خاص بيف  ؿمح
 كلذلؾ ستككف المادة كما يمي:

 ىي عبارة عف العبلقات الجنسية التي تقع بيف :الِسفاح " جريمة 
 .صكؿاألقارب مف الفركع أك األ -1
 .ـ اإلخكة ك األخكات األشقاء مف األب أك األ    -2
 .ـ أك مع أحد فركعوابف أحد إخكتو مف األب أك األ  بيف شخص ك   -3
 .الزكج أك الزكجة ك األرمؿ أك األرممة ابنو أك مع أحد آخر مف فركعوـ أك األب ك األ   -4
 .مف األشخاص يككف أحدىـ زكجا ألخ أك ألخت -5
 األخكة بالرضاعة. -6
 نزلة مما سبؽ مف األصيرة .مف ىـ بم -7
 أك فعمية.نية كة قانطسمر آلخاعمى ف ميرلمجد األحف كاإذا  -8
 بيف شخصيف يككف أحدىما كافؿ لؤلخر. -9

 بيف شخصيف تربطيما عبلقة المعمكدية ) االشبيف في الديانة المسيحية ( . -10
 .كأف تتجاكز أعمارىـ الثامنة عشر ،يشترط في األ نثى كالذكر الرضا -
أك سيؿ اقامتيا لشخص أخر باالشغاؿ الشاقة مف عشر سنيف الِسفاح ارتكب جريمة يعاقب كؿ مف  -

 ـ أك الكافؿ تسقط الكالية كالكفالة ."إلى عشريف سنة كفي حاؿ كاف الجاني األب أك األ  
بيذا الشكؿ حتى نكفر حماية لؤلسرة العربية مف الِسفاح كضع جريمة  فمسطينيكنطمب مف المشرع ال
ف لـ يكف ىناؾ ايبلج لمعضك الذكرم في العضك االنثكم، كتككف ىذه المادة كؿ فعؿ جنسي حت ى كا 
 بسبب تعمقيا بعبلقات ذات طبيعة جكىرية كمقدسة. ذات طبيعة خاصة
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 والمالحقة الجزائيةالِسفاح العقوبة في جريمة  المطمب الثاني:
في يد القانكف يستطيع مف خبللو إجبار الناس  تطبيؽ القانكف الجزائي يستمـز تحديد ككضع أداة     

 ىيبة القانكف كاحترامو.ك عمى احتراـ قكاعد القانكف، كيجب أف تككف ىذه األداة مركز قكة 
نرل أف العقكبة المرتبطة في كؿ جريمة ىي ىذه األداة التي تجعؿ  زائيكتطبيقان لذلؾ عمى القانكف الج

لمقانكف أف يعيد حساباتو مرة اخرل، كتتناسب قكة الردع كؿ شخص يفكر في إرتكاب فعؿ يعد مخالؼ 
كانت العقكبة ذات صفة قاسية يزداد الرادع عند اإلنساف،  كممامع قساكة العقكبة بشكؿ طردم حيث 

مدة العقكبة تقؿ  تكتقـك عبلقة عكسية بيف ما سبؽ مع الفعؿ المجـر مف القانكف بحيث كمما زاد
 العقكبة القاسية. األفعاؿ المجرمة الخاضعة ليذه

يعرؼ الجزاء الجنائي بأنو األثر العاـ الذم يرتبو القانكف عمى مرتكب الجريمة، كيعرؼ الجزائي ف
 1الجنائي ايضان بأنو ردة فعؿ المجتمع عمى الشخص الذم قاـ بالجريمة.

مى كل الجزائية المختصة ع جزاء جنائي يضعو المشرع وتفرضو المحاكميمكف تعريؼ العقكبة بأنيا: ك 
 ثبتت مسؤوليتو.إذا شخص قام بالجريمة أو ساىم فييا 

كالعقكبة مف الناحية القانكنية ما ىي إال جزاء ينص عميو القانكف ليمحؽ بالجاني بسبب ارتكابو 
جريمتو، كيتميز ىذا التعريؼ بالتجديد فيك يتسع لكافة أىداؼ الجزاء الجنائي في مذاىب السياسة 

 2قانكني يتسع لكافة المفاىيـ التي تممييا السياسة الجنائية. طارإأم أنو مجرد  ،الجنائية
 يمكف إيجاز خصائص العقكبة بما يمي:ك 
فالعقكبة يصفيا المشرع بمكجب قانكف العقكبات أك بمكجب أم قانكف : )شرعية( العقكبة قانكنية- أ

 كال عقكبة إال بنص مةآخرمكمؿ لقانكف العقكبات، كىذا يعد التزامان لمبدأ الشرعية الذم يقكؿ ال جري
بنص، مف األكلى أف نقكؿ ال جريمة كال جزاء إال  و، عممان بأن3كىذا ما سارت عميو القكانيف المعاصرة 

 4الجزاء الجنائي ليس قاصران عمى العقكبات فقط. ألف
 . فالعقكبة ال تفرض اال مف المحاكـ الجزائية المختصة:  العقكبة قضائية- ب
 تتناسب العقكبة مع الجريمة حتى يشعر الناس بكجكد العدالة.: يجب أف  العقكبة عادلة- ت

                                                            
 .433. مقابمة، عقؿ يكسؼ، مرجع سابؽ، ص 1
 .574، ص1991لعقكبات، نقابة المحامييف، القاىرة، عاـ . سركر، أحمد فتحي، الكسيط في قانكف ا2
( منو عمى أنو " ال يقضى بأم 3. نص المشرع األردني عمى ىذا المبدأ في قانكف العقكبات إذ نص في المادة )3

ت عقكبة لـ ينص القانكف عمييا حيف اقتراؼ الجريمة، كتعتبر الجريمة تامة إذا تمت أفعاؿ تنفيذىا دكف النظر إل كق
 حصكؿ النتيجة " كىذا النص ذات داللة شرعية العقكبة.

 .65، ص2009.  الكريكات، محمد، مبادئ عمـ العقاب، دار كائؿ لمنشر ،عماف، عاـ 4
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 1ىـ فييا.اال عمى مف قاـ بالجريمة أك سإ: كىذا يعني أف العقكبة ال تفرض العقكبة شخصية- ث
: كىذا يعني أف يساكم المشرع في العقكبة بيف جميع المجرميف عمى أف تبقى المساكاة في العقكبة- ج

 2افرة.السمطة التقديرية لمقاضي متك 
أما اىداؼ العقكبة ىي تحقيؽ العدالة كالردع العاـ لكافة المجرميف إضافة لمردع الخاص لممجـر 

 الفاعؿ لمجريمة.
التي تقسـ الى حبس كغرامة، أما النكع ك كتقسـ العقكبة كفقان لجسامتيا الى عقكبات جنائية كجنحية 
 بس تكديرم كغرامة تكديرية.الثالث مف العقكبات ىي العقكبة التكديرية كىي عبارة عف ح

أما العقكبات كفقان لمحؽ الذم تمسو تقسـ الى عقكبات بدنية كعقكبات ماسة بالحرية كعقكبات ماسة 
 باالعتبار أك المكانة االجتماعية.

أما العقكبة مف  ،كىناؾ العقكبات األصمية كالتبعية كعقكبات مؤبدة كمؤقتة كعقكبات عادية كسياسية
ىي ظركؼ اك أسباب تعفي ك  بعدة ظركؼ مثؿ األعذار القانكنية المحمة مف العقكبةالممكف أف تتأثر 

مف العقكبة رغـ بقاء الفعؿ مجرمان كىناؾ أعذار قانكنية مخففة تخفؼ مف العقكبة، كىناؾ ظركؼ تشدد 
 العقكبة مثؿ األسباب المادية كالشخصية كالتكرار.

، كألننا أماـ دراسة فيا فيك كفقان لمقكانيف الكضعيةكىذا التعريؼ كالتحديد لمعقكبة كخصائصيا كأىدا
 قانكنية كدينية في ذات الكقت ال بد لنا مف تحديد مفيـك العقكبة في الشريعة االسبلمية.

  : مفيـك العقكبة في الشريعة االسبلمية 
أصميف نظرية الشريعة في العقاب: يبلحظ أف األصكؿ التي تقـك عمييا العقكبة في الشريعة ترجع إلى 

أساسييف أك مبدأيف عاميف، فبعضيا يعني بمحاربة الجريمة كييمؿ شخصية المجـر كبعضيا يعني 
بشخصية المجـر كال ييمؿ محاربة الجريمة، كاألصكؿ التي تعنى بمحاربة الجريمة الغرض منيا حماية 

جداؿ في  الجماعة مف اإلجراـ، أما األصكؿ التي تعني بشخص المجـر فالغرض منيا إصبلحو، كال
، كما أف  أف بيف المبدأيف تضاربان ظاىرنا؛ ألف حماية الجماعة مف الجـر تقتضي إىماؿ شأف المجـر

 3العناية بشأف المجـر تؤدم إلى إىماؿ حماية الجماعة.
 : كفقان لنكع الجريمة، كما يمي في الشريعة االسبلمية لعقكبةكتقسـ ا

                                                            
 – 419، ص )2004المجالي، نظاـ تكفيؽ، شرح قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، دار الثقافة لمنشر، عماف،  عاـ . 1

420.) 
 (.337-336يكسؼ، مرجع سابؽ، ص)مقابمة، عقؿ . 2
 .457عكدة، عبد القادر، مرجع سابؽ، ص . 3
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بمحظكرات شرعية زجر اهلل عنيا بعقكبة مقدرة  لقياـعبارة االتي عف الجرائـ  ىيك الحدكد: جرائـ  -1
تجب حقان هلل تعالى، كىذه المحظكرات المتفؽ عمييا لقياـ عقكبة الحد ىف الرقة كالحرابة كالقذؼ 

 ، كىذا النكع مف الجرائـ يمس بالمجتمع.1كالزنى
ف قطع من -2 و عضكان أك جرائـ القصاص: أف يفعؿ بالجاني مثؿ ما فعؿ بالمجني عميو فإف قتمو كا 

 جرحو فعؿ بو ذلؾ.
كقد عرفيا الفقياء بأنيا عقكبة  الفعؿ،ؿ كقكع ب: ىي العقكية الغير محددة أك مقدرة قرعقكبة التعزي -3

 2غير مقدرة تجب حقان هلل تعالى أك الدمي في كؿ معصية ليس فييا حد كال كفارة.
ي كالشريعة االسبلمية كذلؾ في في القانكف الكضعالِسفاح كلذلؾ ال بد لنا مف دراسة عقكبة جريمة 

الفرع األكؿ مف ىذا المطمب، أما الفرع الثاني سيتـ التطرؽ لكيفية المبلحقة الجزائية في جريمة 
 .فاحالسِ 

 الِسفاح عقوبة جريمة : الفرع الول
سبب في القكانيف الكضعية بشكؿ بسيط كذلؾ بالِسفاح األف ال بد لنا مف تحديد العقكبة المقررة لجريمة 

كمف ثـ سيتـ دراسة الِسفاح بشكؿ كاضح في المطمب الخاص بالنص القانكني لجريمة ذكر العقكبة 
 في الشريعة االسبلمية.الِسفاح عقكبة جريمة 

 -الكضعية: في القكانيف الِسفاح : عقكبة جريمة أكالن 
عقكبة النص عمى  (258): جاء في المادة 20033مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة  -1

 :جريمة السفاح كما يمي
" إذا كاف الفاعؿ أحد أصكؿ األنثى أك مف المتكليف تربيتيا أك مبلحظتيا أك ممف ليـ سمطة فعمية 

 .عمييا، عكقب بالسجف مدة ال تزيد عمى خمس سنكات"
كىنا نبلحظ أف المشرع الفمسطيني لـ يشدد العقكبة عمى جريمة السفاح كما فعؿ بعض المشرعيف 

 ب .العر 
)النافذ في األردف(: جاء في المادة  2010( لعاـ 12قانكف العقكبات األردني المؤقت رقـ ) -2
 :كما يمي السفاحعمى عقكبة جريمة النص  (285)
بيف األصكؿ كالفركع شرعييف كانكا أك غير شرعييف أك بيف األشقاء كالشقيقات كاألخكة كاألخكات - أ

كاف ألحد إذا ار كالمحاـر ىؤالء جميعان مف األصيرة ألب أك ألـ أك مف ىـ بمنزلتيـ في األصي

                                                            
 .126، ص1983.  العكا، محمد سميـ، في أصكؿ النظاـ الجنائي االسبلمي، دار المعارؼ، القاىرة، عاـ  1
 .259. المرجع السابؽ، ص  2
 القراءة االكلى . – 2003. مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لعاـ  3
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المجرميف عمى اآلخر سمطة قانكنية يعاقب مرتكبو باالشغاؿ الشاقة المؤقتة لمدة ال تقؿ عف سبع 
 سنكات.

بيف شخص كشخص أخر خاضع لسمطتو الشرعية اك القانكنية اك الفعمية يعاقب مرتكبو الِسفاح  - ب
  1ال تقؿ عف خمس سنكات.باالشغاؿ الشاقة المؤقتة لمدة 

الكاقعة بيف االقرباء بشكؿ أكبر مف تمؾ الِسفاح كىنا نبلحظ أف المشرع األردني شدد عقكبة جريمة 
 الكاقعة بيف شخصيف خاضع أحدىما لؤلخر.

 )النافذ في الضفة الغربية(:  1960( 16قانكف العقكبات األردني رقـ ) -3
حيث عاقب عمى ىذه  2010( لعاـ 12ني رقـ )عمى عكس القانكف األردحددة جاءت العقكبة م

 2الجريمة بالحبس مف سنتيف الى ثبلث سنكات .
الِسفاح عاقب المشرع العراقي عمى جريمة : 1969( لسنة 111قانكف العقكبات العراقي رقـ ) -4

 3بالسجف مدة ال تزيد عف عشر سنكات.
 

 -: في الشريعة االسبلميةالِسفاح : عقكبة جريمة ثانيان 
 اختمؼ فقياء المسمميف عمى عقكبة ىذه الجريمة النكراء كانقسمكا إلى عدة اراء:

كر كيرجـ بإف عقكبة الزنى بالمحاـر ىي عقكبة الزنى باألجنبية ذاتيا فيجمد ال: الرأم األكؿ .1
 4كالحنابمة.المحصف حتى المكت كذىب الى ىذا القكؿ كؿ مف المالكية كالشافعية 

 لرأم مف خبلؿ ىذه األدلة :كاستدؿ اصحاب ىذا ا
كأصحاب ىذا الرأم  5" الزانية والزاني فاجمدوا كل واحد منيما مئة جمدة": - تعالى -قكؿ اهلل - أ

.يتمسككف بأف ىذه األية لـ تفرؽ بيف زاف    بأجنبية أك بذات محـر

                                                            
 (.285، المادة رقـ )2011لعاـ  12. قانكف العقكبات األردني المؤقت، رقـ  1
: " الِسفاح بيف األصكؿ كالفركع شرعييف كانكا أك  1960( لعاـ 16مف قانكف العقكبات االردني رقـ ) 285. المادة  2

ة ىؤالء جميعان مف األصيرة أك غير شرعييف أك بيف األشقاء كالشقيقات كاألخكة كاألخكات ألب أك ألـ أك مف ىـ بمنزل
 إذا كاف ألحد المجرميف عمى اآلخر سمطة قانكنية أك فعمية يعاقب عميو بالحبس مف سنتيف إلى ثبلث سنكات." 

: " يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عف عشر سنيف  1969( لعاـ 111مف قانكف العقكبات العراقي رقـ ) 385. المادة  3
مو أك الط بيا برضاىا ككانت قد أتمت الثامنة عشرة مف عمرىا.كيعتبر ظرفان مشددان اذا أك بالحبس مف كاقع أحد محار 

حممت المجني عمييا أك ازيمت بكارتيا أك اصيبت بمرض تناسمي نتيجة الفعؿ أك كاف الجاني مف المتكليف تربية 
الفعؿ أك اتخاذ ام اجراء فيو اال المجني عمييا أك مبلحظتيا أك ممف لو سمطة عمييا. ال يجكز تحريؾ الدعكل عف ىذا 

 بناء عمى شككل مف المجني عمييا أك مف أصكليا أك فركعيا أك اخكتيا " .
 . 2001، عاـ 106. النسائي، أحمد بف شعيب، السنف الكبرل، مؤسسة الرسالة، بيركت، ص 4
 (.2. القرا ف الكريـ، سكرة النكر، األية ) 5
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ني ال يحل دم امرئ مسمم يشيد أن ال إلو إال اهلل، وأ" :-صمى اهلل عميو كسمـ-قكؿ النبي  - ب
،  1"  رسول اهلل، إال بإحدى ثالث: الثّيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينو المفارق لمجماعة

ىذا الحديث دؿ عمى أف يبيح دـ المسمـ الذم زنى في حاؿ كاف محصنان مف غير أف يفرؽ بيف مف 
 محارمو.زنى بأجنبية أك بإحدل 

ذوا عني فقد جعل اهلل لين سبيال، البكر خذوا عني خ: "-صمى اهلل عميو كسمـ  –قكؿ النبي  - ت
، ىذا الحديث كضح عقكبة الزنى  2" بالبكر جمد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جمد مائة والرجم 

.  لمبكر كالثيب مف دكف أف يفرؽ بيف الزنى باألجنبية أك بإحدل المحاـر
  لجريمة الزنا دكف االلتفات  أصحاب ىذا الرأم قد أخذكا في القاعدة العامة : الرأمتعميؽ عمى ىذا

بيف مف حدثت المكاقعة المحرمة، فيـ حددكا العقكبة لجميع أنكاع الزنا كالذم إحدل أنكاعو الزنا بيف 
 .المحاـر

كيرل الباحث أف أصحاب ىذا الرأم قد جانبكا الصكاب في جانبيف، فالجانب األكؿ أف الزنا أكثر مف 
، عقكبة ألحد أبشع الجرائـ االنسانية كىي الزنا بيف المحاـرا الجانب األخر فيي عدـ قكة النكع، أم  

 كلكف يحسب ليذا الرأم أنو قد جـر طرفيف عبلقة الزنا كجعميما خاضعيف لمعقكبة.
، كاستدؿ أصحاب ىذا الرأم مف 3إف عقكبة الزنا بالمحاـر ىي القتؿ بكؿ حاؿ : الرأم الثاني .2

 خبلؿ ىذه األدلة:
فقمت لو: أيف تريد؟ فقاؿ: بعثني  راية،ء عف أبيو قاؿ: لقيت عمي كمعو ما ركم عف يزيد بف اليرا- أ

 4مالو.إلى رجؿ نكح إمرأة أبيو، فأمرني أف أضرب عنقو، كأخذ  –صمى اهلل عميو كسمـ  –رسكؿ اهلل 
: " مف -صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ : قاؿ رسكؿ اهلل  –رضي اهلل عنو  –كما ركم عف إبف عباس - ب

 5".فاقتمكه كقع عمى ذات محـر
 أنصار ىذا الرأم قد أتكا بعقكبة جديدة ألحد أنكاع جريمة منصكص عمى تعميؽ عمى ىذا الرأم :

عقكبتيا في الشريعة االسبلمية بشكؿ كاضح كىي جريمة الزنا، كقد أتكا بأقسى أنكاع العقكبات كىي 
قعة إحدل الكبائرالتي تستمـز القتؿ لكؿ مف كاقع محرمو، كمف المؤكد أف ىذا الرأم قد اعتبر ىذه المكا

 القتؿ لمرتكبيا.

                                                            
 .9/25. ركاه مسمـ في صحيحو،  1
 .9/58ركاه مسمـ في صحيحو، .  2
 .10/178. المرداكم، اإلنصاؼ،  3
 .4/155. ركاه أبك داكد في سننو،  4
 .2/118. السندم، شرح ابف ماجة،  5
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شددكا العقكبة ألنيا كاقعة ممف يفترض بو أف يحمي عرض أف أصحاب ىذا الرأم كيرل الباحث 
المجني عمييا كما أمر اهلل تعالى، فالمجني عمييا مف المفترض أف تمجأ لمجاني لحمايتيا كليس 

 العكس.
ف لـ  ، بعقد أك بغير عقد، أك عقد عمييا باسـ نكاح،مف كقع عمى امرأة أبيو»الرأم الثالث:  .3 كا 

أمو كانت أـ غير  يدخؿ بيا، فإنو يقتؿ كال بد، محصنا كاف أـ غير محصف، كيخمس مالو، كسكاء
؛ كأمو  سائر ذكات محارمو أمو، دخؿ بيا أبكه، أك لـ يدخؿ بيا كأما مف كقع عمى غير امرأة أبيو، مف

كليست امرأة أبيو، أك أختو، أك ابنتو،  باسـ نكاح فاسد مع أبيو، فيي أمو،التي كلدتو مف زنى، أك بعقد 
أك رضاع، سكاء كاف ذلؾ بعقد أك بغير عقد  أك عمتو، أك خالتو، أك كاحدة مف دكات محارمو، بصير

ف آحصف عميو الجمد كالرجـ، كسائر األجنبيات، ألنو زنى، كأما الجاىؿ  ىك زاف، كعميو الحد فقط، كا 
 1.«فبل شيء عميوفي ذلؾ 

 ىذا الرأم كضع عقكبة الزنا بامرأة األب ىي الحالة الكحيدة التي تستكجب تعميؽ عمى ىذا الرأم :
 القتؿ أما الزنا بإحدل المحاـر االخرل تككف عقكبة الزنا بالشكؿ المعتاد ىي كاجبة التنفيذ.

 الرأم المرجح مما سبؽ : 
ىك فعؿ زنا ليس ذات طبيعة استثنائية فيك رأم خاطىء ألف  الذم يقكؿ أف الزنا بالمحاـر الرأي الول

.  ىناؾ أحاديث خاصة عف زنا المحاـر
الذم اختصر زنا المحاـر فقط مع امرأة األب فيك غير مكازم لممنطؽ كال لمصطمح  الرأي الثالثأما 

 المحاـر في الشريعة االسبلمية.
ية العقكبة عمى ىكذا فعؿ، فميس مف الممكف كذلؾ بسبب منطق الرأي الثانيكلذلؾ الرأم األفضؿ ىك 

أف مف زنا مع أجنبية ىك ذات فعؿ الزنا مع ابنتو أك اختو، كلكف يمكف اإلضافة عمى ىذا الرأم أف 
ليس كؿ فعؿ يحتكم عمى زنا المحاـر يستكجب القتؿ، بؿ يجب ربط عقكبة القتؿ بدرجة معينة مف 

 قرابة اكلى. القرابة مثؿ قتؿ كؿ مف زنا مع شخص ذات درجة
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .11/256. عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي أبك محمد، المحمى باآلثار، دار الفكر، بيركت،   1
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 الِسفاح في جريمة الدعوى تحريك  الفرع الثاني:
 
الحؽ العاـ  دعكل ت حريؾ حؽ النيابة العامة بكصفيا نائبة عف المجتمع كممثمة لو دكف غيرىاتمتمؾ  

ذا التى تقدر مدل مبلءمة تحريؾ الشككل ضد المتيـ مف عدميا، ك  كاف المشرع قد منح استثناء ا 
تحريؾ الشككل فذلؾ يعد استثناء عمى سمطة النيابة العامة تحق يقا ألغراض  يحؽ فلبعض الجيات ال

 .عامة
تحريؾ الشككل ىك الشكؿ كالقاعدة العامة فيي التى تقدر كحدىا دكف  يإف سمطة النيابة العامة ف

ـ كاف في مصمحة المجتمع أف تحرؾ الشككل كتفتتح المطالبة بحؽ المجتمع في العقاب أإذا غيرىا، 
 أف مصمحة المجتمع تتطمب عكس ذلؾ.

تحريؾ الدعكل الجنائية ، عف بعض  يكمع ذلؾ فقد أكرد القانكف عددا مف القيكد عمى حرية النيابة ف
بارتكابيا كىى قيكد مف شأنيا أف تغؿ يدىا عف  -الجرائـ سكاء بسبب طبيعتيا أك لصفة المتيـ 

ية معينة أك شخص محدد كبذلؾ تعكد لمنيابة أمر الدعكل ، إال "بمكافقة" ج يالتصرؼ كالنظر ف
معنى ىذا ك  ،حريتيا كيحؽ ليا أف تمارس سمطاتيا ، فتحرؾ الدعكل الجنائية أك تتغاضى عف تحريكيا

تحريؾ الدعكل العمكمية  يممارسة سمطاتيا ف يأف ىذه " القيكد" مف شأنيا أف تجعؿ حرية النيابة ف
 متكقفة عمى "مكافقة" جية معينة.

 ثالثة:لموافقة تأخذ شكال من وىذه ا
 عميو. المجنيأكال: صدكر شككل مف 

 معينة.مف جية  كتابيثانيا: صدكر طمب 
 1معينة.الحصكؿ عمى إذف مف جية  ثالثا:

كما ييمنا في دراستنا ىك الشكؿ األكؿ مف المكافقة كىي تقديـ الشككل مف المجني عميو كذلؾ بسبب 
 لعقكبات األردني:( مف قانكف ا286ما كرد في المادة )
المكصكؼ في المادة السابقة بناء عمى شككل الِسفاح عمى شككل: يبلحؽ الِسفاح " تكقؼ مبلحقة 

 2قريب أك صير أحد المجرميف حتى الدرجة الرابعة ".
أم أنو ال يجكز المبلحقة مف غير تقديـ الِسفاح كبذلؾ حدد المشرع األردني شرط الشككل في جريمة 

الفمسطيني  اص التي حددىـ المشرع، كعمى النقيض مف ذلؾ نرل أف المشرعالشككل مف األشخ
بأف األكؿ لـ كيعكد ذلؾ  بتحريؾ دعكل الحؽ العاـ في جريمة السفاح سمطة النيابة االمصرم لـ يقيدك 

                                                            
 . 328، ص 2011ئية، االسكندرية، دار الجامعة الجديدة، القاىرة، عاـ . أبك عامر، محمد زكي، االجراءات الجنا 1
 (.286، المادة رقـ )1960( لعاـ 16. قانكف العقكبات األردني رقـ ) 2
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سفاح العدـ كجكد جريمة  يقيد المبلحقة ليذه الجريمة بالشككل كحسنان فعؿ، أما الثاني لـ يقيدىا بسبب
 لقانكف المصرم بؿ جريمة اغتصاب.في ا

ال بد لنا مف تعريؼ الشككل كعمتيا الِسفاح كقبؿ البدء في دراسة تفاصيؿ كحيثيات الشككل في جريمة 
تحريك الدعوى  يجرائم محددة عن رغبتو ف يىى تعبير المجنى عميو ف: -تعريؼ الشككل -إذان ، ف

العمة من  -، أما  يأو إلى مأمور الضبط القضائ ، وتقدم إلى النيابة العامةالجنائية ضد مرتكبيا
عميو في بعض الجرائم ىو أقدر من النيابة العامة عمى تقدير مالئمة اتخاذ  يأن المجن -الشكوى 

إجراءات تحريك الدعوى الجنائية، وقد يكون ذلك راجعًا إلى الحفاظ عمى اعتبارات عائمية معينة كما 
 يالفروع وبين الزواج والزنا، فرأى الشارع أن المجني عميو فالسرقة بين الصول و  يىو الحال ف

 1ىذه الحالة ىو الجدر عمى تقدير مالئمة تحريك الدعوى.
التطرؽ إلى أحكاـ الشككل في القكانيف الجزائية كتطبيقيا عمى الِسفاح تتطمب دراسة المبلحقة لجريمة 

لممشرع الفمسطيني الذم لـ يذكر البند دكف التطرؽ  2( مف قانكف العقكبات األردني286المادة )
لمكصكؿ إلى المقصكد مف تعميؽ المبلحقة عمى شككل  الخاص بتعميؽ المبلحقة عمى شككل ، كذلؾ

في جريمة السفاح، كبعد ذلؾ سيتـ تحديد شكؿ الشككل الذم تطمبو القانكف الجنائي كمف ثـ االلتفات 
الِسفاح تـ دراسة أطراؼ الشككل في جريمة إلى شركط صحة الشككل كخاصة شرط المدة كأيضان سي

كتحديد ىذه األطراؼ بشكؿ كاضح، باإلضافة إلى التعميؽ عمى األخطاء التشريعية في المادة الجزائية 
 السفاح.المتعمقة في المبلحقة الخاصة في جريمة 

  الشككل: كيفية قيد- 
  تقديميا:مف حيث كيفية 
قبكؿ الشككل بشكؿ مطمؽ فمـ تتطمب أف تككف جاءت معظـ القكانيف الجزائية بالنص عمى  -1

المتيـ فالميـ أف تدؿ عمى رغبة المجني عميو اتخاذ اإلجراءات الجزائية قبؿ  شفكية،الشككل مكتكبة أك 
المصرم نجده أنو لـ يشترط شكبل خاصا كال أكضاعان محددة لمشككل فقد تككف  كبالرجكع لممشرع
 3كتابية أك شفكية.

 ي فمـ يشترط شكؿ معيف لمشككل كال قالب معيف، بؿ يكفي أف يفصح المجنيا القانكف األردنأم   -2
فيصح أف تقدـ إلى المدعي العاـ أك لممحكمة  الجاني،عف إرادتو في تقديميا مف أجؿ معاقبة  عميو

كيتـ ذلؾ بببلغ  الجزائية،( مف قانكف أصكؿ المحاكمات 52( كالمادة )5المختصة كفقان الحكاـ المادة )
ما يصح أف تقدـ الشككل مكتكبة، كلكف طائفة مف الشراح يركف أف القانكف األردني يشترط شفكم، ك

                                                            
 .49، ص 2012. الديف، أشرؼ شمس، شرح قانكف االجراءات الجنائية، دار النيضة لمنشر كالتكزيع، مصر، عاـ  1
 (.286، المادة رقـ )1960( لعاـ 16رقـ ). قانكف العقكبات األردني  2
، ص 1987.  حسني، محمكد نجيب، الكجيز في شرح قانكف االجراءات الجنائية، دار النيضة العربية، القاىرة، عاـ  3

141. 
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الكتابة كذلؾ بسبب نص القانكف األردني عمى أف تجرم عمى الشككل أحكاـ اإلخبار كالقانكف اشترط 
 1أف يككف اإلخبار مكتكبان.

ستككف أفضؿ مما ستككف الِسفاح يرل شرط الكتابة  بالشككل الخاصة في جريمة الباحث أما  -3
بالشكؿ الشفكم كذلؾ بسبب التأكد أف مف سيكتب الشككل غالبان سيككف محامي أم لديو المعرفة 
الجيدة في القانكف، كذلؾ يفيد بأف ال يخطئ في المصطمحات التي سيقـك باستخداميا في مضمكف 

ج عنو االفبلت مف الشككل عمى عكس ما يمكف أف يحصؿ في تقديـ الشككل بشكؿ شفكم، مما ينت
كجكد كرقة عمييا ادعاء  حيثالعقاب ، أما السبب األخر لككف شرط الكتابة أفضؿ مف الشكؿ الشفكم 

فبل يستطيع  تساعد في عدـ تيرب المشتكي مف أم أقكاؿ لو في الشككل، مف المشتكي أماـ المجكمة
 .2ـ الشككل بشكؿ شفكمأف يتقدـ بأم حجة يدعي فييا أنو لـ يقؿ ذلؾ مثمما قد يحصؿ في تقدي

 : شركط صحة شكؿ الشككل 
المشتكي إلى رفع  انصراؼ إرادةدالالتيا عمى  فيكاضحة الِسفاح كاجب أف تككف الشككل عمى جريمة 

 :راتخاذ االجراءات، كذلؾ يتطمب عدة أمك  يعمى حرية النيابة العامة ف يالقيد االجرائ
 الشككل تحديدا نافيان ي شككل عنيا محددة فالتى يتقدـ المشتكي بالالِسفاح أف تككف جريمة  -1

األجراءات إلى كجكد قيد عمى  كجريمة أخرل تذىبالِسفاح كاف ىناؾ ارتباط بيف جريمة إذا لمجيالة ، ف
 3سمطة النيابة العامة .

 4أف تككف الشككل باتة أم أف الشاكي يريد مبلحقة الجناة حاالن . -2
 5تعيينان غير قابؿ لمجيالة .فاح السِ يجب أف يتـ تعييف المتيميف في جريمة  -3
أف يكقع المشتكي عمى الشككل سكاء كتابة أك بالبصمة في حاؿ عدـ مقدرتو عمى الكتابة كذلؾ  -4

 مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية . (27)ما جاء في المادة 
                                                            

 .97، ص 2005. السعيد، كامؿ، شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، عاـ 1
، منشكرات مركز عدالة: " 9/4/1967)ىيئة خماسية(، تاريخ  28/1967ار محكمة التمييز االردنية )جزاء(، رقـ قر  .2

إذا ذكر المميز لممحقؽ اثناء سماع اقكالو في قضية أخرل اف لديو اخبار بحؽ ابراىيـ.. كىك انو يتعامؿ مع الييكد 
المميز بتكقيعو. كقد تأيدت ىذه الكاقعة باعتراؼ المميز الكارد  كطمب منو تدكيف ىذا االخبار خطيان فدكنو المحقؽ كميره

في افادتو التي ادلى بيا اماـ المدعي العاـ حيث قاؿ ) طمبت مف رقيب التحقيؽ اف يسجؿ اخبارم (. فاف ىذا االخبار 
لي فاف الجريمة كبالتا 960مف قانكف العقكبات لسنة  210يعتبر اخبارا كتابيا بالمعنى المنصكص عميو في المادة 

تنطبؽ عمى الفقرة الثانية مف ىذه المادة خبلفان لما ذىب اليو رئيس النيابة العامة في مطالعتو. اما قكؿ المميز اماـ 
محكمة البداية انو لـ يذكر بافادتو لمرقيب اف المشتكي يتجسس السرائيؿ فبل يعتبر رجكعا عف االخبار بالمعنى 

 انكف المذككر كانما ىك انكار لتقديـ االخبار بالصكرة التي دكنيا الرقيب" .مف الق 211المقصكد في المادة 
 .346. أبك عامر، محمد زكي، مرجع سابؽ، 3
 .207، ص 1958. نكر، أحمد،رسالة دكتكراة بعنكاف )جريمة الزنا ( ، جامعة القاىرة، عاـ 4
 .346. أبك عامر، محمد زكي، مرجع سابؽ، ص 5
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 أف يككف مقدـ الشككل مما أعطاىـ القانكف ىذا الحؽ . -5
ني الفترة التي يجكز فييا لممشتكي حؽ تقديـ الشككل بثبلثة : لقد حدد  المشرع االردشرط المدة -6

لـ يبادر مف يممؾ ىذا الحؽ خبلؿ إذا أشير تبدأ اعتبار مف يـك عمـ المجني عميو بكقكع الجريمة، ف
تمؾ الفترة إلى تقديـ الشككل سقط حقو في ذلؾ، كال يجكز لمنيابة بعدىا تحريؾ الدعكل الجزائية، فاف 

، كذلؾ ما نص عميو أيضان المشرع المصرم كالفمسطيني، كال تسرم ىذه 1يا باطبلفعمت اعتبر تصرف
المدة في حؽ المشتكي إال مف تاريخ عممو بالجريمة، بصرؼ النظر عف تاريخ الجريمة أك تاريخ 
التصرؼ في الشككل، كعمى ىذا األساس فإف حؽ المشتكي في الشككل يظؿ دائمان إلى أف تسقط 

 اتيا بالتقادـ ما داـ المشتكي لـ يعمـ بالجريمة .الدعكل الجنائية ذ
أما المقصكد بالعمـ الذم يبدأ مف تاريخو سرياف المدة في حؽ المشتكي، ىك ذلؾ العمـ الذم يككف 
يقينيان كليس ظنيان أك افتراضيان، فبل يجرم ىذا الميعاد في حؽ المشتكي إال مف اليـك الذم يثبت فيو 

 2قياـ ىذا العمـ اليقيني.
ة لممشتكي بأف يستغؿ صكالحكمة مف تحديد المدة ىك تحقيؽ االستقرار القانكني كعدـ اعطاء الفر  

، كمثاؿ ذلؾ عمـ أألخ بمكاقعة ابيو البنتو كقياـ االبف باستغبلؿ ىذا العمـ لتحقيؽ 3الشككل كأداة تيديد
مف الفكرة القانكنية لتعميؽ  رغباتو بمكاجية األب، كنرل بأف تحديد المدة ىك أمر يعطي الفائدة المرجكة

 عمى شككل.الِسفاح المبلحقة لجريمة 
  الِسفاح أطراؼ الشككل في جريمة:-  

المكصكؼ الِسفاح " يبلحؽ  1960( لعاـ 16مف قانكف العقكبات األردني رقـ ) (286نصت المادة )
 4ة".في المادة السابقة بناء عمى شككل قريب أك صير أحد المجرميف حتى الدرجة الرابع

 
 
 
 

                                                            
" يسقط الحؽ في تقديـ  1961لسنة  9قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية األردني كتعديبلتو رقـ ( مف 3. المادة ) 1

الشككل اك االدعاء الشخصي بعد مركر ثبلثة اشير مف تاريخ عمـ المجني عميو بكقكع الجريمة كال اثر ليذا السقكط 
 عمى الحقكؽ المدنية لممجني عميو " .

ة في قانكف االجراءات الجنائية، دار المطبكعات الجامعية، االسكندرية، عاـ . عكض، عكض محمد، المبادئ العام 2
 .63، ص 2012

، 2012. سركر، أحمد فتحي، الكسيط في قانكف االجراءات الجزائية المصرم، دار النيضة العربية، القاىرة، عاـ  3
 .544ص 

 .(286، المادة رقـ )1960( لعاـ 16. قانكف العقكبات األردني رقـ ) 4
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 كليذا نرل أف ىناؾ ثبلثة أطراؼ في الشككل كىـ كالتالي :
 : الجية التي تقدـ ليا الشككل -1

لممادة االكلى مف كفقان  مالشكاك بما أف النيابة العامة ىى الجية ذات االختصاص األصمي في تمقي 
المحاكمات  مف قانكف أصكؿ2( 2لمادة )، كذات الحكـ في ا 1مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني

الجزائية األردني، فإنو بالشكؿ االعتيادم أف تقدـ الشككل إلى النيابة العامة ككذلؾ نص القانكف 
 3الجنائية. اإلجراءاتالمصرم مف قانكف 

 إلى نيابة األسرة المتخصصة في ىذا النكع مف الجرائـ .تقدـ الشككل الِسفاح جريمة  لطبيعة ككفقان 
( مف قانكف أصكؿ 20لى مأمكرم المدعي العاـ كذلؾ كفقان لممادة )كيجكز أيضا تقديـ الشككل إ

يتمقى المدعي العاـ االخبارات كالشكاكل التي ترد اليو "، المحاكمات الجزائية األردني كالتي نصت: "
 إلييـالتي ترد  كالشكاكلفكفقان لمقكانيف االجرائية عمى مأمكرم الضبط القضائي القياـ بقبكؿ الببلغات 

 الجرائـ كعرضيا دكف تأخير عمى النيابة العامة. بشأف
في جريمة ال تستمـز الشككل بيا إلقامة المبلحقة فنككف أماـ الِسفاح تساؤؿ: في حاؿ ارتباط جريمة  -

   كالتالي:كيتـ التعامؿ مع ىذا التعدد  لمجرائـ،تعدد 
مع الِسفاح الة قياـ الشخص ب: كمثاؿ ىذه الحظاىريان(تعددت الجرائـ ككاف ىذا التعدد )معنكيان إذا - أ

ابنتو بالشارع أماـ العامة، فيخضع تكييؼ الفعؿ كجريمة سفاح )التي تستمـز شككل لممبلحقة( إلى 
، فننظر إلى الجريمة التي يككف لممبلحقة(جانب كصؼ الفعؿ العمني الفاضح )ال تستمـز شككل 

شد ال يجكز لمنيابة تحريؾ الدعكل إال ىي صاحبة العقكبة األالِسفاح كانت جريمة إذا عقكبتيا أشد، ف
كاف الفعؿ الفاضح ىك العقكبة األشد فينا يحؽ لمنيابة تحريؾ الحؽ العاـ مف  إذابناء عمى شككل، أما 

 الشككل.غير تقديـ 
قياـ أألخ بالزنا مع أختو إلى جانب  مثؿ :كحقيقيان( )ماديان تعددت األفعاؿ ككاف ىذا التعدد  إذا - ب

كجريمة التزكير، فيككف التعامؿ مع الِسفاح كجتو، فيناؾ جريمتاف مستقمتاف كىما جريمة التزكير بأنيا ز 
 4األشد.ىذه الحالة مثؿ الحالة السابقة كىي النظر إلى الجريمة ذات العقكبة 

 صاحب الحؽ في تقديـ الشككل :  -2

                                                            
" تختص النيابة العامة دكف غيرىا بإقامة الدعكل  2001( مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني لعاـ 1المادة )  1

 الجزائية كمباشرتيا كال تقاـ مف غيرىا إال في األحكاؿ المبينة في القانكف " .
" تختص  2006لسنة  15دؿ بالقانكف لعاـ المع 1961( مف  قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني 2. المادة ) 2

 " .  النيابة العامة باقامة دعكل الحؽ العاـ كمباشرتيا كال تقاـ مف غيرىا اال في االحكاؿ المبينة في القانكف
" تختص  2003لسنة  95( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم طببقا الحدث التعديبلت بالقانكف 1. المادة ) 3

 غيرىا برفع الدعكل الجنائية كمباشرتيا كال ترفع مف غيرىا إال في األحكاؿ المبينة في القانكف " . النيابة العامة دكف
 (.339 – 336. أبك عامر، محمد زكي، مرجع سابؽ، ص ) 4
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ادة الخاصة بجريمة لـ يعمؽ المشرع الفمسطيني المبلحقة الجزائية لجريمة السفاح عمى شككل في الم  
السفاح في مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني، كذلؾ عمى خبلؼ قانكف العقكبات األردني النافذ في 

" يبلحؽ  1960( لعاـ 16( مف قانكف العقكبات األردني رقـ )286نصت المادة )فمسطيف حيث 
رميف حتى الدرجة المكصكؼ في المادة السابقة بناء عمى شككل قريب أك صير أحد المجالِسفاح 
كىنا حدد المشرع الدرجة الرابعة مف األقارب ألحد المجرميف سكاء كيتـ حساب درجة القرابة  1الرابعة".

( مف القانكف المدني األردني " يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كؿ فرع 36كفقان لممادة )
درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات كعند حساب  ،درجة عند الصعكد لؤلصؿ بخركج ىذا األصؿ

صعكدان مف الفرع لؤلصؿ المشترؾ ثـ نزكالن منو إلى الفرع اآلخر ككؿ فرع فيما عدا األصؿ المشترؾ 
 2يعتبر درجة .

بعة مف القرابة سكاء مف النسب أك الصير، كبيذا يككف ليذه اكالمشرع األردني نص عمى الدرجة الر  -
  السفاح:ي جريمة الفئات حؽ تقديـ الشككل ف

( مف قانكف العقكبات األردني ىـ أقارب النسب ك ىـ الذيف 286األقارب الذم قصدتو المادة )- أ
فكؿ الذيف يتصؿ  ، ـيشترككف في اصؿ كاحد كيستكم أف يككف األصؿ مف جية األب أك مف جية األ  

مباشرة كقد تككف  بيـ الشخص عف طريؽ آبائو أك عف طريؽ أمياتو ىـ مف أقاربو كقد تككف قرابة
 : 3كالدرجات األربع ىي حكاشي،قرابة 

   ـ / االبف / الزكجة / الزكج .الدرجة األكلى : األب / األ 
   : األخت/ األخ/ ابف األخ/ الجدةلجداالدرجة الثانية /. 
  الخاؿلعمة/ ا/ العـ/ ابف األخت/ ابف األخ/ ابف ابف االبف/ أبك الجدةأبك الجد: الدرجة الثالثة / /

 الخالة .
  ابف الخالة ./ ابف الخاؿ/ ابف العمةالدرجة الرابعة : ابف العـ / 
التي تنشأ عف الزكاج فكؿ كاحد مف الزكجيف قريب ألىؿ الزكج اآلخر الصير كىي العبلقة  - ب

 ىـ :الِسفاح )مباشرة أك حكاشي( ، كالدرجات األربع التي يحؽ ليا تقديـ الشككل في جريمة 
 ابف الزكج أك / زكجة االبف/ زكج االبنة/ أـ الزكج أك الزكجة: أبك الزكج أك الزكجةالدرجة األكلى /

 .ـ/ زكج األ  / زكجة األبالزكجة
 أخ الزكج أك / ابف ابف الزكج أك الزكجة/ جدة الزكج أك الزكجة: جد الزكج أك الزكجةالدرجة الثانية /

 ./ زكجة ابف االبف/ زكجة األخ/ زكج األخت/ زكجة الجد/ زكج الجدةة/ أخت الزكج أك الزكجالزكجة

                                                            
 .286، مادة رقـ، 1960( لعاـ 16. قانكف العقكبات األردني رقـ ) 1
 (.36ادة رقـ )، الم1976( لعاـ 43. القانكف المدني األردني رقـ ) 2
 ( .286، المادة )1960( لعاـ 16. قانكف العقكبات األردني رقـ ) 3
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  / الدرجة الثالثة : أبك جد الزكج أك الزكجة / ابف ابف ابف الزكج أك الزكجة / ابف أخ الزكج أك الزكجة
 ابف أخت الزكج أك الزكجة / عـ الزكج أك الزكجة / عمة الزكج أك الزكجة / خاؿ الزكج أك الزكجة /
خالة الزكج أك الزكجة / زكج الخالة / زكجة الخاؿ / زكج العمة / زكجة العـ / زكجة ابك الجد / زكجة 

 ابف ابف االبف / زكجة ابف األخ / زكجة ابف األخت . 
  / الدرجة الرابعة : ابف عـ الزكج أك الزكجة / ابف عمة الزكج أك الزكجة / ابف خاؿ الزكج أك الزكجة

 الزكجة / زكجة ابف العـ / زكجة ابف العمة / زكجة ابف الخاؿ . ابف خالة الزكج أك
كىؤالء ىـ األشخاص الذيف يحؽ ليـ تقديـ الشككل لممبلحقة عمى جريمة السفاح، كيككف ىؤالء 

 األشخاص مف جانب المجرميف.
 كخاصة المرأة؟الِسفاح : ىؿ يحؽ تقديـ الشككل مف قبؿ أحد األطراؼ في جريمة  تساؤؿ 
أغمبيـ  أف يككفظرنا إلى األشخاص المسمكح ليـ في تقديـ الشككل سنرل أنو مف الممكف ما ن إذا

غير ميتـ في تقديـ الشككل كذلؾ بسبب الكاقع الذم نعيشو في كطننا الحالي، فكؿ شخص يريد أف 
ة ييتـ بعائمتو الصغيرة فقط، كأماـ مثؿ ىذه الحاالت سنككف أماـ مشكمة عميقة مف الناحية االجتماعي

ذابالتراضي بيف أطرافيا ك الِسفاح أف القانكف يفترض جريمة  إلى ، كىذا يرجعفقط كليست القانكنية لـ  ا 
تكف كذلؾ فيكجد ىناؾ تكييؼ أخر لمجريمة كاالغتصاب، كليذا ال تكجد مشكمة بالقانكف مف الناحية 

( عمى ألحياف األنثىأغمب ا)الِسفاح النظرية بؿ تكمف المشكمة في قدرة الطرؼ الضعيؼ في جريمة 
بنة كحيدة كاعتاد  منع الشخص األخر مف القياـ بفعؿ السفاح، كمثاؿ ذلؾ: عائمة مككنة مف أب كا 
األب منذ أف كانت ابنتو صغيرة أف يضاجعيا مضاجعة األزكاج كقد كبرت البنت عمى تمؾ الكضعية، 

 :فنككف ىنا أماـ حالة معقدة كىي
ستطع منع أباىا مف التكقؼ عف ىذا الفعؿ، كبالمقابؿ ىي ال تريد : إف اإلبنة لـ تالحالة األكلى- أ

استمرار ىذا األمر كلكف األب استمر بالزنا ليس رغمان عنيا ألنيا ىي اعتادت عمى ذلؾ كلكف أصبح 
ففي ىذه الحالة ال يمكف مبلحقة األب عمى مكاقعة أنثى صغيرة ألنيا  مستحب،االمر لدييا غير 

 برضاىا،عشر كال يمكف أيضان مبلحقتو عمى جريمة االغتصاب ألنيا كانت  أصبحت فكؽ سف الثامنة
كمع ىذه الحاالت ال نستطيع مبلحقة األب ألف الفتاة ال تستطيع أف تقدـ شككل كفقان لمقانكف مما 

 .تعقيد األمكر يؤدم إلى
كأراد الِسفاح ة تقدـ أحد األشخاص الذم أعطاىـ القانكف حؽ الشككل في جريم إذا: الحالة الثانية - ب

بعد ذلؾ مف قبؿ المحكمة الِسفاح كقد تـ اثبات جريمة  السابقة،أف يبمغ عف األب كاإلبنة في الحالة 
 القانكف؟كتـ معاقبتيـ، فيؿ يتماشى ىذا الحكـ مع ركح 

مف الناحية القانكنية صحيح أما مف الناحية اإلجتماعية سيككف ظالـ ألف الفتاة لـ تعطى أم مجاؿ أك 
مة لكقؼ ىذه الجريمة منذ أف كانت صغيرة فبل المجتمع ساعدىا ألف أغمب مجتمعاتنا ذككرية، كسي

، كلمتخمص القانكنيكأيضان القانكف لـ يساعدىا ألنو لـ يعطييا حؽ تقديـ الشككل عندما تجاكزت السف 
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المبلحقة ب مؽفمسطيني أف يبقي الحاؿ كما ىك عميو فيما يتعننصح المشرع المف ىذه اإلشكالية لؤلبد 
لجريمة السفاح، كأف ال يتأثر بالقانكف األردني النافذ في الضفة الغربية الذم يعمؽ المبلحقة الجزائية 

كذلؾ بسبب كجكد سمطة أبكية في مجتمعنا الفمسطيني بشكؿ خاص  عمى شككل في جريمة السفاح
العائمة عمى مثؿ ىذا النكع  كالعربي بشكؿ عاـ قد تؤدم في أغمب األحياف إلى محاكلة التستر مف قبؿ

 .مف الجرائـ مما يجعؿ تعميؽ المبلحقة عمى شككل ثغرة قانكنية
 1الشككل؟ضد مف تقدـ  -3

كذلؾ كاضح مف خبلؿ نص المبلحقة الخاص في جريمة الِسفاح تقدـ الشككل ضد أطراؼ جريمة 
مبلحقة كؿ مف التشريعية ىي عدـ  يفكةالأما عندما ذكر المشرع مصطمح المجرميف، الِسفاح 

كذلؾ عمى عكس جريمة الزنا التي يجكز فييا مبلحقة الِسفاح المحرض كالمتدخؿ كالشريؾ في جريمة 
مع أف كجكد اإلشتراؾ الجرمي كالتحريض متصكر كجكده بشكؿ كبير في جريمة  األشخاص،ىؤالء 

 ئية.الجناكلكف المشرع قد أعطى ىؤالء األشخاص فرصة االفبلت مف المبلحقة  فاح،السِ 
مشركع قانكف العقكبات  سكاء فيالِسفاح في ىذا المطمب قد رأينا األحكاـ المتعمقة في عقكبة جريمة 

األردني أك الشريعة االسبلمية، كأيضان قمنا بدراسة المبلحقة الجزائية  العقكباتقانكف ك  الفمسطيني
كف العقكبات الفمسطيني لـ مشركع قان في القانكف األردني دكف سكاه، كذلؾ بسبب أفالِسفاح لجريمة 

لـ  الذم قانكف المصرميعمؽ المبلحقة الجزائية لجريمة السفاح عمى شككل، كذات األمر بالنسبة لم
الِسفاح يعمؽ المبلحقة عمى شككل في جريمة االغتصاب بيف المحاـر الذم نص عمييا كبديؿ لمادة 

عف ككنيا جريمة تحتاج الى التستر كذلؾ متكافؽ مع المنطؽ القانكني ألف جريمة االغتصاب تخرج 
 عمييا.عنيا مف قبؿ العائمة كذلؾ بسبب القياـ بيا رغمان عف المجني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .344. أبك عامر، محمد زكي، مرجع سابؽ، ص  1
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 المبحث الثاني
 في جريمة السفاحالركن المادي 

      
مف المبادئ المسمـ بيا أنو ال سمطاف لمقانكف عمى ما يدكر في ضمائر األفراد مف أفكار أك ما 

كنو مف عزائـ أك يبيتكنو مف نيات طالما أنيا لـ تبرز إلى العالـ الخارجي بأفعاؿ تترجميا، كليذا يعتقد
كانت كؿ جريمة مستمزمة بالضركرة لقياميا ركنان ماديا يتمثؿ في فعؿ أم كاقعة خارجية تدركيا الحكاس 

يبرره أف األفعاؿ المحسكسة كتستند إلى الجاني مف الناحية المادية، كاستمزاـ ركف مادم لقياـ الجريمة 
ىي كحدىا التي يمكف أف تحقؽ عدكانان عمى الحقكؽ أك المصالح التي يحمييا القانكف كيرعاىا أما 
األفكار كالنيات فبل ضرر منيا طالما ظمت حبيسة النفس كليس لمقانكف أف يتدخؿ بالعقاب عمييا كفالة 

 1لحرية الفكر.
لذم يؤدم إلى الضرر أك التيديد بكقكعو يشكؿ الركف المادم لذلؾ إف السمكؾ اإلنساني المحظكر ا

الركف المادم لمجريمة ىك فعؿ خارجي لو طبيعة مادية مممكسة تدركو الحكاس، كال تكجد ، ف2 لمجريمة
ف المشرع الجنائي حينما يتدخؿ بالتجريـ كالعقاب، فانو يضع إذلؾ كل ، جريمة بدكف ىذا الركف المادم

المادية المحسكسة التي تشكؿ عدكانان عمى المصالح أك الحقكؽ المشمكلة بالحماية  في حسبانو االفعاؿ
 3الجنائية.

 كان ايجابيًا أو )سواء ويتكون الركن المادي لمجريمة من ثالثة عناصر ىي: السموك االجرامي
تربط بين  سمبيًا( والنتيجة االجرامية وىي الثر القانوني الذي يترتب عمى السموك، ثم عالقة سببية

اكتممت ىذه العناصر كما نص عميو القانون تسمى الجريمة عندىا بأنيا  ٕاذاالسموك والنتيجة، و 
 4تامة.

بيد أنو ال يجكز أف يتبادر إلى الذىف أف الركف المادم في كؿ جريمة يتضمف ىذه العناصر كميا 
العناصر غير كاحد منيا  بصكرة محتكمة فقد تقـك بعض الجرائـ عمى ركف مادم ال يتكافر لو مف ىده

كقد يككف ىذا النشاط ذاتو سمبيان كاالمتناع عف أداء الشيادة، كلكف ذلؾ أمر نادر كالغالب  النشاط،ىك 
 5أف الركف المادم في الجرائـ يتطمب قيامو تكافر العناصر الثبلثة التى ألمعنا الييا.

                                                            
، ص 2010. نجـ، محمد صبحي، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ عماف، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، عاـ 1

207. 
 .136ص.  الفاضؿ، محمد، مرجع سابؽ، 2
.  خمؼ ،عمي حسيف، المبادئ العامة في قانكف العقكبات، المكتبة القانكنية لمتكزيع، بغداد، بدكف سنة نشر، ص 3

138. 
 .211. المجالي، نظاـ، مرجع سابؽ، ص 4
 .196. الفاضؿ، محمد، مرجع سابؽ، ص 5
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دكف  اجراميان  ؿ الجاني نشاطو كيأتي سمككان كاحيانان قد ال تكتمؿ عناصر الركف المادم لمجريمة، فقد يبذ
خارجة عف ارادتو، فيككف قد تخمؼ عنصر النتيجة باعتباره مف  كألسبابأف تترتب عميو نتيجة ما 

عناصر الركف المادم في الجريمة، كعندىا تسمى الجريمة بأنيا ناقصة أك ما يعبر عنو في التشريع 
 1«.في الجريمة بالشركع»

الِسفاح ا ىك الركف المادم لمجريمة بشكؿ عاـ سنأتي عمى الركف المادم في جريمة ضحنا ماكبعد أف ك 
 التكالي.كذلؾ في المطمبيف األكؿ كالثاني عمى الِسفاح الشركع في جريمة  إلىكمف ثـ االنتقاؿ 

  )المحرم(غير المشروع فعل الوطء  المطمب الول:
لى أم مدل يعاقب عميو القانكف يحد صريحان  غالبية القكانيف الكضعية لـ تضع نصان  د الفعؿ كتعريفو كا 

كمتى كمنذ أية لحظة يبدأ العقاب عمى الفعؿ، حيث تركت ىذه القكانيف مسألة التعريؼ إلى الفقياء 
كشراح القانكف فأعطى كؿ منيـ تعريفا إستقاه مف الحكمة التي راعاىا المشرع عند كضعو النصكص 

 التي تجـر الفعؿ كتعاقب عميو.
 يؼ الكطء : تعر 

 2.: ىيأه، ككطأ الشيء: مف يطأ الشيء يطؤه ، كطأ : داسو ، ككطء المرأة يطؤىا : نكحياالكطء لغةن  -
 الفمسطيني فيما بيف القانكفالِسفاح المككف لجريمة  مكفي ىذا المطمب سيتـ المقارنة بيف الركف الماد

 القادميف.تي في الفرعيف ئرم كذلؾ كاألاألردني كبيف الشريعة االسبلمية كالقانكف الجزا كالقانكف

مشروع قانون العقوبات الفمسطيني وقانون العقوبات في الِسفاح الركن المادي لجريمة  الول:الفرع 
 النافذ في فمسطين ردنيال 
 

مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني "إذا كاف الفاعؿ أحد  (258)جاء في الفقرة الثانية مف المادة 
ى أك مف المتكليف تربيتيا أك مبلحظتيا أك ممف ليـ سمطة فعمية عمييا، عكقب بالسجف أصكؿ األنث

 مدة ال تزيد عمى خمس سنكات" .
يتبيف لنا أف المشرع الفمسطيني قد تعامؿ مع جريمة السفاح عمى أنيا جريمة مكاقعة بيف ذكر كأنثى 

، كليذا السبب يككف عمى األنثىتجاكزت الثامنة عشر كأضاؼ الييا عنصر السمطة المفترضة لمذكر 
 الركف المادم في جريمة المكاقعة ىك ذاتو في جريمة السفاح.

                                                            
 .211.  المجالي، نظاـ ،ىمرجع سابؽ، ص 1
 . 4863ص  6. لساف العرب ج2
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 النافذ في الضفة الغربية، 1960لعاـ  (16)كلتحديد محؿ ىذا الركف سنذىب إلى القانكف األردني رقـ 
محكمة  نقـك باستقراء أحكاـس الذم تعامؿ مع جريمة السفاح كما فعؿ المشرع الفمسطيني، كلذلؾ

 التمييز األردنية المتعمقة بفعؿ المكاقعة .
  المكاقعة الجنسية بمعنى الزنى، فقد  ىك  : مركف المادم في جريمة السفاحالقانكني ل تعريؼمل بالنسبة

بالمعنى المنصكص عميو في المادة الِسفاح قضت في ذلؾ محكمة التمييز االردنية عمى انو يعتبر 
، كحيث اف الزنى ك في حقيقتو جريمة زنى تقع بيف االصكؿ كالفركع مف قانكف العقكبات ى (285)

القانكني الذم اشارت اليو ىذه المادة تشترط ايبلج القضيب في فرج المجني عمييا اك كجكد  بالمعنى
 1كاقعة المعاشرة قد تمت.أف الجاني كالمجني عمييا في ظركؼ يستدؿ منيا 
محكمة النقض الفسطينية " إف السفاح ىك زنى بالرضى كجاء تعريؼ أخر لجريمة السفاح في حكـ ل

مف قانكف العقكبات كىذا يعني أف  (282)لمنصكص عميو في المادة ا شأنو في ذلؾ شأف الزنا بالرضىا
المجني عمييا التي أتمت الثامنة عشر مف عمرىا ككاقعيا أحد اصكليا بالرضا ال تشدد العقكبة عميو 

ؿ يبلحؽ بتيمة السفاح بيف األصكؿ كالفركع المنصكص عمييا في كال يعاقب بجناية االغتصاب ي
 2."( مف قانكف العقكبات286-285المادتيف )

ما ىي الِسفاح عمى أف جريمة  إتفقكاقد  ةالتمييز األردني النقض الفمسطينية كمحكمة نبلحظ أف محكمة
 نا أم فعؿ الكطء أكالمكاقعة ىك، كلذلؾ يككف الركف المادم في جريمة الز إال جريمة زنا بيف األقارب

 ذاتو الركف المادم في جريمة السفاح.
لمكصكؿ إلى الِسفاح كلذلؾ سنقـك باستقراء بعض قرارات المحاكـ المتعمقة بالركف المادم بجريمة 

 : مف دكف بياف كتكضيح أركانياالِسفاح تعريؼ لمكطء المقصكد في القكانيف الجنائية التي تجـر جريمة 
)ىيئة خماسية( تاريخ  910/2006مة التمييز االردنية بصفتيا الجزائية رقـ قرار محك -1

المتيـ كالمتمثمة بقيامو بتشميح المجني عمييا ابنتو مبلؾ اقترفيا تعتبر األفعاؿ التي "  12/9/2006
، لبنطمكنيا ككمسكنيا كتحريؾ قضيبو عمى فرجيا حتى االستمناء كالبالغة مف العمر أربعة عشر عامان 

كرران ذلؾ الفعؿ عشر مرات ككذلؾ تحريؾ قضيبو عمى مؤخرتيا حتى االستمناء مكرران ذلؾ الفعؿ م
عشريف مرة ككذلؾ التحسيس عمى صدرىا كتقبيميا األمر الذم أدل في النياية إلى حمميا سفاحان منو 

                                                            
منشكرات مركز العدالة : " يعتبر الِسفاح بالمعنى  5/3/2009)ىيئة خماسية( تاريخ  102/2009تمييز جزاء رقـ  . 1

مف قانكف العقكبات ىك في حقيقتو جريمة زنا تقع بيف األصكؿ كالفركع . كحيث أف 285المنصكص عميو في المادة 
ايبلج القضيب في فرج المجني عمييا أك كجكد الجاني  الزنا بالمعنى القانكني الذم أشارت إليو ىذه المادة تشترط

كالمجني عمييا في ظركؼ يستدؿ منيا أف كاقعة المعاشرة قد تمت. كحيث أف األفعاؿ التي اقدـ عمييا المتيـ في ىذه 
القضية ىي مساس في جسـ المجني عمييا يشكؿ خدشان لمحياء العرضي كقد أحالت النيابة المتيـ بجناية ىتؾ العرض 

 كال تشكؿ ىذه األفعاؿ جريمة الِسفاح بالمعنى القانكني المشار اليو " .
 ) محكمة النقض الفمسطينية( .  195/2011. نقض جزاء رقـ  2
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نجابيا لطفمة ثبت بالفحص الجيني الكراثي ) عمييا جريمة ( بأنو أبا بيكلكجيان البنو المجني DNAكا 
 1".عقكبات (285)خبلفان لممادة الِسفاح 

 
 :تعميؽ عمى قرار محكمة التمييز 

ذكرت المحكمة األفعاؿ التي قاـ بيا الجاني عمى المجني عميو مف تجريدىا مف مبلبسيا الداخمية 
كالتحسيس عمى عكرتيا كتقبيميا ككضع قضيبو عمى مؤخرتيا كجميع ىذه األفعاؿ غير مككنة لمفعؿ 

عمييا قد حممت مف الجاني كىذا  لؾ أف المجنيذفاح، أما ما جعميا تخضع بعد لمادم في جريمة السِ ا
الحمؿ ال يحدث إال عف طريؽ ايبلج العضك الذكرم في جياز التناسمي لممجني عمييا، كلكف يجب 

مر االلتفات أف عمر المجني عمييا أقؿ مف ثمانية عشر عامان أم أف رضاىا غير مكتمؿ كىذا األ
بؿ إف  ليس شرط لقياـ الكطءسنتركو لمدراسة فيما بعد، أما حدكث االستمناء داخؿ فرج المجني عمييا 

اإليبلج حتى كلك لـ يحصؿ اإلمناء )اإلنزاؿ( أم كلك لـ يشبع أحدىما أك الركف المادم يقـك بمجرد 
أك  لك كاف الذكر عنينان كبلىما رغبتو الجنسية فبمجرد اإليبلج كلك بدكف إنتصاب تتـ الجريمة حتى ك 

إذ يكفي في معنى الكقاع بالنسبة لو أف يتـ كلك بغير إيبلج كامؿ أك كاف حمؿ المرأة مف ىذا  خصيان 
الفعؿ مستحيبل لبمكغيا سف اليأس أك لمرض أك عيب خمقي في جيازىا التناسمي أك تـ اإلنزاؿ خارج 

 الفرج أك إستعممت كسائؿ منع الحمؿ.
)ىيئة خماسية( تاريخ 644/2007االردنية بصفتيا الجزائية رقـ  قرار محكمة التمييز -2
افادت المجني عمييا كالمتيـ اماـ مدعي عاـ الشرطة بأنيما كلدل عكدتيما مف  إذا: "5/7/2007

ميرجاف جرش عرض عمييا المتيـ أف يجامعيا مجامعة األزكاج كأنيا في بداية األمر ترددت ثـ كافقت 
يس عمييا كطمب منيا االنتقاؿ لكرسي السيارة الخمفي فانتقبل كقاـ بتقبيميا عمى كقاـ بتقبيميا كالتحس

فميا ككجييا كرقبتيا كبنزع كامؿ مبلبسو كطمب منيا اإلمساؾ ببشره كمصو كبعدىا قاـ بنزع بنطمكنيا 
ا كمبلبسيا الداخمية كبإيبلج قضيبو كامبلن داخؿ ميبميا كتحريكو إلى أف قذؼ بداخمو كبعدىا ارتدي

مبلبسيما كعادا إلى منزلو كفي صبيحة اليـك التالي قاـ بتكصيميا إلى بيت أىميا في منشية بني حسف 
في المفرؽ كبعد أسبكعيف شعرت بأعراض الحمؿ كأجرت فحصان في عيادة الدكتكرة نكاؿ شديفات التي 

كية في حيف أخذ أكدت ليا أنيا حامؿ كأبمغت المتيـ باألمر كحاكلت التخمص مف الحمؿ بتناكؿ األد
قد اعترؼ المتيـ باصطحابو لممجني عمييا ليبلن مف منزلو في محافظة عجمكف  المتيـ يتيرب منيا، ك

لحضكر فعاليات ميرجاف جرش كمكثا ىناؾ فترة مف الكقت كعادا منفرديف بسيارة خاصة استعارىا مف 
كعميو فاف األخذ بأقكاؿ  أحد أصدقائو، إال أنو نفى أف يككف قد مارس الجنس مع المجني عمييا.

                                                            
 منشكرات مركز العدالة . 2006/ 12/9)ىيئة خماسية( تاريخ  910/2006. تمييز جزاء رقـ  1
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مع شقيقة زكجتو المجني الِسفاح المجني عمييا كما كرد بالبينة الفنية مف أف المتيـ قد ارتكب جـر 
 1/أ مف قانكف العقكبات مكافؽ لمقانكف. "285عمييا خبلفان ألحكاـ المادة 

  :تعميؽ عمى قرار محكمة التمييز السابؽ 
مف قانكف  285المنصكص عمييا في المادة الِسفاح ع لجريمة قد قررت المحكمة أف ىذه الحالة تخض

، فينا نبل حظ العقكبات األردني كذلؾ بسبب حدكث االيبلج لمعضك الذكرم كامبلن في الميبؿ االنثكم
يز قد ذكرت مصطمح )كامبلن( نسبة لمعضك الذكرم فما ىك المقصكد بكامبلن أم أف لك يأف محكمة التم

فينا المحكمة تركت الِسفاح ذكرم بشكؿ كامؿ بؿ بشكؿ جزئي فيؿ تقـك جريمة لـ يتـ إيبلج العضك ال
مجاؿ لمشؾ كخاصة أف القرارات التي تصدر عف محكمة التمييز ىي التي يتـ المجكء الييا في تحديد 

 .مثؿ ىكذا مسائؿ بسبب عدـ تكضيح القانكف لمثؿ ىكذا حاالت

  القانون المصري والجزائري والشريعة االسالمية فيالِسفاح الركن المادي لجريمة  الفرع الثاني:
قرار نقض مصرم ال  : تـ مخالفة القانكف األردني مف حيث الكطء ففي في القانكف المصرم -1

بشكؿ كامؿ لتقـك الجريمة بؿ يستكم إدخاؿ جزء مف القضيب في فرج المجني  اإليبلج تـأف ييشترط 
 2عمييا.

المصرية كذلؾ بسبب أف ايبلج العضك الذكرم داخؿ  ضمحكمة النقنحف نميؿ باألخذ بالرأم التابع لك 
ايبلج العضك الذكرم بشكؿ كامؿ أك جزئي، فيقـك ىنا فعؿ الكطء، كىنا  كافميبؿ المرأة قد تـ سكاء 

في القانكف المصرم أك الِسفاح ال نرل أف ىناؾ اختبلؼ جكىرم حكؿ الركف المادم المككف لجريمة 
الرضائية الِسفاح تقـك أم اشكالية مع اإلشارة بعدـ أخذ المشرع المصرم بجريمة القانكف األردني فبل 

 عمى عكس المشرع األردني.
كالتي ربطتيا بأم عبلقة جنسية الِسفاح كلذلؾ تقـك االشكالية في القكانيف التي نصت عمى جريمة 

 الِسفاحئرم عمى جريمة كليس فقط الكطء المذككر في القانكف األردني، كذلؾ مثمما نص المشرع الجزا
مكرر كالذم ربط ىذه  (337)في المادة  2014المعدؿ في عاـ  1966قانكف العقكبات رقـ  في

لقياـ  ءالجريمة بأم عبلقة جنسية بيف األقارب الذم تـ ذكرىـ في ىذه المادة، أم انو لـ يشترط الكط
في القانكف الِسفاح مادم لجريمة سنككف أماـ اشكالية لتحديد ما ىك الركف الكلذلؾ الِسفاح جريمة 
 كليذا سنقـك باستقراء ىذا الركف كما نص عميو المشرع الجزائرم . الجزائرم

 بالنسبة لمقانكف الجزائرم: الِسفاح الركف المادم في جريمة  -2

                                                            
 منشكرات مركز العدالة. 5/7/2007 )ىيئة خماسية( تاريخ 644/2007. تمييز جزاء رقـ رقـ  1
 .788، ص294، رقـ 3، مجمكعة أجكاـ النقض، س8/4/1952. نقض مصرم  2



59 
 

)مكرر( في التعديؿ الجديد لقانكف العقكبات 337بالمادة   1966نص قانكف العقكبات الجزائرم لعاـ 
" تعتبر مف الفكاحش العبلقات الجنسية التي تقع بيف..." ، كبذلؾ نككف أماـ  2014عاـ  الجزائرم

كغير محدد دائرة التطبيؽ كليذا سنحاكؿ تحديد مفيـك العبلقات الجنسية المقصكدة في ىذه نص مبيـ 
 المادة .

لمعقاب كذلؾ قبؿ يعكد التشريع الجنائي في الجزائر الى الشريعة اإلسبلمية فيي كانت المصدر األكؿ 
، كرغـ كؿ ىذه المتغيرات يتبيف لنا أف قانكف 1مف مراحؿ عدهدخكؿ االحتبلؿ الفرنسي كما أتى ب

العقكبات الجزائرم قد ظؿ متأثران بالشريعة االسبلمية كبات ذلؾ كاضحان كجميان مف خبلؿ أحدث 
مكرر )جريمة  337الخاص بالمادة  2014التعديبلت عمى ىذا القانكف كالذم صدر في عاـ 

 .فاح(السِ 
 ؟ما بيف القانكف الجزائرم كالشريعة االسبلمية الِسفاح الركف المادم في جريمة  -3

ىي كؿ ما يمكف أف يتـ بيف الذكر إف المقصكد في القانكف الجزائرم بمصطمح العبلقات الجنسية 
صاؿ جنسي بيف كىذه العبلقات ىي كؿ اتكاالنثى يؤدم الى تييج المشاعر الجنسية لدل الطرفيف، 

الطبيعي(، كالدليؿ عمى ذلؾ  )الكطء الطرفيف برضائيما كليست فقط تشمؿ العبلقة الجنسية الطبيعية
العبلقات أنو بإمكاف المشرع الجزائرم أف يسير عمى منيج المشرع األردني كال يذكر مصطمح )

عمى أساس االتصاؿ ، كالدليؿ األخر ىك أف المشرع عاقب عمى أساس عنصر القرابة كليس الجنسية(
 2الجنسي.

كالعبلقات الجنسية المقصكدة في ىذه المادة ىي العبلقات الجنسة التي تـ تحريميا في الشريعة 
  ىي:قانكف العقكبات الجزائرم، كىذه العبلقات االسبلمية التي ىي عبارة عف مصدر 

 الكطء الطبيعي .- أ
 الكطء في الدبر.- ب
 .التقبيؿ - ت
 3االستمناء بيد المرأة . - ث
 األغكاء كالتيتؾ . - ج
 4المداعبة المنافية لمحياء.- ح

                                                            

، 2018/ 25/7، تاريخ المعاينة /dz.com/forum/threads/8674-http://www.droit. المكقع االلكتركني: 1 
 .18:30الساعة 

. ريمة، حسكنات ، رسالة ماجستير بعنكاف )أثر القرابة عمى الجريمة كالعقكبة في القانكف الجنائي الجزائرم( جامعة  2
 .36، ص 2016محمد خيضر، الجزائر، سنة 

 (.298-279. عكدة، عبد القادر، مرجع سابؽ، ص ) 3
 (.107 – 94ة كاألسرة، مرجع سابؽ، ص ). السعيد، كامؿ، الجرائـ الكاقعة عمى األخبلؽ كاألدب العام 4

http://www.droit-dz.com/forum/threads/8674/
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مف قانكف العقكبات الجزائرم مما يضفي حماية أكبر كأكسع  (337)كؿ ىذه األفعاؿ تخضع لممادة 
لمعبلقات األسرية التي تطمب القانكف كالشريعة حمايتيا مف أم ضرر كاف سكاء داخمي أك خارجي، 

 نيا عمى عكس المكاد القانكنية في القكانيف الجنائية المقارنة.كىذه المادة لـ تدع أم طريقة لمتيرب م
 

 فاحالشروع في جريمة السِ  الثاني:المطمب 
تناكؿ الشركع في جريمة نسيتـ دراسة الشركع بشكؿ عاـ كذلؾ لتكضيح ما ىك الشركع، كمف ثـ س

 إف كجد كذلؾ في الفرعيف القادميف مف ىذا المطمب.الِسفاح 
 

  ـك الشركعمفيالفرع الول: 
كالمرحمة  مف المعركؼ أف الجريمة ال تقع دفعة كاحدة، كانما ال بد أف تمر بمراحؿ قبؿ أف تقع تامة، 

فس صاحبيا كال تراىا ندفينة في االكلى ىي مرحمة التفكير كعقد العـز كفي ىذه المرحمة تبقى الفكرة 
، أما المرحمة الثانية الحياة، كقد حرص المشرع الجنائي عمى عدـ العقاب عمى مرحمة ا لتفكير كالعـز

ىي المرحمة التحضيرية كىذه المرحمة  تقع ما بيف مرحمة التفكير كمرحمة الشركع بالجريمة، كىذه 
المرحمة ىي التي يقـك فييا الجاني بجمع الكسائؿ الكفيمة التماـ الجريمة، كالمشرع الجنائي ال يعاقب 

بالجريمة، أما  السابقة عمى الشركعمف ضمف األفعاؿ  عمى ىذه المرحمة ألف األعماؿ التحضيرية
أما المرحمة  ،يطمؽ عمييا مرحمة الشركع بالجريمة المرحمة الثالثة ىي البدء في تنفيذ الجريمة كالتي

الرابعة ىي مرحمة تماـ الجريمة كىي التي تكتمؿ فييا أركاف الجريمة أم أف نشاط الجاني قد كقع 
 1التي قصدىا. كتحققت النتيجة االجرامية

كما يعنينا في ىذا المطمب ىي المرحمة الثالثة كىي بداية التنفيذ لمجريمة كالتي نستطيع أف نعرفيا 
" بأنو كؿ محاكلة الرتكاب جناية أك جنحة بدأت بأفعاؿ ترمي مباشرة إلى  بالشركع  كالذم يعرؼ

 أك يعرؼ كما عرفو المشرع ،2"ارادة الفاعؿ لـ يحؿ دكف اتماميا سكل ظركؼ خارجة عف إذااقترافيا 
الشركع ىك:  ( مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني كالذم جاء فييا  "55الفمسطيني في المادة رقـ )

ِقؼ  أك خاب أثره ألسباب ال دخؿ إلرادة  البدء في تنفيذ فعؿ بقصد ارتكاب جناية أك جنحة، إذا أ ك 
 16األردني رقـ  مف قانكف العقكبات (68)في المادة  قاـ بتعريفو األردنيالفاعؿ فييا"، أما المشرع 

" ىك البدء في تنفيذ فعؿ مف األفعاؿ الظاىرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أك جنحة بأنو  31960لعاـ 

                                                            
 (.185-183.  السعيد، كامؿ، األحكاـ العامة لمجريمة في قانكف العقكبات األردني، مرجع سابؽ، ص ) 1
 .313.  الفاضؿ، محمد، مرجع سابؽ، ص 2
 . 1960( لعاـ 16. قانكف العقكبات األردني رقـ ) 3
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لـ يتمكف الفاعؿ مف اتماـ األفعاؿ البلزمة لحصكؿ تمؾ الجناية أك الجنحة لحيمكلة أسباب ال دخؿ  إذاف
 .1نص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ...."  إذاى الكجو األتي إال إلرادتو فييا عكقب عم

 كيقسـ الشركع إلى نكعيف :
الشركع الناقص )الجريمة المكقكفة(: ىك الشركع الذم ال يتـ فيو النشاط أك الفعؿ الذم مف  -1

 2ناقصان.الممكف أف يؤدم الى النتيجة الجرمية أم أف النشاط الجرمي يبقى 
خائبة(: في ىذا النكع مف الشركع يقـك الفاعؿ بجميع األعماؿ التنفيذية ال )الجريمةالشركع التاـ  -2

 3إال أف النتيجة التي أرادىا لـ تتحقؽ ألسباب خارجة عف إرادتو. أرادىا،البلزمة لحصكؿ النتيجة التي 
  ىي:أما أركاف الشركع 

 د.الكجك : كىي المرحمة التي يخرج فييا تفكير الجاني إلى حيز التنفيذالبدء في - أ
القصد الجرمي: ينبغي أف يتكافر القصد الجرمي لدل الفاعؿ لمشركع كىذا القصد ىك ذاتو  - ب

 المككف لمركف المعنكم في الجريمة التامة.
كمف الممكف أف تككف عكامؿ  فييا:عدـ إتماـ الجريمة لحيمكلة أسباب ال دخؿ إلرادة الفاعؿ  - ت

بسبب إرادة الفاعؿ لذلؾ كتسمى في ىذه  أك أف تتكقؼخارجية كتسمى ىذه الحالة عدكؿ إجبارم 
 4الحالة عدكؿ اختيارم.

 
 فاحالشركع في جريمة السِ نطاؽ   :الثانيالفرع 

  ؟ الِسفاح ىؿ يكجد شركع في جريمة 
نص مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني عمى أنو ال يكجد عقاب في الجنح إال في حاؿ نص القانكف 

سطيني حدد عقكبة جريمة السفاح بالسجف لمدة ال تتجاكز ، كحيث أف المشرع الفم5عمى عكس ذلؾ
الخمس سنكات كالتي ىي ليست عقكبة جنحة بؿ جناية، فيككف امكانية الشركع في جريمة السفاح 

 .ممكنان 

                                                            
 .241.  المجالي، نظاـ تكفيؽ، مرجع سابؽ، ص  1
 .230.  نجـ، محمد صبحي، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ، مرجع سابؽ، ص  2
 .249.  مقابمة ،عقؿ يكسؼ، مرجع سابؽ، ص 3
 ، 2007. الحمبي، محمد عمي، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، عاـ  4

 (.160 – 151ص )
، جاء في الفقرة الثانية منيا "  ال عقاب عمى  2003نكف العقكبات الفمسطيني لعاـ مف مشركع قا 56.  المادة رقـ  5

 الشركع في الجنح إال في الحاالت المنصكص عمييا قانكنان " .
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: " ال يعاقب 1960مف قانكف العقكبات األردني لسنة ( 71)جاء فيو بالمادة رقـ  أما القانكف األردني 
، كىذه المادة ىي 1ال في الحاالت التي ينص عمييا القانكف صراحة " إحة عمى الشركع في الجن
 كالجنايات.مف ذات القانكف التي تنص عمى الشركع في الجنح ( 68)استثناء عمى المادة 

ىي حبس ثبلثة سنيف كما جاء في   في القانكف األردني الِسفاححيث أف الحد األعمى لعقكبة جريمة 
نككف ىنا أماـ جنحة ال يعاقب عمى شركعيا، كذلؾ ما سارت عميو  ،لذلؾ نص المادة الخاصة فييا

محكمة التمييز االردنية في حكـ ليا متعمؽ في الشركع في الزنا" إف قياـ المتيـ بايبلج قضيبو في دبر 
الظنينو برضاىا بعد طبلقيا كدكف عنؼ أك اكراه عمى فرض صحة ثبكت ىذه الكاقعو ال يشكؿ جرمان 

ب عقابان الف الظنينو بتاريخ ىذه الحادثو قد تجاكزت سف الحماية القانكنية ذلؾ انيا كانت في كال يستكج
كىك الِسفاح ، كحيث أف الركف المادم في الزنا ىك ذاتو في جريمة 2الثانيو كالعشريف مف عمرىا "

ال يكجد كبذلؾ حسب المشرع األردني  ،الِسفاحالكطء الطبيعي فإف ما يطبؽ عمى الزنا يسرم عمى 
أمثاؿ  ،يـفاح، كذلؾ ما سار عميو المشرع المصرم كأغمب المشرعييف العرب إال بعضشركع في السِ 

لقاعدة الشركع فييا مع الِسفاح كىنا تخضع جريمة  3 المشرع العراقي الذم عاقب عمى الشركع بالجنح
 كصؼ جناية.الِسفاح المبلحظة أف المشرع العراقي أعطى جريمة 

كانت العقكبة تخضع لتقدير جناية مثؿ قانكف العقكبات  إذاإال الِسفاح ب عمى الشركع بكبذلؾ ال يعاق
)النافذ في األردف( كالذم كضع عقكبة االشغاؿ الشاقة المؤقتة  2010( لعاـ 12األردني المؤقت رقـ )

قؼ لسبب ، كىنا لك قاـ الشخص بالبدء في تنفيذ الركف المادم المككف لمسفاح كتك 4فاحعمى جريمة السِ 
كمف يبدأ بتقبيؿ إحدل محارمو كتكقؼ بسبب الخكؼ مف أف  فاح،بالسِ ما نككف أماـ جريمة الشركع 

 أحد.يراه 
  فييا:كالشركع الِسفاح النتيجة المستخمصة بعد دراسة الركف المادم لجريمة 

ما يثير الجدؿ كعدـ تركو لمفقو مالِسفاح عمى المشرع الجنائي أف يبيف المقصكد بالركف المادم بجريمة 
لى جانب ذلؾ نطمب مف المشرع عند تحديد  متضاربة،بيف أركاف القضاء كالذم ينتج عنو أحكاـ  كا 
أف يتكسع بو كال يقصره عمى الكطء الطبيعي كذلؾ الِسفاح الركف المادم المطمكب تكافره لقياـ جريمة 

 كعقاب لكؿ مف يقـك بيذه الجريمة الغير أخبلقية.
مشرع الفمسطيني قد أصاب في عقكبة جريمة السفاح كالتي أدخمتيا كأخضعتيا كيرل الباحث أف ال

 . عدـ افبلت كؿ مف حاكؿ القياـ بيذه الجريمةبضماف  أعطى كذلؾلقاعدة الشركع، 
                                                            

 . 1960( لعاـ 16. قانكف العقكبات االردني رقـ ) 1
 لعدالة.، منشكرات مركز ا8/3/2005)ىيئة خماسية(، تاريخ  226/2005. تمييز جزاء، رقـ  2
"يعاقب عمى الشركع في الجنايات كالجنح كالمخالفات  1969لعاـ  111مف قانكف العقكبات العراقي رقـ  31. المادة  3

 بالعقكبات التالية ما لـ ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ.....".
 .285)النافذ في األردف(، المادة  2010( لعاـ 12. قانكف العقكبات األردني المؤقت رقـ ) 4
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 المبحث الثالث
 (المفترض )الركنأو العالقة المنصوص عمييا في القانون  فر صمة القرابةاتو 

     
لمجريمة أك الشرط المفترض ىك عبارة عف صفة خاصة يتطمبيا القانكف في  الركف المفترض      

ف تكافرت األركاف  إذا، كىذا الركف الجاني أك المجني عميو لـ يتكافر ال يخضع الفعؿ لمتجريـ حتى كا 
يككف الركف المفترض ىك تكافر عنصر القرابة الِسفاح األخرل لمجريمة، كتطبيقان لذلؾ عمى جريمة 

يختمؼ مكقؼ القكانيف الجزائية ك  ،كما نصت القكانيف الجزائية الكضعيةالِسفاح ع لجريمة الذم يخض
العربية مف المحاـر بحسب اختبلؼ المصادر القانكنية التى أخذت عنيا ىذه القكانيف، فالقكانيف التى 

لنظاـ إلى ا يمفيـك المحاـر المكجب لقياـ الجريمة تنتم يتعاقب عمى الزنا بالمحاـر كتتكسع ف
القكانيف التى ال تعاقب عمى الزنا بالمحاـر أك تضيؽ مف نطاؽ القرابة  يحيف تنتم يف ياألنجمكسكسكن

 التى تكجب التحريـ إلى النظاـ البلتيني.
معظـ القكانيف العربية لمشريعة اإلسبلمية، عمى الرغـ مف كضكح مكقفيا مف الزنا  يفبل يكاد يبدك أثر ف

ضح لؤلسباب المكجبة لمتحريـ بؿ كعمى الرغـ مما تزعمو بعض ىذه الدكؿ مف بالمحاـر كتحديدىا الكا
 أف الشريعة اإلسبلمية ىى المصدر الرئيسى لمقكانيف.

كبذلؾ سيككف ىذا المبحث متخصص في تعييف المحاـر سكاء القكانيف الكضعية أكالشريعة االسبلمية، 
عف جريمة الزنى فيككف ىناؾ صفة فاح السِ كتكمف أىمية ىذا المبحث في أنو ىك ما يميز جريمة 

كانيف كاألف سنأتي عمى درجة القرابة الكاجب تكافرىا كذلؾ في القكاجب تكافرىا في أطراؼ عبلقة الزنا، 
 االسبلمية.الشريعة كذلؾ إلى جانب  كالقانكف المصرم األردني الكضعية كبشكؿ خاص القانكف

 يةالمحارم في القوانين الوضع المطمب الول:
، فبينما يتكسع البعض ف تحديد المحاـر  يتتفاكت القكانيف الكضعية فيما بينيا مف حيث تحديد المحاـر

فإف البعض اآلخر مف القكانيف يضيؽ مف ىذا التحديد بحيث يقصره عمى األصكؿ كالفركع دكف 
بيف القكانيف  الحكاشى سكاء كانت قريبة اـ بعيدة كعبلقة المصاىرة فضبل عف الرضاعة، كىذا التفاكت

ممحكظ بالنسبة لمدكؿ الغربية، أما الدكؿ العربية فإنيا تتجو بصفة عامة نحك التضييؽ مف عبلقة 
 القرابة التى تستكجب التحريـ حتى تكاد تقصرىا عمى األصكؿ فقط.
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 فمسطيني والردنيالمحارم في القانون ال الفرع الول:
 

بات الفسطيني بالفقرة الثانية " إذا كاف الفاعؿ أحد مف مشركع قانكف العقك  (258)جاء في المادة 
أصكؿ األنثى أك مف المتكليف تربيتيا أك مبلحظتيا أك ممف ليـ سمطة فعمية عمييا، عكقب بالسجف 

 مدة ال تزيد عمى خمس سنكات" .
  مف خبلؿ ىذا النص يتضح لنا أف العبلقة أك القرابة التي تخضع تحت جريمة السفاح في مشركع

 العقكبات الفمسطيني ىي كاألتي :  قانكف
ف عبلأصكؿ األنثى -1 ، سكاء كاف الجد أب ألـ أك : أف تقـك المكاقعة بيف األنثى ككالدىا أك جدىا كا 

 1.أب ألب
: مف الممكف أف تسكف األنثى عند أم شخص ليس بقريب ليا مثؿ المتكليف تربيتيا أك مبلحظتيا -2

فيككف أصحاب ىذه الدار ىـ المسؤكليف عف تربيتيا أف تعيش في دار أيتاـ أك جمعية خيرية، 
مف مشركع قانكف  (258)كمبلحظتيا، فإذا ما حدثت مكاقعة فيما بينيـ تككف خاضعة لممادة رقـ 

 العقكبات الفمسطيني.
: قد تخضع األنثى لسمطة شخص ما، كمثاؿ ذلؾ أف تخضع األخت ممف ليـ سمطة فعمية عمييا -3

لزكج أميا، ففي مثؿ ىذه الحاالت تقـك جريمة لمعمميا أك أف تخضع ألخييا أك أف تخضع األنثى 
 .السفاح في حاؿ حدكث مكاقعة

  كاالتيكتقسـ درجة القرابة كفقان لمقانكف األردني إلى أربعة أقساـ كىي: 
بيف االصكؿ كالفركع ام بيف الرجؿ كابنتو أك حفيدتو كاف دنت، أك بينو كبيف أمو اك القسـ األكؿ:  -1

 .ف عمت كال فرؽ بيف أف يككف ىؤالء االصكؿ اك الفركع شرعييف أـ ال جدتو كا
القسـ الثاني: بيف االشقاء كالشقيقات كاالخكة كاالخكات ألب اك الـ، كلـ يتضمف النص حكـ   -2

مكاقعة األخ ألختو بالرضاع. كمع تسميمنا بانو اليجكز لؤلخ اف يتزكج مف أختو بالرضاع عمى 
 (285)ال اف سككت نص المادة إف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني، م (26المادة )مقتضى نص 

مف قانكف العقكبات األردني عف ىذه العبلقة يجعؿ اخراج ىذه العبلقة مف نطاؽ ىذا النص كادخاليا 
 قكيان.مف قانكف العقكبات أمر محتمؿ احتماالن  (282)في نطاؽ نص الزنا المنصكص عميو في المادة 

                                                            
 60عقكبات لسنة  285)محكمة االستئناؼ الفمسطينية( : " يستفاد مف نص المادة  1323/98. استئناؼ جزاء رقـ  1

الباحثة عف السفاح، بأنو المكاقعة التي تحدث بيف األصكؿ كالفركع شرعييف كانكا أـ غير شرعييف، أك بيف األشقاء 
ىـ بمنزلة ىؤالء جميعان مف األصيرة، أك إذا كاف ألحد  كالشقيقات، أك بيف األخكة كاألخكات ألب أك ألـ، أك مف

تشترط لتطبيقيا أف تككف األـ  60عقكبات لسنة  332المجرميف عمى اآلخر سمطة فعمية أك قانكنية، كحيث أف المادة 
ىك الذم  قد أقدمت عمى قتؿ كليدىا مف السفاح اتقاءن لمعار ، فإف قياـ المتيمة بقتؿ كلدىا بعد أف تبيف أف ابف عميا

 كاقعيا يندرج تحت جريمة القتؿ القصد لعدـ تكفر شركط السفاح " .
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ويقصد بذلك اولئك االشخاص الذين، ف منيـ بمنزلة ىؤالء جميعا مف األصيرة: القسـ الثالث: م -3
تربطيم بالفعل صمة مصاىرة عن طريق زوجتو فتكون درجة قرابتيم او صمتيم بو نفس درجة 

الزوجين ىي نفسيا مع الزوج االخر، وليذا  أحدصمتيم او قرابتيم بزوجتو، فالصمة او القرابة مع 
م والدة الزوجة وجدتيا وان عمت ابنة الزوجة وحفيدتيا وان دنت وشقيقات يدخل في ىذا المفيو 

 1لم.الزوجة وأخواتيا آلب أو 
كاف الحد المجرميف عمى االخر سمطة قانكنية أك فعمية كقد جاء النص صريحا  إذاالقسـ الرابع :  -4

م غير مقيدة بأجؿ ما أك دائمو أ بأنو ال فرؽ في ذلؾ بيف السمطة القانكنية كالفعمية، كسكاء أف تككف
تككف محدكدة األجؿ كما لك عيد بفتاة الى شخص ما كي يرعاىا خبلؿ الفترة التي يتغيب فييا ابكاىا، 
كسكاء في النياية أف تككف السمطة مشركعة أك غير مشركعة، فمف خطؼ فتاة تجاكزت الثامنة عشرة 

ة ذات بعؿ، ألف النص الكاجب االنطباؽ ثـ كاقعيا برضاىا انطبؽ عميو ىذا النص ما لـ تكف المخطكف
مف قانكف العقكبات كالعقكبة الكاجب فرضيا عميو ىي ( 302/6)عميو في ىذه الحالة ىك نص المادة 

عقكبة االشغاؿ الشاقة لمدة ال تنقص عف سبع سنكات، فالكاقعة أصبحت ذات كصؼ جنائي بعد أف 
  2.كانت ذات كصؼ جنحي

انكنية كالسمطة الفعمية حيث أف السمطة األكلى يكفي اثباتيا مف خبلؿ كيجب التفرقة بيف السمطة الق
غير قابمة  ةقرين الصفة التي تتفرع منيا كىذه السمطة ىي كسمطة القيـ أك الكصي كذلؾ بسبب كجكد

أما السمطة الثانية فيككف  الثبات العكس عمى أف صاحب ىذه الصفة لو السمطة عمى المجني عمييا،
، الربيبةـ عمى كسمطة زكج األ   كىي ؿ إثبات عدة ظركؼ مصاحبة لمسمطة الفعميةاثباتيا مف خبل

عيف أثبات مجمكعة الظركؼ التي تستخمص منيا ىذه السمطة كال تعدك قيمة ىذه الظركؼ أف تككف فيت
 3.قرينة عمى كجكد السمطة، كىي قرينة قابمة الثبات عكسيا كمف ثـ كاف لممتيـ أف ينفييا

الكاقع مف المخدـك عمى الخادـ كمف رب العمؿ عمى العاممة اك الِسفاح ـ السمطة فعؿ كيدخؿ في مفيك  
المكظفة كمف لديو مدير اك رئيس المصمحة الحككمية أك المرفؽ الياـ عمى المكظفات كالعامبلت 
المستخدمات في تمؾ المصمحة أك ذلؾ المرفؽ، كمف طبيب عمى مريضتو فيك صاحب سمطة فعمية 

في مستشفى يديره أك يعمؿ فيو. ككذلؾ يدخؿ في ىذا المفيـك المدرس  ةكانت نزيم إذاة عمييا، كخاص
بالنسبة لمطالبة إذ لو سمطة عمييا كنشأ بينيما مكدة كألفة كال فرؽ بيف أف يككف مدرسا في مدرسة 

ثؽ حككمية أك أىمية، بؿ تتحقؽ ىذه الصمة حتى كلك كاف مدرسا خاصا ليا إذ تككف الصمة بينيما أك 
كسيكلة ارتكاب الجريمة أكبر كفقا لما قررتو النقض المصرية في جؿ إف لـ تكف كؿ احكاميا، كمما 

                                                            
 .263. السعيد، كامؿ، الجرائـ الكاقعة عمى األخبلؽ كاالداب العامة كاأل سرة، مرجع سابؽ، ص  1
 .263. المرجع السابؽ، ص  2
 .542، ص 1978ية، القاىرة، عاـ . حسني، محمكد نجيب، شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص، دار النيضة العرب 3
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يجدر ذكره أف ىذه الفئات قد كردت جميعا عمى سبيؿ الحصر فبل يجكز التكسع فييا أك القياس 
 1عمييا.

 المحارم في القانون المصري الفرع الثاني:
أصول النثى يتبيف لنا أف المحاـر ىـ:  2كف العقكبات المصرممف قان (267)مف خبلؿ نص المادة 

، وبذلك استبعد من ليم سمطة عمييا ومن يعمل خادمًا بالجر عندىاو المتولون تربيتيا ومالحظتيا و 
المشرع المصري الحواشي القريبة مثل الخوات والحواشي البعيدة من جية الب مثل العمات 

 جية المصاىرة. نما حرم م باإلضافة إلى استبعاده تحريم
 

 االسالميةالمحارم في الشريعة  المطمب الثاني:

قد سبؽ لنا الحديث عف المحاـر في الشريعة االسبلمية في الفصؿ التمييدم بشكؿ مختصر، أما األف 
سنقـك بدراسة المحاـر في الشريعة االسبلمية بشكؿ كاسع كذلؾ بسبب تجريـ ىذه زنا المحاـر في 

ما كاف القكانيف الكضعية قد  إذاكبعد تحديد المحاـر سنرل  الكضعية،ريعة االسبلمية قبؿ القكانيف الش
 اسبلمية.أخذت بتحديد المحاـر بناء عمى مرجعية 
 تقسـ المحاـر في الشريعة االسبلمية الى:

 النكع األكؿ : المحرمات حرمة مؤبدة . -1
 النكع الثاني : المحرمات حرمة مؤقتة . -2

 :كاالتينأتي لدراسة كؿ نكع بالتفصيؿ كاألف س

 مؤبدةالمحرمات حرمة  الول:الفرع 
أل ي المقصكد بالمحرمات حرمة مؤبدة أك عمى كجو التأبيد: النساء البلتى ال يحؿ لمرجؿ نكاحيف ف

كقت أبدان؛ ألف السبب الذم دعا إلى ىذه الحرمة كصؼ مبلـز ليف ال يمكف زكالو مثؿ حرمة نكاح 
ـ بالنسبة البنيا، كال يتصكر زكاؿ ابنيا فإف سبب التحريـ األمكمة ػ كىك كصؼ الصؽ باأل   ـ عمىاأل  

ـ محرمة عمى ابنيا تحريما قاطعا عمى كجو كقت مف األكقات، كمف ثـ تبقى األ   يىذا الكصؼ ف
 3التأبيد.

                                                            
 (.264 – 262السعيد، كامؿ، الجرائـ الكاقعة عمى األخبلؽ كاآلداب العامة كاأل سرة، مرجع سابؽ، ص )  . 1

 . 1937( لعاـ 58. قانكف العقكبات المصرم رقـ ) 2
 .90سنة نشر، ص  . الحفناكم، محمد، المكسكعة الفقيية الميسرة الزكاج، مكتبة االيماف، المنصكرة،بدكف 3
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 ىي:كىذا النكع مف التحريـ المؤبد ينحصر في انكاع ثبلثة 
 التحريـ بسبب النسب كالقرابة كالبنت كاألخت.- أ

 التحريـ بسبب المصاىرة كأـ الزكجة. - ب
 1ـ كاألخت رضاعا.التحريـ بسبب الرضاع كاأل   - ت

 أكالن: المحرمات بسبب النسب كالقرابة 
مياتكم وبناتكم "وحرمت عميكم أُ قكلو تعالى:  يالمحرمات مف جية النسب كىف سبع ذكرىف اهلل ف

  -: 2"اتكم وخاالتكم وبنات الخ وبنات الختوأخواتكم وعم
ف عمكافـ كالجدات مف جية األ  األ   كىيكؿ امرأة انتسبت إلييا بكالدة  األميات: -1  3ـ كجية األب كا 
الجدات كلكننا قد اعتبرنا أف الجدات ىف إف األية السابقة نصت فقط عمى تحريـ األميات كلـ تشمؿ  -

كالعمات كىف أكالد األجداد كالجدات فكانت الجدات أقرب منيف أميات كذلؾ بسبب تحريـ الخاالت 
 4أكلى.فيككف تحريميـ مف باب 

ف نزلت  كىيالبنات: كؿ مف انتسب إليؾ بكالدة  -2  درجتيف.ابنة الصمب كأكالدىا كأكالد البنيف كا 
ت زنا فمك ىؿ يشمؿ التحريـ بنت الزنا، أم لك زنى رجؿ بامرأة كنتج عف ىذا الزنا بنت فإنيا تككف بن -

؟كبرت ىذه البنت كأراد ىذا الرجؿ الزكاج منيا فيؿ يحؿ لو ذلؾ أم أنيا تككف مف   المحاـر
اختمفت األراء فمنيـ مف قاؿ نعـ يحؿ لو ذلؾ ألنيا أجنبية عنو كألف ماء الزنا ال حرمة لو بدليؿ انتفاء 

فية كاف بتحريـ ىذه البنت عمى أما قكؿ الحن الشافعية،سائر أحكاـ النسب مف إرث كغيره كىذا ما قالو 
 ىذا الرجؿ ألنيا بنتو المخمكقة مف مائو، كنحف نميؿ لمرأم الحنفي.

 5.أحدىما كىي كؿ مف كلدىا أبكاؾ أ األخت: -3
أك  أمؾ،العمة: ىي أخت كؿ ذكر كلدؾ ببل كاسطة فعمتؾ حقيقة أك بكاسطة كعمة أبيؾ أك عمة  -4

 األـ.أب  ـ كأختكقد تككف مف جية األ  عمة أحد أجدادؾ 
 
فخالتؾ حقيقة أك بكاسطة كخالة أمؾ أك أبيؾ أك  الخالة: ىي أخت كؿ أنثى كلدتؾ ببل كاسطة -5

 6أحد أجدادؾ. 
 بنات العمات كاألعماـ كبنات الخاؿ ال يحرمف كذلؾ بالرجكع إلى قكلو تعالى : -6

                                                            
، مكتبة المعارؼ الحديثة، االسكندرية، عاـ  1  .38، ص 2008. كامؿ، سماح، احذركا زنا المحاـر
 ( .23. القرأف الكريـ، سكرة النساء، األية رقـ )  2
 .51، ص 2006. عبد الرزاؽ، ناصر، األنكحة الفاسدة، مكنبة مدبكلي الصغير، مصر، عاـ  3
 .91جع سابؽ، ص . الحفناكم، محمد، مر  4
 .51. عبد الرزاؽ، ناصر، مرجع سابؽ، ص  5
 .92. الحفناكم، محمد، مرجع سابؽ، ص  6
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ِتي آَتيْ  َت ُأُجوَرُىنَّ َوَما َمَمَكْت َيِميُنَك ِممَّا َأَفاَء المَُّو َعَمْيَك " َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ ِإنَّا َأْحَمْمَنا َلَك َأْزَواَجَك الالَّ
 1َخااَلِتَك.َوَبَناِت َعم َك َوَبَناِت َعمَّاِتَك َوَبَناِت َخاِلَك َوَبَناِت 

ف نزلت ذكبنات األخ: كؿ مف ينتسب ببنكة األخت مف أكالدىا كأكالد أكالدىا ال -7 كر كاإلناث كا 
 درجتيف.

ف نزلت درجتيف.بنات األخت -8  2: كؿ مف ينتسب ببنكة األخت مف أكالد أكالدىا الذككر كاإلناث كا 

إف تحريـ المذككرات في القرابة كالنسب شيء مجمع عميو في جميع الديانات السماكية، كذلؾ أمر يتفؽ 
يص كيمكننا تمخ سامية،كاف ىناؾ أىداؼ  إذاكالشرائع السماكية ال تحـر إال  اإلنسانية،مع الفطرة 

الحكمة مف ىذا التحريـ بأنيا لمحفاظ عمى نسؿ بشرم قكم حيث أثبتت التجارب العممية أنو كمما كاف 
التزاكج بيف سبلالت بعيدة كاف الناتج أقكل، كالى جانب ذلؾ إف ىذه القرابة ليا حقكؽ ال تتفؽ مع 

بية يقسـ أعباء حقكؽ الزكجية مثؿ زكاج الشخص مف أمو حيث تجب طاعتيا، كأيضان الزكاج مف أجن
 3.اإلنسانيةالحياة كيكطد العبلقات 

 
 :الرضاعحرمات بسبب مال ثانيان:

، كالمحرمات في الرضاع 4الرضاع شرعان ىك حصكؿ المبف أك ما حصؿ منو في معدة طفؿ كدماغو 
مف الرضاع ما يحـر  يحـر“ - صمى اهلل عميو كسمـ -كثبت ذلؾ في قكلو ىف مثؿ المحرمات بالنسب 

كقد ألحؽ الفقياء المصاىرة بالنسب فقالكا كؿ ما تحـر بالنسب أك المصاىرة تحـر  ،5 سب "مف الن
 : كاالتيكبذلؾ يككف المحرمات مف الرضاع سبعة  بالرضاع،

 ـ التي أرضعت كأصكليا.األ   -1
 6األخت في الرضاعة. -2

 .7اعة "" وأمياتكم االتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضكالدليؿ عمى تحريميف بقكلو تعالى : 
 البنت. -3
 العمة. -4

                                                            
 .50. القرا ف الكريـ، سكرة األحزاب، األية رقـ  1
 .51. عبد الرزاؽ، ناصر، مرجع سابؽ، ص  2
 .41. كامؿ، سماج، مرجع سابؽ، ص  3
 .399. الحفناكم، محمد، مرجع سابؽ، ص  4
، جامعة “، نيمة، رسالة ماجستير بعنكاف " األثار المترتبة عمى الكطء المحـر لممرأة في الفقو السبلمي . خضر 5

 .29، ص 2012األزىر، مصر، سنة 
 .52. عبد الرازؽ، ناصر، مرجع سابؽ، ص  6
 .23. القرا ف الكريـ، سكرة النساء، األية رقـ  7
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 الخالة.  -5
 بنت األخ. -6
 بنت األخت. -7

انفردت الشريعة االسبلمية مف بيف الشرائع السماكية بجعؿ الرضاع سببان مف أسباب التحريـ كذلؾ 
بسبب أف المرضع التي ترضع الكلد تغذيو مف جسميا فتدخؿ اجزاؤىا في تككينو، كأيضا الطفؿ يككف 

، كالشارع الحكيـ قد اعتبر المرضعة أمان ثانية 1ناؾ تشابؾ أسرم مندمج في بيت مرضعتو فيككف ى
لمرضيع كذلؾ بسبب لبنيا الذم قـك عظـ الطفؿ كىذا فضبلن عف العناء الذم تقاسيو في الحضانة، 

 2كالتربية األكلية في الغالب.
 

 المحرمات بسبب المصاىرة ثالثان:
أىؿ بيت المرأة كيقاؿ صاىرت القكـ  كاألصيار:ر مف الصير كالقرابة كالجمع أصيا لغة:المصاىرة  -
 3كالفعؿ المصاىرة. اتصمت بيـ كتحرمت بجكار أك نسب أك تزكج إذاتزكجت فييـ كأصيرت بيـ  إذا
مف الصير كالصير حرمة التزكج كالفرؽ بينو كبيف النسب أف النسب ما رجع إلى  شرعان:المصاىرة  -

 4 الزكاج.و قرابة يحدثيا بف مف خمطة تشيكالدة قريبة مف جية األباء كالصير ما كا
 كالمحرمات بسبب المصاىرة أربع : 

الكريـ حيث قاؿ تعالى في  القرا فأـ الزكجة كأـ أميا كأـ أبييا: ثبت تحريـ أـ الزكجة صراحة في  -1
، كأما تحريـ أصكؿ الزكجة أم جداتيا فقد ثبت مف خبلؿ لفظ 5 " أميات نسائكم "أية المحرمات: 

 6.ي األية السابقة كىك يشمؿ الجدات مجازان أميات ف
الربيبة: كىي ابنة الزكجة كسميت بيذا ألف زكج أميا ىك الذم يربييا غالبان، كال تحـر الربيبة عمى  -2

كاف معقكدان عمييا كلـ يتكج ذلؾ العقد بالدخكؿ فإف  إذاـ مدخكالن بيا فعبلن، أما كانت األ   إذاـ إال زكج األ  
وربائبكم الالتي في حجوركم الالتي " ، كذلؾ في قكلو تعالى: 7مى مف عقد عمى أمياالربيبة ال تحـر ع

 . 8"دخمتم بين فإن لم تكونوا دخمتم بين فال جناح عميكم 

                                                            
 .31. خضر، نيمة، مرجع سابؽ، ص  1
 .402، محمد، مرجع سابؽ، ص . الحفناكم 2
 .2515، ص4. لساف العرب ج 3
 .32. خضر، نيمة، مجع سابؽ، ص  4
 .23. القرا ف الكريـ، سكرة النساء، األية رقـ  5
 .99. الحفناكم، محمد، مرجع سابؽ، ص  6
 .46. كامؿ، سماح، مرجع سابؽ، ص  7
 .23.  القرا ف الكريـ، سكرة النساء، األية رقـ  8
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ـ قبؿ الدخكؿ بيا لـ تحـر البنت لآلية ككذا لك طمقيا قبؿ الدخكؿ كىكما ارتضاه مالؾ فمك ماتت األ   -
سحاؽ كابك تكر كم ف تبعيـ، كقيؿ: تحـر كبو قاؿ زيد بف ثابت كىكاختيارأبي بكر كالشافعى كأحمد كا 

 1تحريـ الربيبة. فيتكميؿ العدة كالصداؽ فيقـك مقامو  يألف المكت أقيـ مقاـ الدخكؿ ف
ف نزلكا مف نسب أك رضاع  -3  وحالئل"لقكلو حبلئؿ األبناء: كىك زكجات أبنائو كأبناء أبنائو كبناتو كا 

 ، كيحرمف بمجرد العقد لعمـك اآلية فييف.2 أبنائكم الذين من أصالبكم "
 3بالتبني. االبف" مف أصبلبكـ " يخرج حميمة االبف بالتبني، فبل تحـر زكجة    -
زكجة األب: كىك مف كلدؾ بكاسطة أك غيرىا أبا أك جدان مف قبؿ األب أك األـ، فيحـر عمى االبف  -4

 4الدخكؿ.ا قبؿ بمجرد عقد األب عمييا حتى كلك طمقيأف يتزكج بإمرأة أبيو 
 َكانَ  ِإنَّوُ  ۚ  َواَل َتنِكُحوا َما َنَكَح آَباُؤُكم م َن الن َساِء ِإالَّ َما َقْد َسَمَف  "كالدليؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى: 

 .5 " َسِبياًل  َوَساءَ  َوَمْقًتا َفاِحَشةً 
 اقترنت إذاالمرأة إف فيتفؽ ىذا التحريـ مع الطابع السميـ كالحكمة مف التحريـ بسبب المصاىرة بأنو 

ذاك   6ن"َلُكْم َوَأْنُتْم ِلَباس َليُ  ِلَباس نىُ "  بالرجؿ صارت قطعة مف نفسو كصار ىك قطعة منيا صارت  ا 
 مف منطؽ الزكاج أف تككف أميا كأمو كابنتيا كابنتو كتحـر ىى عمى جزءا ال ينفصؿ مف نفسو كاف

زكج أميا لقطعت  ف تتزكجأكج ابنتيا كلمبنػت لك ساغ لؤلـ أف تتزكج ز  أميا، كأنوأبيو كما يحـر عمى 
مف أصمو كما بمثؿ ذلؾ تقاـ دعائـ  يفةالفرع خ األرحاـ كألكجس األصؿ خيفة مف فرعو كأكجس

 7.األسر

 المحرمات حرمة مؤقتة :فرع الثانيلا
 المحرمات تحريمان مؤقتا ىف البلتي يحـر الزكاج بيف حرمة مؤقتة لسبب معيف، فإف ظؿ ىذا السبب

ف زاؿ السبب زالت الحرمة كالمحرمات   سبيؿ التأقيت خمسة أنكاع: عمىقانما بقي التحريـ قائما كا 

                                                            
 .52الرازؽ، ناصر، مرجع سابؽ، ص. عبد  1
 .23. القرا ف الكريـ، سكرة النساء، األية رقـ  2
 .33. خضر، نيمة، مرجع سابؽ، ص  3
 .103. الحفناكم، محمد، مرجع سابؽ، ص  4
 .22. القرا ف الكريـ، سكرة النساء، األية رقـ  5
 .187. القرا ف الكريـ، سكرة البقرة، األية رقـ  6
 .35مرجع سابؽ، ص  . خضر، نيمة، 7
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: المقصكد بالجمع بيف المحاـر ىك حرمة الجمع بنكاح كلك في عدة طبلؽ - أ الجمع بيف المحاـر
 ل،األخر يحؿ لو أف ينكح ال إحداىما  ناكح رجبلن مك ف ،بائف بيف امرأتيف محرميف بنسب أك رضاع

 .1كيشمؿ ىذا الجمع المحـر حالة الجمع بيف األختيف كالجمع بيف المرأة كعمتيا أك بيف المرأة كخالتيا 
أك يككف طمقيا  عصمة آخر يكأف تككف ف يحـر عمى الرجؿ الزكاج بامرأة تعمؽ بيا حؽ الغير - ب

تنقض عدتيا بعد  مات عنيا كلـ طبلقا يممؾ فيو الرجعة أك تككف معتدة مف كفاة، أل أف يككف زكجيا
 2.فيزكؿ التحريـ بانقضاء العدة

 أف يككف متزكجان  أميحـر عمى الرجؿ الزكاج بخمس نساء،  الجمع بيف أكثر مف أربعة نسكة:- ث
 عصمتو أك كاف قد طمؽ إحداىف طبلقا يممؾ فيو فيالخامسة سكاء كف جميعا  بأربع كيعقد عمى

لقكلو  3يفارؽ إحداىف كتنتيي عبلقتيما حتىة ، فبل يصح أف يتزكج خامسة كفي عصمتو أربعالرجعة
 .4" فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع " ىتعال
 زكجة الغير أك معتدة : - ج

ال يحؿ لئلنساف أف يعقد عمى إمرأة متزكجة كذلؾ لتعمؽ الغير بو سكاء أكاف الزكج مسممان أك غير 
، كأيضان ال يحؿ لئلنساف أف 5ء إال ما ممكت إيمانكم "" والمحصنات من النسامسمـ كذلؾ بقكلو تعالى: 

 6يتزكج معتدة ما دامت في عدتيا سكاء كانت عدة طبلؽ أك عدة كفاة كذلؾ لرعاية حقكؽ الزكج القديـ.
 :المرأة المطمقة ثبلثا- ت
تتزكج بزكج آخر زكاجا شرعيا صحيحا كيدخؿ  حتىطمؽ الرجؿ زكجتو ثبلث طمقات فبل تحؿ لو  إذا

" : ىلقكلو تعال 7عبلقتيا منو زكج الثاني دخكال حقيقيان ثـ يطمقيا بأختياره أك يمكت عنيا كتنقضيبيا ال
 .8 تنكح زوجا غيره" حتىفإن طمقيا فال تحل لو من بعد 

لقد الحظنا في ىذا المبحث الفرؽ الكبير بيف القكانيف الكضعية كالشريعة االسبلمية مف حيث تحديد 
، فالقكانيف الك  أما الشريعة الِسفاح ضعية قد حصرت دائرة المحاـر في المادة القانكنية لجريمة المحاـر

 االسبلمية تمتاز باتساع دائرة المحاـر بشكؿ كبير.

                                                            
 (.112 – 107. الحفناكم، محمد، مرجع سابؽ، ص ) 1
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مف القانكف الكضعي ألنيا كضعت كؿ شريعة االسبلمية قد كانت أفضؿ لكيرل الباحث أف ا
، مما زاد درجة حماية عبلقة الق رابة بيف المحاـر كالمحافظة عمييا كالمثير االحتماالت الممكنة لممحاـر

لمغرابة أف القكانيف الكضعية العربية الجنائية قد أخذت الشريعة االسبلمية ليا مصدران كمع ذلؾ نرل 
اختبلؼ كبير فيما يخص مفيـك المحاـر فيما بينيـ كمف الممكف أف نقكؿ أف ذلؾ قصكر لدل 

 المشرعيف العرب.
 

 رابع المبحث ال
 في جريمة الِسفاح يركن المعنو ال 

فيي ظاىرة  لقد عاش اإلنساف منذ القدـ، كىك يعاني مف مشكمة الجريمة كحتى يكمنا ىذا،     
اجتماعية خطيرة تفشت في كؿ العصكر كتصدت ليا الشرائع كالتشريعات لمكافحتيا كتخميص البشرية 

 .منيا، كلكنيا تزداد كتتطكر مع تطكر األمكر كمحدثاتيا
د كضعت معظـ المجتمعات البشرية قكاعد كأحكاما تبيف األعماؿ المحظكرة كمنعت مف القياـ بيا كق

 كعاقبت كؿ مف يقترفيا حسب عاداتيا كتقاليدىا.
لقد جرمت الشرائع الكثير مف األعماؿ الضارة باإلنساف كعاقبت عمييا كلكنيا فرقت بيف اإلنساف العاقؿ 

رادة تامة كبيف اإلنساف غير الذم يرتكب جريمتو عف نية مسبقة  أف األكؿ مسؤكؿ  العاقؿ، كقررتكا 
، كفرقت زكذلؾ ميزت بيف الشخص البالغ كالصغير غير الممي، ك فغير مسؤكؿعف أعمالو أما الثاني 

في المسؤكلية بينيما كميزت بيف اإلنساف الذم يتصرؼ بمحض إرادتو كاإلنساف الذم يخضع لئلكراه 
  . 1كيتصرؼ كىك فاقد اإلرادة

كاف الركف المادم  إذاكلذلؾ الجريمة ىي ليست كياف مادم فحسب، إنما ىي كياف نفسي أيضان ف
الركف لمجريمة يتككف مف النشاط كالنتيجة اإلجرامية المترتبة عميو كعبلقة سببية تربط بينيما، فإف 

ات ال يعني بيا الشارع يمثؿ األصكؿ النفسية لماديات الجريمة كالسيطرة عمييا، ألف ىذه المادي المعنكم
صدرت عف إنساف يسأؿ كيتحمؿ العقاب المقرر ليا، كاشتراط صدكرىا عف إنساف، معناه  إذاإال 

 2.اشتراط نسبتيا إليو في كؿ أجزائيا، كال يككف كذلؾ إال أف يككف ليا أصكؿ في نفسيتو
ثار، امتنع نسب تمؾ أفعاؿ ك أف انساف لـ يرد تمؾ الماديات، لـ يرد ما صدر عنو مف أثبت ب إذاف

 الماديات ليذا االنساف، كترتب عمى ذلؾ تخمؼ كؿ مف الركف المادم كالمعنكم عمى حد سكاء.
نو حيف يترتب عمى السمكؾ نتيجة أارادة ماديات الجريمة، عمى ان إذفالركف المعنكم لمجريمة يستمـز 

 احدا مف مكاقؼ ثبلثة:معينة البد اف تككف ارادة صاحب السمكؾ قد اتخذت مف تمؾ النتيجة ك 
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 راد الجاني تمؾ النتيجة سمي ىذا المكقؼ "بالقصد الجرمي المباشر".أفاف  - ١
كاف لـ يردىا مباشرة كانما اقتصر مكقفو عمى قبكليا فقط، سمي "بالقصد االحتمالي أك القصد  - ٢

 غير المباشر".
 1"الخطأ" .لـ تتجو ارادتو الى احداثيا ، اطمؽ عمى مكقفو ىذا  إذااما  - ٣

لقصد الجرمي في اتستمـز كجكد قصد جرمي مباشر فنحف بصدد دراسة الِسفاح كحيث أف جريمة 
عنصر االرادة المتجة الى تحقيؽ الكاقعة أك  ذه العناصر ىيلو كى ةالجكىري كالعناصرالِسفاح جريمة 

لفعؿ المككف لمجريمة كذلؾ عمـ الفاعؿ بعناصر ا إذا إال الفعؿ اإلجرامي، كغير أنو ال تقـك ىذه اإلرادة
 نضيؼ عنصر أخر لقياـ القصد الجرمي كىك العمـ.

ففي المطمب األكؿ سيتـ دراسة عنصر العمـ بأركاف جريمة  مطمبيف،كليذا سيقسـ ىذا المبحث إلى  
 اإلرادة. عنصركفي المطمب الثاني سيتـ دراسة الِسفاح 

 

 العمم المطمب الول:
فاح، رعيف كذلؾ لمكصكؿ إلى العمـ المطمكب لقياـ الركف المعنكم لجريمة السِ سيقسـ ىذا المطمب إلى ف

 كذلؾ كاالتي:
 

 مفيوم عنصر العممالفرع الول : 
تكافر عناصرىا، ألف بيفترض القصد الجرمي في الجرائـ المقصكدة عمـ مرتكب الفعؿ المككف لمجريمة 

  عرفيا القانكف كمامة الشارع يعرؼ القصد الجرمي بأنو ارادة ارتكاب الجري
  . القانكنية لمجريمة مما يستمـز أف ينصرؼ العمـ إلى جميع العناصر

ىي جريمة قصدية ، يتطمب فييا القصد االجرامي لمفاعؿ كيتحقؽ ىذا الِسفاح ف جريمة كحيث أ
يككف العنصر بمجرد عمـ الجاني بما يأتيو مف أفعاؿ معاقب عمييا في القانكف كاتجاه ارادتو لذلؾ، ك 

ما كجد ركف مفترض  إذاالعمـ بالركف المادم كالركف الشرعي ىك المطمكب لقياـ الجريمة كلكف 
  بالجريمة يقـك شرط العمـ بيذا الركف ايضان لقياـ الركف المعنكم لمجريمة
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 )فعؿكالركف المادم  فاح(السِ تقـك عمى الركف الشرعي )النص القانكني المجـر لفعؿ الِسفاح كجريمة 
كمف ثـ يأتي الركف المعنكم الذم يقـك عمى تكافر العمـ  القرابة(درجة  )تكافرركف المفترض كال ء(الكط

 1كاإلرادة لمفاعؿ بجميع ىذه األركاف.
يجب أف يتكافر لديو العمـ بأف ما يقـك بو ىك اعتداء عمى حؽ يحميو القانكف الِسفاح كالفاعؿ لجريمة 

لـ يتكافر ىذا العمـ  كخبلؼ ذلؾ إذايتكقع نتيجة ىذا الفعؿ،  سكاء مف حيث ماىية الفعؿ كخطكرتو كأف
 .ائمتولدل الجاني فإف القصد الجرمي لديو ينتفي مما يؤدم إلى عدـ مس

 الِسفاح عمى عنصر العمم في جريمة تطبيقات  الفرع الثاني:
لـ يتكافر الِسفاح يمة فاح: يعني الجيؿ انتفاء العمـ بالكاقعة أم أف الفاعؿ لجر الجيؿ في كاقعة السِ  -1

كلذلؾ ال يقـك القصد الجرمي اتجاه  المشرع،لديو العمـ بأنو يقـك بالزنا مع أحد محارمو الذم حددىـ 
ما كاف األخ يعمـ بأنو يكاقع أختو عمى عكس األخت التي ال تعمـ بأف ىذا  إذافمثاؿ ذلؾ  الفاعؿ،

كال تقـك بمكاجية األخت كذلؾ بسبب الجيؿ إتجاه األخ الِسفاح الشخص ىك أخاىا فينا تقـك جريمة 
 في الكاقعة.

فاح: يعني الغمط بالكاقعة بأف العمـ الذم تكافر لدل الفاعؿ جاء عمى نحك الغمط في كاقعة السِ  -2
كمثاؿ ذلؾ أف يمثؿ كضعان ايجابيان،  أم أف االختبلؼ بيف الجيؿ كالغمط بأف األخير الحقيقة،يخالؼ 

ـ فظف أنو يعاشر زكجتو فينا يتكافر الغمط في الكاقعة بالنسبة لؤلب كال األب يعاشر ابنتو في الظبل
 فاح.تقـك حيالو جريمة السِ 

عف  عبارةالِسفاح اعتبر جريمة الغمط كالجيؿ في الظرؼ المشدد: حيث أف المشرع األردني  -3
في كاف ىناؾ غمط كجيؿ  إذا، كلذلؾ تحتكم عمى ظرؼ مشدد كىك كجكد عبلقة القرابةجريمة زنا 

كلكنو يسأؿ عف الجريمة بشكميا الِسفاح الظرؼ المشدد فإف الفاعؿ ال يسأؿ عف الجريمة المشددة كىي 
 أركانو. تكافرت إذاالبسيط كىي الزنا 

مف قانكف العقكبات األردني " ال يعتبر  85استحالة العمـ بالقانكف المجـر لمسفاح: جاء في المادة  -4
كما يستثى عمييا ىك استحالة العمـ  العامة،ـ "كىذه ىي القاعدة جيؿ القانكف عذران لمف يرتكب أم جر 

كلكنيا لـ يصؿ العمـ بيا ألحد اقاليـ الِسفاح بالقانكف الجزائي مثؿ صدكر مادة قانكنية جنائية تجـر 
 فينا يحقؽ لمفاعؿ أف يدفع بالجيؿ بالقانكف.الدكلة بسبب احتبللو اك بسبب كجكد ككارث طبيعية، 

مف قانكف العقكبات األردني بأف  (85)قكانيف األخرل: جاء في المادة لأك الجيؿ با الدفع بالغمط -5
العمـ بالقانكف مفترض في القانكف الجنائي كالقكانيف المكممة لو حيث ال يقبؿ مف أحد الدفع بأنو يجيؿ 

ة فتاة يعمـ أف ما قاـ رجؿ بمضاجع إذاأما الدفع بالقكانيف األخرل يتـ األخذ فيو فمثبلن  القكانيف،ىذه 
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أمو قد أرضعتيا عدد معيف مف الرضعات التي تجعمو محرمة عميو كىك يظف أف عدد الرضعات يجب 
، فينا يقـك الغمط كالجيؿ بقانكف األحكاؿ الشخصية، فبل يعد القصد الجرمي متكافران أكثرأف تككف 

 الشريعة االسبلمية. ـبسبب جيمو بأحكا
قرابة مفترض حتى يثبت عكس ذلؾ كيقع عبئ االثبات عمى الفاعؿ كبيذا يككف عمـ الجاني بدرجة ال

فاح، فكما بينا أف القانكف كضع لمعاقبة المجرميف عمى أفعاليـ المخالفة لمقانكف كلذلؾ ال لجريمة السِ 
 ذلؾ،يعقؿ أف تنتفي العقكبة بمجرد ادعاء المجـر بعدـ عممو بالنص المجـر لفعمو كيجب عميو اثبات 

الجرمي فقط أم أف  عمى القصدالعمـ بالكقائع كالقانكف ذات أىمية في الجرائـ التي تقـك كتككف أىمية 
 التي تقـك عمى القصد الجرمي.الِسفاح كاف غير مقصكد ال يعاقب عميو مثؿ جريمة  إذاالفعؿ 

 

 اإلرادة المطمب الثاني:
 كاإلرادة،ـ عمى عنصريف ىما العمـ فالقصد الجرمي يقك  الجرمي،اإلرادة ىي العنصر الثاني في القصد 

كاإلرادة عبارة عف نشاط نفسي يتجو إلى تحقيؽ طريؽ كسيمة معينة، كتعد اإلرادة المحرؾ لمسمكؾ 
 1المادم، كىي تحدث في العالـ الخارجي األثار التي يشبع بيا اإلنساف رغباتو.

دراؾ كعمـ اكاإلرادة األثمة ىي عبارة عف نش مفترض بالغرض المستيدؼ ط نفسي يصدر عف كعي كا 
 2كبالكسيمة التي يستخدميا الجاني مف أجؿ الكصكؿ إلى ىدفو.

مف قانكف العقكبات األردني كقد أتت تحت مصطمح النية  (63) رقـ كجاء تحديد اإلرادة في المادة
 كعرفيا بأنيا إرادة ارتكاب الجريمة كما عرفيا القانكف.

كجكد شرطيف كتكافر الرضا المتبادؿ بيف الطرفيف كتجاكز ح الِسفاكيستمـز تكافر اإلرادة في جريمة 
كسيتـ تكضيح  ، كليذا يجب تكافر الشرطيف معان حتى يتـ األخذ باإلرادةالمرأة الثامنة عشر مف عمرىا

 : كاالتيىذيف الشرطيف في الفرعيف القادميف 
 

 الرضا المتبادل: الفرع الول
  ،لمزنا كاالغتصاب مختمؼ النصكص القانكنية الناظمةىذا الشرط ايضا مستخمص مف التنسيؽ بيف 

اليو شرط القرابة أك العبلقة المحددة في نص  ضيؼامكاقعة إذ ىذه الكاقعة ال تعدك اكثر مف ككنيا 

                                                            
 ( .303 – 302. نجـ، محمد صبحي، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ، مرجع سابؽ، ص ) 1
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 ،2مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني (258)أك المادة  1األردني مف قانكف العقكبات (285)المادة 
مف قانكف  فاح، فنص المادة ، كتبعا لذلؾ السِ المكاقعةلقياـ جريمة  أف تكفر شرط الرضا ضركرمك 

مف ذات  (285)المنظـ لجريمة الزنا ىك نص احتياطي بالنسبة لنص المادة  (282)العقكبات األردني 
النو يتضمف  (282)كبعبارة اخرل فإف نص المادة ىك نص خاص بالنسبة لنص المادة  ،القانكف

 3و عنصر أخر ىك عنصر القرابة اك العبلقة التي نص عمييا القانكف. جميع عناصره كيضيؼ الي
  :تطبيقات عمى عنصر الرضا 
مف مشركع قانكف العقكبات  (48)جاء النص عمى االكراه في المادة  فاح:اإلكراه عمى جريمة السِ  -1

مف أقدـ عمى " ال عقاب عمى  كالتي جاء فييا  5مف قانكف العقكبات األردني (88)المادة ك  4الفمسطيني
ارتكاب جـر مكرىان تحت طائمة التيديد ككاف يتكقع حيف ارتكابو ذلؾ الجـر ضمف دائرة المعقكؿ المكت 
العاجؿ، أك أم ضرر بميغ يؤدم إلى تشكيو أك تعطيؿ أم عضك مف أعضائو بصكرة مستديمة فيما لك 

اـ شخص بإشيار السبلح امتنع عف ارتكاب الجـر المكره عمى اقترافو......"، فمثاؿ عمى ذلؾ قي
بمكاجية أخ لمقياـ بالزنا مع شقيقتو ، فينا يككف قد انتفى الرضا لدل أطراؼ السبلح فنككف أماـ إحدل 

في القانكف المصرم الذم نص عمى عدـ رضا الِسفاح ، كذلؾ يطبؽ عمى جريمة أسباب مكانع العقاب
 لقانكف المصرم تحت فعؿ االغتصاب.المجني عمييا فيتغير كصؼ الفعؿ مف القانكف األردني إلى ا

عمى أف كؿ  6مف قانكف العقكبات األردني (92)فاح: نصت المادة جنكف الفاعؿ لجريمة السِ  -2
أسباب مكانع  إحدلشخص قاـ بارتكاب جريمة كاف عاجزان عف االدراؾ حيف ارتكابيا يقـك اتجاىو 

نحراؼ نشاطو، كمثاؿ ذلؾ قياـ قياـ المسؤكلية، كالجنكف ىك عبارة عف خمؿ يصيب العقؿ فيؤدم إلى ا
 أب بالزنا مع ابنتو مع كجكد خمؿ عقمي لدل األب، فينا يعفى األب مف العقاب عمى عكس ابنتو.

 7مف قانكف العقكبات األردني (93)بحالة سكر: نصت المادة الِسفاح كجكد أحد أطراؼ جريمة  -3
ده الشعكر كاالختيار فبل يعاقب عمى أف أم شخص تناكؿ أم عقاقير رغمان عنو أك مف دكف عممو تفق

                                                            
 . 1960( لعاـ 16ت األردني رقـ ). قانكف العقكبا 1
 القراءة االكلى . – 2003. مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لعاـ  2
 .265.  السعيد، كامؿ، الجرائـ الكاقعة عمى األخبلؽ كاآلداب العامة كاأل سرة، مرجع سابؽ،  3
فعؿ اإلجرامي، إما لجنكف أك عاىة في . "ال يسأؿ جزائيان مف كاف فاقد الشعكر أك االختيار في عممو كقت ارتكاب ال 4

ما لغيبكبة ناشئة عف مكاد مسكرة أك عقاقير مخدرة أيان كاف نكعيا إذا أخذىا  ما لكقكعو تحت إكراه مف الغير، كا  العقؿ، كا 
 دكف رضاه، أك عمى غير عمـ  منو بيا."

 .  1960( لعاـ 16. قانكف العقكبات األردني رقـ ) 5
 . 1960( لعاـ 16دني رقـ ). قانكف العقكبات األر  6
 . 1960( لعاـ 16. قانكف العقكبات األردني رقـ ) 7
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كىك تحت حالة التخدير الناجمة عف حبة الدكاء المخدر كمثاؿ ذلؾ قياـ اإلبف بالزنا مع أمو  فعمو،
 .االبفالتي كضعتيا لو أمو في كأس الشام، فينا يقـك إحدل مكانع العقاب اتجاه 

 تجاكز الفاعميف لسف الثامنة عشر الفرع الثاني:
النص عمى كجكب تجاكز األنثى  1مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني (258)ة جاء في الماد

الثامنة عشر مف العمر لقياـ جريمة السفاح ضدىا، كيؤخذ عمى المشرع الفمسطيني أنو اشترط تجاكز 
، كلكف يمكف تجاكز يشترطو عمى الذكر الذم ارتكب جريمة السفاح ـاألنثى فقط كل عمىالثامنة عشر 

 بالرجكع لمقكاعد العامة في المسؤكلية الجزائية .رة ىذه الثغ
شرط تجاكز  2مف قانكف العقكبات األردني (285)لـ يتطمب في نص المادة  أـ المشرع األردني
سف الثامنة عشر، كلكنو شرط جكىرم كالـز مستخمص مف التنسيؽ بيف ىذا الِسفاح الفاعميف لجريمة 

كلـ تكمؿ الثامنة  ةارادة األنثى التي أكممت الخامسة عشر  كالتي إعتبرت3 (295)النص كنص المادة 
 مف عمرىا إرادة ناقصة كتبيف ذلؾ في االختبلؼ بيف العقكبتيف ، فيككف مفيكما اف المشرع ةعشر 

 ـكقبكلي ـاعتد بارادتي فاعميفلمف قانكف العقكبات  (285)الجزائي األردني قد خصص نص المادة 
تماما مف ام  كاكخم ـالثامنة عشرة مف عمرى كزكا تجا ألشخاص الإلؾ كال يككف ذ، باالتصاؿ الجنسي

كميا أك جزئيا، فيذاف الشرطاف إذف ىما الكاجب  ـاالعتداد بارادتي عمة نفسيو أكبدنية  تحكؿ دكف
 4فاح.أطراؼ جريمة السِ تكفرىما في 

ؤكلية الجزائية سحبلن لمماألقؿ مف الثامنة عشر مف عمره ملـ يتكافر ىذا الشرط ال يككف الفاعؿ  إذاف
 مف دكف إغفاؿ قانكف األحداث.

كىذا الشرط أم تجاكز الثامنة عشر مف العمر ليس مشترؾ بيف جميع القكانيف الكضعية فمف الممكف 
أف يككف أكبر مف ذلؾ مثؿ تجاكز الحادم كالعشريف مف العمر لقياـ العقكبة اتجاه الفاعؿ، كمف 

كص عمييا بشكؿ صريح في القكانيف الكضعية، لذلؾ يككف المؤكد أف ىذه القكاعد غير منص
استخبلصيا مف خبلؿ التفسير كالربط بيف المكاد القانكنية في النصكص الجنائية في كؿ دكلة عمى 

 .حدل

                                                            
كؿ مف كاقع أنثى بمغت مف العمر ثماني عشرة سنة أك اكثر مكاقعو غير مشركعة ككاف ذلؾ برضاىا، عكقب  -1. " 1

 .كؿ منيما بالحبس
ذا كاف الفاعؿ أحد أصكؿ األنثى أك مف المتكليف تربيتيا أك مبلح -2 ظتيا أك ممف ليـ سمطة فعمية عمييا، عكقب كا 

 بالسجف مدة ال تزيد عمى خمس سنكات."
 . 1960( لعاـ 16. قانكف العقكبات األردني رقـ ) 2
 . 1960( لعاـ 16. قانكف العقكبات األردني رقـ ) 3
 (.265 – 26. السعيد، كامؿ، الجرائـ الكاقعة عمى األخبلؽ كاالداب العامة كاأل سرة، مرجع سابؽ، ص ) 4
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الِسفاح يقـك عمى عمـ الجناة بأركاف جريمة الِسفاح كمف خبلؿ ذلؾ نرل أف الركف المعنكم لجريمة 
يذه األركاف، كتبنى اإلرادة عمى الرضا بيف طرفيف العبلقة لمقياـ بفعؿ الكطء كاتجاه اإلرادة لمقياـ ب

كفي حاؿ نقص إحدل ىذه  العمر،كالذم يستمـز أف يككف أطراؼ العبلقة تجاكزا الثامنة عشر مف 
 الشركط أك العناصر ينتفي القصد الجنائي لمفاعؿ فبل يككف محؿ عقاب عمى فعمو.

 
 الخالصة :

مف خبلؿ التعرؼ عمى النصكص التي جرمتيا الِسفاح د رأينا البنياف القانكني لجريمة في ىذا الفصؿ ق
في القكانيف الجزائية العربية كقد بينا كيفية تعامؿ كؿ قانكف جزائي مع ىذه الجريمة، كقد الحظنا أف 

نا ة بيف النصكص، إلى جانب ذلؾ قد رأينا أف القانكف المصرم لـ يجـر ز بىناؾ تفاكت في العقك 
المحاـر بؿ جـر االغتصاب كىذا خطأ مف المشرع المصرم الجزائي، كىناؾ قكانيف عربية كالسكرم 
كالجزائرم قد تميزكا في التعامؿ مع ىذه الجريمة حيث أحاطكا بيا مف أغمبية الجكانب القانكنية كذلؾ 

لنا أف الفضؿ في منعان مف افبلت أم شخص فاعؿ ليذه الجريمة مف العقكبة المقررة ليا، كقد تبيف 
ذلؾ يعكد لمشريعة االسبلمية التي أحسنت التعامؿ مع ىذه الجريمة كالتي أعطت أفضمية لمقكانيف التي 

 مف الشريعة االسبلمية.الِسفاح أخذت فكرة تجريـ 
 

الذم اشترطو المشرع األردني كىك الكطء الكامؿ، كنرل الِسفاح كمف ثـ حددنا الركف المادم لجريمة 
مف خبلؿ اعتباره ليا أنيا عممية زنا الِسفاح األردني قد أخطأ في التعامؿ مع جريمة  أف المشرع

لى جانب ذلؾ رأينا أف القانكف المصرم لـ يجـر فعؿ الكطء بيف المحاـر  أضيؼ ليا عنصر القرابة، كا 
قد قامكا  كاف بعدـ رضا أحد الطرفيف، عمى عكس القانكف الجزائرم كالشريعة االسبلمية المذاف إذاإال 

منعان مف استفادة الفاعؿ ليذه الجريمة مف التيرب كما في الِسفاح بشمؿ عدة أفعاؿ تدخؿ في جريمة 
 القانكف األردني كالمصرم.

 
كمف ثـ حددنا في القكانيف الكضعية التي ال تسمح في التكسع في ىذا المجاؿ كقد رأينا أف ىناؾ 

محاـر مف خبلؿ العكدة إلى الشريعة االسبلمية ألنيا قصكر في ذلؾ، كنفضؿ اعتماد المشرع لتعريؼ ال
 المكضكع.ىي أفضؿ مف تعاممت مع ىذا 

 
الذم بشترط اإلرادة كالعمـ لقياـ الرضا لدل الِسفاح كفي نياية الفصؿ قد بينا الركف المعنكم لجريمة 

ائية اتجاه الفاعميف، كثـ استعرضنا بعض الحاالت التي مف الممكف أف تمنع قياـ المسؤكلية الجز 
 الفاعميف لمجريمة مثؿ الجنكف أك مف لـ يكمؿ الثامنة عشر.
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بشكؿ كافي ككاضح مف دكف أم تعقيد، كقد رأينا الِسفاح كبيذا نككف قد كضحنا األركاف العامة لجريمة 
في ىذا الفصؿ قد أتى عف طريؽ تطبيؽ األحكاـ العامة لمجريمة كالعقكبة عمى جريمة أف التعامؿ 

كذلؾ لغاية اإلحاطة بالجريمة بشكؿ كامؿ مف الجانب القانكني، كىذا قبؿ االنتقاؿ إلى القسـ فاح، السِ 
 األخر لمجريمة كىك الجزء االجتماعي كذلؾ في الفصؿ القادـ.
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 الفصل الثاني
____________________________________________________________ 
 زنا المحارم ظاىرة 

 تمييد وتقسيم 
كم عميو الفعؿ اإلجرامي الجريمة في العمـ األجتماعي كالنفسي ىي عبارة عف الضرر الذم ينط     

مف تيديد لممجتمع في كيانو، أك ىي أفعاؿ كسمككيات مخالفة لمشعكر العاـ كلقكاعد الضبط 
رسمية كالعادات كالتقاليد، فالجريمة يمكف أف يتـ  غير االجتماعي، سكاء كانت رسمية كالقكانيف أك

عتقاد بأف فعبلن معينان يخؿ لـ تصؿ الجماعة إلى حد اال إذاتحديدىا مف خبلؿ نظرة المجتمع، ف
 1بمصمحة إجتماعية فإنيا ال تعد جريمة.

ىي عبارة عف  جتماعاالكما تـ تسميتيا في القانكف كزنا المحاـر في عمـ الِسفاح كليذا تعد جريمة 
مرض يمكف أف يشابو السرطاف في تقطيع أكصاؿ األسرة بشكؿ خاص كالمجتمع بشكؿ عاـ، فيذه 

ثر إنساني لمف يقـك فييا، فمف يقـك بالزنا مع أمو ىك شخص ليس لديو أم الجريمة ال تترؾ أم أ
حسابات داخؿ تفكيره مقارنة باإلنساف الكاعي، ككؿ المجرميف الذيف تككف بينيـ صفة المحاـر 
كيضاجعكا بعضيـ البعض ىـ عبارة عف بقايا بشرية، فمف المؤكد  أف أفكارىـ التي تتحكـ بأفعاليـ قد 

 فكرم ىدـ أم أساس منطقي داخميا. ضربيا فايركس
كجريمة زنا المحاـر في عمـ النفس يتـ دراستيا بشكؿ كبير مف أصحاب ىذا المجاؿ لتعمقيا في 

ما حصؿ العكس كما يحصؿ  إذاأشخاص تـ خمقيـ لحماية بعضيـ البعض مف ىكذا جرائـ، فكيؼ 
، كلذلؾ دراسة ىذه الجريمة بالنسبة ألصحا ىي عبارة  كاالجتماعب عمـ النفس في جريمة زنا المحاـر

عف مكضكعات شائكة كمتداخمة في بعضيا، فيي تتعمؽ باألسرة كالمجتمع كالفرد المجـر سكاء كاف 
الفكرية لمفاعؿ، كزنا المحاـر كما عرفو عمماء  كاالضطراباتأنثى أك ذكر باإلضافة لمشذكذ الجنسي 

الكلي عمى طفؿ تابع لو أك القياـ بالجماع مع تعدم جنسي غير قانكني يرتكبو " النفس ىك عبارة عف 
 ."قريب ال يباح ممارسة الجنس معو 

أما األسرة التي تحدث فييا مثؿ ىكذا حاالت يجب أف تككف محؿ دراسة، كذلؾ لمعرفة أسباب ىذه 
كإليقاؼ ىذه األفعاؿ ال بد مف مكاجيتيا بشكؿ صريح كمف دكف  منيا،الجريمة كأثارىا ككيفية الكقاية 

شمئزاز كالكقكؼ عمى أسباب حدكثيا داخؿ ىذه األسرة بالذات فما ىي المقكمات السمبية التي تتكاجد ا
 العائبلت.في مثؿ ىذا النكع مف 

                                                            
 .110، ص 1959. خميفة، أحمد محمد، النظرية العامة لمتجريـ، دار المعارؼ، القاىرة، عاـ  1
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كالجانب األخر في ىذه الجريمة ىي التربية الجنسية الخاطئة التي تنتج أشخاص لدييـ أمراض جنسية 
ىذا  ضمف الممكف أف نصنؼ جريمة زنا المحاـرمثؿ مرض الشذكذ الجنسي بكامؿ أنكاعو، كالذم مف 

 األمراض.النكع مف 
كلذلؾ قبؿ الدخكؿ إلى محتكيات ىذا الفصؿ ال بد لنا مف دراسة مفيـك األسرة كالتربية الجنسية بشكؿ 
مختصر كسريع، كذلؾ لتكضيح أف فعؿ زنا المحاـر ال يمكف أف يقـك فيو أم شخص لديو القدر 

 كلـ يخضع لتربية جنسية سميمة.ة التي تتكافر في الشخص العادم الكافي مف القكة العقمي
فاألسرة ىي الخمية األكلى في جسـ المجتمع كالنقطة األكلى التي يبدأ منيا التطكر كالكسط الطبيعي 
كاإلجتماعي الذم يترعرع فيو الفرد، كتعد  األسرة مف أىـ المؤسسات أك النظـ االجتماعية الفرعية 

شير الدراسات إلى أف اإلنساف بدأ حياتو االجتماعية باألسرة، ألنيا تشكؿ الخمية التي كأقدميا، حيث ت
تستطيع أف تمبي لو احتياجاتو البيكلكجية كاإلنسانية، كالتي تدكر حكليا جميع عناصر تككيف 

 شخصيتو، حيث تمثؿ األسرة ميد الشخصية. 
ي يستمر عف طريقيا بقاء المجتمع كثباتو كليذا فاألسرة تعد النكاة األكلى لممجتمع اإلنساني الت

لممجتمع بالعناصر الجديدة  دعمياكاستمرار حضارتو مف الماضي إلى الحاضر كالمستقبؿ، كيستمر 
 المجتمع،مف خبلؿ عممية اإلنجاب، كمساىمتيا في خمؽ التكافؽ في العبلقات االجتماعية داخؿ 

فكرة الضبط االجتماعي كأساليبو، كتعمؿ أيضان عمى كتعميـ أفرادىا فكرة العضكية كاالنتماء لممجتمع ك 
تكسيع مدارؾ أفرادىا كتغذم أفكارىـ كتمنحيـ معتقداتيـ كتدفعيـ لمعمؿ كالتعاكف مع اآلخريف مف 

 خبلؿ عممية التنشئة االجتماعية. 
نكاع مف كاألسرة تقسـ إلى عدة أنكاع كىي األسر الممتدة كالنككية كالبسيطة كالمركبة كالمعقدة كىذه األ

سمطة  اتسكدىأسرة تسكدىا سمطة األب كأسرة  شؤكنيا فيناؾجانب طريقة التككيف، أما مف ناحية إدارة 
 ـ كىناؾ أسرة فييا سمطة ازدكاجية.األ  

األسرة ىي التنشئة االجتماعية ىي العممية المستمرة التي تشكؿ الفرد منذ مكلده كتعده لمحياة  يفةأما كظ
كىي مف أىـ العمميات تأثيران عمى ، لتي سيتفاعؿ فييا مع اآلخريف في أسرتواالجتماعية المقبمة ا

األبناء في مختمؼ مراحميـ العمرية، لما ليا مف دكر أساسي في تشكيؿ شخصياتيـ كتكامميا، كىي 
تعد إحدل عمميات التعمـ التي عف طريقيا يكتسب األبناء العادات كالتقاليد كاالتجاىات كالقيـ السائدة 

  .بيئتيـ االجتماعية التي يعيشكف فييافي 
كىى تربية الفرد كتكجييو كاالشراؼ عمى سمككو كتمقينو لغة الجماعة التى ينتقى الييا كتعكيده عمى 
االخذ بعاداتيـ كتقاليدىـ كنظـ حياتيـ كاالستجابة لممؤثرات الخاصة بيـ كالرضا بأحكاميـ كالسير 
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ىداؼ التى يؤمنكف بيا بحيث يصبح جزء منيا كغير طار الذل يرضكنو لمكصكؿ إلى االاإلضمف 
  .1 بعيد عنيـ كيفكر مثميـ كيشعر بشعكرىـ كيحس بما يحسكف بو كيصبح كاحدان منيـ

أما التربية الجنسية ىي التي تبدأ منذ الطفكلة كيمكف تعريفيا بأنيا ىي ذلؾ النكع مف التربية التي تمد 
صالحة كاإلتجاىات الصالحة كالسميمة إزاء المسائؿ الجنسية بقدر الفرد بالمعمكمات العممية كالخيرات ال

 ما يسمح لو بو النمك الحسي كالعقمي كاإلنفعالي .
 كأىداؼ التربية الجنسية ىي: 

العناية بالفرد كرعايتو كي يتفيـ طبيعتو الجنسية، كنمكه الجنسي، كذلؾ عف طريؽ تزكيده  -1
 بالمعمكمات العممية الصحيحة. 

 اقؼ كاالتجاىات الجنسية االيجابية لدل الجنسيف منعان لمشذكذ الجنسي.تنمية المك  -2
تنمية قدرات الفرد عمى ضبط دكافعو الجنسية، لتبلفي كقكعو في اخطاء اجتماعية كخمقية أك   -3

 أضرار جسمائية صحية. 
 أعداد الفرد كمساعدتو في بناء حياة زكجية سعيدة في المستقبؿ.  -4
 2، اجتماعية كخمقية بيف االفراد.ةت انسانيالتربية مف أجؿ بناء عبلقا -5
 

كفي حاؿ كاف ىناؾ أم تقصير في إعطاء ىذه التربية حقيا سنككف أماـ أمراض جنسية تؤدم إلى 
،اختبلالت في األسرة كالمجتمع كمف بيف ىذه األمراض مكضكع دراستنا كىك جريمة زنا  كفي  المحاـر

ية النفسية كاالجتماعية لما ليا مف تأثير عمى ىذه ىذا الفصؿ سيتـ دراسة ىذه الجريمة مف الناح
 القانكني،كما كاف في الركف الِسفاح الجكانب كسيتـ التعريؼ عنيا بمصطمح زنا المحاـر كليس جريمة 

فقبؿ كؿ شيء ىذه الجريمة ناجمة عف مشاكؿ نفسية لدل أطراؼ ىذه الجريمة كال يمكف تصكر غير 
 ذلؾ.

 
ا الفصؿ مقسمة إلى مبحثيف، ففي المبحث األكؿ سيتـ دراسة أسباب كأثار كلذلؾ ستككف دراستنا في ىذ

لتقميؿ  مكاجيتياىذه الجريمة، أما في المبحث الثاني سيتـ دراسة أنماط جريمة زنا المحاـر ككيفية 
 حدكث ىذه الجريمة.

 
 
 

                                                            

 1 .https://ar.wikipedia.org/wiki21:00، الساعة  15/8/2018، تاريخ المعاينة  /تنشئة_اجتماعية. 
 2 .book-download-https://www.dar4arab.com/pdf-عميعمي-الحاج-عمي-محمد-الجنسية-التربية  ،

 . 13، ص 1992محمد الحاج، التربية الجنسية، نسخة الكتركنية، مكتبة ابف خمدكف، عاـ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/تنشئة_اجتماعية
https://www.dar4arab.com/pdf-download-book-التربية-الجنسية-محمد-علي-الحاج-عليعلي
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 المبحث الول

 أسباب وأثار زنا المحارم

    
مف فراغ أك مف العدـ، فجميع الجرائـ ليا أىداؼ محددة سكاء مادية إف الجرائـ بشكؿ عاـ ال تحدث   

أك معنكية، فيناؾ جرائـ تككف مادية كالسرقة كااليذاء كىناؾ بالمقابؿ جرائـ ذات أىداؼ معنكية مثؿ 
 الزنا الذم يككف اليدؼ منو ارضاء الرغبة الجنسية.

ىداؼ اعتيادية كما في الجرائـ األخرل بؿ كفي خضـ دراستنا نككف أماـ جريمة ال يمكف أف يككف ليا أ
أىدافيا ال بد أف تككف شاذة بالنسبة ألغمبية البشر إال لمف يقـك بيا كالذم مف المرجح أف يككف لديو 

 مشاكؿ جنسية كعقمية.
كىذه المشاكؿ ىي األسباب التي تؤدم لمثؿ ىكذا جرائـ شاذة، فتككف ىذه الجرائـ الغير اعتيادية قد 

دة أسباب تراكمت كتجمعت في شخصيف أدل بيما الحاؿ في نياية المطاؼ لمممارسة زنا بنيت عمى ع
.  المحاـر

كبعد معرفة األسباب التي أدت لجريمة زنا المحاـر سيتكلد لدينا نتائج ليذه الجريمة كالتي يمكف 
سيكاجيا كما ىي األثار التي الِسفاح تسميتيا بأثار الجريمة أم ما الذم سيحصؿ بعد حدكث جريمة 

 الفاعؿ بشكؿ خاص كاألسرة كالمجتمع بشكؿ عاـ جراء ىذه الجريمة.
كسيتـ دراسة ذلؾ في ىذا المبحث الذم سيقسـ إلى أسباب كعكامؿ ىذه الجريمة كذلؾ في المطمب 

 فاح.األكؿ، أما في المطمب الثاني سيتـ تحديد النتائج كاألثار المتكقعة التي ستنجـ عف جريمة السِ 
 

 العوامل المؤدية لزنا المحارم ول:المطمب ال 
جميع المشاكؿ التي تكاجو اإلنساف تعكد ألسباب معينة أك محددة جعمت ىذه الجريمة قريبة الكقكع كلف 

فاح، كىذا يككف مكضكع دراستنا شاذ عف ىذه القاعدة، كلذلؾ ال بد مف كجكد أسباب أدت لجريمة السِ 
إلى أسباب داخمية خاصة بالفرد كالمجتمع كذلؾ بالفرع  ما سنتحدث عنو في ىذا المطمب كالذم سيقسـ

 األكؿ، أما في الفرع الذم يميو سيتـ الحديث عف أسباب متعمقة بالمجتمع ككؿ.
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 عوامل ذاتية الفرع الول:
  -:  النفسيةالعكامؿ - أ

رل يربط العديد مف النظريات النفسية بيف بعض الخصائص النفسية كبيف ارتكاب الجرائـ الجنسية كت
بعض النظريات النفسية أف السمكؾ الجنسي المنحرؼ يتشكؿ نتيجة عكامؿ ترجع لمخصائص النفسية 
لمفرد نفسو كالتي ترتبط أساسان بسمات الشخصية تنشأ مف خبلؿ اختبلطو في المجتمع، كىناؾ الكثير 

،مف العكامؿ النفسية التي مف الممكف أف تؤدم إلى زنا   كىذه بعض منيا:  المحاـر
: يرجع عمماء النفس أسباب ارتكاب األنماط السمككية المنحرفة إلى عدـ النضج  كؼ العاطفيالخ -1

، كمثاؿ ذلؾ أف يككف شخص قد عاش مع أمو حياة 1العاطفي كالخكؼ كالشعكر بعدـ األمف العاطفي
يتـ جميمة ككاف متعمقأ بيا لدرجة كبيرة، مما أدل ذلؾ إلى عدـ اختبلطو بأم انثى أخرل أك لـ يعد ي

بأف يتعرؼ عمى أم أنثى أخرل كذلؾ بسبب كجكد أنثى قد أعطتو كؿ شيء يريده، فينا نككف أماـ 
بداية تبمكرة عامؿ الخكؼ العاطفي، كاألف سيرل ىذا الشخص أف ىناؾ عبلقة جنسية تقـك بيف األنثى 

ال يستطيع القياـ كالذكر لـ يمارسيا بنفسو مع أمو، فيقـك لديو حب االستطبلع عمى ىذه العبلقة، فيك 
بيا مع أم أنثى أخرل كذلؾ بسبب الخكؼ كعدـ الرغبة باالختبلط مع أم أنثى سكل أمو، مما تؤدم 

 غالبان في النياية إلى اغتصاب اإلبف ألمو أك ممارسة الزنا فيما بينيـ.
ؿ : تمعب القكة العقمية دكرا ميمان في العامؿ النفسي لدل الشخص، فكمما كاف العق ضعؼ العقؿ -2

ناضج كمكتمؿ تقؿ األمراض النفسية لدل الشخص كذلؾ بسبب تمييزه ما بيف التصرؼ الصحيح 
،  ففي بحث أجراه العالـ "كرنت" لفت فيو األنظار إلى أف المجرميف الذيف أدينكا الرتكابيـ كالخاطئ

، كانكا ف أك جزئي  الغالب مف المصابيف بعيكب عقمية سكاء كانت بشكؿ كامؿ يجريمة الزنا بالمحاـر
مثؿ السفو أك الغفمة أك الجنكف بشقيو، كىذا الضعؼ مف الممكف أف يككف في مرحمة متقدمة مف عمر 
اإلنساف كذلؾ بسبب العادات السيئة  مثؿ إدماف الخمر كالمخدرات، أك التعكد عمى مضاجعة الفتيات 

         2.لديو اكتماؿ عقمي كىك شاب، كميما اختمفت األسباب فمف المؤكد أف مف يضاجع أمو أك أختو ليس
: كجكد االندفاعية كاستخداـ القكة البدنية دليؿ عمى أف الشخص لديو عامؿ نفسي  االندفاعية -3

الرجاؿ مرتفعي استخداـ القكة ك مرتبط بارتكاب الجرائـ بشكؿ عاـ كالجرائـ الجنسية الشاذة بشكؿ خاص، 
فاعية في التعبير عف سمككياتيـ الجنسية تجاه في االعتداءات الجنسية يككنكف في الغالب أكثر اند

 3المرأة.

                                                            
 .8، ص 1994. عبد المنعـ، تكفيؽ، سيككلكجية االغتصاب، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، عاـ  1
، مرجع سابؽ ص  2  .244.  المجدكب، احمد، زنا المحاـر
 .9. عبد المنعـ، تكفيؽ، مرجع سابؽ، ص  3
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« البغض األكديبى الشديد » كىناؾ عامؿ نفسي أخر مف الممكف أف يؤدم إلى زنا المحاـر كىك  -4
األسطكرة اإلغريقية( فيمكف أيضا أف يسبب ىذا  ي)نسبة إلى أكديب الذل أحب أمو كقتؿ أباه ف

، فمف الممكف أف يكره الشخص أباه ألنو ينافسو في الحصكؿ عمى أمو  المرض النفسي إلى زنا المحاـر
 ينساء اسرتو، كأخكاتو كيحاكؿ جاىدا كف يف مككذلؾ الرجؿ الذل يركز اىتمامو الشديد كحبو القك 

إصرار منع زكاج أل أخت مف أخكاتو بمف يتقدـ لخطبتيا مف الرجاؿ أك يحكؿ بيف أمو كأل رجؿ 
بالدافع إلى ذلؾ التصرؼ كالذل  كعيعيا إنما يفعؿ ذلؾ عف غير إقامة عبلقة جنسية م ييرغب ف

 يعمى إحدل أخكات ييعبر عف مكنكف نفسو، فكأنو يخاطبيا قائبل: مادمت ال أستطيع أف أحصؿ لنفس
بسبب تحريـ العبلقة الجنسية معيف فإننى لف أدع شخصا آخر يستكلى عمى كاحدة منيف ليستمتع بيا 

 1جنسيا.
كيعني الشذكذ الجنسي ىك كؿ ممارسة جنسية غير طبيعية، كالشذكذ لديو  : الشذكذ الجنسي -5

ف الشخص الذم يككف  الكثير مف األشكاؿ مثؿ المكاط أك السادية كالمازكخية أك التحكلية الجنسية، كا 
لديو إحدل ىذه األشكاؿ مف الشذكذ يككف معرض بشكؿ أكبر لزنا المحاـر كالذم يعتبر نكع مف 

كيرجع ذلؾ أف الشاذ جنسي ال يرل أف ىناؾ أم ممارسة جنسية خاطئة، فيميؿ إلى الشذكذ الجنسي، 
.  تجربة كؿ العبلقات الممكنة حتى كصكؿ الحاؿ إلى الزنا بالمحاـر

كبالنياية نرل أف الجانب النفسي لمرتكب زنا المحاـر يتككف مف اضطراب كصراع كأزمات داخمية 
رد أشد تأثران باإلثارة الجنسية، كيرجع ذلؾ لكجكد حاجات تككف مكتسبة مف طفكلتو مف خبلؿ جعؿ الف

ف اضطره األمر مضاجعة  انفسية غير مشبعة، فأراد ىذ الشخص تشبيعيا بأم طريقة كانت حتى كا 
 محارمو.

  -:  األسريةالعكامؿ  - ب
اء ىناؾ إجماع بيف عمماء الجريمة عمى أف األسرة تكجو الطفؿ منذ أعكامو األكلى إلى كجية معينة سك 

نحك الخركج عمى قيـ المجتمع أك نحك االلتزاـ بيذه القيـ بحيث يككف سمككو مطابقا ليا، كعادة يككف 
مقدمة األمكر التى يتعمـ الطفؿ أنيا مما ال يجكز إتيانو أك  يتحريـ العبلقات الجنسية بيف المحاـر ف

  منو.االقتراب 
ألفكار بعيدة بدرجة كاضحة مف ىذا  كمع ذلؾ فإف بعض األسر قد تخضع العبلقات بيف أعضائيا

أك تتسـ تصرفات بعض أفرادىا بعدـ الحرص عمى  -المبدأ، أل تحريـ العبلقات الجنسية بيف األقارب 
االلتزاـ بيذا المبدأ حيث تبدك األخبلؽ الجنسية التى يككف عمييا أفرادىا ضعيفة كغير مطابقة لؤلخبلؽ 

زداد الفجكة اتساعا بيف ىذيف النمطيف مف األخبلؽ الجنسية المجتمع، كت يالجنسية العامة السائدة ف
المخدرات أك احتراؼ الجريمة  ينتيجة خضكع بعض أفراد األسرة لعادات سيئة كإدماف الخمر كتعاط

                                                            
، مرجع سابؽ، ص  1  . 246. المجدكب، احمد، زنا المحاـر
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المجتمع مدعاة  فيكاتخاذىا كسيمة لمتكسب مما يككف التمسؾ معو باألخبلؽ كالقيـ الجنسية السائدة 
 لمسخرية. 

 اجد زنا المحاـر بسبب األسرة لعدة عكامؿ، أىميا: كلذلؾ يرجع تك 
أف زنا المحاـر يتجو إلى الحدكث بدرجة أكثر  إحدل دراساتو في: يقكؿ "كينبرج "  التفكؾ األسرم -1

األسر التى تتميز مشاعرىا بالنمك الداخمى الحدكث حيث يجد أعضاؤىا أنو مف  يتكرارا سكاء ف
األسر التى  يطيبة خارج مف دائرة األسرة أك بالعكس فالصعب عمييـ تحقيؽ عبلقات اجتماعية 

حالة استيعاب أك امتصاص لممشاعر  ييسكدىا نظاـ غير ثابت حيث ال يجد أعضاؤىا أنفسيـ أبدا ف
 1الجماعية أك األنشطة الجنسية داخؿ األسرة.

كذلؾ لعدة ـ ىي إحدل أكبر األسباب التي تؤدم إلى زنا المحاـر األ  : مف المرجح أف تككف  األـ -2
أسباب راجعة لتصرفاتيا كعبلقتيا مع أسرتيا، كتككف ىذه التصرفات إما بشكؿ مباشر أك غير مباشر، 
فالتصرفات المباشرة مثؿ ارتداء مبلبس كاشفة أك خميعة أماـ محارميا حيث يتجو بعض مف النساء 

اؼ النفكس التعدم إلى المبس المثير لمشيكة أك الشفاؼ الذم يصؼ عكرتيا أك لبس مما يسمح بضع
عمييا سكاء بالنظر أك حتى التحرش بالممس، أك أف تقـك بمداعبة زكجيا أماـ األطفاؿ كالتحدث عف 
الجنس بشكؿ عمني، باإلضافة إلى ذلؾ القياـ بتقبيؿ اإلبف بشكؿ مبالغ فيو مما يثير الرغبة الجنسية 

عة الكافية لزكجيا فيمجأ إلى ابنتو أك أف ـ المتلديو، أما التصرفات غير المباشرة مثؿ أف ال تعطي األ  
 .عكرتاىــ بإلباس األطفاؿ الذككر كاإلناث مبلبس تكشؼ تقـك األ  

األب:  إف األب في أغمب المجتمعات يككف ىك صاحب الكممة األعمى في األسرة كىك مف  -3
األب  قميدا يبدأ تغاب النظاـ انتشر الفساد األخبلقي، كمف ىنإذايفترض أف ينظـ العائمة برفقة األـ، ف

ـ العائمي، أم عندما يرل أم اختبلؿ في أحد افراد األسرة عميو أف يقكمو، كما يطبؽ عمى األ   هفي دكر 
، فالتصرفات المباشرة تككف مف  يطبؽ عمى األب مف حيث التأثير المباشر عمى الكقكع في زنا المحاـر

كاء مف خبلؿ الكبلـ أك الفعؿ كالذم يقع خبلؿ المداعبة المنافية لمحياء بشكؿ عمني داخؿ األسرة س
عمى الزكجة أك أكالده، باإلضافة إلى إىماؿ دكره في األسرة مما ينتج عنو التصرفات غير المباشرة 

ىذه التصرفات ىي إعطاء أفراد األسرة حرية شخصية مبالغة فييا ك التي ينتج عنو الزنا بيف المحاـر 
مبنات أف يمبسف مبلبس مخمة في األداب سكاء في المنزؿ أك تؤدم إلى الفساد األخبلقي ، كالسماح ل

أخبلقي ثـ فساد جنسي ثـ تصرفات جنسية شاذة ثـ  دخارجو، كىذه التصرفات غالبأ ستكصمنا إلى فسا
.  إلى زنا المحاـر

 ـكاف األب كاأل   إذااألبناء كالبنات: غالبان تككف أخبلؽ العائمة كفقان لنظاـ التربية المكجكد فييا، ف -4
مف النكع المنظـ أخبلقيان كعمميان ينتج عنيـ عائمة ذات قيمة أخبلقية، كحيث أف لكؿ قاعدة شكاذ مف 

                                                            
 .208سابؽ، صمرجع  ،المجدكب، احمد، زنا المحاـر.  1
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الممكف أف ينتج عف العائبلت المنظمة أبناء ال أخبلقييف، كمف الممكف أف يككف األبناء كالبنات ىـ 
البنت تعمـ أف أبييا  ما تعمدكا إغراء الكالديف بشكؿ مقصكد كمثاؿ ذلؾ أف إذاأسباب الجنس الشاذ 

تداء ىذه المبلبس كاالستعراض بيا أماـ ر يحب نكع معيف مف المبلبس عمى أميا فتقـك ىذه البنت با
ما أف يتماشى مع ما  أبييا فيككف األب أماـ حالتيف إما أف يعيد إبنتو إلى الطريؽ األخبلقي الصحيح كا 

 اتجاه أمو. االبفت يطبؽ عمى تريده، فيصؿ الحاؿ إلى زنا المحاـر كما يطبؽ عمى البن
مبلت األسرية التي بعضيا سيؤدم إلى إختبلؿ اطرؽ تعامؿ األسرة: ىناؾ بعض األنكاع مف المع -5

فمثبلن ىناؾ األسرة التي تنبذ أبناءىا دائمان كتشعرىـ أنيـ غير مرغكب فييـ مما  أفرادىا،داخؿ شخصية 
ط األسرم مثؿ الشذكذ الجنسي الذم يعطييـ يجبرىـ عمى المجكء إلى طرؽ أخرل لميرب مف ىذا الضغ

، كىناؾ نكع أخر مف األسر كىي األسرة التي تفرط في تدليؿ األبناء ماألسر و المتعة عمى عكس كاقع
مما تجعميـ يفعمكف ما يريدكف دكف أم حساب لعقاب كبذلؾ مف الممكف أف تصؿ بيـ الحالة لتجربة 

 بعكاقب.الزنا مع اخكتيـ دكف أم تفكير 
 
 كي:  مكف إضافة بعض األسباب األسرية المسببة لزنا المحاـر

I. .التياكف في تربية الفتيات 
II. .عدـ التربية الجنسية لؤلبناء في الصغر 
III. .تكاجد الثقافة الذككرية في األسرة 

كبالنياية نرل أف األسرة ىي المؤسسة االجتماعية كالتعميمية األكلى لؤلبناء، فاألبناء يميزكف بيف 
أسرىـ،  ا ةحة كالسيئة كفقان لما تـ تعميميـ إياه داخؿ األسرة، كبمعنى أخر إف األبناء مر األفعاؿ الصحي

 فما ىك ممنكع في أسرىـ يككف غير مرغكب في داخمو ألنو يعمـ أنو مف الخطأ القياـ بيذا الفعؿ .
 

 : عوامل عامةالفرع الثاني
  االقتصادية:العكامؿ - أ

كؿ الكثيرة كالخطيرة التي تؤثر عمى بنية األسرة كاستقرارىا لذلؾ تعتبر المشاكؿ األقتصادية مف المشا
نجدىا متنكعة كمختمفة سكاء مف حيث درجة تأثيرىا أك سرعتيا، كتأتي أىمية العامؿ االقتصادم مف 
حيث اشباع الحاجات األساسية لدل الفرد كالمسكف كتأخر الزكاج بسبب العامؿ االقتصادم كالبطالة، 

الدخؿ غير الكافي يعرقؿ عممية اشباع الحاجات، كاألف سنأتي  إفيمكف القكؿ كفي ىذا اإلطار 
.  لمحديث عف بعض العكامؿ االقتصادية التي تؤدم إلى زنا المحاـر

: يعتبر مشكؿ السكف مف المشاكؿ الناتجة عف النمك الديمكغرافي المتزايد كالذم ال  أزمة السكف -1
كلذلؾ إف عدـ تكفر المسكف  الزيادة،كنية جديدة تبلئـ ىذه يقابؿ اقتصاديان أك اجتماعيان بمشاريع س
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المبلئـ لؤلسرة كعدـ كفاية مرافقو كضيؽ المسكف ككثرة األفراد تؤدم إلى كجكد مشاكؿ جنسية داخؿ 
 األسرة.

كتؤدم أزمة السكف إلى إحتشاد عدد مف األفراد داخؿ الغرفة فتنعدـ الخصكصية بؿ إف كثيرأ مف 
مشتركة بيف عدد كبير مف أفراد ىذه األسر، مما يضعؼ الشعكر بالحياء بيف ىذه  دكرات المياه تككف

األفراد نتيجة اعتيادىـ عمى رؤية بعضيـ في أكضاع تنطكم عمى اإلثارة الجنسية كىنا يبدأ تفشي 
نحراؼ الجنسي داخؿ األسرة، كمف ىذا االزدحاـ في المسكف يبدأ الفساد األخبلقي بيف الفساد كاال

كاألخكات مما يؤدم إلى تحريؾ المشاعر الجنسية كيدفعيـ إلى إقامة اتصاالت جنسية فيما  األخكة
 1بينيـ.

مف البطالة  يحد ذاتو، فاإلنساف الذل يعان ي: كالبطالة تعنى الفراغ الذل ىك مفسدة ف البطالػة -2
كسط أخكاتو، البيت  يكقتو ف ينادرا ما يجد شيئا مفيدا يشغؿ نفسو بو، كلذلؾ فإنو غالبا ما يقض

الجنس يأخذ طريقو إلى ي كحيث تنعدـ الخصكصية كتتصرؼ البنات عمى سجيتيف، فإف التفكير ف
بقصد الكصكؿ إلى ىدفو األخير كىك ممارسة الجنس معيف  التحرش بيف جنسيان  يعقمو، كعندئذ يبدأ ف

 أك مع إحداىف.
ذاك   أك المخدرات كضعؼ الكازع الدينى ـ كتعاطى الخمر أضفنا إلى ذلؾ عكامؿ أخرل مثؿ غياب األ   ا 

 2يحدث.  كالمثيرات الجنسية مف تمفزيكف كانترنت كغيرىما فإف زنا المحاـر غالبا ما
: الفقر ىك عدـ القدرة عمى إشباع الحاجات األساسية كالبيكلكجية التي تشكؿ حاجات يجب  الفقر -3

ؼ لتحقيؽ الحاجات األساسية إشباعيا، كما أنو تمؾ الحالة التي يككف فييا دخؿ األسرة غير كا
كالضركرية لممحافظة عمى كيانيا المادم كالنفسي كاالجتماعي، فالفقر لو تأثير كبير عمى العبلقات 

كاف الدخؿ غير كافي فإف ذلؾ ينعكس عمى المستكل االقتصادم كالتعميمي  إذااألسرية بحيث 
بسبب عدـ القدرة عمى العبلج إلى جانب كاالجتماعي )المكانة االجتماعية( لؤلسرة، كقد تكثر األمراض 

 3سكء كعدـ تكازف الكجبات الغذائية.
كلذلؾ يعتبر الفقر كاحدان مف العكامؿ التي تساىـ في تككيف األنحراؼ الجنسي داخؿ األسرة كالذم ينتج 

، كبيذا يككف الفقر  األسباب االقتصادية الغير مباشرة في ظاىرة زنا  إحدلعنو ظاىرة زنا المحاـر
.ا  لمحاـر

                                                            
، 1998. عكاشة، محمد فتحي كأخركف، دراسات في األسرة كالمجتمع كالبيئة، دار المعرفة الجامعية، مصر، عاـ  1

 (.165 – 162ص )
، مرجع سابؽ، ص  2  .244. المجدكب، أحمد، زنا المحاـر
 .165. عكاشة، محمد فتحي كآخركف، مرجع سابؽ، ص  3
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 الجنسية،: تأخر الشخص في الزكاج يؤدم إلى كجكد نقص في إشباع غريزتو  تأخر سف الزكاج -4
فيذا الشخص ال يستطيع أف يشبع رغباتو الجنسية عف طريؽ الزكاج لعدـ قدرتو عمى ذلؾ، فيمجأ في 

 ىذه الحالة إلى إشباع نفسو عف طريؽ ممارسة الجنس مع إحدل محارمو. 
نكع مينة الكالديف في األخبلؽ المكجكدة في األسرة، حيث كمما كانت المينة ذات : يرتبط  المينة -5

نظرة اجتماعية مرمكقة أك محترمة ينعكس ذلؾ إيجابيان عمى األبناء كالبنات مما يعطييـ الثقة بالنفس 
فينعكس ذلؾ عمى احتراـ  ليمي،ـ راقصة في مميى كالعكس صحيح، كمثاؿ ذلؾ أف يككف عمؿ األ  

ألمو كلنفسو، فما ىك مكقفو عند رؤية أمو في أكضاع مخمة باألداب سكل أنو سيصبح يرل  اإلبف
 لباس أمو العارم لباس اعتيادم، كذلؾ سيثير شيكتو اتجاه أمو أك أختو التي ستحاكؿ تقميد لباس أميا. 

  المسببة لزنا المحاـر االقتصاديةكيمكف إضافة بعض األسباب : 
I.  االقتصادية .انشغاؿ األسرة باعبائيا 
II. . المغاالة في الميكر كجياز العركسيف 

 
 : العكامؿ الثقافية كاالجتماعية- ب
إف المجرميف غالبان ىـ ضحية ظركؼ إجتماعية أدت بيـ إلى الجريمة كسكء التكيؼ مع المجتمع،  

كقد زاد ىذا األثر خطكرة في العصر الحديث نتيجة التقدـ الحضارم كالصناعي مما أثر عمى كياف 
سرة كتماسكيا، فيقصد بالعكامؿ الثقافية كاالجتماعية تمؾ األسباب المتعمقة بالبيئة العامة في األ

 المجتمع.
ة اإلنساف إال قاـ بتنظيمو ككضع لو امنيج حياة، لذلؾ لـ يدع شيء في حي القرا ف:  الديف -1

ة بؿ عمى الضكابط التي تضمف لممجتمع سبلمتو كطمأنينتو، كىك ال يعتمد في ذلؾ عمى العقكب
 1الكقاية. 
عدـ كجكد رقابة  أفرادىا فكرةابتعدت األسرة عف الديف أك كاف إيمانيا ضعيؼ سيتكلد لدل  إذاكلذلؾ 

عمييـ مما يؤدم إلى الفساد األخبلقي، كتصبح مشغكلة في لذاتيا كشيكاتيا، فتككف محؿ لجميع 
، كلذلؾ كمما زاد اإليماف في قمب اإل نساف زاد الشعكر بأنو مراقب مف الخالؽ الجرائـ كمنيا زنا المحاـر

 عمى أم فعؿ يقـك فيو مما يتكلد عف ذلؾ االبتعاد عف المعاصي.
: يمعب المستكل التعميمي كالثقافي لمكالديف دكران ميمان في األسرة كذلؾ  المستكل التعميمي لمكالديف -2

 لؤلبناء.مف خبلؿ تحديد أساليب التربية كالتنشئة االجتماعية 

                                                            
، مرجع سابؽ، ص  1  .221. المجدكب، أحمد، زنا المحاـر
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المستكل التعميمي لمكالديف كبير في التعرؼ عمى طرؽ التربية السميمة كمتابعة األبناء اجتماعيان إف أثر 
كأخبلقيان، فكمما زادت الثقافة لدل الكالديف قمت نسبة تعرض ىذه األسرة لزنا المحاـر كذلؾ بسبب 

 التنشئة الصحيحة الراجعة لممستكل الثقافي المميز.
يرات االجتماعية في الكطف العربي إلى نمك التحضر كالركح : أدت التغ الحداثة الخاطئة -3

الحضرية، فدفعت فكرة الحداثة كالتحديث بعض الشباب العربي التمثؿ ببعض مشاىير الغرب كالسير 
ممثمة أجنبية بتقبيؿ أخييا  قياـ كمثاؿ ذلؾ عند العربي،عمى نيج حياتيـ مما يؤثر عمى تفكير الشباب 

سيؤدم ذلؾ إلى زرع فكرة العبلقات الجنسية بيف  رأييا،ف باب الحب حسب أماـ الكاميرات كذلؾ م
 األخكة مسمكحة في مجتمعاتنا.

: تمعب المدرسة دكران ىامان في التنشئة االجتماعية باعتبارىا البيئة الثانية لئلنساف كمكممة  المدرسة -4
 إذانشئة كالتربية كالتعميـ، كلذلؾ لما قامت بو األسرة، بؿ إف المدرسة تتحمؿ الجزء األكبر في عممية الت

ذالـ تقـ المدرسة بالكاجبات المفركضة عمييا، سينتج جيؿ ال يميز بيف الصكاب كالخطأ، ك  تكافرت  ا 
 معو عكامؿ أخرل تكقع أف يعـ الفساد األخبلقي في المجتمع.

إلى يمكف ذكر العكامؿ االجتماعية المؤدية لزنا المحاـر مف غير التعرض  االستعمار: ال -5
اإلستعمار أك االحتبلؿ كتأثير عمى األسرة، فاالحتبلؿ االسرائيمي في فمسطيف يؤدم إلى طمس أفكار 
الشباب كتبعثرىا، كازدياد الضغط عمى الشباب الفمسطيني قد يؤدم إلى ضرب أفكارىـ كأخبلقيـ، 

ارة في المجتمع فكرة الدع ؽكمثاؿ ذلؾ االسماح لمدعارة في المجتمع االسرائيمي كىذا يؤدم إلى خم
الفمسطيني كالذم يطمس األخبلؽ العامة في المجتمع كيساعد في زيادة الجرائـ الجنسية كالشذكذ 

 الجنسي.
 :  كيمكف إضافة بعض األسباب االجتماعية كالثقافية المسببة لزنا المحاـر

I. . عدـ التزاـ المجتمع بالقيـ الدينية 
II. مف قبؿ الفتيات كضع المكياج بشكؿ مبالغ فيو . 
III. . الخجؿ مف العادات كالتقاليد 

 
 العادات السيئة : - ت
نظاـ األسرة كبالتالى فإنو يسيؿ كقكع جريمة  يف يالخمرىك مظير لمخمؿ الكظيف يالخمر: تعاط -1

، كىك ما كشفت عنو الغالبية العظمى مف البحكث كالدراسات التى تناكلت ىذه الظاىرة  الزنا بالمحاـر
 البالغة الخطكرة.
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ف النفسيكف إف األطفاؿ كالمراىقيف الذيف ينتمكف إلى أسر يدمف فييا األبكاف أك أحدىما كيقكؿ المحممك 
أكثر مما يتعرض األطفاؿ الذيف ينتمكف  الجنسية،المشكبلت  ييتعرضكف لخطر عظيـ يتمثؿ ف الخمر

 1خمر. مدمنيإلى آباء ليسكا 
سي فتعمؿ تمؾ المكاد عمى تيييج كعبلقة إدماف الخمر بالجريمة كاضح فيك يضعؼ مقاكمة الدافع الجن

كتحريؾ الغرائز الكامنة لدل الفرد، كبذلؾ يتكجو الميؿ اإلجرامي إلى الكاقع بعد أف كاف كامنا في 
شخصية الفرد كلذا فإف أصحاب ذلؾ الميؿ يكفييـ قدر بسيط مف الخمر كالتخدير لظيكر ميميـ 

 2اإلجرامي.
رد مف مكانع تقؼ حائبلن دكف إقدامو عمى ارتكاب كالثابت عمميان أف الكحكؿ يضعؼ ما لدل الف

الجريمة، فيككف المجني عميو األكثر احتماالن ىك مف يعيش مع الشخص الذم يشرب الخمر، فتككف 
كانت جميع األسرة تشرب الخمر مما  إذاكتصبح زنا المحاـر أقرب  لمجريمة،األسرة جميعيا محبلن 

 ىذه األسرة. يؤدم ذلؾ إلى خمع األخبلؽ مف جذكرىا في
: االنترنت أم الشبكة العنكبكتية التي ربطت العالـ ببعضو البعض  استخداـ االنترنت بشكؿ سيء -2

فأصبح كؿ  كاالتصاالت،كجعمتو قرية صغيرة كساعدت في تطكير العالـ مف خبلؿ تبادؿ المعمكمات 
 شيء تريد معرفتو متكافر عمى االنترنت.

في حالة اساءة استخدامو، كاالنترنت ال يخرج عف ىذه  كلكؿ شيء ىناؾ جانب سيء يعطيو عيكب
 القاعدة، فالسمبيات التي لديو كثيرة كالتي تككف أثارىا عمى المجتمعات كالفرد كاألسرة.

إف االنترنت يؤدم إلى حدكث فساد أخبلقي لدل أغمبية المجتمعات العالمية كليست العربية فقط، كىذا 
اىدة األفبلـ المثيرة كالصكر الفاتنة كأفبلـ الجنس المختمفة التي الفساد لو عدة أشكاؿ تتكحد في مش

تؤدم إلى الكقكع في الفاحشة، كىذه األفبلـ المدمرة التي جرت اإلنساف إلى الكقكع في جريمة الزنا 
بسبب ىذه األفبلـ الخميعة كأكثر ما يبث كينشر ىذه األفبلـ الجنسية التي تؤدم إلى الزنا التمفزيكف 

 3.تنكاالنتر 
كاالنترنت يثير الشيكات لكبل الجنسيف مف خبلؿ كجكد نساء كرجاؿ تستعرض عكرتيـ، كمحاكلة إغراء 
الشباب لمقياـ بالعبلقات الجنسية المحرمة، كىذه األثار تؤثر عمى شخصية األفراد مما يؤدم غالبان 

االنترنت عمى  فييراه لحدكث جرائـ جنسية داخؿ األسرة كذلؾ بسبب عدـ قدرة تطبيؽ الشخص لما 
 4ارسة الجنس كىـ محارمو الذيف في منزلو.مالكاقع، فيمجأ إلى أقرب الطرؽ لديو لمم

                                                            
، مرجع سابؽ، ص ) 1  (.231 – 230. المجدكب، أحمد، زنا المحاـر
 .136ص  مرجع سابؽ،.  بيناـ، رمسيس،  2
، مرجع سابؽ، ص ) 3  (.239 – 236.  المجدكب، أحمد، زنا المحاـر
 .225، ص 1999. بدكم، أحمد محمد، جرائـ العرض، سعد سمؾ لممطبكعات القانكنية، القاىرة، عاـ  4
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، كغن يف : يمعب اإلعبلـ دكرا كاضحان  اإلعبلـ -3 عف الذكر أنو ال يمعب  يكقكع جرائـ زنا المحاـر
نما بالتفاعؿ مع العكامؿ األخرل مثؿ الزحاـ ف المخدرات كغير  يالسكف كتعاط يىذا الدكر كحده كا 

ذلؾ، فيك بما يقدمو مف تمثيميػات كمسمسبلت درامية كبرامج حكارية كغيرىا تشتمؿ عمى مشاىد عنؼ 
.  1كجنس كعبارات تتضمف استيتارا بالقيـ كاستخفافا باألخبلؽ، إنما يحرض عمى زنا المحاـر

ئدىـ، كيؤكد عمى ىذا فبدأ اىتماـ اإلعبلـ العربي بمكضكع الجنس مف أجؿ تغيير ثقافة الشعكب كعقا
األمر العديد مف الخبراء اإلعبلمييف الذيف يركف اف بدء طرح المكاضيع الجنسية، مثؿ: الصحة 
اإلنجابية، كالحرية الجنسية، كالشذكذ الجنسي في الفضائيات العربية، إنما يعكد إلى سياسة تنفيذ برامج 

مف خبلؿ إدخاليا عمى المنازؿ عف طريؽ األمـ المتحدة ، فيـ يريدكا أف يرسخكا صحة ىذه األفكار 
 التمفاز.

كاف  إذايختمؼ بحسب ما  كالذممعبو الخمر ي الذم: تمعب المخدرات نفس الدكر  المخدرات -4
تسبب  الذمىك  الجانيزنا المحاـر كثيرا ما يككف  يأك الضحية، كف يأك المدمف ىك الجان يالمتعاط

العبلقة مع أقؿ قدر مف  ييمة لجعميا مييأة لمدخكؿ فإدماف الضحية لممخدرات، متخذا مف ذلؾ كس في
 2الرفض أك المقاكمة.

فاإلدماف عمى المخدرات يعد اليـك أحد العكامؿ التي تأكدت صمتيا المباشرة بالجريمة كقد يبدك أحيانا 
 بأف تمؾ المكاد يختمؼ تأثيرىا مف فرد آلخر، بؿ إف مف أىـ العكامؿ المييئو لمسمكؾ اإلجرامي عممان 

 الذاتية.تمؾ الصمة تختمؼ كفقان الختبلؼ األشخاص كاستعداداتيـ 
بجماعة الرفاؽ تأثران كبيران، حيث كمف خبلؿ تفاعمو المستمر معيـ  يتأثر الشخص:  رفاؽ السكء -5

يتعمـ منيـ بعض األنماط السمككية كتتككف لديو اتجاىات كأفكار تتناسب كقيـ كاتجاىات جماعة 
لدراسات أف جماعة الرفاؽ مف أىـ العكامؿ التي تؤثر في عممية التككيف الرفاؽ، كقد أكدت بعض ا

  لمشخص.االجتماعي السكم أك غير السكم 
األخبلقي في سيكلة، كمثاؿ ذلؾ أف يقـك شخص بالكبلـ عف  االنحراؼكيساعد أصدقاء السكء عمى 

 الزنا.ف متعة زنا المحاـر ألصدقائو مما يعطييـ إغراء المتعة لتجرية ىذا النكع م
 

                                                            
، مرجع سابؽ، ص .  الم 1  .241جدكب، أحمد زنا المحاـر
. العصيمي، محمد، رسالة ماجستير  بعنكاف "مكافحة زنا المحاـر "، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض،  2

 .47، ص 2010سنة 
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 الثار الناجمة عن زنا المحارم المطمب الثاني:
إف جريمة زنا المحاـر ليست مرتبطة في أسبابيا فقط ، بؿ تمتد ألثار تنتشر بشكؿ كاسع في المجتمع، 
فبل يمكف مكاجية ظاىرة زنا المحاـر إال مف خبلؿ تحديد أثارىا ، كلذلؾ سنرل األثار الناجمة عف زنا 

 الفرعيف القادميف . المحاـر مف خبلؿ
 

  أثار نفسية واجتماعية الفرع الول:
: حيث تظؿ ذكرم العبلقة غير السكية كامتداداتيا  صعكبة إقامة عبلقات عاطفية أك جنسية سكية- أ

أنو يككف لدم طرفيف العبلقة مشاعر )سمبية  ىإدراؾ المثيرات العاطفية كالجنسية بمعن ىمؤثرة عم
ف تجاه المكضكعات العاطفية كالجنسية كىذا يجعؿ أمر إقامة عبلقة بآخر متناقضة( في أغمب األحيػا

بالشككؾ كالصعكبات، أك يظؿ طرفا العبلقة المحرمة اسرم لتمؾ العبلقة فبل  محكطان  دائرة التحريـ أمران 
 1يفكر أصبل في عبلقات صحية بديمة.

يؤدل  مامالرجاؿ،  يلثقة فإف الفتاة التي تدخؿ عبلقة مع أحد محارميا مف الممكف أف تفقد ا - ب
عزكؼ عف التعامؿ معيـ، أك ظيكر الميؿ إلى اإلساءة إلييـ كأف تتعمد اتياميـ بالتحرش إلى ذلؾ 
 2ذلؾ االغتصاب. فيأك االعتداء عمييا بشكؿ أك بآخر بما  بيا، يالجنس

عد عف تمؾ j: حيث تضطرب صكرة العبلقة بيف الشخصية كتتشكه فتب أضطراب التكيؼ - ت
قة بيف األخ كأختو أك بيف األب كابنتو كتستبدؿ بعبلقات يشكبيا التناقض كالتقمب كتترؾ في العبل

ذلؾ فإف كبل مف الطرفيف المتكرطيف يجد صعكبة في إقامة عبلقة  إلىعميقة إضافة  النفس جركحان 
ت العبلقا عمىزكجية طبيعية مع غيرىما نظرا لتشكه نماذج العبلقات كال يقتصر اضطراب التكيؼ 
نما يحدث اضطراب يشمؿ الكثير مف جكانب الحياة لمطرفيف   .3العاطفية أك الجنسية فقط كا 

إف  مىذه الرغبة فيى ال تدر  يالشعكر بعدـ القدرة عمى التعبير عف الرغبة الجنسية أك بضعؼ ف- ث
 4.يكالكجدان يكانت تسعى إلى الجنس أـ تسعى إلى مجرد بمكغ حالة مف الرضا العاطف

نب كالعار كالخجؿ مما يمكف أف يؤدم إلي حاالت مف األكتئاب الشديد الذم ربما الشعكربالذ - ج
 5يككف مف مضاعفاتو محاكلة األنتحار.

                                                            
 .65.  كامؿ، سماح، مرجع سابؽ، ص  1
، مرجع سابؽ، ص  2  .283. المجدكب، أحمد، زنا المحاـر
 .65مؿ، سماح، مرجع سابؽ، ص .  كا 3
، مرجع سابؽ، ص  4  .283.  المجدكب، أحمد، زنا المحاـر
 .65.  كامؿ، سماح، مرجع سابؽ، ص  5
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مف األىمية  : رغـ أف األضرار الفكرية كالعقائدية تحتؿ مكقعا بارزان  اآلثار الفكرية كالعقائدية- ح
ي السميـ كبناء الحضارة كاليكية الثقافية، بالنسبة لئلنساف عمى اعتبار أنيا أساس بناء المجتمع اإلنسان

إال أنو قميؿ ما يتناكليا الباحثكف في مجاؿ االنحرافات الجنسية، كلعؿ أكبر ضرر في ىذا الجانب 
يتمثؿ في فقداف اليكية االجتماعية كالثقافية، فإف تغمغؿ مثؿ ىذا الفكر في المجتمع يعتبر عمى المدل 

  أخرل.أية تأثيرات  البعيد أكثر خطكرة كأشد كطأة مف
صعكبة تككيف طرفيف عبلقة زنا المحاـر ألسرة كذلؾ لفقداف الفتاة لعذريتيا مما ينتج عنيا - خ

بح لديو ص، أما الشاب ياالنتحارمشكبلت أخبلقية كقانكنية كقد تمقي بنفسيا إلى ممارسة البغاء أك 
 أمراض نفسية مستقبمية.

لؾ مف مشاعر سمبية مدمرة لكؿ العبلقات األسرية تداخؿ األدكار كاضطرابيا مع ما ينتج عف ذ- د
 مءكالغيرة كالصراع كالكراىية كاالحتقار كالغضب، كلنا أف نتخيؿ فتاة صغيرة تتكقع الحب البر 

كالمداعبة الرقيقة الصافية مف األب أك األخ األكبر أك العـ أك الخاؿ أك غيرىـ، فحيف تحدث 
ر مألكؼ يصيبيا بالخكؼ كالشؾ كالحيرة كاالرتباؾ، كييز في غي ان الممارسات الجنسية فإنيا تكاجو أمر 

لى غيرىا نظرة شؾ ككراىية، كيساكرىا نحك الجان مشاعر  ينفسيا الثكابت، كيجعميا تنظر إلى نفسيا كا 
م متناقضة تجعميا تتمزؽ مف داخميا، فيي مف ناحية تحبو كأب أك أخ أك خاؿ أك عـ، كىذا حب فطر 

خرل تكتشؼ إف آجبل أك عاجبل أنو يفعؿ شيئا غريبا أك مخجبل أك مشينا نشأت عميو، كمف ناحية أ
 1طمب منيا عدـ اإلفصاح عما حدث أك ىددىا بالضرب أك القتؿ إف ىي تكممت. إذاخاصة 

 

 الثار الصحية الفرع الثاني:
 الجنسي كأصبح: ىذا المرض المرعب حقان ىز أركاف الفسؽ كالفجكر كاإلباحية كالشذكذ  اإليدز- أ

الذم ال يخاؼ مف اهلل عز كجؿ، يخاؼ مف األيدز أشد الخكؼ، كالذم كاف ال يتكرع عف محاـر اهلل 
، كالذم تأخر عف الزكاج الكتفائو بالحراـ تزكج كىك فكؽ رتعالى أصبح يرتعد مف ذلؾ المرض الخطي

قدـ حتى عمى سف األربعيف، كالذم لـ يكف يردعو رادع عف اقتراؼ الفكاحش صار يفكر مميان قبؿ أف ي
 معاشرة زكجتو، كأكشؾ أشد الناس تفاخران باإلباحية أف يعمف الصياـ عف الجنس كمو.

، كخاصة ري عد  مف أخطر األمراض التي تكاجو الناس في ىذا العص اإليدزأف  مرض  كال شؾ 
ة، المختصيف بالطب كالدكاء، فيذا المرض يكتنفو الغمكض لدرجة أف  األسئمة حكلو كثيرة، كمحي ر 

جابات المختصيف ال تشفي العميؿ، كال تقد ـ   2العبلج.كا 

                                                            

 1  .https://ar.wikipedia.org/wiki40:18، الساعة  25/8/2018، تاريخ المعاينة  /زنا_المحاـر. 
 .250، ص 1994. كماؿ، عمي، الجنس كالنفس في الحياة اإلنسانية، دار الفارس لمنشر كالتكزيع، األردف، عاـ  2

https://ar.wikipedia.org/wiki/زنا_المحارم
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يعد  مرض الزىرم مف األمراض الخطيرة كالفتاكة، كال يقؿ خطرنا عف األيدز، فيك ينتج  :1 الزىرم  - ب
عف ممارسات جنسية محرمة، كيظير ىذا المرض عمى عدة مراحؿ، كىك مف أكثر األمراض الجنسية 

 2اإلنساف.ره عمى معظـ أجزاء جسـ خطكرة عمى اإلنساف نظرا لتأثي
: في أغمب األكقات يككف طرفا العبلقة الجنسية في زنا المحاـر أصحاب  زكاؿ غشاء البكارة - ت

فتقع النتيجة السمبية األكبر عمى األنثى مف خبلؿ فقداف عذريتيا كالذم يجعميا  كجديدة،تجربة أكلية 
 .غير عذراء مما يسبب ليا المشاكؿ الصحية كالنفسية

 ىؿ يجكز ترقيع غشاء البكارة مف الناحية الشرعية ؟ 
ىذا أمر مستحدث لـ يعرؼ إال منذ نصؼ قرف تقريبان كلذلؾ ال يكجد رأم بشأنو مف الفقياء القدامى، 
كلذلؾ قاـ اإلختبلؼ بيف أصحاب الفقو اإلسبلمي، فمنيـ مف أجاز الترقيع لمف تـ إغتصابيا كذلؾ 

يا كمف باب أكلى يتـ ترقيع غشاء البكارة لمفتاة التي فقدتيا في عبلقة زنا ألف زاؿ الغشاء كاف رغمان عن
، كلكف يرد عمييـ أف عبلقة زنا المحاـر ىي رضائية عمى عكس جريمة االغتصاب.  المحاـر
صمى اهلل  –كىناؾ قاعدة ال يجكز الخركج عنيا بأم استثناء ميما كانت المبررات كىي قكؿ الرسكؿ 

قاؿ فيو: " مف غشنا فميس منا "، كلذلؾ نرل أف ترقيع غشاء البكارة سيسيؿ القياـ الذم  –عميو كسمـ 
 3العمؿ.بجرائـ الزنا بشكؿ أكبر كليذا ال نؤيد صحة ىذا 

غير مباح مادامت الركح  كقاعدة،: الثابت شرعا أف اإلجياض  التخمص مف الحمؿ باإلجياض - ث
 يدء الحمؿ، كاستثناء يجكر إجراء اإلجياض فالجنيف كذلؾ يككف بعد ثبلثة شيكر مف ب في قد دبت

 4األحكاؿ التى يمثؿ فييا الحمؿ خطران عمى حياة األـ. 
: إف العبلقة الجنسية التي يككف  األثر الصحي عمى الطفؿ المكلكد مف جراء عبلقة زنا المحاـر- ج

ة أمراض كراثية فييا قرابة بيف الذكر كاألنثى يككف الطفؿ الذم سيكلد جراء ىذه العبلقة معرض لعد
 كأىـ ىذه األمراض ىي: 

: يعرؼ باسـ فقر الدـ أك داء البحر المتكسط إال أنو ينتشر في حكض البحر  بلسيمياثال  -1
 2.1المتكسط خاصة في اليكناف، إيطاليا، سكريا، كالدكؿ العربية المجاكرة، تبمغ نسبة اإلصابة ب %

 5تركيب خضاب الدـ. مف السكاف كينجـ ىذا المرض كذلؾ مف خمؿ كالدم في 

                                                            
. مرض الزىرم : ينتج عف ىذا المرض تقرحات في مناطؽ القضيب لدل الرجاؿ، كحكؿ الميبؿ أك بداخمو بالنسبة 1

 العمكد الفقرم كيضعؼ عضمة القمب .لمنساء، كاذا لـ يتـ معالجتو يؤدم إلى مشاكؿ في المخ ك 
 .41، ص 1985. القضاة، عبد الحميد، األمراض الجنسية عقكبة اليية، دار النشر الطبية، لندف، عاـ  2
، مرجع سابؽ، ص ) 3  (.303 – 302. المجدكب ، أحمد، زنا المحاـر
 .304. المرجع السابؽ، ص  4
كنمكه كأمراض كتشكىات األطفاؿ، مؤسسة الرسالة، بيركت، عاـ . الفشكاني، محمد نبيؿ، الطفؿ المثالي تربية  5

 (.302 – 301، ص )1987
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: كىك حالة نقص أك تأخر كعدـ تكامؿ نمك كنضج العقؿ المعرفي مما يؤدم إلى  التخمؼ العقمي -2
ذكاء الفرد بدرجة ال تسمح لو بحياة مستقمة أك حماية نفسو ضد مخاطر الحياة، كعمى ذلؾ يمكننا أف 

طفاؿ العادييف كأقؿ إدراكا كأقؿ نعرؼ الطفؿ المتخمؼ بأنو أقؿ قدرة عمى الفيـ كعمى التفكير مف األ
 محدكدتاف.استعدادا لمتعمـ كما أف قدرتو عمى التذكير لمغاية كالتركيز 

أكدت دراسة عممية أف زكاج األقارب يعد السبب الرئيسي في ظيكر التخمؼ كاإلعاقة الذىنية مبينة أف 
األبناء بصكرة كاضحة إلى  يف كالتي ال تظير بشكؿ مباشر تنتقؿالصفات الكراثية المكجكدة في الزكج

 1نتيجة لمثؿ ىذا الزكاج.
 : كىناؾ الكثير مف األمراض الجنسية التي تنتج عف الممارسة الجنسية الشاذة 

I. . التياب الرئة الحاد 
II. . كربتكسبكردياس 
III. . الدزنتريا األميبية 
IV. . اإلنتانات البكتيرية 
V. . السيبلف 
VI. . سرطاف الرحـ 
VII. . الرخكة 
VIII. الجنسي . الكـر الحبيبي الميمفاكم 
IX. . التياب الفرج 
X. . التياب الكبد الكبائي 
XI.  الدائـ.العقـ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 1 .article-https://www.dailymedicalinfo.com/view2/8/2018، تاريخ المعاينة   األقارب/-/زكاج  ،
 .22:30الساعة 

https://www.dailymedicalinfo.com/view-article/زواج-الأقارب/
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 المبحث الثاني
 كيفية مواجيتياظاىرة زنا المحارم في الوطن العربي و 

     
بسبب مكانة ىذه الجريمة كما تصيبو مف فساد في العبلقات المقدمة بيف المحاـر يصعب التبميغ       

أم أف ما يحصؿ مف أفعاؿ شاذة بيف المحاـر ال يتناسب  القرابة،ىذه  عف ىكذا جرائـ بسبب عدـ ىدـ
بشكؿ عاـ كفي  بتاتان مع ما يتـ التبميغ عنو، كذلؾ ما يعقد مسألة تحديد ىذه الظاىرة في الكطف العربي

فمسطيف بشكؿ خاص، كلكننا سنحاكؿ مكاجية ىذه االشكالية كالكصكؿ لبعض األرقاـ، كبعد ذلؾ 
 اط المتعمقة بيذه الجريمة.سنتناكؿ األنم

كفي الجزء األخير مف ىذا المبحث سيتـ دراسة كيفية مكاجية ىذه الجريمة كالحد منيا كالتي ستقسـ 
عبارة عف عبلج لما بعد حدكث عبلقة زنا المحاـر حتى ال تتـ المعاكدة ليا مف  فاألكلى، يفإلى كسيمت

تخاذ اجراءات كقائية، أم استباؽ الجريمة كمنع قبؿ ذات األشخاص، أما الكسيمة الثانية ىي عبارة إ
حدكثيا كاقتبلعيا مف الجذكر كاستئصاليا مف المجتمع، باإلضافة إلى كضع حاجز كقائي أماـ ظاىرة 

 ىذه الجريمة كمنع حدكثيا منذ البداية أك التقميؿ مف تكاجدىا في مجتمعاتنا العربية.
 

 حجم الظاىرة وأنماطيا المطمب الول:
ا المحاـر في الكطف العربي مكجكد مثؿ أم جريمة أخرل، فأينما كجد اإلنساف كجدت كجكد زن

إثبات كجكدىا بؿ إحصاءىا كتحديدىا، كذلؾ ما سنتعرؼ عميو الخطيئة، فنحف ليس بصدد البحث في 
 في الفرع األكؿ، أما في الفرع الذم يميو سنبحث في أنماط زنا المحاـر كأنماط الفاعميف ليا.

 

 الظاىرة: حجم الول الفرع
إف تحديد حجـ ىذه الظاىرة تعد ذات صعكبة بالغة، فقد حاكؿ الكثير القياـ بدراسة ىذه الظاىرة لمحد 
منيا كلكف نكعية ىذه الجريمة تحكؿ دكف ذلؾ، حيث أف جريمة زنا المحاـر تككف سرية بيف أطرافيا 

 كطي الكتماف كال يمكف كشفيا إال مف خبلؿ الصدفة.
 يكجد عدة أسباب تحكؿ دكف الكشؼ عف ىذه النكعية مف الجرائـ كىي كالتالي:كلذلؾ 

نسبة ما  ياالنخفاض الشديد ف يالجريمة كالتى تعد عامبل ميما ف يالعبلقات التى تقـك بيف طرف- أ
الخفاء  يمغمؽ كترتكب ف منطاؽ أسر  ييبمغ منيا لمشرطة، فالجريمة كما ىك كاضح مف اسميا تقع ف

 .ظركؼ مف الرغبة الشديدة المتبادلة بينيما يع الفعؿ برضا مف الطرفيف فكأحيانا قد يق
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األحكاؿ التى تككف فييا الضحية فتاة شابة ليست لدييا القكة  يالعزكؼ عف اإلببلغ كذلؾ يككف ف - ب
ببلغ ما حدث منو إلى السمطات المختصة،  الكافية أك اإلرادة لممبادأة بالتخمص مف سيطرة المعتدل كا 

بحيث ال  عما حدث، كبالتالى يحرصاف عمى إبقاء األمر سران  جنائيان  الن ؤك يككف كبل الطرفيف مسأك حيف 
 يعمـ أحد ممف يقيمكف معيـ. 

األسباب االقتصادية كأف يككف الجاني ىك العائؿ الكحيد لؤلسرة فإف اإلببلغ عما ارتكبو مف جـر  - ت
كاف زكج أـ سيؤدل إلى إلقاء  إذازكجتو،  كاف أخا، أك ابنة إذاكاف أبا أك أختو  إذاحؽ ابنتو  يف

 سيحكـ عميو بالسجف، فتككف النتيجة أسرة بدكف معيؿ. الذمالقبض عميو كتقديمو لمقضاء 
األسباب االجتماعية: كفي مقدمتيا نظرة االستنكار االجتماعي عمى أطراؼ زنا المحاـر كذلؾ  - ث

 1اإلنساني.لمعادات كالتقاليد كالفكر  بسبب حرمة ىذه الجريمة في الديانات السماكية كمخالفتيا
كلذلؾ سنحاكؿ تحديد حجـ ىذه الظاىرة بناء عمى المراجع القميمة المتكافرة لدينا، كسيتـ تحديد حجـ 

 :كاالتيىذه الجريمة في بعض الدكؿ العربية 
 بسبب غرابتيا كشذكذىا يصعب عمينا تحديدالِسفاح : في ظؿ التعتيـ الرقمي عمى جرائـ فمسطيف -1

كمف ىنا سيتكجب عمينا المجكء إلى احصائيات الجرائـ  فمسطيف،التي كقعت في الِسفاح عدد جرائـ 
 . بشكؿ عاـ

%( جرائـ 23( يكجد بيا )27500) 2015فقد بمغ عدد األفعاؿ المبمغ عنيا في فمسطيف عاـ 
كىنا تكمف مشكمة غير متكاجدة ضمف ىذه الجرائـ، الِسفاح كلكف المريب في األمر أف جريمة  2أخبلقية

 فاح.االحصائيات المتعمقة في جريمة السِ 
ما تصؿ إلى النيابة، كقد أكمؿ  ان نادر الِسفاح كفي ىذا الشأف يتحدث رئيس نيابة الخميؿ أف قضايا 

حديثو قائبلن: "عند االعتداء الجنسي داخؿ األسرة تحاكؿ األسرة تغطية األمر ألسباب تتعمؽ في 
لخمسة الماضية مف عممي في الخميؿ سمعت أف ىناؾ حكادث كثيرة مف ىذا العادات، كخبلؿ األشير ا

النكع لكننا ال نعرؼ الكثير عنيا ألف تغطيتيا تتـ قبؿ أف تصؿ إلى النيابة كذلؾ بسبب أف العائمة 
 .3كالشرطة يتعاكنكف لتحقيؽ نكع مف المصالحة " 

،  يمصر: لـ يسبؽ أف أجريت دراسة ف -2 سباب التى األكقد يككف مف بيف مصر لظاىرة زنا المحاـر
عذر تحديد حجميا نظرا لمظركؼ تيعمى رأس قائمة الجرائـ التى  يحالت دكف ذلؾ أف زنا المحاـر يأت

التى تقع فييا كالمبلبسات التى تكتنؼ ارتكابيا ككذلؾ فإف النفكر الشديد منيا يجعؿ مف الصعب عمى 
 4إجرائيا. فيسة بؿ مجرد التفكير دراستيا، ليس فقط اإلقداـ عمى الدرا يمف يرغب ف

                                                            
، مرجع سابؽ، ص ) 1  (.135 – 134. المجدكب، محمد، زنا المحاـر
 ، الجياز المركزم لئلحصاء في فمسطيف )النسخة االلكتركنية(.2017. كتاب فمسطيف االحصائي السنكم لعاـ  2
 .2006/ايار/ 15. مقابمة ىيكمف رايتس ككتش مع نشأت عيكش، رئيس نيابة الخميؿ، بيت لحـ،  3
، مرجع سابؽ.. المجدكب 4  ، أحمد، زنا المحاـر
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مد المجدكب في دراستو أنو ليس ىناؾ أم إحصائية عف جريمة زنا المحاـر في حكضح الدكتكر أ
مصر كذلؾ لنكعية الجريمة، كلكف كاف ىناؾ إحصائية رقمية عف الجرائـ التي تمس الشرؼ في مصر 

رش خبلؿ األعكاـ بيف جريمة اغتصاب كىتؾ عرض كتح 5500حيث بمغت الجنح ضد األنثى 
% مف ىذه الجرائـ كاف الجاني فييا مف األصدقاء 22ككما بينت اإلحصائيات أف  (2001 – 1997)

 1  كاألخكة.
: أكدت االختصاصية النفسية ىادية برؾ اهلل في مداخمة في إحدل اإلذاعات الخاصة أف  تكنس -3

لصحة اإلنجابية، بعد حمميف حالة زنا محاـر لجأت خبلؿ العاـ الماضي إلى مراكز ا 13نحك 
كبمكغيف مراحؿ متقدمة. كأكضحت أف ىؤالء الفتيات المتضررات يفضمف المجكء إلى مراكز إيكاء 
بسبب عدـ تمكنيف مف التخمص مف الحمؿ، عممان أف ىذا الرقـ يتعمؽ فقط بمحافظة سكسة في 

 2الساحؿ التكنسي .
ي المجنة الكطنية لحقكؽ اإلنساف "لف تصدقكا : تقكؿ الجكىرة العنقرم العضك المؤسس ف السعكدية -4

ما يحدث كما نراه كؿ يـك مف انتياكات لحقكؽ المرأة كالطفؿ، كالحاالت كثيرة لكنيا لـ تصؿ إلى حد 
بالمئة مف أطفالنا يتعرضكف  45الظاىرة، كتضيؼ لصحيفة "الكطف" السعكدية الصادرة الخميس: "إف 

سات أف مف يتعرض لمعنؼ في طفكلتو يمارس ىذا العنؼ فيما لمعنؼ بأشكاؿ مختمفة، كثبت في الدرا
، المكاط، السحر  بعد"، كيقكؿ الكاتب محمد الرشيدم في صحيفة الرياض "االغتصاب، زنا المحاـر
كالشعكذة " عناكيف أصبحت رئيسية لما يسمى بالدراما السعكدية الجديدة، كالتي تعكس مف كجية نظر 

 3المجتمع السعكدم بكؿ شفافية كجرأة غير مسبكقة". المستفيديف منيا حقيقة ككاقع
كلكف مف الممكف الِسفاح : ال يكجد في األردف أم احصائيات رسمية تتعمؽ بجريمة األردف -5

استخبلص األرقاـ الخاصة في ىذه الجريمة مف خبلؿ األرقاـ الخاصة باألطفاؿ المقطاء في األردف، 
مف  70اعية في األردف مف خبلؿ دراسة بالكشؼ عف قامت كزارة التنمية اإلجتم 2007ففي عاـ 

كيتكقع أف يككف نسبة كبيرة مف ىذه األطفاؿ نتاج عبلقة زنا  4األطفاؿ غير معركفيف األب أك األـ
 المحاـر .

 

                                                            

 1 .https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/27205.html 10/9/2018، تاريخ المعاينة ،
 .19:00الساعة 

 2 .http://samanews.ps/ar/post/187970تاريخ الخطر-ناقكس-تدؽ-حاالت-تكنس-في-المحاـر-/زنا ،
 .22:30، الساعة 10/9/2018المعاينة 

 3 .https://www.albawaba.com/arتاريخ المعاينة   1-السعكدية-في-الخطر-ناقكس-يدؽ-المحاـر-/أخبار/زنا
 .20:30، الساعة 10/9/2018

 4 .http://www.gerasanews.com/print/9170  20:00ة ، الساع10/9/2018، تاريخ المعاينة. 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/27205.html
http://samanews.ps/ar/post/187970/زنا-المحارم-في-تونس-حالات-تدق-ناقوس-الخطر
https://www.albawaba.com/ar/أخبار/زنا-المحارم-يدق-ناقوس-الخطر-في-السعودية-1
http://www.gerasanews.com/print/9170
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 نماط زنا المحارمأ: الفرع الثاني
أم صكرىا المحتممة،  زنا المحاـر إلى نكعيف فالنكع األكؿ ىك أنماط القرابة في زنا المحاـر اطتقسـ أنم

.  أما النكع الثاني يككف مرتبط في نفسية أطراؼ عبلقة زنا المحاـر
1-  :  أنماط القرابة في زنا المحاـر
 األخ كأختو .- أ

 االبف كأمو . - ب
 األب كأبنتو . - ت
 ابف األخت كخالتو . - ث
 ابف األخ كخالتو . - ج
 ابف األخ كعمتو . - ح
 ـ كابنة زكجتو .زكج األ   - خ
 زكج البنت كحماتو . - د
 ابف األخ كزكجة عمو . - ذ
 األخ كزكجو أخيو . - ر
 االبف كزكجة أبيو . - ز
 الخاؿ كابنة أختو .- س
 العـ كابنة أخيو .- ش
 زكج األخت كأخت زكجتو .- ص
 األب كزكجة ابنو.- ض
 ابف األخت كزكجة الخاؿ. - ط
 الزكج كابنة أخت زكجتو.- ظ
 العـ كزكجة ابف أخيو.- ع
 1الخاؿ كزكجة ابف أختو.- غ
:أنماط الحالة النفسية لممجر  -2  ميف في زنا المحاـر
: كىك يحدث بيف محاـر يناماف في سرير كاحد أك في غرفة كاحدة  النمط المرتبط بالظركؼ- أ

، كخاصة في مرحمة ما قبؿ البمكغ كالبمكغ.  فيقترباف جسديا أكثر مف البلـز
أك يتعاطى  : كأف يككف أحد الطرفيف سيككباتيان  النمط المصحكب باضطراب مرضى شديد - ب

 أخرل. ذىنيةبالفصاـ أك أم اضطرابات  أك مصابان الكحكليات 

                                                            
، مرجع سابؽ، ص  1  .342. المجدكب، أحمد، زنا المحاـر
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النمط الناتج عف نمكذج أبكم مضطرب: حيث يشاىد الكلد أباه يفعؿ ذلؾ أك يعرؼ أنو يفعمو  - ت
 فيتقمصو أك يقمده.

النمط الغاضب: حيث تككف ىناؾ مشاعر غضب مف الضحية تجاه الجاني، كىذا يحدث حيف - ث
الفعؿ دكف أف يككف لدييا أل قدرة عمى االختيار أك المقاكمة تككف الضحية قد أجبرت تماما عمى ىذا 

أك الرفض، كمف ىنا تحمؿ الضحية مشاعر الغضب كالرغبة في االنتقاـ مف الجانى. كربما يعمـ 
، كلذلؾ تفشؿ في عبلقتيا بزكجيا كتنفر مف العبلقة الجنسية كمف يالغضب تجاه كؿ أفراد جنس الجان
ربما تحاكؿ تجاكزىا أك الخركج منيا باالنغماس  يلة مف البركد الجنسكؿ ما يحيط بيا، كتصاب بحا

في عبلقات جنسية متعددة، أك أنيا تتعمـ أف السيطرة عمى الرجاؿ تتـ مف خبلؿ ىذا األمر فتصبح 
كقد تبيف مف  ،العبلقة الجنسية برجؿ نكع مف سمبو قكتو كقدرتو، بؿ كالسيطرة عميو كسمب أمكالو

، كىذا يكضح العبلقة بيف ىذا كذاؾ .% 37الدراسات أف   1مف البغايا كف  فريسة لزنا المحاـر
لة عما حدث، إما بتييئتيا لو ؤك النمط الحزيف: كفي ىذه الحالة نجد أف الضحية تشعر بأنيا مس- ج

أك عدـ رفضيا، أك عدـ إبداء المقاكمة المطمكبة، أك أنيا حاكلت االستفادة مف ىذا الكضع بالحصكؿ 
، كىنا را كاألمكاؿ أك بأف تتبكأ مكانة خاصة في األسرة باستحكاذىا عمى األب أك األخ األكبعمى اليداي

أك  تشعر بالذنب كيتكجو عدكانيا نحك ذاتيا، كربما تقـك بمحاكالت إليذاء الذات كأف تحدث جركحان 
ى األقؿ، في أماكف مختمفة مف جسدىا، أك تحاكؿ االنتحار مف كقت آلخر أك تتمنى المكت عم خدكشان 

 2كتككف لدييا كراىية شديدة لنفسيا.

 الوقاية والعالج الثاني:المطمب 
في ىذا المطمب سنتطرؽ ألىـ النتائج العممية ليذه الدراسة كىي كيفية العبلج كالكقاية مف ىذه 

 :، كذلؾ ما سيتـ تحديده في الفرعيف القادميفالظاىرة

 ارممن زنا المح : الوقايةالفرع الول
ق ى بو  - قاي ة: ما ي ك   3 الشيء .الك 
 4الكقاية ىي طريقة لتجنب الضرر أك االعتبلؿ كالمرض في المقاـ األكؿ. -

                                                            

 1 .https://ar.wikipedia.org/wiki12:40، الساعة 28/8/2018، تاريخ المعاينة /زنا_المحاـر. 
 2 .https://vb.elmstba.com/t207662.html 16:30، الساعة  4/9/2018، تاريخ المعاينة. 

 . لساف العرب، مرجع سابؽ . 3
 4 .https://ar.wikipedia.org/wiki)23:10، الساعة  29/8/2018، تاريخ المعاينة /كقاية_)طب. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/زنا_المحارم
https://vb.elmstba.com/t207662.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/وقاية_(طب)
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الكقاية مف زنا المحاـر يفرض عمينا المجكء إلى أخذ االحتياطات البلزمة لمنع حدكث ىذه الجريمة، 
 كمف أىـ ىذه الطرؽ ما يأتي : 

 :  ي المضاجعالتفريؽ بيف األكالد كالبنات ف -1
ىذه الكسيمة ىي التي تضع حد ألم نفس مريضة مف أم عمؿ غير أخبلقي يمارسو مع إحدل 

، كتكمف أىمية التفرقة في المضاجع ىي منع الذكر كاألنثى مف االختبلط عف قرب كالذم مف محارمو
، ما بينيـالممكف أف يؤدم إلى حب االستطبلع مف قبؿ أحد األطراؼ عمى األخر كتحصؿ الفاحشة في

ـ  أ ب ن اء  »  -صمى اهلل عميو كسمـ-كتعكد فكرة ىذه الكسيمة إلى قكؿ الرسكؿ  بل ِة ك ى  ـ  ِبالص  كا أ ك ال د ك  م ر 
ـ  فِ  ف ر ق كا ب ي ن ي  ِر ِسِنيف  ك  ـ  أ ب ن اء  ع ش  م ي ي ا ك ى  ـ  ع  ِرب كى  اِجِع  يس ب ِع ِسِنيف  ك اض  د أخرجو أحمد كأبك داك « ال م ض 

 1كصححو األلباني.
 :ـ أك البنات بمبلبس كاشفة تظير مفاتف الجسدعدـ ظيكر األ   -2
ما تكممنا عف ىذه الفكرة أماـ العامة فسيتـ التيجـ عمى صاحب ىذه الفكرة بأنو صاحب رأم شاذ  إذا

لـ تستطع أف ترتدم بحرية في منزليا فأيف سترتدم !، كبشكؿ عاـ  إذاكسيتـ الرد عميو بأف األخت 
عتراض عمى ىذه الكسيمة ألنيا تتنافى مع المنطؽ، كلكننا نرل أف إحتشاـ األنثى أماـ ا ىناؾ سيككف

محارميا ىك ميـ لمغاية كخاصة في المجتمعات المحافظة بشكؿ كبير كذلؾ بسبب أف الشخص 
ف كانت ىذه النظرة مكجي أك  المو ةالمريض كالضعيؼ سييـز عند أكؿ نظرة لمجنس األخر حتى كا 

 تو، كما ينطبؽ عمى األنثى مف لزكمية الحشمة ينطبؽ عمى الذكر.اخ
 :إشباع االحتياجات لؤلفراد داخؿ األسرة كالمجتمع -3

حتياجات األساسية مف إف إشباع احتياجات األفراد يقمؿ مف الجرائـ بشكؿ عاـ في المجتمع كخاصة اال
ركميف مف ىذه األساسيات مسكف كمأكؿ كممبس كاحتياجات جنسية مشركعة، كذلؾ بسبب أف المح

سيشكمكف الخطر عمى أنفسيـ كعمى األسرة كالمجتمع في كقت كاحد، كلذلؾ يجب ممىء ىذه 
اإلحتياجات كخاصة الحرماف مف الجنس بشكؿ طكيؿ كالذم يشكؿ قنبمة مكقكتة ليذه الفئة سكاء كانكا 

 2ذككران أك إناثان.
 :  تجنب المداعبات بيف المحاـر -4

ف كانت عمى سبيؿ المزاح يجب الحد إف المداعبات الج نسية أك الجسدية أك المفظية بيف المحاـر كا 
منيا كذلؾ لمنع أم تحكؿ جنسي مف الممكف حصكلو فيما بينيـ، كمثاؿ ذلؾ قياـ أخ بتقبيؿ أختو 
بشكؿ مبالغ فيو مما تصبح عادة فيما بينيـ، فمف الممكف أف تتحكؿ المشاعر فيما بينيـ إلى أكثر مف 

                                                            

 1. https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=160273  3/9/2018، تاريخ المعاينة ،
 .8:30الساعة 

 .83. كامؿ، سماح، مرجع سابؽ، ص  2

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=160273
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يؿ فتحدث العبلقة الغير مشركعة، كمثاؿ أخر ىي المداعبات المفظية بيف المحاـر التي مف التقب
 الممكف أف تتحكؿ ألفعاؿ جسدية.

 تقميؿ التعرض لعكامؿ اإلثارة :  -5
إف تقميؿ التعرض لما يثير الغرائز الجنسية مثؿ التبرج في البيكت أك الشكارع، أك المكاد اإلعبلمية 

كاقع اإلباحية، سيعمؿ عمى تقميؿ نسبة حدكث جريمة زنا المحاـر نظران ألف تقميؿ عمى التمفاز، أك الم
 1النظر لمعرم سيقمؿ اإلثارة الجنسية لؤلفراد.

 :  التأدب في دخكؿ المنزؿ -6
 م ن ۚ  اْلُحُمَم ِمنُكْم َثاَلَث َمرَّاٍت  "َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ِلَيْسَتْأِذنُكُم الَِّذيَن َمَمَكْت َأْيَماُنُكْم َوالَِّذيَن َلْم َيْبُمُغوا

 ۚ   لَُّكمْ  َعْوَراٍت  َثاَلثُ  ۚ   اْلِعَشاءِ  َصاَلةِ  َبْعدِ  َوِمن الظَِّييَرةِ  م نَ  ِثَياَبُكم َتَضُعونَ  َوِحينَ  اْلَفْجرِ  َصاَلةِ  َقْبلِ 
ِلكَ  ۚ  َبْعُضُكْم َعَمٰى َبْعٍض  َعَمْيُكم َطوَّاُفونَ  ۚ   َبْعَدُىنَّ  ُجَناحٌ  َعَمْيِيمْ  َواَل  َعَمْيُكمْ  َلْيَس   َلُكمُ  المَّوُ  ُيَبي نُ  َكذَٰ

 2". َحِكيمٌ  َعِميمٌ  َوالمَّوُ  ۚ   اآْلَياتِ 
كذلؾ حتى ال يرل المحاـر بعضيـ البعض في حاالت مخجمة فيتـ االحتفاظ بيذه الصكرة لدل ىذه 

 إلى زيادة حب المعصية لدييـ. ؤدماألفراد مما ي
 غرس الكازع الديني: -7
ب تقكية اإليماف لدل األفراد في المجتمع كذلؾ لمتقميؿ لعدد الجرائـ، حيث كمما زادت معرفة يج

المجتمع بالديف كالتقرب مف الخالؽ قمؿ ذلؾ مف الجريمة، كمف أىـ عكامؿ الكقاية ىك تكافر الكازع 
"، فيك ميـ في  الديني الذم يجعؿ اإلنساف كقافان عند حدكد اهلل " كمف يتعد حدكد اهلل فقد ظمـ نفسو

إستقامة الناس عمى منيج الخالؽ كالعكدة بيـ الى دينيـ، إذ فيو أىـ كسائؿ الكقاية مف األفات التي 
 تفتؾ باإلنساف أينما كاف سكاء في األسرة أك المجتمع.

 كيمكف إضافة العديد مف كسائؿ الكقاية منيا: 
I. .تفعيؿ العقكبات بشكؿ أقكل 
II. .تفعيؿ دكر المساجد 
III. فؿ بشكؿ سميـ.رعاية الط 
IV. .مكافحة المسكرات كالمخدرات 
V. .اختيار الرفقة الصالحة 
VI. .تفعيؿ كسائؿ التربية كفقأ لمشريعة اإلسبلمية 
VII.  .الحث عمى السمكؾ األخبلقي 
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VIII.  أسرتو. اتجاهقياـ كؿ رب أسرة بكاجباتو 
IX. .تصحيح نظرة المجتمع لمحرية 
X. .التحكـ في كسائؿ اإلعبلـ كفي المادة التي تعرضيا 
XI. احتياجاتيـكؿ المتعمقة بالشباب كممئ حؿ المشا. 
XII. .مكافحة األمية 
XIII. .عبلج الفقر كالبطالة 
XIV. .التعاكف بيف األفراد كالقانكف 
XV. .مكافحة الجريمة كتكعية الناس 
XVI. .منع التفرقة العنصرية كالتسمط الذككرم 

 

 من زنا المحارم العالج: الفرع الثاني
 سبلـ : العبلج في اإل -1

زنا المحاـر ال يمكف التغمب عمييا إال مف خبلؿ لجكء اإلنساف إلى الديانات التي  إف عبلج ظاىرة
حرمت جميع الجرائـ بشكؿ عاـ كالجنسية بشكؿ خاص كمف ىذه الجرائـ الزنا كالشذكذ الجنسي الذم 

، ك  يذا المجكء إلى الديف اإلسبلمي لعبلج ىذه المرض الجنسي ىك ليحتكم عمى جريمة زنا المحاـر
 عمى كؿ إنساف.كاجب 

كالعبلج في اإلسبلـ يأتي بعد إستخداـ كافة طرؽ الكقاية مف ىذه الجريمة، فيككف العبلج لكؿ نفس 
 النفسية كما يأتي: ارتكبت ىذا الفعؿ الذم يغضب الخالؽ، كيتـ التعامؿ ىذه ةمريض

 محاسبة النفس : - أ
 المَّوَ  ِإنَّ  ۚ   المَّوَ  َواتَُّقوا ۚ  لمََّو َوْلَتنُظْر َنْفٌس مَّا َقدََّمْت ِلَغٍد " َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا ايقكؿ اهلل تعالى: 

، مف األمكر الميمة لترؾ المعاصي كالذنكب محاسبة النفس كخكؼ مكاجية 1 " َتْعَمُمونَ  ِبَما َخِبيرٌ 
 العاصي لمخالؽ لما ارتكبو مف أفعاؿ غير مستقيمة.

 : القرا فاإلكثار مف قراءة  - ب
 2اْلُقُموُب" َتْطَمِئنُّ  المَّوِ  ِبِذْكرِ  َأاَل  ۚ  " الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ ُقُموُبُيم ِبِذْكِر المَِّو كؿ اهلل تعالى: يق

ىك مأدبة اهلل عمى األرض كىك الشفاء لكؿ  القرا ففاإلكثار بذكر اهلل يعيد لمقمب سعادتو كالطمأنينة، ف
 صابتو معصية.لكؿ مف  القرا فمرض، فما أفضؿ مف 

                                                            
 (.18. القرا ف الكريـ، سكرة الحشر، األية رقـ ) 1
 (. 28. القرا ف الكريـ، سكرة الرعد، األية رقـ ) 2
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 : الصـك - ت
الصـك زيادة عمى أف يككف ركف إسبلمي ىك عبلج نبكم يساعد عمى ضبط النفس عمى محاربة اليكل 

 فالصكـ يقكم اإلرادة كيشحذ العزيمة كيعيف عمى العفة. الشيكة،ككبح جماح 
 العبلج النفسي : -2

سكاء كاف المراد  اإلفصاحعمى مرتكب الجريمة إف أكؿ كأىـ خطكة في عبلج زنا المحاـر ىي تشجيع 
سرة لئلفصاح عف ما كاف ، كذلؾ مف خبلؿ لجكئو إلى شخصية محكرية داخؿ األمعالجتو ذكر أك أنثى

يرتكبو مف أفعاؿ كمثاؿ ذلؾ أف تقـك األبنة بالمجكء إلى األب لمحديث عف ما تقـك بو مف زنا المحاـر 
يؤدم في أغمب الحاالت  أحد األطراؼ قبؿككجد أف اإلفصاح عف تمؾ العبلقة اآلثمة مف  أخاىا،مع 

 .يرتدع خكفا مف الفضيحة أك العقاب المرتكب لمجريمةألف الشخص  إلى تكقفيا تماما؛
ىناؾ صعكبات تحكؿ دكف حدكثو أك تؤخره، كمنيا الخكؼ مف  كعمى الرغـ مف أىمية اإلفصاح فإف

 ؾ يجب عمى المعالج النفسي في حاؿالعقاب أك الفضيحة، أك اإلنكار عمى مستكل أفراد األسرة، كلذل
 لمرتكب الجريمةيكحي  المجكء إليو أف يفتح الطريؽ، كأف يساعد عمى ىذه الخطكة )اإلفصاح( دكف أف

تقديـ أسئمة  -غالبا ما يستدعي بؿ -بأشياء مف تخيبلتو أك تكقعاتو الشخصية، كربما يستدعى األمر 
 1 .في حالة كجكد شبيات أك قرائف عمى ذلؾ لجريمةأطراؼ امباشرة كمتدرجة تكشؼ مدل العبلقة بيف 

 العبلج األسرم : -3
لذلؾ يستكجب األمر إعادة جك  بما أف زنا المحاـر يؤدم إلى اضطراب األدكار كالعبلقات داخؿ األسرة

عادة ترسيـ الحدكد كترتيب األدكار كالعبلقات مع مداكاة الجراح التي نشأت جراء  األماف كالطمأنينة كا 
متكررة، يساعد فييا المعالج أفراد األسرة  ةكىذا يستدعي جمسات عبلج عائمي بلقة المحرمة، تمؾ الع

إعادة التكيؼ   التعبير عف أفكارىـ كمشاعرىـ كصراعاتيـ كصعكباتيـ، ثـ يساعدىـ عمى محاكلة عمى
 . مرة أخرل عمى مستكيات أفضؿ 

داخؿ إطار العائمة ألف يقـك بدكر األنا  كربما يحتاج المعالج، أك أم شخص محكرم لو مكانتو كحكمتو
كانت القيـ ميتزة أك غامضة أك ضعيفة لدييا، كيستمر ىذا  إذااألعمى )الضمير( ليذه األسرة؛ خاصة 

المعالج  الدكر إلى أف ينمك الجياز القيمى داخؿ األسرة مف خبلؿ تكحدىـ مع الشخص المحكرم أك
الصالحة أك األمكمة الرشيدة إلى أف يتعافى أحد أفراد األسرة، لؤلبكة  كقيمو، كيككف أم منيما ىنا رمزان 

 2األسرة مف السقكط.  كيأخذ ىذا الدكر مف المعالج ليحمي بقية
 العبلج الدكائي :  -4

                                                            

 1 .topic-http://moftah.mam9.com/t5062   14:32، الساعة  26/9/2018ػ تاريخ المعاينة. 
 .65العصيمي، محمد، مرجع سابؽ ، ص  . 2
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نفسية كالقمؽ أك االكتئاب أك اإلدماف أك الفصاـ أك اليكس كىذا  كيقدـ لمحاالت المصابة باضطرابات
 1ة أك نحك المعتدم حسب حاجة كؿ منيما.أف يكجو نحك الضحي العبلج يمكف

 
 الخالصة :

كفي نياية ىذا الفصؿ نككف قد تعرفنا عمى جريمة السفاح أك ما يسمى زنا المحاـر في عمـ اإلجتماع 
، بحيث أننا قمنا بدراسة العكامؿ التي مف الممكف أف تؤدم مف الجانب اإلنساني كالنفسي كاإلجتماعي

 .(متعمقة بالمجتمع( كأسباب عامة )متعمقة بالشخص كاألسرةألسباب ذاتية )لزنا المحاـر كالتي قسمت 
كبعد ذلؾ قد حددنا األثار المتكقعة مف ىذا الفعؿ، كقد رأينا أف ىذه األثار ذات عدد كبير كتتكزع عمى 

 .المجتمع بشكؿ كامؿ كليست مقتصرة عمى مرتكب فعؿ زنا المحاـر
د حجـ ظاىرة زنا المحاـر في الكطف العربي مف خبلؿ استعراض بعض كقد أكممنا ىذه الدراسة بتحدي

 .الدكؿ ، كمف ثـ تكجينا لدراسة أنماط ىذه الظاىرة
تناكلنا طرؽ مكاجية ىذه الظاىرة مف خبلؿ تحديد كسائؿ الكقاية مف ىذا الفعؿ كالتقميؿ كبعد ذلؾ قد 

 رتكب زنا المحاـر .مف ارتكابو ، كثـ درسنا كيفية العبلج الكاجب اتباعو مع م
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  الخاتمة:
تعتبر جريمة السفاح مف الجرائـ التي ليا مكانة في الجدؿ بيف فقياء القانكف، بحيث ما زالت تطرح     

إشكالية في فيـ محدد كدقيؽ لمعناىا كالمغزل أك اليدؼ الذم شرعت مف أجمو ىذه الجريمة، كخاصة 
قعة داخؿ األسرة سكاء مف حيث تككينيا أك مف حيث بأنيا تتشابو مع بعض الجرائـ الجنسية الكا

العقكبة المقررة ليا، فمثبلن المشرع الفمسطيني كضعنا أماـ صعكبات خبلؿ دراسة ىذه الجريمة مف 
الجانب القانكني كذلؾ بسبب القصكر في المادة القانكنية المجرمة ليا، كلذلؾ قمنا بدراسة ىذه الجريمة 

إلى نص قانكني يعطي ىذه الجريمة معناىا المراد مف تجريـ المشرع  بشكؿ مقارف كتحميمي لمكصكؿ
 ليا .

كلمكصكؿ إلى ىدفنا مف ىذه الدراسة قد قسمنا دراستنا لجريمة السفاح إلى جانبيف، فكاف الجانب األكؿ 
عبارة عف دراسة في القكانيف الكضعية ، كخاصة بالتشريعات الفمسطينية كاألردنية كالمصرية، كالشريعة 
اإلسبلمية، كمف خبلؿ ىذه الدراسة المقارنة ليذه التشريعات قد حددنا المكقؼ القانكني كالبنياف السميـ 

الجريمة مف الناحية االجتماعية كتحميميا كالتعامؿ  أما بالجانب اآلخر قمنا بمعالجة  ليذه الجريمة،  
حدكثيا كتحديد طرؽ  معيا كظاىرة مرضية انتشرت في مجتمعاتنا العربية، لمكصكؿ إلى أسباب

 لمكافحتيا كعبلجيا .
 –سبحانو كتعالى  -كقد رأينا أف جريمة السفاح قبؿ كؿ شيء ىي جريمة دينية محرمة مف عند اهلل 

كشرع تحريميا بشكؿ كاضح كصريح في جميع الديانات السماكية كحدد العقكبة عمى مرتكبيا، ككضع 
ؿ تحديد المحاـر كاألفعاؿ التي تعتبر ركف مادم لنا حجر األساس لتجريـ ىذا الفعؿ، كذلؾ مف خبل

ليذه الجريمة، كقد تكصمنا إلى أف الديانات السماكية الثبلث تعاممت مع ىذه الجريمة أفضؿ مف 
التشريعات الكضعية التي جرمتيا، فإذا ما قمنا بدمج األيات في جميع ىذه التشريعات السماكية 

 السفاح يصعب اإلفبلت أك التيرب مف تطبيقو . سنصؿ إلى نص قانكني جامع كمانع لجريمة
ألنيا دينية كليست  -سبحانو كتعالى  –كحيث أف الكثير مف البشر ابتعدكا عف الخضكع لتعاليـ اهلل 

دنيكية، قد أمست الحاجة ممحة لقكانيف دنيكية تحدد األفعاؿ التي تعتبر جريمة كيعاقب عمييا مف قبؿ 
 الكضعية لتجريـ األفعاؿ التي حرميا اهلل لتعطييا القكة الدنيكية.الدكلة، كلذلؾ ش رعت القكانيف 

كجريمة السفاح ىي إحدل األفعاؿ التي تـ تحريميا دينيان كدنيكيان في كقت كاحد، كحيث أننا قمنا بدراسة 
جريمة السفاح مف الجانب الديني، فقد ذىبنا بعد ذلؾ إلى دراسة جريمة السفاح مف الجانب القانكني، 

م قد رأينا فيو البنياف القانكني لجريمة السفاح في القكانيف الجزائية المختمفة، فتكصمنا إلى عدة كالذ
اختبلفات كتناقضات بيف ىذه التشريعات الكضعية، فقمنا بالتركيز عمى ىذه التبايف الذم كصؿ إلى 

بيف قانكف أخر أعمى درجة عندما كصمنا إلى تشريع جزائي ال يجـر فعؿ السفاح كالقانكف المصرم ك 
 يجـر ىذا الفعؿ بشكؿ كاسع مثؿ القانكف الجزائرم .



108 
 

كقد قمنا بدراسة األركاف المككنة لجريمة السفاح بشكؿ كاسع، فمررنا مف الركف القانكني بكافة تفاصيمو 
مف حيث المقارنة بيف التشريعات الكضعية كالشريعة السبلمية باإلضافة إلى العقكبة المقررة لجريمة 

السفاح ككيفية تحريؾ الشككل ليذه الجريمة، كمف ثـ ذىبنا إلى الركف المادم لجريمة السفاح  لجريمة
الذم يثير جدؿ كاسع بيف القكانيف المقارنة محؿ دراستنا كذلؾ يعكد إلى كجكد قكانيف لـ تحدده بشكؿ 

لى جانب ذلؾ يقـك االختبلؼ كالجدؿ حكؿ الركف المادم ما بيف  كاضح مقارنة بقكانيف اخرل، كا 
القكانيف الكضعية كالشريعة االسبلمية حيث أف األكؿ لـ يتكسع في مفيـك الفعؿ المككف لجريمة السفاح 
عمى عكس الثاني الذم شمؿ أكثر مف فعؿ تحت مسمى الركف المادم لجريمة السفاح، كفي ذات ىذا 

 الركف قد حددنا مكقؼ القانكف مف تكافر الشركع في جريمة السفاح .
تكجينا في دراستنا إلى الركف األىـ في جريمة السفاح كىك الركف المفترض كالذم يميزىا عف كمف ثـ 

ما يشابيا مف جرائـ كىذا الركف ىك عنصر القرابة التي حدده القانكف في المادة القانكنية المجرمة لفعؿ 
ة القرابة السفاح، كقد رأينا كيؼ يكجد ىناؾ عدـ تجانس بيف ىذه القكانيف مف حيث تحديد درج

المطمكبة لجريمة السفاح، كيبرز االختبلؼ في ىذا الركف ما بيف القكانيف الكضعية كالشريعة االسبلمية 
.  التي تكسعت في دائرة المحاـر

كمف ثـ بينا الركف المعنكم لجريمة الِسفاح الذم بشترط اإلرادة كالعمـ لقياـ الرضا لدل الفاعميف، كثـ 
مف الممكف أف تمنع قياـ المسؤكلية الجزائية اتجاه الفاعميف لمجريمة  استعرضنا بعض الحاالت التي

 مثؿ الجنكف أك مف لـ يكمؿ الثامنة عشر.
كتكجينا بعد ذلؾ إلى الجانب األخر مف دراستنا كىك ظاىرة زنا المحاـر كا فة اجتماعية كمرض نفسي 

انكني ككيفية مكاجيتيا مف كجنسي، كذلؾ إلعطاء دراستنا ميزة كىي طرح الجريمة مف الجانب الق
 الجانب اإلجتماعي .

كقد تبيف لنا أف العكامؿ المؤدية لظاىرة زنا المحاـر تتبايف مف مجتمع ألخر، بحيث تقسـ ىذه العكامؿ 
إلى أسباب ذاتية تتعمؽ بالشخص كأسباب عامة تتعمؽ بالمجتمع مما يعكس ذلؾ عمى تنكع األثار 

 أثار صحية أك اجتماعية. الناتجة عف ىذه الجريمة سكاء كانت
كبعد ذلؾ قد تناكلنا طرؽ مكاجية ىذه الظاىرة مف خبلؿ تحديد كسائؿ الكقاية مف ىذا الفعؿ كالتقميؿ 

.  مف ارتكابو، كثـ درسنا كيفية العبلج الكاجب اتباعو مع مرتكب زنا المحاـر
 : ومن خالل دراسة جريمة الِسفاح توصمنا الى عدة نتائج 
فعؿ الِسفاح قد خضعت الختبلفات عديدة كتبايف كاضح في الحضارات القديمة إف مسألة تحريـ   -1

قبؿ مجيء الديانات السماكية، فيناؾ حضارات قامت بنبذ ىذا النكع مف الجرائـ مثؿ الحضارة البابمية 
التي جرمت فعؿ الِسفاح كذلؾ مف خبلؿ كجكد نص يحـر ىذا الفعؿ في قانكف حمكاربي كيعاقب عميو، 

سـ مف الحضارات اإلنسانية قد قامت بإباحة ىذا الفعؿ كعدـ المعاقبة عميو مثؿ الحضارة كىناؾ ق
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اإلغريقية التي انتشر فييا الزنا بيف المحاـر سكاء بيف الطبقة العميا في المجتمع كالحكاـ كالممكؾ أك 
 . بيف عامة الشعب

ا كاختمفت مف حيث العقكبة، اتفقت األدياف السماكية فيما يتعمؽ بجريمة السفاح مف حيث تحريمي -2
فقد أتت الديانة المسيحية بأيا ت حرمت الزنا بيف األقارب كلكف لـ تحدد العقكبة ليذا الفعؿ، كذلؾ عمى 
النقيض مف الديانة الييكدية كالشريعة اإلسبلمية المتاف حرمت ىذا الفعؿ كحددت العقكبة لكؿ مف قاـ 

مى مرتكب ىذه الجريمة، أما الشريعة اإلسبلمية قد اختمؼ بو، فالديانة الييكدية حددت عقكبة القتؿ ع
 .دالفقياء فيما بينيـ عمى تحديد العقكبة لمرتكب ىذه الجريمة فقد تفاكتت العقكبة بيف القتؿ كالجم

انقسمت القكانيف الكضعية الحديثة ما بيف اتجاىيف فيما يتعمؽ بجريمة الِسفاح، حيث في اإلتجاه   -3
تجريـ فعؿ السفاح في القكانيف الجنائية مثؿ القانكني األردني كمشركع  األكؿ قد تـ النص عمى

العقكبات الفمسطيني، أما اإلتجاه األخر قد أباح فعؿ الِسفاح بيف المحاـر كذلؾ مثؿ القانكف المصرم 
 . كالقانكف الفرنسي

ميع األركاف يمثؿ عنصر القرابة ركنان ميمان في جريمة الِسفاح، حيث تتشارؾ جريمة السفاح مع ج -4
العامة لجريمة الزنا، ما عدا ىذا الركف )عنصر القرابة( ففي حاؿ انتفاء ىذا الركف يتغير كصؼ 
الجريمة مف فعؿ السفاح إلى فعؿ الزنا، مع العمـ بأف الكطء )إيبلج العضك الذكرم داخؿ العضك 

 . االنثكم( ىك ذاتو في الجريمتيف
ة، فقد جاء في مسكدة قانكف العقكبات الفمسطيني لعاـ القكانيف النافذة في فمسطيف غير متطابق -5

نص يجـر فعؿ السفاح كقد نص عمى كجكب تجاكز األنثى لمثامنة عشر مف عمرىا، كيبلحظ  2010
عمى أف ىذه المادة قد تعاممت مع األنثى عمى أنيا مجني عمييا كليست فاعؿ لمجريمة كذلؾ جاء متفقان 

، أما قانكف العقكبات األردني المطبؽ في الضفة 2003ني لسنة مع مشركع قانكف العقكبات الفمسطي
نص عمى كجكب تجاكز الفاعميف لجريمة الِسفاح الثامنة عشر مف العمر كقد اعتبر الطرفيف فاعميف 
لمجريمة، كذلؾ عمى عكس قانكف االنتداب النافذ في غزة الذم ينص عمى جريمة الِسفاح في حالة 

كأف تككف غير متزكجة، باإلضافة  ة عشر كالحادم كالعشريف مف العمر كانت األنثى ما بيف السادس
 .العتبار األنثى مجني عمييا كليست مرتكبة لمجريمة، كىنا يكجد قصكر كبيرة كما نبلحظ

إذا ما قاـ شخص في ممارسة الزنا مع ابنتو كىي لـ تتجاكز الثامنة عشر مف العمر، فينا تكيؼ  -6
تمرت الجريمة بعد تجاكزىا الثامنة عشر تتحكؿ الجريمة الى سفاح عمى أنيا اغتصاب كلكف إذا اس

 .كىذه الحالة مف الممكف أف تحدث بشكؿ كبير كىذا دليؿ عمى قصكر بالقانكف
النافذ في الضفة الغربية بأف تتـ المبلحقة  1960( لسنة 16نص قانكف العقكبات األردني رقـ )  -7

مف األقارب حتى الدرجة الرابعة، كلكف لـ ينص  ألطراؼ جريمة الِسفاح بناء عمى شككل مقدمة
القانكف عمى مبلحقة الشريؾ اك المحرض في جريمة الِسفاح كذلؾ عمى عكس جريمة الزنا رغـ أف 
األركاف في جريمة الزنا ىي ذاتيا في جريمة الِسفاح باستثناء الركف المفترض )القرابة( كىذا قصكر في 
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لـ يذكر مادة خاصة متعمقة بشأف  2003ت الفمسطيني لسنة القانكف، أما مشركع قانكف العقكبا
 . المبلحقة لمرتكبييف جريمة السفاح

تختمؼ االفعاؿ التي تعد زنا ما بيف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف األردني كذلؾ بسبب التكسع  -8
 .بالشريعة اإلسبلمية في األفعاؿ الجنسية التي تعد في بند الزنا

الِسفاح في الكطف العربي متكافرة بشكؿ كبير، كذلؾ دليؿ عمى تكاجدىا أف عكامؿ انتشار جريمة   -9
 .رغما قمة ما يتـ التبميغ عنو

الكقاية مف زنا المحاـر مف الممكف أف يحدث في حالة إزالة أسباب انتشاره مف المجتمع  -10
لجسدية يجب معاممة زنا المحاـر كمرض خاضع إلمكانية العبلج كباقي األمراض ا كاألسرة كالفرد، ك

 . كالنفسية
 :أما توصياتنا بعد ىذه الدراسة ىي كاالتي 
نكصي المشرع الفمسطيني بتعديؿ األحكاـ القانكنية المتعمقة بالسفاح كالتي كردت في المادة  -1
 نرجكا أف يقع التعديؿ عمى ما يأتي : ك  ( مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني،258)
الِسفاح في فعؿ المكاقعة الغير مشركعة فقط، بؿ نرجكا مف  عدـ ربط جريمةالركن المادي :  - أ

المشرع الفمسطيني المعاممة الخاصة لجريمة السفاح مف حيث التكسع في األفعاؿ التي تندرج تحت بند 
الركف المادم لجريمة السفاح، كيككف ذلؾ بإضافة العبلقات الجنسية األخرل كالتي ال تستمـز الكطء 

المادم لمجريمة، كأفضؿ مف ذكر ىذه العبلقات ىي الشريعة اإلسبلمية كالتي الكامؿ لقياـ الركف 
 كما يأتي : كذلؾ شممت العبلقات الجنسية

 الكطء الطبيعي . -1
 الكطء في الدبر . -2
 التقبيؿ . -3
 االستمناء بيد المرأة . -4
 األغكاء كالتيتؾ . -5
 المداعبة المنافية لمحياء . -6
ظ أف ىناؾ قصكر كبير لدل المشرع الفمسطيني فيما نبلحدرجة القرابة ) الركن المفترض ( :   - ب

، كبإمكاننا أف نرل أف درجة ( 258يخص درجة القرابة المطمكبة في نص جريمة الِسفاح ) المادة 
المصاىرة لـ يتـ إدراجيا ضمف دائرة القرابة الكاجب تكافرىا لقياـ ىذه الجريمة، كباإلضافة إلمى عدـ 

 كيضاؼ إلى ذلؾ عبلقة المعمكدية في الديانة المسيحية .، ذكر الفركع ضمف ىذه الدائرة
لقد سقط المشرع الفمسطيني في فخ الثغرة القانكنية كباقي المشرعيف العرب أطراف الجريمة :   - ت

خبلؿ نص المادة االخاصة فيما يخص أطراؼ الجريمة المعرضيف لمعقكبة، كيمكننا أف نبلحظ ذلؾ 
قب بالسجف.....(، فينا يمكننا أف نبلحظ استثناء المشرع لؤلنثى بالسفاح )) كؿ مف كاقع أنثى.....عك 
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مع أنيا ذات رضا كامؿ، كيضاؼ إلى ىذا القصكر عدـ معاقبة المشرع الفمسطيني  مف العقاب
 لممتدخؿ كالمحرض كالشريؾ .

لـ يكف المشرع الفمسطيني مكفؽ فيما يخص ردعية العقكبة لجريمة السفاح كذلؾ يرجع العقوبة :  - ث
عقكبة السجف الغير طكيمة األمد التي ال يككف ليا تأثير عمى مستكل كاسع مف المجتمع، ككاف  إلى

األشغاؿ الشاقة عمى كؿ مف ارتكب أك سيؿ كقكع مف األكلى عمى المشرع الفمسطيني إيقاع عقكبة 
كفالة أخر كىي إسقاط الكالية كالجريمة الِسفاح، كيمكف لممشرع الفمسطيني أف يضيؼ عقكبة مف نكع 

 إذا كاف مرتكب ىذه الجريمة األب أك األـ أك الكفيؿ .
مف الكاضح أف المشرع الفمسطيني قد أكلى إىتمامو فيما يتعمؽ بالرضا لؤلنثى الركن المعنوي :  - ج

فقط، كىذا خطأ كقصكر قانكني مف الممكف أف يسبب إشكالية كبيرة في بعض الحاالت مثؿ أف تقـك 
يتجاكز الثامنة عشر، فمف النظر ليذه المادة ال تعاقب األـ عمى فعمتيا  األـ بمكاقعة طفميا الذم لـ

لؤلنثى مف العقاب، كالسبب األخر عدـ تكافر أركاف  كذلؾ يعكد إلى سببيف، فاألكؿ استثناء المشرع
 جريمة الِسفاح كما حددىا المشرع كخاصة ركف الرضا لدل الذكر الذم لـ يتجاكز الثامنة عشر .

كبعد أف حددنا أماكف القصكر لدل المشرع الفمسطيني، قد حاف الكقت لكضع وني : الركن القان  - ح
نص قانكني لجريمة الِسفاح كالذم يككف خاليان مف العيكب التي تكافرت في نص المشرع الفمسطيني 

 كذلؾ كاألتي :
 : جريمة الِسفاح ىي عبارة عن العالقات الجنسية التي تقع بين"
 .أو الصولالقارب من الفروع - أ

 . اإلخوة و الخوات الشقاء من الب أو اُلم - ب
 .بين شخص و ابن أحد إخوتو من الب أو اُلم أو مع أحد فروعو - ت
 .اُلم أو الب و الزوج أو الزوجة و الرمل أو الرممة ابنو أو مع أحد آخر من فروعو- ث
 .من الشخاص يكون أحدىم زوجا لخ أو لخت- ج
 .الخوة بالرضاعة- ح
 . من ىم بمنزلة مما سبق من الصيرة- خ
 .أو فعميةنية وة قانطسمر آلخاعمى ن ميرلمجد الحن كاإذا - د
 .بين شخصين يكون أحدىما كافل لألخر- ذ
  بين شخصين تربطيما عالقة المعمودية ) االشبين في الديانة المسيحية (- ر
 .الثامنة عشر تتجاوز أعمارىم الرضا وأن والذكر يشترط في اُلنثى -
يعاقب كل من ارتكب جريمة الِسفاح أو سيل اقامتيا لشخص أخر باالشغال الشاقة من عشر  -

سنين إلى عشرين سنة وفي حال كان أحد أطراف الجريمة الب أو اُلم أو الكافل تسقط الوالية 
 والكفالة ."
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لِسفاح عمى أنيا جريمة زنا مضاؼ ليا نرجكا مف المشرع الفمسطيني عدـ التعامؿ مع جريمة ا -2
( فيما يتعمؽ باألدلة التي تقبؿ كتككف حجة عمى المتيـ، كذلؾ بسبب  عنصر القرابة )المحاـر
خصكصية الجريمة داخؿ األسرة المغمقة كبشكؿ خاص داخؿ مجتمعنا الفمسطيني الذم يفضؿ الستر 

دكا الكاقعة التي حدثت داخؿ المنازؿ عمى العقاب، بحيث ال يمكف أف تأتي بشيادة أربع رجاؿ شاى
المغمقة، كمف المستبعد أف يتـ القبض عمى مرتكبييف جريمة السفاح بحالة التمبس، كليذا نكصي 

 مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني . 258المشرع الفمسطيني بالغاء الفقرة الثالثة مف المادة رقـ 
ت اجتماعية خاصة لمكاجية الجرائـ داخؿ األسرة نكصي الدكلة الفمسطينية بضركرة ايجاد مؤسسا  -3

كخاصة الجنسية منيا مثؿ الِسفاح، كالبحث عف حمكؿ ممكنة بشأف تعزيز تمكف المرأة مف االببلغ عف 
أعماؿ العنؼ التي تتعرض ليا قبؿ أف تضعؼ أماـ ىذه المكاقؼ كتذىب إلى فعؿ السفاح لمتخمص 

 مف ىذا العنؼ .
بجميع أفراده منذ المراحؿ األكلى مف حياتيـ فيما يتعمؽ بالتربية نكصي المجتمع باالىتماـ  -4

.  الجنسية السميمة، كذلؾ تفاديان مف الكقكع في جحيـ زنا المحاـر
نشر ثقافة التضامف اإلجتماعي مف خبلؿ المعالجة الجسدية كالنفسية لمرتكبي جريمة السفاح  -5

طات المجتمعية المتمثمة بالنظرة كدمجيـ في المجتمع مف جديد مف خبلؿ التخفيؼ مف الضغك 
 اإلشمئزازية كالمعاممة السيئة، كذلؾ بيدؼ عدـ تكرارىـ ليذه الجريمة .
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