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  سم هللا الرحمن الرحــیمب
  
  

  :  قال اهللا تعاىل
خلقكم من ضعف  ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من  الذيهللا    ﴿  - 1

  ] 54الروم: [  ﴾ بعد قوة ضعفا وشیبة یخلق ما یشاء وھو العلیم القدیر 
ھو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجكم طفال ثم  ﴿  - 2

دكم ثم لتكونوا شیوخا ومنكم من یتوفى من قبل ولتبلغوا أجال مسمى لتبلغوا أش
  ] 67 غافر:[  ﴾ ولعلكم تعقلون

  ] 24الطور: [  ﴾ ویطوف علیھم غلمان لھم كأنھم لؤلؤ مكنون ﴿  - 3
وال تقتلوا  أوالدكم خشیة  إمالق نحن نرزقھم وإیاكم  إن قتلھم كان  ﴿  - 4

  ] 31اإلسراء: [   ﴾ خطئا كبیرا
  
  

  وقال صلى اهللا عليه وسلم: 
نون  ( -  1 رفع القلم عن ثالث: عن الصيب حىت حيتلم، وعن النائم حىت يصحو، وعن ا

  رواه أبو داود وابن ماجه )حىت يفيق 
 رواه أبو داود والرتمذي ( مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني )  -  2

  
  
  

  

  



  داءـاإله
  
  

  أهدي هذا العمل املتواضع:
  الطاهرتنيوالديّ  ي روح* إىل

  هلما الرمحة الواسعة واملغفرة أسأل اهللا 
  هما الزكيتني.يوأن جيعل أجر كل من يستفيد من هذه الرسالة إىل روح

  
  * إىل كل من علمين وأدبين وأنار دريب جزاهم اهللا مجيعا خريا ورحم من تويف منهم.

  
يأت يل أسباب البحث وشجعتين الوفية اليت ضحت بنفيس وقتها وجهدها، وه* إىل زوجيت 

  فجزاها اهللا عين خري اجلزاء. على مواصلته وإمتامه،
  
  إىل أبنائي األفاضل: نور اهلدى، ضياء الدين، حممد، أمرية، إيناس وأميمة *
  
  إىل إخويت وأخوايت *
  

إىل كل هؤالء أهدي هذا البحث وأسأله عز وجل أن يتقبله مين وأن يدخره يل يوم ال ينفع 
  بنون. مال وال

  
  
  



  شكر وتقدير خاص 
  لألستاذ المشرف

  
ّ من نعم وأعانين على  بعد شكر اهللا عز وجل املستحق لكل شكر وثناء على ما من به علي

  إمتام هذه الرسالة، فلله احلمد واملنة.
متنان إىل أستاذي املشرف األستاذ الفاضل الدكتور بلقاسم االلص شكري وعظيم أتقدم خبا
  شتوان.

مين كل شكر وتقدير وعرفان لقبوله اإلشراف على هذا البحث، منذ أن كان فكرة إىل أن له ف
فتح يل صدره وبيته ومكتبته اخلاصة ومل يأل جهدا طوال سنني البحث من و استوى على عوده، 

  وكتبه القيمة. ةفيدامل هحائونص ةسديدال هائر آو  ةدرشيال هاتتوجيه
كما أشكره على سعة صدره ولني جانبه ودماثة أخالقه ولطف معاملته وحرصه على مواصليت 

تشجيعاته املتواصلة وتيسري البحث عن املصادر واملراجع خاصة من مكتبته ب إلمتام هذا البحث
     .اخلاصة

سان إال أن أسدي له وافر الشكر واالمتنان وخالص يل ما أكافئه به على هذا اإلحليس ف
تضرع إىل اهللا تعاىل بأن ميتعه بالصحة والعافية ويبارك له يف علمه ووقته وجهده وأن الالتقدير، و 

 خري اجلزاء.  عين وينفع بعلمه الغزير، فجزاه اهللا  يف خدمة العلم يدميه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  المقـدمة
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احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد 
اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن 

  حممدا عبده ورسوله.
  أهمية البحث وأسباب اختياره :

تتجلى أمهية البحث وأسباب اختياره يف كون الشريعة اإلسالمية وضعت مقاصد لتحقيق 
مصاحل العباد يف العاجل واآلجل وجلب املصاحل هلم ودرء املفاسد عنهم وإقامة جمتمع فاضل تسوده 

يت هي املودة والرمحة والعدالة، وال يتأتى هذا إال بإصالح الفرد فهو اللبنة األساسية لبناء األسرة ال
تمع، وإلجياد الفرد الصاحل البد من رعايته وتعهده منذ الصغر، بل قبل أن يولد، فقد  األساس لبناء ا

   أرشد اإلسالم إىل اختيار الزوجة، وحث على تزويج ذي اخللق احلسن قال عليه الصالة والسالم: 
يف األرض وفساد عريض ) ( إذا خطب  إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إال تفعلوا تكن فتنة 

  رواه الرتمذي وابن ماجه.
 لذلك حرص اإلسالم على غرس القيم النبيلة يف نفوس الناشئة منذ الصغر وجعلها أفضل ما
يقدم لألوالد، قال عليه الصالة والسالم: ( ما حنل والد ولده أفضل من أدب حسن ) رواه اإلمام 

 أمحد. 
وابط أخالقية وقيم اجتماعية منذ صغره صفت سريرته واستقام فالولد إذا ارتبط بروابط اعتقادية ور 

تمع، وإذا صلح الفرد صلحت األسرة، فإن صلحت األسرة صلح  سلوكه وأصبح فردا صاحلا يف ا
تمع الذي ينشده اإلسالم.   ا

ولقد كرم اهللا اإلنسان وجعله خليفة يف األرض وأسجد له مالئكته وسخر له كل ما يف 
  ه حقوقا جيب أن تراعى، وواجبات جيب أن تؤدى .الكون، وأقر ل

وهذه احلقوق قررها اهللا له لكونه إنسانا، صغريا كان أم كبريا، فهي حقوق ثابتة حبكم الطبيعة، ومن 
هذه احلقوق: حق احلياة فهي هبة من اهللا تعاىل ال جيوز ألحد أن يسلبها غريه، وحق الكرامة، ومحاية 

اهللا عليه وسلم حرمتها فقال: ( ...إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم العرض، وقد بني الرسول صلى 
  عليكم حرام... ) رواه البخاري ومسلم

ا اإلسالم …وكذا حق التعلم، وحق التملك، وحق التدين، وحق التفكري وغريها من احلقوق اليت صا
  لإلنسان.
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على حق  لذلك أوجب حدودا وعقوبات على من اعتدى على هذه احلقوق، فمن اعتدى 
] ، 179[البقرة:﴾ ولكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب لعلكم تتقون  ﴿احلياة يقتل قال تعاىل: 

ومن اعتدى على غريه …ومن اعتدى على حق العرض جيلد، ومن اعتدى على حق املال تقطع يده 
  يف حق دون هذه احلقوق يعزر مبا يراه القاضي مناسبا.

ما إذا كان غري مكلف كالصيب، فهل يطبق عليه نفس احلكم؟ أم هذا إن كان املعتدي مكلفا، أ
ختفف عنه العقوبة؟ أم لكونه مرفوعا عنه القلم يعفى عنه؟ وهل يذهب دم املقتول و حق املعتدى 

  عليه هدرا؟ أم أن هناك حكما خاصا به؟ 
ا إن ظاهرة جنوح صغار السن واحنرافهم تعد من الظواهر االجتماعية السلبية الشائكة  أل

م اعوجاجه منذ الصغر ّ قو ُ  تستهدف فئة حتتاج إىل محاية وتوجيه وتربية، فالصغري الذي احنرف ومل ي
ُستغل من طرف عصابات إجرامية  يصبح أكثر عرضة لألنشطة اإلجرامية، ويف كثري من األحيان ي

ية اليت دلت حمرتفة، ويتحول إىل جمرم عندما يصل إىل مرحلة البلوغ، وهو ما أكدته البحوث العلم
م اجلنائية منذ احلداثة.  رمني البالغني بدأوا حيا   على أن معظم ا

ازداد احنراف األطفال وتورطهم يف ارتكاب جرائم خمتلفة كاملخدرات والسرقة واالعتداء على وقد 
ّط النفس والعرض ألف قاصر يف خمتلف أشكال  34...وغريها، فقد سجل تقرير للدرك اجلزائري تور

)، والحظ  2008إىل  2003وأبرزها السرقة خالل اخلمس سنوات املنقضية ( أي من   اماإلجر 
ألف طفل من الرقابة األبوية له انعكاسات سلبية على أحداث ال  300من  التقرير أنّ حرمان أكثر

أعمارهم عشر سنوات يتفننون يف السطو واجلرح العمد وتوابعهما، وتضع اإلحصائيات السرقة  تتعدى
باملئة  12املئة، وأكثر من ذلك ارتفعت ب  يف 44لصدارة حيث تظل اجلرمية األكثر شيوعا بـ يف ا

 97للتسعينات، مع االشارة إىل أنّ الذكور يشكلون األغلبية الساحقة ب  عما كان يف النصف الثاين
ر املتورطني، يف حني جند الفئة العمرية األكثر من  يف على  9743بـعاما  18إىل  16املئة من القصّ

العشر سنوات الذين وصلت  ، دون إغفال ذوي4612سنة بـ  16إىل  13رأس القائمة قبل شرحية 
قاصر يف بيع وتعاطي  500وقد استخدمت مجاعات اإلجرام ، طفال 284أعداد املذنبني منهم إىل 

  املخدرات، والسرقة، جبانب استخدام عدد منهم يف جتارة اجلنس، وغريها من اجلرائم. 
 2009ما بينت اإلحصائيات املسجلة خالل الفرتة املمتدة بني شهري جانفي وماي من سنة ك

  حالة اعتداء جنسي ضد القصر. 805إحصاء 
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وهذا االرتفاع املتزايد يف عدد القصر املتورطني يف اجلرمية سواء كانوا معتدين أم معتدى عليهم 
ن الوسائل املالئمة حلماية هذه الفئة الضعيفة ينبئ عن انزالق خطري حنو اجلرمية، مما يقتضي البحث ع

تمع.  تمع من أذاهم وإعادة إدماجهم يف ا   ومحاية ا
إن إجرام األحداث ميثل خلال قائما يف األسس االجتماعية والقانونية والثقافية واحلضارية، 

لظروف املهيئة هلا، وتسعى السياسة اجلنائية احلديثة للقضاء على اجلرمية يف مهدها، أو القضاء على ا
إذ أن الصغري املنحرف ال ينظر إليه على أنه جمرم جيب معاقبته بل ينظر إليه على أنه ضحية ظروف 

أن يراعي  –وفق سلطته التقديرية  –وعوامل خمتلفة مما جيب اعتباره جمنيا عليه وليس جانيا، وللقاضي 
سية عند الصغري فتتولد لديه الشخصية ذلك كله قبل إصداره احلكم حىت ال ترتك العقوبة آثارا نف

  اإلجرامية مستقبال.
  هذه بعض الدوافع واألسباب اليت دفعتين الختيار هذا املوضوع.

  وهناك أسباب أخرى ميكن إمجاهلا فيما يلي:
تمع ؟ أم هل هي   1 ـ  حتديد املسئول احلقيقي عن احنراف الصغري، هل هي مسؤولية األولياء أم ا

 أم هل املسئولية مشرتكة؟ إذ أن حتديد املسئولية يساعد على عالج الظاهرة اإلجرامية مسؤولية الصغري
  املتفشية بني أوساط الشباب. 

ـ يعترب موضوع املسؤولية اجلنائية وموانعها من املواضيع اليت هلا صلة وثيقة باملشكلة الفلسفية   2
  الشائكة مشكلة حرية اختيار اإلنسان ومداها.

ؤولية اجلنائية للصغري يعترب من أهم املواضيع لعالج احنراف الصغار وللحد من ـ موضوع املس  3
التسامح الذي جيب أن يعامل به الصغري كي يتحقق األثر املطلوب من السلوك الرتبوي 

  ونصحح له االجتاه اخلاطئ الذي اندفع إليه .  
القانون وعلماء  ـ إن البحوث اليت ختص الصغار من املواضع اليت جيب أن يوليها رجال 4

ا.   االجتماع وعلماء النفس االهتمام البالغ، ألن الصغار هم مستقبل األمة وذخري
ـ لقلة وجود دراسات وأحباث مستقلة شاملة ومفصلة تتناول موانع املسؤولية اجلنائية سواء   5

تلك اليت تعلقت بالصغري أم بغريه، خاصة تلك الدراسات املقارنة بني الفقه اإلسالمي 
  القانون اجلزائري.و 

تمع عموما واألحداث خصوصا، و ما تولده   –  6 كثرة انتشار اآلفات االجتماعية بني أفراد ا
م  هذه اآلفات من احنراف للصغار وتصرفات سيئة تصدر عنهم و سلوكات ضارة 
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ومبجتمعهم، كالسرقة وجرائم اجلرح والضرب والقتل، واملخدرات وتعاطي الكحول 
  املهلوسة...وغريها.   واألقراص
  :  اإلشكاليـة 

ا ختص فئة ضعيفة        يعترب موضوع موانع املسؤولية اجلنائية من أهم املواضيع اجلديرة بالدراسة أل
انني  تمع كالصغار وا ، فالصغري قد يقوم بتصرفات تلحق ضررا به أو بغريه أو ختلف آثارا …يف ا

تمع  ـ  كما ذهبت إىل ذلك التشريعات سيئة ، فهل يتحمل املسؤولية اجلنائ ية كونه أحد أفراد ا
تمع مما يلحقه من ضرر اإلجرام   القدمية  ـ أم يعفى من املسؤولية، وإن أعفي فكيف حيمى حق ا

  سواء وقع من الكبار أو من الصغار.
من باب احلدود والفقه اإلسالمي اليصنف اجلرمية كما يصنفها القانون الوضعي بل جيعل اجلرمية إما 

أو باب التعزير ، فآثار مسؤولية الصغري اجلنائية يتناوهلا الفقه اإلسالمي من هذا الباب ، أما القانون 
  الوضعي ومنه القانون اجلنائي اجلزائري فيتناوهلا على مستويات وتصنيفات خمتلفة.

             ويف ظل هذا التصور فإن إشكالية حبثنا تتمحور حول التساؤالت اآلتية:    
  ما هي األسباب اليت تعدم املسؤولية اجلنائية ؟ - .1
  ماهو السن املانع للمسؤولية اجلنائية عند الصغري؟  - .2
تمع ؟ - .3   ويف أي سن ميكن مساءلة الصغري عن أفعاله الضارة با
ما هو أثر الصغر يف اجلرائم اليت يقرتفها الصغري؟ وهل أن اعتداء الصغري على الغري يف  - .4

  ه أو ماله يرتب عليه املسؤولية اجلنائية ؟نفس
 هل جناية الصغري مثل جناية الكبري أم هلا حكم خاص ؟ - .5
  ماهي التدابري الوقائية املقررة ملعاجلة جرائم الصغار؟ – .6
تمع وهل يف رفع املسؤولية عن الصغري  - .7 ما هو أثر احنراف الصغري على األسرة وعلى ا

تمع ؟  ضياع حلق ا
  احللول الشرعية والقانونية واالجتماعية اليت تعاجل احنراف الصغري؟ ما هي  - .8

هذه األسئلة وغريها سنحاول ـ بإذن اهللا تعاىل ـإجياد األجوبة الشافية واحللول الكافية هلا يف هذا 
  البحث .
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  أهـداف البحـث :
  مما سبق بيانه ميكن أن جنمل أهداف هذا البحث فيما يلي:

جتعل اإلنسان مسئوال جنائيا عن أفعاله اليت يقرتفها واملوانع اليت ترفع  معرفة الشروط اليت - .1
 عنه املسؤولية كالصغر واجلنون.

تمع   - .2  الوقوف على األمراض االجتماعية والعلل النفسية اليت يتعرض هلا أفراد ا
تمع وحماربته واجتثاثه من  عموما والصغار خصوصا لتجنب احنراف األوالد قبل انتشاره يف ا
نفوس األفراد قبل أن يتأصل فيهم، فعند معرفة الداء يسهل تشخيص الدواء، وما أسهل تقومي 
اإلنسان صغريا فهو كالعجينة تشكله كيفما شئت، أو كالورقة البيضاء تكتب فيه ماتشاء، وما 

  ذلك عندما يكرب.  أصعب
االهتمام باألسرة وإبراز دورها يف تربية النشء وتوجيهه إىل الطريق القومي ، واالنعكاسات  - .3

السيئة اليت حيدثها تفكك األسرة وما يتبعه من احنراف وضياع وإجرام للصغار والكبار ذكورا 
  و إناثا.

تمع املتمثل يف الدولة بالدرجة األوىل ومجا - .4 عة املسلمني بالدرجة الثانية يف إبراز دور ا
احلفاظ على األسرة وحفظها من التفكك وتذليل مشكالت احلياة اليت تساهم يف ختريب 

اليت تعصف باألسر والوقوف حبزم لسدّ كل  االنزالقاتاألسر كالبطالة، وغلق أبواب الفنت و 
 بني الشباب. وغريها مما هو منتشر كثريا…أبواب االحنراف كاملخدرات واجلنس والسرقة

إبراز اجلانب احلضاري لإلسالم والفقه اإلسالمي يف تناوله لقضايا الصغار، وكيفية التعامل  – .5
  مع هذه الفئة اليت حتتاج إىل عناية خاصة.

مجع شتات جزئيات املوضوع املتناثرة يف كتب الفقه والقانون وإثراء البحث العلمي يف جمال  – .6
  سالمي والقانون اجلزائري.الدراسات املقارنة بني الفقه اإل

  : منهـج الدراسـة
حبول اهللا وقوته  –مبا أن البحث دراسة مقارنة ، فإين سأعتمد يف دراسيت ، أما عن منهجي يف البحث

لفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري، بني ايف هذه الدراسة  مقارنيتاملنهج املقارن حيث ستكون على  -
  إذا اقتضى األمر ذلك.يف كثري من املسائل  الوضعيةباقي التشريعات ل دون إمهال
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املنهج كبعض املناهج اليت ختدم املوضوع  كما أين اعتمدت من باب االستعانة واالستئناس على 
الوصفي والتحليلي والتارخيي حيث سنتعرض لدراسة أثر صغر السن يف جرائم النفس واملال وغريمها 

رج تارخييا يف مسؤولية صغري السن اجلنائية يف التشريعات املختلفة، مما يراه املشرع واجب احلماية، ونتد
  ونقوم باستخالص النتائج، ومن مث حتليلها للوصول إىل إجابات عن أسئلة الدراسة.

هذا وقد استشهدت بالكثري من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة، ذاكرا اسم السورة    
آلية، أما األحاديث النبوية فقد حاولت خترجيها كلها يف اهلامش ورقم اآلية مباشرة بعد ذكر ا

ا من كتب احلديث، مع مالحظة أن األحاديث املخرجة من الصحيحني ( ظىل مبإرجاعها إ ا
البخاري ومسلم ) أقتصر فيها على خترجيهما وال أذكر غريمها من كتب احلديث، أما إذا مل أجد 

كتب السنة: سنن أيب داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه وموطأ احلديث يف أحدمها رجعت إىل بقية  
  اإلمام مالك، ذاكرا درجة احلديث.

وقد اعتمدت على املصادر األصلية من أمهات كتب التفسري واحلديث والفقه وأصوله والقانون واللغة 
  ال ختصصه. واألعالم...، وكذا املراجع اليت تناولت املوضوع، وقد استفدت منها كلها كل يف جم

  الدراسـات السابقـة : 
  إن الدراسة حول موانع املسؤولية اجلنائية عموما ومانع الصغر خصوصا ميكن أن نقسمها إىل قسمني:

  دراسات عامة حول املسؤولية اجلنائية حيث تناولت يف دراستها موانع املسؤولية مثل: - 1
  .ـ كتاب املسؤولية اجلنائية للدكتور حممد مصطفى القللي

نسي.    ـ وكتاب املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي دراسة فقهية مقارنة للدكتور أمحد فتحي 
ـ وكتاب األحكام العامة للمسؤولية اجلنائية دراسة للفقه الوضعي مقارنة بالفقه اإلسالمي  للدكتور 

  مأمون حممد سالمة.
وبات فالكثري من هذه الكتب أشارت إىل وكتب القانون اليت شرحت القانون اجلنائي أو قانون العق 

  مانع الصغر كمانع من موانع املسؤولية.
  ـ دراسات خاصة مبوانع املسؤولية اجلنائية وهي دراسات حديثة مثل: 2

  ـ كتاب األسباب املانعة من املسؤولية اجلنائية للدكتور مصعب اهلادي بابكر.
  ـ وكتاب موانع املسؤولية اجلنائية للدكتور عبد السالم التوجني.

  ـ وكتاب دراسة عملية يف أسباب اإلباحة وموانع العقاب لألستاذ حممود عزمي.
  أما الدراسات اخلاصة جبرائم األحداث، واملسؤولية اجلنائية لصغار السن فنقسمها إىل قسمني أيضا:
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  تناولت األحداث ورعايتهم وجرائمهم واحنرافهم، وهي عديدة منها: مؤلفات - 1
  جرائم األحداث وتشريعات الطفولة للدكتور عبد احلميد الشواريب. -
  األحداث املنحرفون للدكتور على حممد جعفر. -
  احنراف األحداث من منظور السياسة اجلنائية املعاصرة للدكتور حامد راشد. -
  اإلسالم والقانون املصري للدكتور الشرجبي البشري.رعاية األحداث يف  -
  جنوح األحداث يف التشريع اجلزائري للدكتور قوامسية حممد عبد القادر.  -
  عوامل جنوح األحداث يف اجلزائر للدكتور على مانع. -
  األحداث يف التشريع اجلزائري، للدكتور نبيل صقر واألستاذة صابر مجيلة. -
  الشريعة اإلسالمية مقارنا بقانون األحداث، للدكتور حممد شحات اجلندي.جرائم األحداث يف  -
  إجراءات مالحقة األحداث اجلاحنني، للدكتور إبراهيم حرب حميسن. -
  قانون األحداث اجلاحنني، للدكتور حسن اجلوخدار.  -
  قضاء األحداث ( دراسة مقارنة ) ، للدكتورة زينب أمحد عوين. -
  ضوء الفقه وقضاء النقض، للدكتور عبد احلكم فودة. جرائم األحداث يف  -
أن أطلع على  -قدر جهدي املتواضع –رسائل علمية ودراسات أكادميية، وقد استطعت  - 2

  الرسائل اآلتية:
رسالة ماجستري يف الفقه  - دراسة مقارنة - إجرام األحداث وحماكمتهم يف الفقه اإلسالمي -

، نوقشت بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة أم اإلسالمي من إعداد حسن حممد األمني
  م.1408-هـ1407القرى، سنة 

من إعداد زوانيت ماجستري يف العلوم اإلسالمية، ختصص شريعة وقانون،  جناح األحداث رسالة -
  م.2004-هـ1425، نوقشت جبامعة اجلزائر، سنةبلحسن

رسالة ماجستري يف الشريعة  -دراسة مقارنة -مية مسؤولية الصغري مدنيا وجنائيا يف الشريعة اإلسال -
اإلسالمية من إعداد علي بلحوت، نوقشت مبعهد الشريعة قسم الدراسات العليا، جامعة األمري عبد 

  م.1999القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، سنة 
رسالة ماجستري يف الشريعة اإلسالمية من  احنراف األحداث وعالجه يف ضوء الشريعة والقانون، -

مسري شعبان نوقشت بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية، ختصص شريعة وقانون،  إعداد
 م. 2003 -هـ 1424جامعة العقيد احلاج خلضر، باتنة سنة 
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احلقوق،  رسالة ماجستري يف –دراسة مقارنة  -جرائم األحداث وطرق معاجلتها يف الفقه اإلسالمي -
مقدمة من جمدي عبد الكرمي أمحد املكي، نوقشت بكلية احلقوق جامعة اإلسكندرية، 

  م.  2008 -هـ1429سنة
وقد اختلفت هذه الرسائل يف تناوهلـا للموضـوع إذ تناولـه كـل باحـث مـن زاويـة معينـة ومنهجيـة خمتلفـة، 

وكـذا الســعودي، أمـا الـبعض اآلخــر  والـبعض منهـا تنـاول املقارنــة بـني الفقـه اإلســالمي والقـانون املصـري 
فقـد  زوانـيت بلحسـنمسري شـعبان، وكـذا رسـالة كالرسالة املقدمة من علي بلحوت، والرسالة املقدمة من 

تناولــت املقارنــة بــني الفقــه اإلســالمي والقــانون اجلزائــري، غــري أن هــذه الرســائل مل تتوســع يف املوضــوع 
جلنائية كجزء من دراستها، لكن البـاحثني أجـادوا وأفـادوا الذي طرحناه إذ تناولت كل رسالة املسؤولية ا

  مشكورين على ذلك، وجزاهم اهللا خريا.
يف  -كمــا تناولــت يف حبثـــي هــذا بعــض اجلوانـــب الــيت مل تُطـــرق مــن قبــل الرســـائل املــذكورة، والـــيت أرى  

ـا جـديرة بالدراسـة وحتتـاج إىل حبـوث  مسـتقلة وتفصـيل أكثـر، كجـرائم –علمي املتواضع  املخـدرات  أ
وجرائم االنرتنت ...وغريمها مما هو من مواضـيع السـاعة الـيت اقتحمـت بيوتنـا وجمتمعاتنـا دون اسـتئذان، 
م، غـري أين اجتهـدت  وحتتاج إىل معاجلة تتواكب مع العصر الذي يعيشه الشـباب ويتطلـع إىل طموحـا

  قدر اإلمكان لإلحاطة ببعض جوانب املوضوع.     
على ماكتب حول هذا املوضوع ( أي موضوع البحث ) ورغم  - املتواضع  –وبعد اطالعي 

أثر استفاديت كثريا من هذه املراجع عموما والرسائل اجلامعية خصوصا، يف هذا البحث املوسوم بـ: 
  يف الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائريصغر السن في المسؤولية الجنائية 

نبه املختلفة وكشف غوامضه وخفاياه لعلي أساهم بذلك يف تقدمي حاولت جاهدا الغوص يف جوا
م من أجلهم فهو قليل يف  م عدة املستقبل وذخرية األمة، ومهما قُدّ بعض احللول إلصالح شبابنا، أل
حقهم، وهم يف حاجة إىل تضافر اجلهود كل حسب ختصصه ومن موقعه، من فقهاء الشريعة 

  االجتماع وعلم النفس...وغريهم.    اإلسالمية ورجال القانون وعلماء
لذلك فإين أرجو أن تكون هذه الدراسة العلمية ـ املتواضعة ـ اليت أقدمها لبنة من لبنات الصرح 

  احلضاري الذي يقوم أساسا على بناء الفرد الصاحل، وللمسامهة يف إثراء املكتبة اإلسالمية.
  ، وأن يدخره يل يوم امليعاد.وأسأله تعاىل أن جيعل عملي هذا خالصا لوجهه الكرمي
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  خطة البحث
أما خطيت يف هذا البحث اليت سرت عليها يف هذه الدراسة فقد قسمته إىل مقدمة وفصل متهيدي 

  وفصلني يف املوضوع وخامتة.
  : مقدمة

مث املنهـج الذي ه مناملتوخاة ف اهـدواأل البحث إشكاليـةو تضمنت أمهية البحث وأسباب اختياره 
  هذه الدراسـة مث الدراسـات السابقـة اليت تناولت املوضوع وخطة البحث. سرت عليه يف

  وقد قسمته إىل مخسة مباحث: التعريف بمفاهيم البحث األساسية، :الفصل التمهيدي
  .اجلزائري ويف القانونيف الفقه اإلسالمي املبحث األول: تعريف األثر يف اللغة و 

، مث تناولت .اجلزائري ويف القانونيف الفقه اإلسالمي و  يف اللغة السن املبحث الثاين: تعريف صغر
  الصغر يف القرآن والسنة.

  .اجلزائري ويف القانونيف الفقه اإلسالمي و يف اللغة  تعريف املسؤولية اجلنائية: املبحث الثالث   
أساس املسؤولية  مث تناولت، عرفنا األهلية اجلنائية األهلية اجلنائية وموانع املسؤولية:: املبحث الرابع   

  مث تناولت موانع املسؤولية اجلنائية.، اجلنائية
   نظرة تارخيية حول تدرج مسؤولية الصغري اجلنائية يف التشريعات.: املبحث اخلامس
  :   وقد قسمته إىل أربعة مباحث ،صغر السن والمسؤولية الجنائيةالفصل األول: 
املسؤولية اجلنائية، تناولت فيه مرحلة امتناع املسؤولية مراحل صغر السن وأثرها يف املبحث األول: 

اجلنائية ومرحلة املسؤولية املخففة و مرحلة املسؤولية اجلنائية الكاملة يف كل من الفقه اإلسالمي مث 
   القانون اجلزائري مث وازنت بينهما يف كل جزئية منها.

  النفس، من جرمية القتل وجرائم قطع األعضاء.أثر صغر السن يف جرمية االعتداء على  املبحث الثاين:
  أثر صغر السن يف جرائم الضرب واجلرح دون القطع.املبحث الثالث: 
   أثر صغر السن يف جرائم االعتبار، من جرمية الزنا والقذف.املبحث الرابع: 

  وذلك يف كل من الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري.
  
  ، وقد قسمته إىل مخسة مباحث:ائم األموالالفصل الثاني: أثر صغر السن في جر  

 املبحث األول: أثر صغر السن يف جرمية السرقة واحلرابة           
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  املبحث الثاين: أثر صغر السن يف جرمية املخدرات واملسكرات      
  املبحث الثالث: أثر صغر السن يف جرمية الربا      
  الرشوةاملبحث الرابع: أثر صغر السن يف جرمية       
  املبحث اخلامس: أثر صغر السن يف جرائم اإلنرتنت       

  : ضمنتها النتائج اليت استخلصتها من هذا البحث.الخاتمة
ويف األخري أتقدم بالشكر ملن يستحقه كما قال الصادق املصدوق صلى اهللا عليه وسلم ( من ال 

  يشكر الناس ال يشكر اهللا ) رواه الرتمذي وأبو داود 
أرى لزاما علي أن أتوجه جبزيل الشكر ومجيل العرفان والتقدير لكل من ساهم يف إجناز هذا  لذلك 

  البحث أو مد يل يد العون يف إمتامه. 
وأخص بالذكر أستاذي الفاضل األستاذ الدكتور بلقاسم شتوان املشرف على هذه الرسالة، الذي مل 

ه، فله مين جزيل الشكر وجزاه اهللا عين يبخل علي بتوجيهاته القيمة وتذليل صعاب البحث ومشاق
  خري اجلزاء.

كما أتقدم خبالص شكري وتقديري أيضا إىل أساتذيت الكرام الذين تفضلوا بقبول مناقشة هذا 
موا ما حيتاج إىل تقومي من مسائل هذا البحث وهم:  ّ   البحث فمنحوين من وقتهم وجهدهم ليقو

وم االجتماعية والعلوم اإلسالمية جامعة احلاج خلضر عميد كلية العلاألستاذ الدكتور سعيد فكرة  
  ، واألساتذة املناقشني، فجزاهم اهللا خريا.باتنـة

كما أشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد يف إمتام هذا البحث وعلى األخص القائمني على 
تسجيل البحث  اإلسالمية جامعة باتنة الذين هيأوا يل فرصة كلية العلوم االجتماعية والعلومإدارة  

  ويسروا يل كل عسري فجزاهم اهللا خريا. 
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  الفصل التمهيدي
  التعريف بمفاهيم البحث األساسية

  
  سنتناول يف هذا الفصل التعريف مبفاهيم البحث األساسية، وعليه يقتضي مين أن    

  أتناوله يف مخسة مباحث كاآليت:
  

 
 المبحث األول: تعريف األثر        
 المبحث الثاني: تعريف الصغر        
  المبحث الثالث: تعريف المسؤولية الجنائية       
  المبحث الرابع: األهلية الجنائية وموانع المسؤولية       
  المبحث الخامس: نظرة تاريخية حول تدرج مسؤولية الصغير الجنائية في       

   التشريعات                                             
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  المبحث األول
  تعريف األثـر

  
ســنتناول يف هــذا املبحــث تعريــف األثــر، وعليــه يقتضــي مــين أن أتناولــه يف أربعــة مطالــب  

  كاآليت:
  

  المطلب األول: تعريف األثر لغة                        
  المطلب الثاني: تعريف األثر في الفقه اإلسالمي                       
  : تعريف األثر في القانون الجزائريلثالمطلب الثا                       
  المطلب الرابع: موازنة بين التعاريف                            
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  :تعريف األثر لغة: المطلب األول
  يطلق األثر يف اللغة على عدة معان منها:  

، والتـأثري إبقـاء  2، أو مابقي من رسم الشيء 1وجيمع على آثار وأثوربقية الشيء   
ة  َ ـر ا وأثـَ ً األثر يف الشيء ، ويقـال: أثـر بوجهـه وجببينـه السـجود وأثـر فيـه السـيف والضـربة أثـْـر

ا   . 4وأثر اجلراح مابقي بعد الربء 3ترك فيه عالمة يعرف 
  .5قال اخلليل بن أمحد: واألثر بقية مايرى من كل شيء 

إن هذا إال سحر  ﴿قال اهللا تعاىل:  6واألثارة كاألثرة والبقية من العلم تؤثر أي تروى وتذكر، 
أو أثارة من علم إن كنتم ﴿ ] أي يرويه واحد عن واحد ، وقال تعاىل:  24[ املدثر:﴾ يوثر

قال الفراء: واملعىن يف " أثارة"  أو " أثرة " بقية من علم ، ويقال  ،]4[ األحقاف: ﴾ صادقين
  . أوشيء مأثور من كتب األولني

من قرأ ( أثارة ) فمعناه عالمة، قال: ويكون على معـىن: بقيـة مـن علـم، وقـال ابـن وقال الزجاج: 
، وقـال ابـن فـارس:  7عبـاس:  ( أو أثـارة مـن علـم ) إنـه علـم اخلـط الـذي كـان أويت بعـض األنبيـاء

 . 8األثارة البقية من الشيء، واجلمع أثارات
ــره أي وفيــه لغتــان: أثــر ، 9واإلتبــاعســتقفاء اال ومــن معــاين األثــر: ــره وأَث ــر، تقــول خرجــت يف إْث وإْث

  وتأثرته: تتبعت أثره . بعده وْأتثرته

                                                
  6ص 4، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان ج م 2003- هـ1،1424ابن منظور: لسان العرب، ط  1-

  3ص2دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان جم، 1999- هـ1420، 1بادي: القاموس احمليط، طأ الفريوز
  35ص1، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان جم1999- هـ1420، 1ابن فارس : مقاييس اللغة، ط - 2
روق الدولية، القاهرة، شال م، مكتبة2004-هـ1425، 4إبراهيم مصطفى وأمحد حسن الزيات : املعجم الوسيط، ط - 3
  5ص1ج
ذيب اللغة، - 4 إبراهيم  7ص 4ج السابقرجع امل، ابن منظور: 119ص  15دار الكتاب العريب،ج أبو منصور األزهري: 

  5ص1ج السابقرجع املوأمحد حسن الزيات :  مصطفى
  35ص1ج السابقرجع املابن فارس:  - 5
  7ص 4ج السابقرجع امل، ابن منظور:  4ص 2ج السابقرجع املالفريوز أبادي :  -6
  . 7ص 4ج السابقرجع امل، ابن منظور : 119ص  15ج السابقرجع املأبو منصور األزهري : -7
  5ص1ج سابقوأمحد حسن الزيات : مرجع  ، إبراهيم مصطفى36ص1ابن فارس :مقاييس اللغة ج - 8
  35ص1ج ،مقاييس اللغةابن فارس:  -9
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  1) ينسأ له في أثره فليصل رحمه من سره أن يبسط له في رزقه، أوويف احلديث: ( 
  : األثر: األجل، ومسي به ألنه يتبع العمر، قال زهري: 2قال ابن منظور

  . 3نتهي العمر حىت ينتهي األثرواملرء ماعاش ممدود له أمل       الي         
رى ألقدامه يف األرض أثر. ُ   مث قال: وأصله من أثر مشيه يف األرض فإن مات اليبقى له أثر وال ي

 ﴾ ونكتب ما قدموا وآثارهم﴿ ، واجلمع آثار، قال اهللا تعاىل: الخبر ومن معاين األثر أيضا:
ا 12[ يس:    4] أي ما قدموا من أعماهلم وسنوه من سنن يعمل 

ـر أي خيــرب النـاس بــه بعضـهم بعضــا أي ينقلــه  فنقـول حــديث مـأثور: 5نقــل احلـديث وروايتــه :واألْث
  خلف عن سلف.

ة وبـال : وآثره عليه  َ ـر فضـله، وآثرتـك علـى نفسـي: فضـلتك مـن اإليثـار، ويقـال: قـد أخـذه بـال أثـَ
  ستأثر على غريه ومل يأخذ األجود .إْثرة وبال استئثار أي مل ي

  
  

                                                
البخاري: صحيح البخاري،كتاب البيوع، باب من أحب البسط يف الرزق، حتقيق وختريج: أمحد زهوة وأمحد عناية،   - 1
، ورواه يف كتاب اآلداب ، باب من  411، ص2067م، دار الكتاب العريب، بريوت، حديث رقم :2004-هـ1425، 1ط

مسلم، صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة  ،1230، ص5986-5985بسط له يف الرزق بصلة الرحم ، حديث رقم :
م، دار الكتاب 2004-هـ1425، 1عتها، حتقيق وختريج: أمحد زهوة وأمحد عناية،  طيواآلداب ، باب صلة الرحم وحترمي قط

  .1062ص ،6524-6523العريب، بريوت، حديث رقم :
  123ص15ج ذيب اللغةأبو منصور األزهري: ، 7ص4ج لسان العربابن منظور:  -2
 األثر يف احلديث ويف البيت الشعري: مبعىن األجل  - 3
  123ص15سابق جالرجع املأبو منصور األزهري:  - 4
  5ص1ج املعجم الوسيط: أمحد حسن الزياتإبراهيم مصطفى و ، 4ص2ج القاموس احمليطالفريوز أبادي:  - 5
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  المطلب الثاني: تعريف األثر في الفقه اإلسالمي:
ال خيتلف معىن األثر يف اصطالح الفقهاء عن معناه اللغوي .                                       

  فقد يطلقون األثر و يريدون به:        
  ما يترتب على الشيء وهو المسمى عندهم بالحكم . -
نـع فـال يظهـر  1جاء يف بدائع الصـنائع  احلجـر يف حقـه يف املـال  أثـر: " وأمـا الرقيـق فـال مـال لـه ميُ

  وإمنا يظهر يف التصرفات ، هذا حكم احلجر يف مال احملجور "  
موع  ُ  2وجاء يف ا   …"التصرفات عندنا  أثر سقط: " قال الغزايل يف كتاب الطالق " اإلكراه ي
  وقد يطلقون األثر على: ما يأيت عقب الشيء . -

: " أرأيــت رجــال دخــل مكــة معتمــرا فطــاف بالبيــت وســعى 4: قلــت البــن القاســم3جــاء يف املدونــة
الطـــواف حــىت انصــرف إىل بــالده ووطـــىء  أثــربــني الصــفا و املــروى ونســي الـــركعتني اللتــني علــى 
  النساء، قال: يركعهما إذا ذكرمها و ليهد هديا ".

ــر: " فأمــا إذا انبعــث الكلــب والبــازي علــى  5وجــاء يف املبســوط - الصــيد بغــري إرســال مث زجــره  َأَث
  مل حيل للصيد ".… صاحبه 

                                                
دار الكتاب ، 1982 - 1402،  2ط ، بدائع الصنائع، كتاب احلجر ، فصل يف بيان احلجر وحكمهالكاساين :  - 1

  .  170ص7العريب، بريوت، لبنان، ج
موع، حتقيق حممد جنيب املطيعي، مكتبة اإلرشاالنووي: أبو زكرياء حمي الدين بن شرف  - 2 د جدة، النووي:كتاب ا

 9إال يف مخسة مواضع، ج، باب البيوع ، املكره على البيع ، فرع اإلكراه يسقط أثر التصرفات اململكة العربية السعودية 
  160ص

، اإلمام سحنون: املدونة الكربى، دار الفكر، بريوت،كتاب احلج : تفسري مايبدأ به الرجل إذا دخل يف الطواف - 3
  355ص 1ج
ي، ولد سنة - 4 ِ تَق ُ هـ روى 128هـ وقيل سنة132هو أبو عبد اهللا عبد الرمحن بن القاسم العتقي، موىل زيد بن احلارث الع

والليث وابن املاجشون، وروى عنه أصبغ وسحنون وعيسى بن دينار وحممد بن احلكم ...وغريهم، وخرج عنه  عن مالك
البخاري يف صحيحه، مجع ابن القاسم بني العلم والورع، صحب مالكا عشرين سنة يأخذ عنه العلم، قال عنه النسائي: 

من ابن القاسم ، والبن القاسم مساع من مالك: عشرون  ابن القاسم ثقة، رجل صاحل..ومل يرو أحد املوطأ عن مالك أثبت 
هـ. حممد بن فرحون اليعمري: الديباج املذهب يف 191كتابا ، وكتاب املسائل يف بيوع اآلجال، تويف رمحه اهللا مبصر سنة

  468-465ص1معرفة أعيان املذهب، دار الكتب العلمية، بريوت، ج
  239ص11م، دار املعرفة، بريوت ج1986 -هـ1406يف الذبح، طالسرخسي: املبسوط،كتاب الصيد، التسمية  - 5
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  . ءو قد يطلقون األثر ويريدون به: بقية الشيء أو على أنه عالمة للشي -
 بـه ( عالمـة ) أثـر: " ولـو خنـق رجـل رجـال أو غمـه مث أرسـله وال  1جاء يف كتاب األم للشـافعي 

زِّر "    منه مل يكن عليه غرم وعُ
  به فإنه يغسل " أثر: " فأما إن سقط من دابته أو وجد ميتا وال  2وجاء يف املغين 
 آثــار:"مــن أدرك ســن البلــوغ ومل تظهــر عليــه  3مــن جملــة األحكــام العدليــة 987وجــاء يف املــادة  

  البلوغ يعد بالغا حكما" 
  و قد يطلقون األثر ويريدون به: الخبر:  -
  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " األثر وكذلك جاء :" … 4جاء يف شرح معاين اآلثار -
لى اهللا عليـه وسـلم وال ال عـن النـيب صـ أثر: " وأما األلفاظ اليت مل يأت فيها   5وجاء يف احمللى -

  عن أحد من الصحابة رضي اهللا عنهم " .  
  تعريف األثر في القانون الجزائري:: المطلب الثالث

ــــر، كمــــا أن رجــــال القــــانون مل يعرفــــوا هــــذا  ــــري وال بقيــــة التشــــريعات األث عــــرَّف املشــــرع اجلزائ ُ مل ي
ضــا يف كثــري مــن املواضــيع  َ ر القانونيــة ســواء كانــت مدنيــة أم املصــطلح، إال أننــا جنــدهم يتناولونــه عَ

  جنائية.
  ففي القانون املدين مثال جند ورود هذا املصطلح يف بعض املوضوعات كالعقود وعيوب اإلرادة  -
  

                                                
، حتقيق وختريج: رفعت فوزي عبد  غم الرجل وخنقه، كتاب جراح العمد، األم: كتاب لشافعيحممد بن إدريس ا - 1

  83ص6جم، دار الوفاء للطباعة والنشر، مصر، 2001-هـ1422،  1املطلب، ط
مسألة الشهيد إن محل وبه رمق غسل وصلي  ،دار الكتاب العريب،1983 -هـ1403ابن قدامة املقدسي: املغين، ط - 2

  334ص2ج ، عليه
دار اجليل، م،  1991-هـ1411، 1، ط  شرح جملة األحكام، تعريب احملامي فهمي احلسيين درر احلكامعلي حيدر:  - 3

  706ص2ج،بريوت 
اشرح معاين اآلثار، كتاب البيوع، باب بيع أرض مكة الطحاوي : - 4 حتقيق حممد زهري النجار و حممد سيد ، وإجار

  50ص 4جعامل الكتب، بريوت،  م،1994 -هـ1414، 1جاد احلق، ط
كتـاب الطـالق، األلفـاظ الـيت ال يقـع دار الكتـب العلميـة، بـريوت  ، حتقيق عبد الغفار سليمان البنداري، احمللىابن حزم:  -5

  439ص9ج، ا الطالق
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، كن ملا خيلفه من تأثري علـى الشـيءوبطالن العقود وفسخها البغرض تعريفه ول 1أو عيوب الرضا
  أو ماينتج عن الشيء .

م العقد، فيقولون: العقد هو:" توافق إرادتني أو أكثر على إحداث فنجدهم يذكرونه عند تعريفه
ـاؤه 2أثـر قـانوين" ، فـاألثر هنــا مـا ينـتج عــن 3، سـواء كــان هـذا األثـر هــو إنشـاء التـزام أو نقلــه أو إ

 الشيء .
من القانون املدين اجلزائري تبني مىت ينتج التعبري عن اإلرادة أثره فتنص على مايلي  61واملادة  -
، واملقصـود 4" ينتج التعبري عـن اإلرادة أثـره يف الوقـت الـذي يتصـل فيـه بعلـم مـن وجـه إليـه....": 

  .5هنا: صالحية التعبري عن اإلرادة القرتان القبول به باألثر
والعقد إذا اكتملت أركانـه وشـروطه أنـتج آثـاره كنقـل امللكيـة ووجـوب تنفيـذ املتعاقـدين ماالتزمـا  -
  .6به
ملصـلحة مـن شـاب إرادتـه عيـب مـن  7اإلرادة على العقـد هـو قابليـة العقـد لإلبطـالوأثر عيوب  -

  هذه العيوب . 
مــن ق م ج  103كمــا جنــد أن لــبطالن العقــد أو فســخه آثــار ، ففــي أثــر الــبطالن جنــد املــادة   -

و تنص على أنه : " يعاد املتعاقدان إىل احلالة الـيت كانـا عليهـا قبـل العقـد يف حالـة بطـالن العقـد أ
إبطالـه فــإن كــان هـذا مســتحيال جــاز احلكـم بتعــويض معــدل " فـرغم عــدم ذكــر كلمـة أثــر إال أنــه 

                                                
عيوب الرضا أو عيوب اإلرادة يف القانون اجلزائري أربعة هي: الغلط والتدليس واإلكراه واالستغالل ، وقد نص عليها  -  1

م ، 2004، 2شرح القانون املدين،ط من القانون املدين اجلزائري ، د حممد صربي السعدي:91 – 81املشرع يف املواد من 
 165ص1دار اهلدى عني مليلة، اجلزائر ج

  38ص 1حممد صربي السعدي: شرح القانون املدين ج - 2
  81ص1م، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان،ج1998،  2عبد الرزاق السنهوري: نظرية العقد، ط - 3
  100ص 1حممد صربي السعدي: شرح القانون املدين ج - 4
 101ص1حممد صربي السعدي: شرح القانون املدين ج - 5
،دار الفكر، 7، مصطفى أمحد الزرقاء : املدخل الفقهي العام، ط717ص 1ج السابقرجع املنهوري: عبد الرزاق الس - 6

  . 451ص 1بريوت، ج
  188ص 1حممد صربي السعدي: شرح القانون املدين ج - 7
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يفهــم مــن نــص املــادة أن أثــر الــبطالن هنــا هــو: مايرتتــب علــى الــبطالن وهــو زوال العقــد مــن يــوم 
  . 1إبرامه

، إال أننــا  كمــا الجنــد تعريفــا هلــذا املصــطلح يف القــانون اجلنــائي وال يف قــانون االجــراءات اجلزائيــة
  جند قد ورد ذكره يف بعض املواد ال لغرض تعريفه ولكن ملا خيلفه من تأثري على الشيء .

ففـي الفصـل األول مـن الكتـاب الرابـع مـن قـانون اإلجـراءات اجلزائيـة اجلزائـري يتنـاول آثـار الطعـن 
م خــالل علـى أنـه: " يوقـف تنفيـذ احلكـ 499يف القـرارات اجلـائز فيهـا الطعـن حيـث تـنص املـادة 

ميعــاد الطعــن بــالنقض، وإذا رفــع الطعــن فــإىل أن يصــدر احلكــم مــن احملكمــة العليــا يف الطعــن ... 
  ، فاملادة بينت ماخيلفه الطعن من تأثري على تنفيذ احلكم وهو توقيفه خالل ميعاد الطعن.2"

ي: " من نفس القـانون مـا خيلفـه التقـادم مـن أثـر علـى احلكـم فتـنص علـى مـايل 612وتبني املادة 
يرتتــب علــى تقــادم العقوبــة ختلــص احملكــوم عليــه مــن آثــار احلكــم باإلدانــة إذا مل تكــن العقوبــة قــد 

 3نفذت يف املهل احملددة ..."
ويف الفصــل الثالــث مــن البــاب األول مــن الكتــاب الســابع مــن قــانون العقوبــات اجلزائــري يتنــاول 

رمني األجانب إىل دولة أجنبية  .4آثار تسليم ا
مــن قــانون مكافحــة الفســاد آثــار الفســاد فتــنص علــى مــايلي: " كــل عقــد أو  55املــادة  وتناولــت

صفقة أو براءة أو امتيـاز أو تـرخيص متحصـل عليـه مـن ارتكـاب إحـدى اجلـرائم املنصـوص عليهـا 
يف هـــذا القـــانون، ميكـــن التصـــريح ببطالنـــه وانعـــدام آثـــاره مـــن قبـــل اجلهـــة القضـــائية الـــيت تنظـــر يف 

  .  5ة حقوق الغري حسن النية "الدعوى مع مراعا
  المطلب الرابع: موازنة بين التعاريف  

ـــا أن املعـــىن االصـــطالحي لألثـــر عنـــد الفقهـــاء  ال  بعـــد عـــرض هـــذه التعـــاريف تبـــني لن
خيتلـف كثـريا عـن املعــىن اللغـوي  إذ قـد يـراد بــه بقيـة الشـيء أو علـى أنــه عالمـة للشـيء أو مــابقي 

                                                
  268ص 1ج السابقرجع املحممد صربي السعدي:  - 1
قانون مكافحة الفساد وفقا للتعديالت األخرية رقم  –قانون العقوبات  –فضيل العيش : قانون اإلجراءات اجلزائية  - 2

 117ص،منشورات بغدادي اجلزائر2007طبعة جديدة 2006 ربديسم20املؤرخ يف 23و 22.  06
 139ة الفساد صقانون مكافح –قانون العقوبات  –فضيل العيش : قانون اإلجراءات اجلزائية  - 3
 157ص السابقفضيل العيش : املرجع  - 4
 286ص السابقفضيل العيش : املرجع  - 5
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تـأثري علـى الشـيء وهـذه معـان متقاربـة يف اللغـة ويف اصـطالح من رسم الشيء ، أو ما خيلفه مـن 
الفقهاء، كما أنّ املعىن األخري ملسناه يف املواد القانونية، وهـذا يـدل علـى أن بعـض املعـاين متقاربـة 

  يف الفقه والقانون أيضا.
، لذلك فإن معىن األثـر يتوقـف علـى السـياق الـذي ورد فيـه اللفـظ، فاجلملـة هـي الـيت حتـدد معنـاه

  وهذا شأن كثري من األلفاظ اللغوية. 
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  المبحث الثاني
  تعريف صغر السن

  
سنتناول يف هذا املبحث تعريف صـغر السـن، وعليـه يقتضـي مـين أن أتناولـه يف أربعـة  

  مطالب كاآليت :

  المطلب األول : تعريف صغر السن لغة                    
  الثاني: تعريف صغر السن في الفقه اإلسالميالمطلب                     

  المطلب الثالث : تعريف صغر السن في القانون الجزائري                    
  المطلب الرابع : موازنة بين التعريفات                    
  المطلب الخامس: صغر السن في القرآن والسنة                    
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  صغر السن لغة المطلب األول: تعريف
ــغْر ــغَر 1الصِّ ا  2والصِّ ً ــغَر ــغُر صــغارة وصِ َ وهــو كــل مــن قــل حجمــه أو  3ضــد الكــرب، مــن ص

واستصـــغره عـــده صـــغريا، وقيـــل الصـــغر يف اجلـــرم والصـــغارة يف  ســـنه، فهـــو صـــغري واجلمـــع صـــغار ،
  .4القدر، والصغري خالف الكبري

ــغرة أبويــه أو ــربة  صــغرة القـوم أي أصــغرهم، وفـالن صِ  5ولـد أبويــه أو كــربة القــوم أي أكــربهموهــو كِ
ومن أمثال العرب: املرء بأصغريه، وأصغراه قلبه ولسانه، أي أن املرء يعلو األمـور ويضـبطها جبنانـه 

  ولسانه. 
رة: نبتها صغري مل يطل. غِ ْ ص ُ   وأرض م

ـــغَر بالتحريــك، ومنـــه قولــه تعـــ ــغْر، واملصــدر: الصَّ ــغار بــالفتح: الـــذل والضــيم، وكـــذا الصُّ     اىل:والصَّ
]، فهـــم وإن كـــانوا أكـــابر يف  124[ األنعـــام: ﴾ سيصـــيب الـــذين أجرمـــوا صـــغار عتـــد اهللا﴿ 

  الدنيا فسيصيبهم صغار عند اهللا أي مذلة.
ا فهو صاغر إذا رضـي بالضـيم وأقـر بـه وقـال اهللا  ً وصغار غَر ً َ غَر ص ْ ر فالن يص غِ َ قال الليث: يقال ص

 ] 29[ التوبة: ﴾ ونحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر  ﴿جل وعز :
  .7، أو يصيبهم قهر وذل 6أي أذالء 

                                                
  458ص4ج لسان العربابن منظور:  - 1
، دار م1990، 4إمساعيل بن محاد اجلوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار،ط - 2

  23ص 15ج ذيب اللغة، أبو منصور األزهري: 713ص2ج العلم للماليني، بريوت،
أمحد الفيومي: املصباح املنري،  ،458ص4سابق جالرجع امل، ابن منظور: 545ص 1الفريوز أبادي: القاموس احمليط ج - 3

  341ص 1ج دار القلم،
  212سعدي أبو جيب: القاموس الفقهي لغة واصطالحا، دار الفكر، ص - 4
  23ص 15سابق جالرجع امل، أبو منصور األزهري: 459 –458ص 4سابق جالرجع املابن منظور:  - 5
سابق الرجع امل، أبو منصور األزهري: 459ص 4ج لسان العرب، ابن منظور: 713ص 2ج السابقرجع املاجلوهري :  - 6
  285، دار املعرفة، بريوت، صم 1998 –هـ 1418، 1املفردات يف غريب القرآن، ط: األصفهاين، الراغب 23ص 15ج
 39ص1أمحد الفيومي: املصباح املنري ، ج - 7
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أن صـــغر الســـن تطلـــق علـــى مـــن قـــل ســـنه أو قـــل حجمـــه فهـــو  ممـــا ســـبق يتبـــين لنـــا
هو الطفل أو الصغري من حني يسقط من بطـن أمـه إىل أن حيـتلم، فهـو صـغري السـن،  ، أو1صغري

 .  2أي دون سن البلوغ

  اإلسالمي المطلب الثاني: تعريف صغر السن في الفقه
ـا وأوالهـا أمهيـة  اإلسـالمتعترب الطفولة مـن أهـم مراحـل حيـاة اإلنسـان، لـذلك اعتـىن 

بالغـة لتنشـئة الطفــل التنشـئة احلسـنة، كمــا اهـتم الفقهــاء بدراسـة أحكـام صــغار السـن، واســتعملوا 
ر ألفاظ الصيب والصغري والطفل والغـالم أكثـر مـن اسـتعماهلم لفـظ احلـدث، علـى اعتبـار أن الصـغ

ا  قبل االحتالم، أما لفظ احلـدث فـال  من والدته إىل ما اإلنسانأو الطفولة هي املرحلة اليت مير 
 صـيبلك يعود إىل أن عبـارات الصـغر وال، ولعل ذ 3جند له انتشارا واسعا يف كتب الفقهاء األولني

ال يف نظــرهم أدق مــن حــدث وأحــداث، مث راج هــذا املصــطلح يف العصــر احلــديث يف أحبــاث رجــ
 .4القانون ويف التشريعات العربية عند دراستهم ألحكام الصغار

  
  
  

                                                
 212سعدي أبو جيب: القاموس الفقهي ص - 1
-هــــ1425، 4املعجـــم الوســـيط، ط: إبـــراهيم مصـــطفى وأمحـــد حســـن الزيـــات وحامـــد عبـــد القـــادر وحممـــد علـــي النجـــار - 2

  515ص2ج، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، م2004
من العلماء الذين استعملوا لفظ احلدث يف سياق احلديث عن الصغار: اإلمام الشاطيب يف كتابه االعتصام حيث قال  - 3

: " ....وأما تقدمي األحداث على غريهم من قبيل ماتقدم يف كثرة اجلهل وقلة العلم ، كان ذلك التقدمي يف رتب العلم أو 
ر ، غر مل يتحنك ، ومل يرتض يف صناعته رياضة تبلغه مبالغ الشيوخ الراسخني غريه ، ألن احلدث أبدا ، أو يف غالب األم

،  1األقدام يف تلك الصناعة " أبو إسحاق  الشاطيب : االعتصام ، دار الكتب اخلديوية ، مطبعة املنار ، مصر ، ط
، كما ورد يف كتاب مناقب أيب حنيفة للموفق بن أمحد املكي رواية منقولة   260 - 259ص 2، ج 1914 - 1332

بلسان أيب حنيفة يذكر فيها لفظ احلدث فيقول : " ... مث تفكرت يف أمر القراءات، فقلت إذا بلغت الغاية منه اجتمع إيل 
ّ ، والكالم يف القرآن ومعانيه صعب ..." منذر عرفات زيتون: األ حداث مسؤوليتهم ورعايتهم يف أحداث يقرؤون علي

  39م، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، األردن، ص2001-هـ1421، 1، طاإلسالميةالشريعة 
 42و  39ص السابقرجع املمنذر عرفات زيتون:  - 4
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 1وقد عرف ابن عابدين صغري السن على أنه : " الولد حني يسقط من بطن أمه إىل أن حيتلم "
  2وقال ابن حجر : " يقال للصيب حني يولد إىل أن حيتلم غالم  ..."

هــو الشــخص الــذي مل يبلــغ أو الغــالم وعلــى ذلــك فــإن الفقهــاء يعتــربون الصــيب أو صــغري الســن 
  3سن االحتالم

أي أن صغر السن يطلق على من قل سنه وهو الطفل أو الصغري مـن حـني يسـقط مـن بطـن أمـه 
  خيتلف عن املعىن اللغوي الذي مر معنا.   إىل أن حيتلم وهذا املعىن ال

  ف صغر السن في القانون الجزائريالمطلب الثالث: تعري
صغري السن هو من يعرب عنه باحلدث أو القاصر كما مساه املشـرع اجلزائـري، وهـو مـن  

، واملشـرع اجلزائــري مل يعــرف صــغري السـن أو احلــدث ألن ذلــك مــن 4الثامنــة عشــر كـان دون ســن
مـــن قـــانون العقوبـــات برفـــع العقوبـــة عـــن القاصـــر أو بتحديـــد  49شـــأن الفقـــه واكتفـــى يف املـــادة 

املفهوم العام للمسؤولية اجلنائية على النحو التايل: " العقوبة على القاصر الذي مل يكمـل الثالثـة 
حمـال للتـوبيخ ،  إال عشر إال تدابري احلماية أو الرتبية ، ومع ذلك فإنه يف مواد املخالفات اليكون

ــــة 18 – 13بلــــغ ســــنه مــــن وخيضــــع القاصــــر الــــذي  ــــدابري احلمايــــة أو الرتبي ــــات  إمــــا لت أو لعقوب
  . 5"خمففة

                                                
 -هـ1399، 2حممد بن عابدين: حاشية رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار، ويليه تكملة ابن عابدين ط - 1

 336ص5ج، م، دار الفكر بريوت1979
، 1أمحد بن علي بن حجر العسقالين: فتح الباري بشرح صحيح اإلمام البخاري، حتقيق عبد القادر شيبة احلمد، ط - 2

 11ص13ج م، مكتبة امللك فهد، الرياض،2001-هـ1421
  207سعدي أبو جيب: القاموس الفقهي ص - 3

عليه أغلب التشريعات . حممد عبد  وهو احلد األقصى لسن احلدث ، حيث خيرج الفرد من دائرة احلدث وهو ما- 4
، علي مانع:  34م، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ص1992جنوح األحداث يف التشريع اجلزائري، ط: القادر قوامسية

 17اجلزائر، ص م، ديوان املطبوعات اجلامعية،1996، طجنوح األحداث والتغيري االجتماعي يف اجلزائر املعاصرة
الذي مل يكمل الثالثة عشر من عمره إال تدابري احلماية و الرتبية ـ قرار صادر عن غرفة اجلنح  ال توقع على القاصر -5

 ،محيش كمال :احلماية القانونية للطفل يف التشريع اجلزائي14.250حتت رقم  1984-03-20واملخالفات بتاريخ 
،  39،هامش ص 2004-2001الدفعة الثانية عشر  اجلزائري، مذكرة التخرج لنيل إجازة املعهد الوطين للقضاء ، اجلزائر،

  . 587ص2م، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،ج2002شرح قانون العقوبات اجلزائري، اجلرمية، ط  عبد اهللا سليمان:
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ــــري مل يعــــرف احلــــدث ومل حيــــدد ســــنا أدىن ملرحلــــة احلــــدث اقتفــــاء  فالمشــــرع الجزائ
،  1953بالتشــريع الفرنســي ، ومتشــيا مــع توصــيات احللقــة الدراســية الــيت عقــدت بالقــاهرة ســنة 

أو  اإلصــالحية اإلجــراءات"والــيت دعــت إىل عــدم حتديــد ســن أدىن للحداثــة ، حــىت ميكــن اختــاذ 
واكتفى برفع العقوبة عن القاصر وخضوعه لتدابري احلماية أو  1الوقائية بالنسبة جلميع األحداث "

  الرتبية أو لعقوبات خمففة أي أنه حدث أو قاصر لذلك خيضع هلذه التدابري.
فقــد اختلفــت يف تعريــف صــغري الســن أو احلــدث تبعــا لتحديــد ريعات أمــا بقيــة التشــ

ســنه والرتبـــاط مســـؤوليته اجلنائيــة بالســـن فهـــو " قبــل التمييـــز يكـــون عــدمي األهليـــة واملســـؤولية، مث 
 مسـئواليصبح ناقص األهلية واملسؤولية ، حىت إذا بلغ السن اليت حددها القـانون للرشـد أضـحى 

  . 2مسؤولية كاملة ، أو بعبارة أخرى مكتمل األهلية "
لــذلك جنــد بعــض التشــريعات عرفــت صــغري الســن أو احلــدث يف حــني اكتفــت تشــريعات أخــرى 

  بتحديد احلد األدىن واحلد األقصى لسن احلدث.
وقد استعملت بعض التشريعات لفظ احلدث بينمـا اسـتعملت تشـريعات أخـرى لفـظ الطفولـة أو 

  .3تقصد صغري السن الطفل وكلها

                                                
، يقول الدكتور أحسن بوسقيعة: ونالحظ هنا أن املشرع اجلزائري مل  35ص السابقرجع امل حممد عبد القادر قوامسية: - 1

حيدد سنا أدىن ملتابعة احلدث ومن مث فمن اجلائز متابعة طفل يف سن الثانية أو الثالثة ، وتفاديا حلصول مثل هذه األوضاع 
ا فال جتوز املتابعة . حدد املشرع التمهيدي لقانون العقوبات السابعة من العمر كحد أقصى للمتابع ة اجلزائية ، أما دو

  198م، دار هومة، اجلزائر، ص3،2006الوجيز يف القانون اجلزائي العام ، ط
 36،ص36، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، صم1،1992حسن اجلوخدار: قانون األحداث اجلاحنني، ط - 2
من  240هناك بعض التشريعات كالقانون األردين يف املادة الثانية من قانون األحداث ، والقانون اللبناين يف املادة  - 3

فرقا بني بعض  املصطلحات املستعملة لصغري السن : فعدمي التمييز من كان سنه من   1943قانون العقوبات الصادر عام 
من أمت الثانية عشرة ومل يتم  والمراهقأمت السابعة من عمره ومل يتم الثانية عشرة ،  من والولدبدء الوالدة إىل سن السابعة ، 

القسم –علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوباتة عشرة ومل يتم الثامنة عشرة  . من أمت اخلامس والفتىاخلامسة عشرة ، 
، غسان رباح: االجتاهات احلديثة يف قانون العقوبات العام وقضاء  639الدار اجلامعية، بريوت، ص 2000ط  –العام

، املستشار أديب هلسا : حملة تارخيية عن مسؤولية  195م، اجلامعة اللبنانية، ص1990، 2األحداث املنحرفني، ط
بالقاهرة،  1992ائي لسنة األحداث يف اململكة األردنية اهلامشية تقرير قدم يف املؤمتر اخلامس للجمعية املصرية للقانون اجلن

  .281ص اآلفاق اجلديدة للعدالة اجلنائية دار النهضة العربية،
وفرقت بعض التشريعات  بني احلدث والصغري كالتشريع العراقي ، فاحلدث من أمت التاسعة من عمره كما ورد يف   

 تعرف الحدثامللغى 1972داث لسنة، وقد كانت املادة األوىل من قانون األح1983قانون رعاية األحداث العراقي لسنة
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  ومن التشريعات اليت عرفت صغري السن أو احلدث أو الطفل:
لســـنة  12)  مـــن قـــانون محايـــة الطفـــل رقـــم 02املشـــرع املصـــري حيـــث تـــنص املـــادة الثانيـــة (  -

على أنـه: " يقصـد بالطفـل يف جمـال الرعايـة املنصـوص عليهـا يف هـذا القـانون كـل مـن مل  1996
  1دية كاملة..."يبلغ مثاين عشرة سنة ميال

) مــن قــانون األحــداث األردين     02املشــرع األردين الــذي عــر ف احلــدث يف املــادة الثانيــة ( -
على أنه: " كل شخص أمت السابعة مـن عمـره ومل يـتم الثامنـة عشـرة ذكـرا  1968لسنة  24رقم 

 . 2كان أو أنثى"
داث علــى أن : " احلــدث ) مــن قــانون األحــ 01املشــرع الكــوييت حيــث تــنص املــادة األوىل (  -

املنحرف هو كل حدث أكمل السنة السابعة من عمـره ومل يبلـغ متـام الثامنـة عشـرة وارتكـب فعـال 
 . 3يعاقب عليه القانون "

أمــــا الئحــــة دور املالحظــــة االجتماعيــــة للمملكــــة العربيــــة الســــعودية فتعتــــرب حــــدثا مــــن أكمــــل  -
لتــدابري التعزيريــة التأديبيــة وتســتبعد عنــه عقوبــات وتطبــق عليــه ا 4الســابعة  ومل يبلــغ الثامنــة عشــرة "

  . 5اإلسالميةاحلد والقصاص طبقا ألحكام الشريعة 
                                                                                                                                           

بأنه من مل يتم السابعة من عمره . زينب أمحد عوين:  وتعرف الصغيربأنه من أمت السابعة من عمره ومل يتم الثامنة عشرة 
  .12دار الثقافة، األردن، ص م،2003، 1قضاء األحداث  ( دراسة مقارنة )، ط

، د عبد  59ص م، منشأة املعارف اإلسكندرية،1997عبد احلميد الشواريب: جرائم األحداث وتشريعات الطفولة، ط - 1
، 12م، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، ص1997احلكم فودة : جرائم األحداث يف ضوء الفقه وقضاء النقض،ط

م، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2000راسة مقارنة، طعادل حيىي قرين علي: النظرية العامة لألهلية اجلنائية د
  .255ص

،  625م، الدار العلمية الدولية، عمان ،ص2002، 1كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف قانون العقوبات،ط- 2
م، 1999، 1،إبراهيم حرب حميسن: إجراءات مالحقة األحداث اجلاحنني، ط 12زينب أمحد عوين: قضاء األحداث ، ص

، حممد صبحي جنم: دور شرطة  43، منذر عرفات: املرجع السابق ،ص11دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص 
  األحداث

، دار النهضة العربية  1992يف مرحلة الضبط القضائي تقرير قدم يف املؤمتر اخلامس للجمعية املصرية للقانون اجلنائي لسنة 
  . 62القاهرة ،ص

، عبد الوهاب عبدول: املسؤولية اجلنائية لألحداث تقرير قدم يف املؤمتر  12سابق صالرجع املزينب أمحد عوين :  - 3
  . 281بالقاهرة ص 1992اخلامس للجمعية املصرية للقانون اجلنائي لسنة

  281، صالسابقعبد الوهاب عبدول: البحث  - 4
  14زينب أمحد عوين: املرجع السابق ص - 5
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اجلــانح حــدثا إذا أمت التاســعة ومل يتعــد الثامنــة عشــرة  1974واعتــرب قــانون اجلــزاء العمــاين لعــام  -
  من عمره".

نون رعايـــة األحـــداث ) وقـــا 01وعـــرف كـــل مـــن قـــانون األحـــداث البحـــريين يف املـــادة األوىل (  -
) : " احلدث كل من مل يتجاوز سنه مخس عشـرة سـنة كاملـة وقـت  02اليمين يف املادة الثانية ( 

"، فهمـــا مل حيـــددا احلـــد لالحنـــرافارتكـــاب اجلرميـــة أو عنـــد وجـــوده يف إحـــدى حـــاالت التعـــرض 
  األدىن لسن احلدث، وخفضا من احلد األقصى إىل مخسة عشرة سنة ميالدية. 

  وعرف قانون األحداث القطري احلدث بأنه كل ذكر أو أنثى أمت السابعة من عمره ومل يبلغ  -
السادســـة عشـــرة  مـــن العمـــر وقـــت ارتكـــاب اجلرميـــة أو عنـــد وجـــوده يف إحـــدى حـــاالت التعـــرض 

 .1لالحنراف
وتــنص املــادة األوىل والثانيــة مــن قــانون األحــداث الســوري علــى أن احلــدث مــن مل يــتم الثامنــة  -

 عشرة من عمره ، وال يالحق جزائيا احلدث الذي مل يتم السابعة من عمره حني ارتكاب الفعل   
) مـــن قـــانون محايـــة األحــداث املنحـــرفني اللبنـــاين بـــأن "يطبـــق هـــذ  01ونصــت املـــادة األوىل (  -

املرســوم االشـــرتاعي علـــى احلـــدث الــذي أمت الســـابعة مـــن عمـــره ومل يــتم الثامنـــة عشـــرة إذا ارتكـــب 
ا معاقبــا عليــه يف القــانون ....وال يالحــق جزائيــا مــن مل يــتم الســابعة مــن عمــره حــني اقرتافــه جرمــ

 .2اجلرم"
 3يف الفصلني (  " الطفل وتعرف جملة محاية الطفل التونسي صغري السن أو احلدث وتسميه" -
عمــره أقــل مــن مثانيــة عشــر عامــا مــامل يبلــغ ســن الرشــد مبقتضــى  إنســان) علــى أنــه: " كــل  68و

أحكــام خاصــة ..والطفــل الــذي مل يبلــغ ســنه ثالثــة عشــر عامــا يتمتــع بقرينــة غــري قابلــة للــدحض 
علــى عــدم قدرتــه علــى خــرق القــوانني اجلزائيــة، وتصــبح هــذه القرينــة بســيطة إذا مــا جتــاوز الثالثــة 

 .  3عشر عاما ومل يبلغ بعد اخلمسة عشر"
                                                

   281، صحبث سابق ، عبد الوهاب عبدول: املسؤولية اجلنائية لألحداث  13ب أمحد عوين: قضاء األحداث صزين - 1
 1ط -القسم العام–، مسري عالية : أصول قانون العقوبات  639علي عبد القادر القهوجي : قانون العقوبات ص - 2
زينب أمحد عوين: املرجع السابق ،  413بريوت، صم، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1994-هـ1415،

  . 12ص
الرينكة:  رشيد رؤية عصرية ملعاجلة احنراف األطفال باجلمهورية التونسية ، حبث مقدم يف كتاب للدكتور: رشيد الزناد: - 3

،   294و  284صم ،2002-هـ1422،  1ط مطبعة فضالة، املغرب، حنو اسرتاتيجية إسالمية موحدة حلماية الطفولة اجلاحنة،
  13زينب أمحد عوين: املرجع السابق ص
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الســوداين علــى أن احلــدث يقصــد بــه   ) مــن قــانون رعايــة األحــداث 02وتــنص املــادة الثانيــة (  -
كل ذكر أو أنثـى دون الثامنـة عشـرة مـن العمـر واجلـانح يقصـد بـه احلـدث الـذي التقـل سـنه عـن 

 عشر سنوات ومل يكمل الثماين عشرة والذي ارتكب فعال خمالفا ألحكام أي قانون جنائي. 
رميـــة يف فعـــل يرتكبـــه مـــن قـــانون العقوبـــات الســـوداين علـــى أنـــه : " الج 49كمـــا تـــنص املـــادة      

  .1الصغري الذي مل يبلغ العاشرة من عمره "
مـن قـانون األحـداث اجلـاحنني واملشـردين يف اإلمـارات العربيـة املتحـدة  7و 6و 3وتعرف املواد  -

احلـدث بأنـه مــن مل يـتم الثامنــة عشـرة مــن عمـره وقـت ارتكــاب الفعـل حمــل املسـاءلة أو وجــوده يف 
 حالة التشرد ...

  2الدعوى اجلزائية على احلدث الذي مل يتم السابعة من عمرهوالتقام  -
  كما عرفته بعض االتفاقيات الدولية:  -
ـــة العامـــة  01حيـــث تـــنص املـــادة األوىل (  - ) مـــن اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل الصـــادر بقـــرار اجلمعي

مل جيـاوز الثامنـة  3على أن: " الطفل يعين كـل إنسـان 1989لسنة  25/ 44لألمم املتحدة رقم 
  . 4شرة  مامل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه "ع
) من قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شـؤون قضـاء  2/2وتنص القاعدة الثانية (  -

على أن : " احلدث هو طفـل أو شـخص صـغري السـن  1985االحداث ( قواعد بكني ) لسنة 
العالقــة مســاءلته عــن جــرم بطريقــة ختتلــف عــن طريقــة مســاءلة  جيــوز مبوجــب الــنظم القانونيــة ذات

 ، فهي مل حتدد سن احلدث األدىن وال األقصى.5البالغ "
أن " الطفـل يف  1990وينص اإلعالن العاملي لبقاء الطفل ومحايتـه ومنائـه الصـادر يف سـبتمرب  -

سـن الرشـد ذلـك مبوجـب نظر االتفاقية الدولية هـو كـل إنسـان مل يتجـاوز الثامنـة عشـر مـامل يبلـغ 
  . 6القانون املطبق عليه "

                                                
  .  11صم، دار مكتبة اهلالل، بريوت، 1988-هـ1408مصعب اهلادي بابكر: األسباب املانعة من املسؤولية اجلنائية،  - 1
  14 - 12زينب أمحد عوين: قضاء األحداث ص - 2
  ذكرا كان أم أنثى - 3
حممد حمي الدين عوض: احلدث على املستوى الدويل وقايته ...وعالج احنرافه، تقرير قدم يف املؤمتر اخلامس للجمعية  - 4

  . 213 - 212صبالقاهرة  1992املصرية للقانون اجلنائي لسنة 
  . 213حممد حمي الدين عوض: البحث نفسه ص -5
  28فولة صعبد احلميد الشواريب: جرائم األحداث وتشريعات الط - 6
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يتبني لنا مما سبق أن جل التشريعات ربطـت بـني تعريـف احلـدث أو وخالصة القول: 
، وحتديــد الســن الــذي خيــرج بــه الصــغري مــن مرحلــة احلداثــة نظــرا الرتبــاط مســؤوليته 1صــغري الســن

واملسؤولية ، وبعد التمييز وقبل بلوغ  قبل التمييز عدمي األهلية  -كما قلنا   –اجلنائية بالسن فهو 
سن الرشد اجلزائي ناقص األهليـة واملسـؤولية ، فـإذا بلـغ السـن الـيت حـددها القـانون للرشـد أصـبح 

  .مسؤوال مسؤولية كاملة
فاحلدث يف هذه املرحلة أي مابني احلد األدىن واحلد األقصى لسن احلداثـة يكـون إدراكـه ناقصـا  

ممـا يسـتوجب ختفيـف مسـئوليته اجلنائيـة، أمـا الصـغري الـذي مل يتجـاوز احلـد األدىن علـى اخــتالف 
بني التشريعات يف حتديده أو السـابعة مـن عمـره يف نظـر أغلـب التشـريعات فهـو غـري مميـز فيكـون 

  غري مسؤول جنائيا. 
  لمطلب الرابع: موازنة بين التعريفات ا

ـا اإلنسـان يف حياتــه،  يعتـرب صـغر السـن أو مرحلـة الطفولــة مـن أهـم املراحـل الــيت ميـر 
فـــوا صـــغري الســـن علـــى أنـــه الشـــخص منـــذ والدتـــه إىل أن حيـــتلم، أمـــا الوقـــد الحظنـــا أن  ّ فقهـــاء عر

التشــريع اجلزائــري وكــذا التشــريعات الوضــعية فلــم تعــرف صــغري الســن ألن ذلــك مــن شــأن الفقــه 
وشراح القانون، واكتفت أغلب التشريعات بتحديد  احلد األدىن واحلد األقصـى للحـدث، فـدون 

اجلنائية، واحلد األقصى هو سن الرشد اجلنائي، وللصغري بني احلـدين احلد األدىن تنعدم املسؤولية 
يف مسؤولية ناقصة، لذلك خيضع لتدابري احلماية أو الرتبية أو لعقوبات خمففة، وهـذا كلـه وجـدناه 

عــن القــوانني الوضــعية يف هــذا  فقــه اإلســالميتميــز بــه الياإلســالمي، إال أن الشــيء الــذي  الفقــه
املميـــز الخيضـــع إال لتـــدابري احلمايـــة أو الرتبيـــة، فهـــو مـــن بـــاب املســـؤولية الشـــأن هـــو أن الصـــغري 

ـا  ـا الختـرج عـن كو التأديبية وليس املسؤولية اجلنائية، أمـا العقوبـات فهـي وإن كانـت خمففـة إال أ
  جزاء، واجلزاء مرتبط بالبلوغ واإلدراك التام. 

يف تعريـف صـغر السـن أو  أما فيما خيص التشريعات الوضعية فيما بينها فقد اختلفت
ّف صــغر  احلــدث تبعــا لتحديــد ســنه والرتبــاط مســؤوليته اجلنائيــة بالســن، فهنــاك تشــريعات مل تعــر
السن واكتفت برفع العقوبة على احلدث أو القاصر واخضاعه لتدابري احلماية أو الرتبيـة كمـا فعـل 

ــزت بــني احلــدث وصــغري الســن صــراحة ّ كالتشــريع العراقــي،   املشــرع اجلزائــري، وهنــاك تشــريعات مي

                                                
  صراحة  كالتشريع العراقي.   أن هناك من التشريعات من ميزت بني احلدث والصغري  -كما سبق أن أشرنا   –لذلك جند  - 1
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، وقـد  1983فاحلدث من أمت التاسعة من عمره كما ورد يف قانون رعاية األحداث العراقي لسنة 
بأنــــه مــــن أمت  تعــــرف الحــــدثامللغــــى  1972كانـــت املــــادة األوىل مــــن قــــانون األحـــداث لســــنة 

، أو  1مـرهبأنـه مـن مل يـتم السـابعة مـن ع وتعـرف الصـغيرالسابعة من عمـره ومل يـتم الثامنـة عشـرة 
ميزت بينهما وإن مل تصرح بذلك كما مـر معنـا يف كثـري مـن التشـريعات الـيت ذكرناهـا يف خالصـة 

  القول.
فاحلدث إذا ليس هو الصغري علـى االطـالق وإمنـا يعتـرب حـدثا يف فـرتة حمـددة تبـدأ بسـن التمييـز   

لـــة احلداثـــة، وهـــو الســـن األدىن للحـــدث، وتنتهـــي بســـن الرشـــد اجلزائـــي وهـــو احلـــد األقصـــى ملرح
ويتجلــى ذلــك يف بعــض املــواد الــيت مــرت معنــا ،كمــا يف املــادة الثانيــة مــن التشــريع األردين واملــادة 
األوىل من التشريع اللبناين وغريمها ، فيكـون يف هـذه املرحلـة نـاقص األهليـة واملسـؤولية، أمـا صـغري 

  األهلية واملسؤولية. السن فهو من كان دون احلد األدىن للحدث فهو غري مميز أي يكون عدمي
وهنــاك مـــن المييــز بينهمـــا ويطلــق لفـــظ احلـــدث أو الصــغري علـــى كــل مـــن كــان دون ســـن الرشـــد  

اجلزائي سواء كان مميزا أو غري مميز وقد عرف الدكتور حسن اجلوخدار احلدث بأنه: " الصغري يف 
، " ويعتــرب بلوغــه هـــذا  2الفــرتة منــذ والدتــه وحـــىت بلوغــه الســن الـــيت حــددها القــانون للرشـــد ..."

 .3السن قرينة على اكتمال قدراته فتكتمل أهليته لتحمل املسؤولية اجلنائية "
  المطلب الخامس: صغر السن في القرآن والسنة

سـنتناول يف هــذا املطلــب صــغر الســن يف القــرآن والســنة، وعليــه يقتضــي مــين أن أتناولــه يف فــرعني  
  كاآليت: 

  قرآن الكرمي الفرع األول: صغر السن يف ال
  الفرع الثاين: صغر السن يف السنة النبوية

  
  

                                                
  .12زينب أمحد عوين: قضاء األحداث ص - 1
، وانظر د عبد احلميد الشواريب: جرائم األحداث وتشريعات 36حسن اجلوخدار : قانون األحداث اجلاحنني ص - 2

   9الطفولة ص
 .11إبراهيم حرب حميسن : إجراءات مالحقة األحداث اجلاحنني ص - 3
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  الفرع األول: صغر السن في القرآن الكريم 
ــذا اللفــظ وورد معنــاه بألفــاظ أخــرى وهــي مخســة  مل يــرد ذكــر صــغر الســن يف القــرآن الكــرمي

  .1على سبيل احلصر: الصيب والطفل والغالم والفىت والولد
  ]12[مرمي:﴾ الحكم صبيا وآتيناهيحيى خذ الكتاب بقوة  يا ﴿: قال اهللا تعاىل:الصبي- 1

، والصــيب مصــدره الصــبا وهــو  2قــال الطــربي :صــبيا أي يف حــال صــباه قبــل بلوغــه أســنان الرجــال
ن يولـــد إىل أن يفطـــم 3صـــغر الســـن واحلداثـــة ـــبيان، والصـــيب مـــن لـــدُ ـــبية وصِ ، أوهـــو  4، واجلمـــع صِ

  .  6و من مل يبلغ احللمأوه5الصغري دون الغالم أو من مل يفطم بعد
  ] 29[ مرمي: ﴾فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا...﴿وقال اهللا تعاىل: 

وإذا بلغ األطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استاذن الـذين ﴿قال اهللا تعاىل: الطفل:  – 2
  ] 59[ النور:﴾من قبلهم كذلك يبين اهللا لكم آياته واهللا عليم حكيم

هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم مـن علقـة ثـم يخـرجكم طفـال ثـم ﴿وقال تعاىل : 
لتبلغوا أشدكم ثم لتكونـوا شـيوخا ومـنكم مـن يتـوفى مـن قبـل ولتبلغـوا أجـال مسـمى ولعلكـم 

أو الطفــــل الــــذين لــــم يظهــــروا علــــى عــــورات ...﴿] ، وقــــال تعــــاىل:  67[ غــــافر: ﴾تعقلــــون
  ] 31[النور: ﴾النساء

  ]   05[ احلج:  ﴾...  ثم نخرجكم طفال ثم لتبلغوا أشدكم...  ﴿وقال جل وعال: 
اسـم جـنس مبعـىن  ﴾ ...أو الطفـل الـذين لـم يظهـروا...  ﴿قال اإلمام القـرطيب يف قولـه تعـاىل: 

 ﴾ ثم نخـرجكم طفـال....  ﴿اجلمع والدليل على ذلك نعته بـ " الذين "، وقال يف قوله تعاىل: 
أي أطفــاال فهــو اســم جــنس وأيضــا فــإن العــرب قــد تســمي اجلمــع باســم الواحــد، مث قــال: وقيــل 

                                                
 39ص اإلسالميةمنذر عرفات زيتون: األحداث مسؤوليتهم ورعايتهم يف الشريعة  - 1
، وانظر أيضا: منذر عرفات زيتون : 42ص16،ج1980 - 1400، 4الطربي: جامع البيان ،دار املعرفة ،بريوت ،ط -  2
  40سابق صالرجع امل
، 507و107ص1ج املعجم الوسيط،: إبراهيم مصطفى وأمحد حسن الزيات وحامد عبد القادر وحممد علي النجار - 3

 .  331ص3ابن فارس :مقاييس اللغة، ج
 .552ص14جلسان العرب ابن منظور:  - 4
  .507ص1: املرجع السابق جوأمحد حسن الزيات إبراهيم مصطفى - 5
 275املفردات يف غريب القرآن ،ص الراغب األصفهاين: -  6
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املعــىن مث خنــرج كــل واحــد مــنكم طفــال ، ويطلــق لفــظ الطفــل مــن وقــت انفصــال الولــد إىل البلــوغ 
، أوهـــو مـــن مل يبلـــغ  احللـــم، أو هـــو الصـــغري مـــن كـــل شـــيء أو 1... وغـــالم طفـــل وغلمـــان طفـــل

  .  3ال قتادة : هم الذين مل يبلغوا احللم منكم، ق 2املولود الصغري
وجـاءت سـيارة  فأرسـلوا واردهـم فـأدلى  دلـوه  قـال  يابشـرى ﴿قال اهللا تعاىل: الغالم:  - 3

  ] 19[ يوسف:  ﴾هذا غالم وأسروه بضاعة  واهللا  عليم بما يعملون
بغيـر  نفـس  فانطلقـا حتـى إذا لقيـا غالمـا فقتلـه  قـال أقتلـت نفسـا زكيـة  ﴿وقال جـل وعـال: 

  ]  74[ الكهف:    ﴾لقد جئت  شيئا نكرا 
قــال رب أنــى يكــون لــي غــالم وقــد بلغنــي ﴿وقــال جــل وعــال علــى لســان زكريــاء عليــه الســالم: 
  ] 40[ آل عمران :  ﴾الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك اهللا يفعل مايشاء

ولـم  يمسسـني  قالت  أنى يكون  لي غـالم ﴿مرمي عليها السالم:  وقال جل وعال على لسان
  ] 20[ مرمي : ﴾بشر ولم  أك بغيا

  ]53  [ احلجر:  ﴾التوجل إنا نبشرك  بغالم عليم اقالو ﴿وقال تعاىل: 
  ] 101[ الصافات: ﴾فبشرناه بغالم حليم﴿وقال تعاىل: 
  ] 28[ الــذاريات:  ﴾فــأوجس مـنهم خيفــة قـالوا التخــف وبشـروه بغــالم علـيم﴿وقـال تعـاىل: 
  ]  82[ الكهف:  ﴾ ... ار فكان لغالمين يتيمين في المدينةوأما الجد﴿وقال تعاىل: 
  ] 24[ الطور:  ﴾ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون﴿وقال تعاىل: 

مــة وغلمــان ، وهــو  َل ، أوهــو الصــيب مــن حــني 4الصــغري االبــنالغــالم مفــرد مجعــه أغلمــة وغلمــان وغِ
  .5يولد إىل أن يشب

                                                
م، مؤسسة الرسالة، 6200-هـ7142، 1القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، ط - 1

 321ص 14بريوت، لبنان،ج
 483 - 480ص11ج ،لسان العرب:، ابن منظور 7ص4الفريوز أبادي: القاموس احمليط ج -  2
منذر عرفات: املرجع السابق ، وانظر: 319ص3أبوبكر اجلصاص: أحكام القرآن، دار الكتاب العريب، لبنان، ج - 3

  40ص
  619ص2أمحد الفيومي :املصباح املنري ج - 4
وأمحد حسن ، إبراهيم مصطفى  514ص12، ابن منظور: املرجع السابق ج157ص4الفريوز أبادي: املرجع السابق ج - 5

  366، الراغب األصفهاين: املفردات يف غريب القرآن ص 660ص2ج املعجم الوسيطوآخرون: الزيات 
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  ، وقيل لفظ الغالم يتناول الشاب البالغ ويطلق  1الذكوروالغالم هو من خط شاربه ونبت من 
مسعـت العـرب تقـول للمولـود حـني يولـد  ،قـال األزهـري: 3،كمـا يتنـاول الصـغري 2على الرجل جمازا

  .4ذكرا غالم
وقال نسوة في المدينة امرأة العزيـز تـراود فتاهـا عـن نفسـه قـد ﴿:  :قال اهللا تعاىلالفتى  –4

  ] 30[ يوسف:  ﴾ي ضالل مبينشغفها حبا إنا لنراها ف
  ] 60[ األنبياء:  ﴾قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم﴿وقال تعاىل: 
  ]  13[ الكهف:  ﴾إنهم فتية ءامنوا بربهم وزدناهم هدى﴿وقال تعاىل: 
 ﴾ وإذ قــال موســى لفتــاه ال أبــرح حتــى أبلــغ مجمــع البحــرين أو أمضــي حقبــا﴿ وقـال تعــاىل:
 ]  60[الكهف: 
ـــى : ـــاة واجلمـــع فتيـــاتوالفت ، وهـــو احلـــدث الشـــاب بـــني املراهقـــة  5مجـــع فتيـــة وفتيـــان ،واألنثـــى فت
وإذ ﴿ ، قـال القـرطيب يف قولـه تعـاىل: 8وقيل هو الطري من الشـباب7واستعري للعبد جمازا 6والرجولة

الفـــىت : هـــو الشـــاب، وملـــا كانـــت اخلدمـــة أكثـــر مـــا يكونـــون فتيانـــا قيـــل  ﴾ ..قـــال موســـى لفتـــاه
دم فــىت علــى جهــة حســن األدب، ونــدبت الشــريعة إىل ذلــك يف قــول النــيب صــلى اهللا عليــه للخــا

اليقــولن أحــدكم: عبــدي وأمتــي، كلكــم عبيــد اهللا، وكــل نســائكم إمــاء اهللا، ولكــن وســلم : ( 
  .10، مث قال: فهذا ندب إىل التواضع9) ليقل: غالمي وجاريتي، وفتاي وفتاتي

                                                
منذر عرفات زيتون: األحداث مسؤوليتهم ورعايتهم يف  :،وانظر أيضا  366الراغب األصفهاين: املرجع السابق ص - 1

  40ص اإلسالميةالشريعة 
  619ص2أمحد الفيومي: املصباح املنري ج - 2
 40سابق صالرجع املمنذر عرفات زيتون:  - 3
  619ص2أمحد الفيومي: املرجع السابق ج -  4
 168-167ص15جلسان العرب ، ابن منظور: 375الراغب األصفهاين: املفردات يف غريب القرآن ص - 5
 673ص2: املرجع السابق جوأمحد حسن الزيات إبراهيم مصطفى  - 6
  375، الراغب األصفهاين: املرجع السابق ص619ص2أمحد الفيومي: املصباح املنري ج - 7
 40سابق صالرجع امل،وانظر: منذر عرفات زيتون: 375الراغب األصفهاين : املفردات يف غريب القرآن ص - 8
واملوىل والسيد، واألمة  األلفاظ من األدب وغريها، باب حكم إطالق لفظة العبد مسلم: صحيح مسلم، كتاب - 9

، أبو داود: سنن أيب داود، كتاب األدب، باب ال يقول اململوك: ريب، وربيت، حديث 952، ص5874حديث رقم
 .900، ص4975رقم:

  318ص13ج اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب:  - 10
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  مرة منها:  93ورد لفظ الولد مبشتقاته يف القرآن الكرمي حوايل  :الولد –5
والوالدات يرضعن أوالدهن حولين كاملين لمن أراد أن يـتم الرضـاعة وعلـى ﴿قوله تعاىل:  -

تضــار والــدة بولــدها  ال وســعها تكلــف نفــس إال المولــود لــه رزقهــن وكســوتهن بــالمعروف ال
فـإن أراد فصـاال عــن تـراض منهمـا وتشـاور فــال والمولـود لـه بولـده وعلـى الــوارث مثـل ذلـك 

جنـــاح عليهمـــا وإن أردتـــم أن تسترضـــعوا أوالدكـــم فـــال جنـــاح علـــيكم إذا ســـلمتم مـــا ءاتيـــتم 
  ]  233[ البقرة:﴾بالمعروف واتقوا اهللا واعلموا أن اهللا بما تعملون بصير

  ]  11[ النساء : ﴾يوصيكم  اهللا  في  أوالدكم  للذكر مثل حظ األنثيين﴿ وقوله تعاىل:  -
وال تقتلوا  أوالدكم خشية  إمالق نحن نرزقهم وإياكم  إن قتلهم كان ﴿وقوله تعاىل: -

  .] 31[ اإلسراء:  ﴾خطئا كبيرا
ِد أوهو املولود حني يولد، ويطلق على الواحد واجلمع   الولد ل ُ بفتحتني كل ما ولده شيء أو ما و

مولود لقرب عهده من الوالدة، وال يقال ذلك ، ويقال للصغري 1والذكر واألنثى ومجعه أوالد
  .  2للكبري لبعده عهده عنها

  الفرع الثاني: صغر السن في السنة النبوية
مل يقتصر ورود صـغر السـن يف السـنة النبويـة الشـريفة علـى لفـظ واحـد بـل ورد بألفـاظ 
ــا سنقتصــر علــى مــاورد يف  متعــددة منهــا: الصــيب والصــغري والطفــل والغــالم والفــىت والولــد، ولكثر

  صحيح البخاري. 
  : ورد لفظ الصيب مبشتقاته يف أحاديث عديدة منها: الصبي – 1
طــت علــيهم الصــخرة يف الغـار ، عــن ابــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا عــن حـديث الثالثــة الــذين احن -

خـرج ثالثـة يمشـون فأصـابهم المطـر فـدخلوا فـي غـار فـي النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال: ( 
ـــــه جبـــــل ـــــد ...وقـــــد ورد في ـــــي وامرأتي...والصـــــبية يتضـــــاوعون عن ـــــم اســـــقي الصـــــبية وأهل : ث
  3...)رجلي

                                                
وأمحد حسن  ، إبراهيم مصطفى572ص 3جلسان العرب ابن منظور:  ،625ص 2أمحد الفيومي: املصباح املنري ج - 1

 ،1056ص2ج املعجم الوسيط: الزيات
  625ص 2أمحد الفيومي: املصباح املنري ج- 2
-435ص 2215البخاري: صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اشرتى لغريه بغري إذنه فرضي، حديث رقم  - 3

436.  
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  ديدة منها:: ورد لفظ الصغري يف أحاديث عالصغير - 2
عــن عبــد اهللا بــن وهــب قــال: أخــربين ســعيد عــن زهــرة بــن معبــد عــن جــده عبــد اهللا بــن هشــام، -

وكان قد أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وذهبت بـه أمـه زينـب بنـت محيـد إىل رسـول اهللا صـلى 
 1) فمسح رأسه ودعا له هو صغيراهللا عليه وسلم فقالت: يارسول اهللا بايعه، فقال: ( 

  : ورد لفظ الغالم يف أحاديث عديدة منها:الغالم –3
ا قالت: ( اختصم سعد بن أيب وقاص وعبد بـن زمعـة يف غـالم،  - عن عائشة رضي اهللا عنها أ

فقال سـعد: هـذا يارسـول اهللا ابـن أخـي عتبـة بـن أيب وقـاص، عهـد إيل أنـه ابنـه، انظـر إىل شـبهه، 
لـى فـراش أيب مـن وليدتـه، فنظـر رسـول اهللا إىل وقال عبد بن زمعة: هذا أخـي يارسـول اهللا، ولـد ع

نا بعتبة فقال: (  ّ هو لك ياعبد، الولد للفراش وللعـاهر الحجـر، واحتجبـي شبهه فرأى شبها بي
 .     2) منه ياسودة بنت زمعة، فلم تره سودة قط

لـيس علـى المسـلم فـي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال: قـال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم: (  -
 .3)رسه وغالمه صدقةف
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه ملا أقبل يريد اإلسالم، ومعه غالمه، ضل كل واحد منهمـا مـن  -

هريرة جالس مع النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم، فقـال النـيب صـلى اهللا  صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو
 .  4ك أنه حر) فقال: أما إين أشهد هريرة هذا غالمك قد أتاكا يا أبعليه وسلم: ( 

  : ورد لفظ الفىت يف أحاديث كثرية منها:الفتى – 4
تلقت المالئكة روح رجل  ( عن حذيفة رضي اهللا عنه قال: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم -

ممن كان قبلكم ، قالوا: أعملت من  الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا 

                                                
  . 500، ص2501م ، كتاب الشركة، باب الشركة يف الطعام وغريه، حديث رقصحيح البخاريالبخاري:  - 1
هات، حديث رقم  املرجع السابقالبخاري:  - 2 ّ شب ُ ،كما ورد يف باب 409-408ص2053، كتاب البيوع، باب تفسري امل

  .  437، ص2218شراء اململوك من احلريب وهبته وعتقه، حديث رقم 
  .  297ص 1463م حديث رق ،كتاب الزكاة، باب ليس على املسلم يف فرسه صدقة، املرجع السابقالبخاري:  - 3
، كتاب العتق، باب إذا قال رجل لعبده هو هللا ونوى العتق واإلشهاد يف العتق ،حديث  صحيح البخاريالبخاري:  - 4

  .506ص 2531-2530رقم 
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، قال ابن حجر: فتياين:ج فىت: وهو اخلادم حرا  1)ويتجاوزوا عن المعسر قال: فتجاوزوا عنه 
 كان أو مملوكا.

اليقل أحدكم: اطعـم وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال: (  -
ربك ،وضئ ربك، اسق ربك، وليقل سـيدي ومـوالي، واليقـل أحـدكم عبـدي أمتـي، وليقـل: 

 2.) فتاي وفتاتي وغالمي
  لفظ الولد يف عدة أحاديث منها: وردالولد:  – 5
عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أنه قال ...جاءت زينب امرأة ابـن مسـعود تسـتأذن علـى  -

 ّ رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قالـت: يـانيب اهللا إنــك أمـرت اليـوم بالصـدقة، وكـان عنـدي حلــي
قت بــه علــيهم ، فقــال يل فــأردت أن أتصــدق بــه، فــزعم ابــن مســعود: أنــه وولــده أحــق مــن تصــد

ـــدك أحـــق مـــن تصـــدقت بـــه النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم: (  ـــن مســـعود زوجـــك وول صـــدق اب
 .3)عليهم

إنـي نحلـت عن النعمان بن بشري أن أباه أتى به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقـال: (  -
  .4)ابني هذا غالما، فقال: أكل ولدك نحلت مثله، قال: ال، قال: فارجعه

اللهـم ارزقـه مـاال وولـدا رضي اهللا عنه أنه دعا له النيب صلى اهللا عليـه وسـلم فقـال:(  عن أنس-
 .5)وبارك له

عــن حصــني بــن عــامر قــال: مسعــت النعمــان بــن بشــري رضــي اهللا عنــه وهــو علــى املنــرب يقــول:  -
أعطـــاين أيب عطيــــة فقالــــت عمــــرة بنــــت رواحــــة: الأرض حــــىت تشــــهد رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه 

ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: إين أعطيت ابين من عمرة بنـت رواحـة عطيـة وسلم، فأت
      ؟)، قـــال: ال، قـــال: أعطيـــت ســـائر ولـــدك مثـــل هـــذافـــأمرتين أن أشـــهدك يارســـول اهللا قـــال: ( 

                                                
  213ص11ج سرا ،عالبخاري ، باب من أنظر مابن بطال: أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك: شرح  - 1
ه عبدي أو أميت، حديث رقم  صحيح البخاريالبخاري:  - 2 ِ ، كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق وقول

 .510، ص2552
  .296، ص1462حديث رقم  ، كتاب الزكاة ،باب الزكاة على األقارب، املرجع نفسهالبخاري:  - 3
  . 518، ص2586، كتاب اهلبة، باب اهلبة للولد، حديث رقم  املرجع السابقالبخاري:  - 4
  .394ص، 1982، كتاب الصوم ، باب من زار قوما فلم يفطر عندهم، حديث رقم  البخاري: صحيح البخاري - 5
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، قـــال ابـــن حجـــر: لفـــظ الولـــد  1). قـــال فرجـــع فـــرد عطيتـــه فـــاتقوا اهللا وأعـــدلوا بـــين أوالدكـــم( 
 .2يشمل مالو كانوا ذكورا، أو إناثا وذكورا

  
  

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
  .  518ص2587البخاري: صحيح البخاري، كتاب اهلبة، باب اإلشهاد يف اهلبة، حديث رقم  - 1
  213ص5ابن حجر: فتح الباري ج - 2
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  المبحث الثالث
  تعريف المسؤولية الجنائية

  
ســنتناول يف هــذا املبحــث تعريــف املســؤولية اجلنائيــة، وعليــه يقتضــي مــين أن أتناولــه يف 

  مطلبني كاآليت: 
  

  المطلب األول: تعريف المسؤولية الجنائية لغة                     
  المطلب الثاني: تعريف المسؤولية الجنائية في الفقه اإلسالمي                     
  المطلب الثالث: تعريف المسؤولية الجنائية في القانون الجزائري                    
  : موازنة بين التعريفاتالمطلب الرابع                    
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  المطلب األول: تعريف المسؤولية الجنائية لغة 

  تتكون هذه اللفظة من كلمتني: 
األوىل: املســؤولية، والثانيــة: اجلنائيـــة، لــذلك ســـنعرف لفــظ املســؤولية أوال مث نعـــرف لفــظ اجلنائيـــة 

  لنخلص إىل تعريف املسؤولية اجلنائية وذلك يف ثالثة فروع:  
مـن سـأل يسـأل أي طلـب يطلـب، والسـائل الطالـب، واملسـؤولية الفرع األول: المسؤولية لغـة: 
،ومنـه  2، أو األمر املطلوب الوفاء به أي احملاسبة عليـه 1املطلوبمصدر صناعي من مسؤول وهو 

 ].  24[ الصافات: ﴾وقفوهم إنهم مسؤولون﴿ قوله تعاىل:
 3..)كلكـم راع فمســؤول عــن رعيتــهواملسـؤولية هــي التكليـف ومنــه قولـه صــلى اهللا عليـه وســلم:(

صـفة مـن يسـأل عـن  ، واملسـؤولية حالـة أو 4أي كل شخص مكلف مبـا أوكـل إليـه وحماسـب عليـه
 . 5أمر تقع عليه تبعته

أي أذنــب، وجــىن علــى نفســه 6مــن جــىن جيــين جنايــةالفــرع الثــاني: تعريــف لفــظ الجنائيــة: لغــة: 
، واجلنايـة الـذنب  8، وجىن فـالن جنايـة اجـرتم7وجىن على قومه وجىن  الذنب على فالن جره إليه

  .9صاص يف الدنيا واآلخرةواجلرم وما يفعله اإلنسان مما يوجب عليه العقاب أو الق
ـــا الفـــرع الثالـــث: الجنايـــة اصـــطالحا : أمـــا اجلنايـــة يف املعـــىن االصـــطالحي فقـــد تطلـــق ويـــراد 

التعـدي أو االعتـداء أو العـدوان أو اجلرميـة، وقـد اختلـف الفقهـاء يف حتديـد معـىن اجلنايـة هـل هــي 
  مرادفة ملدلول اجلرمية أم هي أخص منها إىل قولني: 

                                                
  382ص11جان العرب لس، ابن منظور: 403ص 1أمحد الفيومي: املصباح املنري - 1
 578علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات هامش ص - 2
 ،2554كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أميت حديث رقم  البخاري: صحيح البخاري، - 3

 78ص اإلسالمية، ،وانظر د منذر عرفات زيتون: األحداث مسؤوليتهم ورعايتهم يف الشريعة 510ص
 181ص5ابن حجر: فتح الباري، باب العبد راع يف مال سيده، ونسب النيب صلى اهللا عليه وسلم املال إىل السيد، ج - 4
 411ص1إبراهيم مصطفى وآخرون: املرجع السابق ج-5
 190ص 14جلسان العرب ، ابن منظور: 339ص4الفريوز أبادي: القاموس احمليط ج -  6
  141ص1ج املعجم الوسيطوآخرون:  الزياتوأمحد حسن  إبراهيم مصطفى - 7
  108الراغب األصفهاين: املفردات يف غريب القرآن ص  - 8
  190ص 14ج لسان العربابن منظور:  -  9
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 ذهــب بعــض الفقهــاء إىل عــدم التفرقــة بــني اجلنايــة واجلرميــة فهمــا مبعــىن واحــد ، إذالقــول األول: 
، 2أن اجلرميــة هــي احملظــورات الشــرعية الــيت زجــر عنهــا الشــرع حبــد أو تعزيــر 1يــرى اإلمــام املــاوردي
القصـــاص يســـمى جنايـــة  إىل أن كـــل مـــا تعلـــق باملـــال أو مـــا أوجـــب احلـــد أو3وذهـــب ابـــن فرحـــون
هــي اجلنايـة علــى الــنفس واجلنايــة علـى العقــل واجلنايــة علـى املــال واجلنايــة علــى فقـال: " اجلنايــات 

  .4النسب واجلناية على العرض"
  : يرى بعض الفقهاء أن اجلناية ختتلف عن اجلرمية:القول الثاني

  تعزيرا . فاجلرمية ختتص مبا يوجب حدا أو 
ــــنفس أو العتــــداءايوجــــب القصــــاص الغــــري، أي أن اجلنايــــة هــــي  أمــــا اجلنايــــة فهــــي مــــا   علــــى ال

  األطراف فقط.
  منها: 5وخيتلف القصاص عن احلد يف عدة أشياء

                                                
احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي روى عن احلسن بن علي احليلي، وحممد بن املعلى األزدي،  هو اإلمام أبو - 1

وروى عنه أبو بكر اخلطيب، وأبو العز بن كادش وغريمها له مؤلفات كثرية منها: احلاوي الكبري، واإلقناع يف التفسري، وأدب 
ن الوزارة، وسياسة امللك وغريها، قال عنه اخلطيب: كان ثقة، الدنيا والدين، ودالئل النبوة، واألحكام السلطانية، وقانو 

، دار املعرفة بريوت، 1977سنة . السبكي: طبقات الشافعية الكربى، طبعة 80عن عمر يناهز 450مات سنة 
  285ص3، ابن عماد احلنبلي: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، املكتب التجاري بريوت،  ج267ص5ج
،منذر عرفات 361، ص1990 – 1410، 1ي: األحكام السلطانية، دار الكتاب العريب، لبنان، طأبو احلسن املاورد - 2

 130ص اإلسالميةزيتون: األحداث مسؤوليتهم ورعايتهم يف الشريعة 
هو اإلمام أبو الوفاء برهان الدين إبراهيم بن علي بن حممد بن أيب القاسم بن حممد بن فرحون اليعمري املدين املالكي،  - 3

ا حىت برع وصار فقيها، رحل إىل مصر والقدس هـ719مغريب األصل نسبته إىل بعمر بن مالك، ولد باملدينة سنة  ، تعلم 

تبصرة احلكام يف ، هـ، من تصانيفه: الديباج املذهب يف تراجم أعيان املذهب793والشام   تويل القضاء باملدينة سنة 
هـ، خري 799أصول األقضية ومناهج األحكام ،شرح  خمتصر ابن احلاجب، تسهيل املهمات...وغريها، مات باملدينة سنة

دار  الة : معجم املؤلفني،، عمر رضا كح52ص1م، دار العلم للماليني، بريوت، ج2002 ،15األعالم، ط :الدين الزركلي
 68ص1ج بريوت، إحياء الرتاث العريب،

م، مكتبة الكليات األزهرية، 1986-هـ 1406، 1ابن فرحون: تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، ط - 4
  219ص2ج
ذكر ابن جنيم احلنفي سبعة أوجه للتفرقة بني احلدود والقصاص يف كتابه األشباه والنظائر ، دار الكتب العلمية بريوت  - 5
  ، يف قاعدة احلدود تدرأ بالشبهات130 – 129، ص1985 – 1405،
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موجب القصاص جيوز فيه العفو والتنازل حىت ولو رفع إىل القاضي، خبالف موجب احلد فإنـه  -
 العفو فيه بعد رفعه إىل القاضي.

  احلدود التورث والقصاص يورث. -
األخـــرس وكتابتـــه ، خبـــالف احلـــد فـــال يثبـــت بشـــيء مـــن للقاضـــي أن يثبـــت القصـــاص بإشـــارة  -

 ذلك.
  حيث قال: 1ومن العلماء الذين ذهبوا إىل هذا الرأي ابن قدامة

" اجلناية كـل فعـل عـدوان علـى نفـس أو مـال ولكنهـا يف العـرف خمصـوص مبـا حيصـل فيـه التعـدي 
با وسرقة وخيانة    . 2وإتالفا "على األبدان ، ومسوا اجلنايات على األموال غصبا و

أن اجلنايـة هـي كـل فعــل حمـرم سـواء كـان يف مـال أو نفـس، لكـن يف عــرف   3ويـرى اإلمـام الزيلعـي
 . 4الفقهاء يراد بإطالق اجلناية الفعل يف النفس واألطراف

وعلى هذا الرأي فإن اجلناية أخص من اجلرمية وهو رأي يتمشـى مـع القـانون الوضـعي الـذي يـرى 
  يعاقب عليه  ام اجلرمية، فما يطلق عليه جناية يف القانون هو مابأن اجلناية قسم من أقس

  
  

                                                
الدمشقي من كبار فقهاء  هو اإلمام أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث - 1

ا هـ 561جبماعيل وهي قرية من قرى نابلس بفلسطني تعلم بدمشق ورحل إىل بغداد سنة هـ 541احلنايلة ولد سنة  وأقام 
أربعني سنة مث عاد إىل دمشق ، له مؤلفات عديدة منها: روضة النظر يف أصول الفقه، واملقنع، واملغين، وذم التأويل، وذم 

، ابن عماد احلنبلي: شذرات هـ620مدعو التصوف، والتوابني، والكايف والعمدة ، تويف رمحه اهللا سنة  املوسوسني، وذم
 . 99ص 13، ابن كثري: البداية والنهاية ج 67ص4املرجع السابق ج :الزركلي ،88ص  5الذهب ج

 اإلسالميةوانظر د منذر عرفات زيتون: األحداث مسؤوليتهم ورعايتهم يف الشريعة ،318ص 9ابن قدامة : املغين، ج - 2
 130ص

ا وأفىت وصنف ونشر الفقه، تويف  - 3 س  ّ هو اإلمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي فقيه حنوي فرضي قدم القاهرة ودر
شرح اجلامع الكبري للشيباين ، وشرح الدر من تصانيفه تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ، و هـ 743ا يف رمضان سنة 

املختار للموصلي، وكلها يف فروع الفقه احلنفي، وباكورة الكالم على أحاديث األحكام الواقعة يف اهلداية وسائر الكتب. 
باعة احلنفي: اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حتقيق عبد الفتاح حممد احللو، هجر للط القرشيحميي الدين أبو الوفاء 
 6، عمر رضا كحالة: معجم املؤلفني ج210ص4، الزركلي: األعالم ج520-519ص2،ج1993-1413، 2والنشر، ط

  569ص 1982-1402، حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار الفكر،  265ص
 97ص6ج 2، القاهرة طاإلسالميدار الكتاب  الزيلعي: تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، - 4
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 . 1بني مخس سنوات وعشرين سنة باإلعدام أو السجن املؤبد أو السجن املؤقت ملدة ترتاوح ما
  فيكون تعريف املسؤولية اجلنائية:

  2أهلية الشخص ألن يتحمل نتائج أفعاله وحياسب عليها -
  3ان مطلوبا بذنوبه أي مؤاخذا وحماسبا عليهاأو هي وضع يكون فيه اإلنس -
  4لذلك أو حتمل االنسان نتائج جرائمه وخضوعه للجزاء القانوين املقرر -

 المطلب الثاني: تعريف المسؤولية الجنائية في الفقه اإلسالمي
ـــذا املصـــطلح م  فهـــي مصـــطلح  5مل يســـتعمل الفقهـــاء املســـؤولية اجلنائيـــة يف مصـــنفا

  حماسبة الشخص ومعاقبته على ذنبه أو جرمه وحتمل نتائج أفعاله. -كما سبق   -قانوين، وهي  
ومنــه فــإذا ارتكــب شــخص جنايــة قامــت مســؤوليته اجلنائيــة وحوســب وعوقــب علــى  

  جنايته إن كان أهال للعقوبة.
ـــائج ا ألفعـــال فاملســـؤولية اجلنائيـــة يف التعريـــف االصـــطالحي هـــي: " حتمـــل االنســـان نت

، أي أن االنســان الــذي ارتكــب فعــال  6احملرمــة الــيت يأتيهــا خمتــارا وهــو مــدرك ملعانيهــا ونتائجهــا "
ـــى عنـــه الشـــرع وهـــو مـــدرك ملـــا فعلـــه خمتـــارا غـــري مكـــره كـــان مســـؤوال جنائيـــا عمـــا ارتكبـــه  حمرمـــا 

احملـرم بغــري ، فــإن مل يـدرك مايفعلــه بـأن كــان صـغريا أو جمنونــا أو ارتكـب الفعــل  7واسـتحق العقوبـة
  اختياره وإرادته بأن كان مكرها فالعقوبة عليه.

                                                
قانون  –قانون العقوبات  –من قانون العقوبات اجلزائري، فضيل العيش: قانون اإلجراءات اجلزائية 27واملادة5املادة  - 1

 172و 164مكافحة الفساد ص
  78ص اإلسالميةمنذر عرفات زيتون : األحداث مسؤوليتهم ورعايتهم يف الشريعة  - 2
لعقلية على املسؤولية اجلنائية ، جملة الشريعة والقانون ، جملة علمية حمكمة حممد نعيم ياسني: أثر األمراض النفسية وا - 3

تعىن بنشر الدراسات الشرعية والقانونية ، نصف سنوية ، تصدر عن جملس النشر العلمي ، جامعة اإلمارات العربية املتحدة 
  29، ص 2002هـ يناير 1422، شوال  16، العدد 

  578نون العقوبات صعلي عبد القادر القهوجي: قا - 4
  29، صالسابق حممد نعيم ياسني: البحث - 5
  مكتبة دار الرتاث، القاهرة. م،2003-هـ1424طعبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي،  -6
 339ص1ج
 –، فتوح عبد اهللا الشاذيل: شرح قانون العقوبات  592 - 591علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ص - 7

حممد زكي أبو عامر وسليمان عبد املنعم: ،  22م، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، ص2001ط –القسم العام 
 483، صاإلسكندريةم، دار اجلامعة اجلديدة، 2002القسم العام من قانون العقوبات، ط
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: " اتفــق العقــالء علــى أن شــرط املكلــف أن يكــون عــاقال فامهــا للتكليــف ألن  1يقــول اآلمــدي 
  2وخطاب من العقل له وال فهم كاجلماد والبهيمة " ،التكليف خطاب

  ومما سبق يتضح أن املسؤولية اجلنائية تقوم على ثالثة أركان:
  ارتكاب الشخص لفعل حرمه الشرع  - 1
  أن يكون الفاعل مدركا ملايفعله - 2
  3أن يكون الفاعل خمتارا غري مكره – 3

فــإذا تـــوفرت هـــذه األركــان قامـــت املســـؤولية اجلنائيــة للشـــخص وعوقـــب العقوبــة املناســـبة، أمـــا إذا 
ي يقـــوم بـــه عـــدمي ختلـــف ركـــن مـــن هـــذه األركـــان انعـــدمت املســـؤولية اجلنائيـــة، غـــري أن الفعـــل الـــذ

تمع فللمجتمـــع أن حيمـــي نفســـه مـــن أذاهـــم مبـــا يـــراه  املســؤولية اجلنائيـــة إذا كـــان يلحـــق ضـــررا بـــا
  . 4مالئما حلالتهم

  المطلب الثالث: تعريف المسؤولية الجنائية في القانون الجزائري
املســـاءلة مل يتعـــرض القـــانون اجلزائـــري لتعريـــف املســـؤولية اجلنائيـــة ، واكتفـــى باســـتبعاد 

مـن قـانون العقوبـات تـنص علـى أنـه: " العقوبـة  47فاملـادة  5اجلنائية حينما تنتفي حرية االختيار

                                                
سن علي بن أيب علي بن حممد اآلمدي الفقيه األصويل املتكلم قرأ القراءات والفقه، كان هو اإلمام سيف الدين أبو احل - 1

يف املراحل األوىل من حياته العلمية حنبلي املذهب ، درس على ابن املين وابن شاتيل ، مث انتقل إىل مذهب الشافعي 
م مبصر وتصدر باجلامع الظافري ودرس على ابن فضالن وبرع يف اخلالف ، تفنن يف علم النظر والكالم واحلك مة ، عّل

بالقاهرة ، ترك حنو عشرين مصنفا منها : اإلحكام يف أصول األحكام ، ومنتهى السول يف علم األصول ، وأبكار األفكار 
وفيات األعيان ابن خلكان: ، أبو العباس هـ 631يف علم الكالم ، ودقائق احلقائق ،ورموز الكنوز ، تويف رمحه اهللا سنة 

 : شذرات الذهب، ابن عماد احلنبلي293ص3وأنباء أبناء الزمان، حتقيق إحسان عباس، دار صادر، بريوت، بال تاريخ، ج
 144ص 5ج
، وانظر أيضا عبد 215ص1ج،  1914 – 1332اآلمدي: اإلحكام يف أصول األحكام، مطبعة املعارف، مصر  - 2

 17 علي: النظرية العامة لألهلية اجلنائية صعادل حيىي قرين،   336ص1القادر عودة: املرجع السابق ج
 340ص1جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة : - 3
  337ص1جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة:  - 4
رضا فرج: شرح قانون العقوبات اجلزائري ، الكتاب األول القسم العام، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر  - 5

من قانون العقوبات الفرنسي  122/1، وتنص املادة193بوسقيعة : الوجيز يف القانون اجلزائي العام ص، أحسن 368،ص
  . اجلديد على أن فاقد الوعي واإلدراك اليسأل جزائيا
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علـى أنـه: " العقوبـة  48وتـنص املـادة …" على من كان يف حالة جنـون وقـت ارتكـاب اجلرميـة 
  على من اضطرته إىل ارتكاب اجلرمية قوة القبل له بدفعها ". 

على أنه:" التوقع على القاصر الذي مل يكتمل الثالثة عشـرة إال تـدابري احلمايـة  49وتنص املادة 
  أو الرتبية".

فهـــذه املـــواد تبـــني أن انتفـــاء حريـــة االختيـــار يف حالـــة اجلنـــون واإلكـــراه والصـــغر يـــؤدي إىل امتنـــاع 
  .أسباب امتناعها، فاملشرع اجلزائري مل يعرف املسؤولية اجلنائية واكتفى بتعداد  1املسؤولية اجلنائية

لتعريـــف املســـؤولية اجلنائيـــة تاركـــة ذلـــك للفقـــه  2ومل تتعـــرض أغلـــب التشـــريعات العربيـــة
نون والصـغري غـري  واكتفت يف نصوصها برفع املسؤولية اجلنائية عن فاقـدي اإلدراك أو اإلرادة كـا

فــال  ســؤولية اجلنائيــة،لعــدم تــوافر األهليــة اجلنائيــة الــيت هــي ركيــزة أساســية لقيــام امل 3املميــز واملكــره
يســــأل الشــــخص جنائيــــا إال إذا كــــان أهــــال للمســــاءلة اجلنائيــــة وذلــــك بتــــوفر عنصــــري اإلرادة أو 

  .4االختيار واإلدراك لديه

                                                
  193أحسن بوسقيعة: الوجيز يف القانون اجلزائي العام ص،  368رضا فرج: شرح قانون العقوبات اجلزائري ، ص - 1
 236 - 235كالتشريع املصري والعراقي والسوري واللبناين واألردين واللييب . د أكرم نشأة إبراهيم : املرجع السابق ص- 2
من قانون العقوبات العراقي على أنه : " اليسأل جزائيا من كان وقت ارتكاب اجلرمية فاقد اإلدراك أو 60تنص املادة  - 3

من قانون العقوبات اللييب على أنه : " اليسأل جنائيا إال من له قوة 79" وتنص املادة اإلرادة جلنون أو عاهة يف العقل ...
كما يقول د أكرم نشأة   –الشعور واإلرادة " ويقصد املشرع اللييب بفقد الشعور أي فقد اإلدراك ، وهو تعبري غري موفق 

انون العقوبات األردين على أنه : " الحيكم على من ق74ألن فقد الشعور يعين الغياب عن الوعي ، وتنص املادة  -إبراهيم 
من قانون العقوبات 211أحد بعقوبة مامل يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة " وبصيغة مماثلة جاء ت كل من املادة 

بسبب من قانون العقوبات املصري على رفع العقوبة  62من قانون العقوبات اللبناين ، وتنص املادة 212السوري واملادة 
ر  ويفهم ضمنا من نصوص املشرع املصري أنه يعفى من املسؤولية اجلنائية من كان فاقد ياجلنون أو السكر أو التخد

نون والصغري غري املميز واملكره . د أكرم نشأة إبراهيم: املرجع السابق ص  236 - 235اإلدراك أو اإلرادة كا
على أنه : " اليسأل جنائيا الشخص الذي كان 122يف املادة 1992ة وينص قانون العقوبات الفرنسي اجلديد الصادر سن

مصابا حلظة ارتكابه األفعال املكونة للجرمية باضطراب عقلي أو باضطراب عقلي وعصيب ، أدى إىل انعدام متييزه أو قدرته 
واملادة ،  1930در سنة من قانون العقوبات اإليطايل الصا88على التحكم يف أفعاله ..." ، وبنفس املعىن نصت املادة 

 16 - 15النظرية العامة لألهلية اجلنائية ،ص د عادل حيىي قرين علي: من قانون العقوبات السويسري .10
د عادل حيىي ،  22صشرح قانون العقوبات فتوح عبد اهللا الشاذيل: ، 334ص1جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة:  - 4

  237 - 236د أكرم نشأة إبراهيم: املرجع السابق ص،  16 – 13و 4قرين علي: املرجع السابق ، ص
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وقـــد تنـــاول الفقـــه تعريـــف املســـؤولية اجلنائيـــة إال أن رجـــال القـــانون اختلفـــوا يف تعريـــف املســـؤولية 
  ، ومن أبرز هذه التعاريف: 1اجلنائية

ا 2سؤولية اجلنائية هي التزام شخص بتحمل نتائج فعله اإلجراميامل - 1   ، أو مبا تعهد القيام 
  .3االمتناع عنه إن أخل بذلك أو

نتيجة عملـه، وااللتـزام باخلضـوع للجـزاء اجلنـائي املقـرر  أو حتمل شخص تبعة سلوكه اإلجرامي أو
  .   4قانونا

واســتحقاقه لتحمــل اجلــزاء اجلنــائي أو العقوبــة  6العاقــل الــواعي 5أو هــي صــالحية الشــخص – 2
  اليت نص عليها القانون للجرمية اليت اقرتفها.

  من التعريفني السابقني يتبني لنا مايلي: 
  :7أن املسؤولية اجلنائية تقوم على ركنني أساسيني - 1

  الذي حيظره القانون 8األول: السلوك املادي أو اخلطأ                 
  الثاين: اإلرادة اآلمثة اليت توجه هذا السلوك                  

  ويشرتط يف اإلرادة مايلي:
                                                

يرى الدكتور كامل السعيد أن اخلالف يف التعريفات هو خالف على الشكل ال على اجلوهر، وتبعا لذلك فإن  - 1
  507اخلالف ينصب على التسمية العلى املسمى " شرح األحكام العامة يف قانون العقوبات ص

  527،كامل السعيد: املرجع السابق ص 191صز يف القانون اجلزائي العام وجيأحسن بوسقيعة: ال - 2
  23م، مؤسسة نوفل، بريوت ص1982، 1مصطفى العوجي: املسؤولية اجلنائية يف املؤسسة االقتصادية، ط - 3
نسي 1ص النظرية العامة لألهلية اجلنائية عادل حيىي قرين علي:578،ص قانون العقوباتعلي عبد القادر القهوجي:  -4 ، أمحد فتحي 

، معراج جديدي: حماضرات يف قانون العقوبات اجلزائري، 69ص.1984–1404، 3دار الشروق ط املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي،
 ةواملسؤوليواملسامهة  ، أمحد أبو الروس: القصد اجلنائي517، ص قانون العقوبات النظرية العامة، عبد الفتاح مصطفى الصيفي: 76ص

  . 71صث، اإلسكندرية، ياجلنائية، املكتب اجلامعي احلد
  416م، جامعة اإلسكندرية، ص2000ط-القسم العام -عوض حممد: قانون العقوبات -5
، ، عبد الفتاح مصطفى الصيفي: املرجع 273وشرح قانون العقوبات ص 269مسري عالية : أصول قانون العقوبات ص - 6

   192م، دار العلوم للنشر، عنابة، اجلزائر، ص2006الوجيز يف القانون اجلنائي العام، طمنصور رمحاين: ،  517السابق ص
،  31، حسن اجلوخدار: قانون األحداث اجلاحنني ص 107- 106علي حممد جعفر: األحداث املنحرفون ص - 7

العام من التشريع  ، رؤوف عبيد: مبادىء القسم 27مصطفى العوجي: املسؤولية اجلنائية يف املؤسسة االقتصادية ص
  501م، دار الفكر العريب، ص1966، 3العقايب، ط

 1، عبد اهللا سليمان: شرح قانون العقوبات اجلزائري ج191صالوجيز يف القانون اجلزائي العام أحسن بوسقبعة:  - 8
  302 - 300ص
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  أن تكون حرة أي أن الشخص صدر عنه السلوك باختياره وإرادته دون إكراه . -  
، بـأن يصـبح اإلنسـان يتمتـع بقـدرة التمييـز 1أن تصدر من ذي أهلية ، أي عـن وعـي وإدراك -  

  عه وما يضره.بني اخلري والشر، بني ماينف
  2أن املسؤولية اجلنائية هي أساس توقيع العقوبة - 2

  ومماسبق ميكن أن نستنتج مايلي: 
إذا صــدر عـــن شـــخص ســلوكا أو ارتكـــب خطـــأ جيرمــه القـــانون وكـــان هــذا الســـلوك قـــد صـــدر 
بإرادته احلرة املختارة عن وعي وإدراك ملا يفعله فإنه يكـون أهـال للمسـاءلة اجلنائيـة وتوقـع عليـه 

  لعقوبة املناسبة . ا
  المطلب الرابع: موازنة بين التعريفات

إن التعريفات هي من شأن الفقه وشراح القانون لذا مل يعرف التشريع اجلزائري وال 
بقيـة التشــريعات املســؤولية اجلنائيــة ، واكتفـى كــل مــن التشــريع اجلزائـري وبقيــة التشــريعات برفــع 

نون والصــغري غــري املميــز واملكــره، إال أن  املســؤولية اجلنائيــة عــن فاقــدي اإلدراك أو اإلرادة كــا
ـــالغ  شـــراح القـــانون عرفـــوا املســـؤولية اجلنائيـــة بتعريفـــات متقاربـــة املعـــىن مفادهـــا أن الشـــخص الب
العاقل املختار الذي صدر منه سلوك جيرمه القـانون، يسـأل مسـاءلة جنائيـة كاملـة وتوقـع عليـه 

  عقوبة مناسبة.
اجلنائيــة يف الفقــه اإلســالمي فهــي حتمــل اإلنســان نتــائج األفعــال أمــا تعريــف املســؤولية 

احملرمة اليت يأتيها خمتارا وهو مدرك ملعانيها ونتائجهـا، وهـذا املعـىن متقـارب مـع املعـىن الـذي عـرف 
بــه شـــراح القـــانون الوضــعي املســـؤولية اجلنائيـــة، غــري أن الفـــرق الـــذي ميكــن أن نلمســـه بـــني الفقـــه 

أن هـذه املعـاين " عرفـت   –كمـا يقـول الشـهيد عبـد القـادر عـودة   –وضعي اإلسالمي والقانون ال
عة اإلسالمية من يوم وجودها ..وعلى الوجه الذي هي عليـه اآلن ، بينمـا القـوانني يكلها يف الشر 

                                                
نسي:  - 1 ر متحداث تقرير قدم إىل املؤ ، عبد الرمحن مصلح: املسؤولية اجلنائية لأل 69ص املرجع السابقأمحد فتحي 

، عبد  451، اآلفاق اجلديدة للعدالة اجلنائية ص 1992اخلامس للجمعية املصرية للقانون اجلنائي القاهرة دار النهضة العربية
،  13عوابدي: نظرية املسؤولية اإلدارية ص  ، عمار  334الوهاب عبدول: املسؤولية اجلنائية لألحداث، حبث سابق، ص

، حممد زكي أبوعامر وسليمان  106، علي حممد جعفر: األحداث املنحرفون ص 31دار : املرجع السابق صحسن اجلوخ
بروسيا  اإلسالمية، سعيد هبة اهللا كامليوف: األفكار الرتبوية  479عبد املنعم: القسم العام من قانون العقوبات ص

  15ص 4اسرتاتيجية إسالمية موحدة حلماية الطفولة اجلاحنة، جوأكرانيا، حبث مقدم يف كتاب للدكتور رشيد الرينكة: حنو 
  479حممد زكي أبوعامر وسليمان عبد املنعم : القسم العام من قانون العقوبات ص  - 2
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الوضــــعية مل تعــــرف هــــذا كلــــه إال يف أواخــــر القــــرن الثــــامن عشــــر، ويف القــــرن التاســــع عشــــر ، ومل 
  .1طوة "تعرفه... إال خطوة بعد خ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

 405ص1جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة : - 1
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  المبحث الرابع
  األهلية الجنائية وموانع المسؤولية

  
ـــا إال إذا كـــان أهـــال للمســـاءلة  ـــة الـــيت يقـــوم  ـــه االجرامي اليســـأل الشـــخص عـــن أفعال
اجلنائية فاألهلية مطلوبة لتحمل االنسان تبعة أفعاله، وقد تسقط عنـه املسـؤولية اجلنائيـة ألسـباب 
تسمى موانـع املسـؤولية، فمـاهي األهليـة اجلنائيـة ومـاهي موانـع املسـؤولية، هـذا ماسـنتناوله يف هـذا 

  بحث وذلك يف مطلبني :                 امل
  

  المطلب األول: األهلية الجنائية                 
  المطلب الثاني: موانع المسؤولية الجنائية                   
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  المطلب األول: األهلية الجنائية
نعـــرف األهليـــة مث قبـــل أن نعـــرف األهليـــة اجلنائيـــة البـــد أن نعـــرف األهليـــة وأنواعهـــا  

اجلنائيـــة لـــنخلص يف األخـــري إىل ضـــبط األســـاس الـــذي تقـــوم عليـــه املســـؤولية اجلنائيـــة باعتبـــار أن 
  ، وذلك يف أربعة فروع:  1األهلية اجلنائية هي الركيزة األساسية اليت تقوم عليها املسؤولية اجلنائية

  الفرع األول: تعريف األهلية لغة 
  طالحاالفرع الثاين: تعريف األهلية اص

  الفرع الثالث: تعريف األهلية اجلنائية 
  الفرع الرابع: أساس املسؤولية اجلنائية         

: سنعرف األهلية يف اللغة مث نعرفهـا يف االصـطالح مث نتنـاول أنـواع فرع األول: تعريف األهليةال
  األهلية وذلك يف ثالثة بنود:

وكـانوا أحـق ﴿يف قولـه تعـاىل :  واجلـدارة كمـا 2: هـي الصـالحيةالبند األول: تعريف األهليـة لغـة
، 3جـدير بـه، أو خليـق بـه ]، يقال فالن أهل لكذا: أي يصـلح لـه، أو 26[الفتح: ﴾بها وأهلها

، 6واســـتحقه، فيقـــال هـــو أهـــل لإلكـــرام أي مســـتحق لـــه 5أســـتوجبه، واســـتأهله: 4أو مســـتوجب لـــه
م أخــص النــاس بــه وهــي زوجتــه أو هــ 7اخلصوصــية فأهــل الرجــل عشــريته وذوو قربــاه وتفيــد معــىن

وأهــل البيــت ســـكانه وأهــل كــل نـــيب أمتــه وأهــل بيـــت النــيب صــلى اهللا عليـــه وســلم أزواجــه وبناتـــه 
  . 8وصهره وأهل األمر والته وأهل اإلسالم من يدين به وأهل القرآن املختصون به

 وأهلية اإلنسان للشيء صالحيته لصدور ذلك الشيء وطلبه وقبوله إياه 

                                                
 4ص النظرية العامة لألهلية اجلنائيةعادل حيىي قرين علي:  - 1
  31ص 1ج املعجم الوسيطوآخرون:  أمحد حسن الزياتو  إبراهيم مصطفى - 2
 39الراغب األصفهاين: املفردات يف غريب القرآن ص - 3
 35ص11جلسان العرب ابن منظور:  - 4
 331ص3الفريوز أبادي: القاموس احمليط ج - 5
 39ص1أمحد الفيومي: املصباح املنري ج - 6
إبراهيم مصطفى وآخرون: ،  34-33ص11منظور: املرجع السابق ج، ابن 331ص 3أبادي : املرجع السابق ج الفريوز - 7

 32- 31ص1املرجع السابق ج
، ابن منظور: املرجع السابق 32-31ص1وآخرون: املرجع السابق ج وأمحد حسن الزيات إبراهيم مصطفى - 8
 150ص 1، ابن فارس: مقاييس اللغة ج39ص1أمحد الفيومي: املصباح املنري ج ،  34-33ص11ج
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  لألهلية تعاريف عديدة منها:  :ي: تعريف األهلية اصطالحاالبند الثان
  1صالحية اإلنسان لوجوب احلقوق املشروعة له وعليه -
  2صالحية الشخص الستحقاق احلقوق وأداء التصرفاتأو هي  -
ا : صالحية الشخص ألن تكون له حقوق وصالحيته الستعماهلا -   3وعرفها السنهوري بأ
ـــا "صـــفة يقـــدرها الشـــارع يف الشـــخص جتعلـــه حمـــال صـــاحلا وعرفهـــا مصـــطفى أمحـــد  - الزرقـــاء بأ

  4خلطاب تشريعي "
مـــن خـــالل التعـــاريف الســـابقة يتبـــني أن املعـــىن االصـــطالحي لألهليـــة الخيتلـــف كثـــريا عـــن املعـــىن 

  اللغوي 
ا:   يف كون األهلية هي الصالحية، وحيدد املعىن االصطالحي هذه الصالحية بأ

  كتساب احلقوق وأداء الواجبات والتصرفات.ال  اإلنسانصالحية  -
  أو صالحيته لتلقي خطاب الشارع وتنفيذه.  -

وال ميكــن أن يكتســب هــذه احلقــوق أو تصــح منــه التصــرفات إال إذا اتصــف بصــفات تقــوم علــى 
دفعـــة واحـــدة بـــل تتـــدرج عـــرب مراحـــل منـــوه  اإلنســـانأساســـها األهليـــة وهـــذه الصـــفات التولـــد مـــع 

  .5مل عند بلوغه سن الرشد فيكون له مسؤولية كاملةفتبتدئ ناقصة مث تكت
ــــة: ــــاني: أنــــواع األهلي ــــة أداء وهــــو  الفــــرع الث ــــة وجــــوب وأهلي ــــة إىل قســــمني أهلي تنقســــم األهلي

  :ماسنوضحه يف بندين
  
  

                                                
، 1اإلمام جالل الدين أيب حممد عمر بن حممد بن عمر اخلبازي: املغين يف أصول الفقه ، حتقيق حممد مظهر بقا ، ط - 1

خالد رمضان حسن: معجم أصول ، 362ـ، ، مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي ، السعودية ، صه1403
ب خالف : علوم أصول الفقه منشورات مكتبة إقرأ، ، عبد الوها 54الفقه، دار الطرابيشي للدراسات اإلنسانية، ص

 .112قسنطينة ، اجلزائر، ص
  156، دار الفكر، دمشق ص1995،  2وهبة الزحيلي: الوجيز يف أصول الفقه، ط - 2
 314ص1عبد الرزاق السنهوري: نظرية العقد ج - 3
 739ص2ج، دار الفكر، بريوت. 7املدخل الفقهي العام، طمصطفى أمحد الزرقاء:  - 4
، منذر عرفات زيتون: األحداث مسؤوليتهم ورعايتهم يف  741-740ص1ج نفسهمصطفى أمحد الزرقاء: املرجع  - 5

  55ص اإلسالميةالشريعة 
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  البند األول: أهلية الوجوب
  .1وااللتزامهي صالحية الشخص لإللزام -
  .2لوجوب احلقوق املشروعة له وعليه اإلنسانأو صالحية  -

  واحلقوق املشروعة اليت تثبت له أو صالحيته لإللزام كانتقال امللكية له فيما يشرتيه أو يرثه أو 
  .3يوهب له أويوصى له به

فهي تثبت لكل إنسان يف أي طور من أطوار حياتـه حـىت  اإلنسانيةومناط أهلية الوجوب الصفة 
، وتســمى عنــد الفقهــاء الذمــة وعنــد  4ه أهليــة وجــوب لكنهــا ناقصــةاجلنــني يف بطــن أمــه تثبــت لــ

 .5رجال القانون الشخصية القانونية
بالواجبــات كالتزامــه بنفقــة مــن جتــب  لاللتــزامأمــا احلقــوق املشــروعة الــيت تثبــت عليــه أو صــالحيته 

ـــه ة أي واألول يســـمى بالعنصـــر املؤهـــل للدائنيـــ 7وكالزكـــاة وصـــدقة الفطـــر 6عليـــه نفقـــتهم مـــن أقارب
  الشخص يكون دائنا والثاين العنصر املؤهل للمديونية .

 . 8أي أن الشخص يكون مدينا 
  الوجوب إىل قسمني: وتنقسم أهلية

: وتكـون للجنــني يف بطـن أمــه وهـي صــالحية اإلنسـان ألن تثبــت لــه أهليـة وجــوب ناقصــة - 1
ولـيس عليـه التزامـات أو واجبـات فـال جتـب يف  9بعض احلقوق فقط كانتقال املرياث أو الوصية لـه

 .10ماله نفقة أقاربه والتصح منه هبة أو صدقة ولو من وليه
                                                

وقد ساق  329م، ص1958، حممد أبو زهرة: أصول الفقه، ط742ص1مصطفى أمحد الزرقاء: املرجع السابق ج - 1
  الشيخ أبو زهرة هذا التعريف على أنه تعريف لألهلية بصفة عامة. 

عبد ، 112، عبد الوهاب خالف : علوم أصول الفقه  ص362جالل الدين اخلبازي: املغين يف أصول الفقه ، ص  - 2
  315ص 1الرزاق السنهوري: نظرية العقد ج

  742ص1جاملدخل الفقهي العام ،مصطفى أمحد الزرقاء:  - 3
  157ص الوجيز يف أصول الفقه، وهبة الزحيلي: 743ص1مصطفى أمحد الزرقاء: املرجع السابق ج - 4
  157- 156ص نفسهوهبة الزحيلي: املرجع  - 5
 742ص2جاملدخل الفقهي العام ، مصطفى أمحد الزرقاء : - 6
  158وهبة الزحيلي: املرجع السابق ص - 7
  743ص1جالعام ،املدخل الفقهي مصطفى أمحد الزرقاء:  - 8
  751ص1مصطفى أمحد الزرقاء: املرجع السابق ج - 9

  157ص املرجع السابقوهبة الزحيلي:  - 10
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مبجـرد والدتــه حيــا فتثبــت لــه احلقــوق وجتــب عليــه  : وتكــون للشــخصأهليــة وجــوب كاملــة - 2
فيملك ما يشرتى لـه أو يوهـب لـه ويتحمـل الواجبـات كقيمـة مـا يتلفـه ولـو كـان صـبيا  االلتزامات

فهو ملزم بكل ماتعلق بـه حـق الغـري لعصـمة أنفسـهم وأمـواهلم، وإذا جـين صـيب علـى الغـري يؤاخـذ 
 . 1ماليا البدنيا

ا:لبند الثاني: أهلية األداء: ا   عرفها األصوليون بأ
  2ملكلف ألن تعترب شرعا أقواله وأفعالهصالحية ا -
 . 3الشرعي على العقلصالحية الشخص ملمارسة األعمال اليت يتوقف اعتبارها أو هي  -
 .4أو هي صالحية الشخص لصدور التصرفات منه على وجه يعتد به شرعا -

، فــإذا أدى واجبــا كالصــالة  5فــإذا صــدر منــه عقــد أو تصــرف صــح شــرعا وترتبــت عليــه أحكامــه
والنفقـــة صـــحت منـــه وســـقط عنـــه الواجـــب، وإذا جـــىن علـــى شـــخص عوقـــب علـــى جنايتـــه، وإذا  

ـــا تفيـــد معـــىن  6ن التزامـــات فإنـــه يؤاخـــذ علـــى امتناعـــهامتنـــع عـــن أداء ماعليـــه مـــ ، ويفهـــم منهـــا أ
، فإذا انعدم العقل لدى الشخص كان عدمي أهلية 8، ومناط أهلية األداء التمييز والعقل7املسؤولية

نون، فإن كان الشخص ناقص العقل كالصيب املميـز كانـت أهليـة  األداء كالصيب غري املميز أو ا
  .9ة، وإن كان راشدا اكتملت أهلية األداء عندهاألداء لديه ناقص

 10وعلى ذلك فأهلية األداء بالنسبة لإلنسان تكون إما أهلية أداء كاملة أو قاصرة أو معدومة
  وسنتناوهلا يف ثالث فقرات: 

                                                
  158، وهبة الزحيلي: الوجيز يف أصول الفقه ص756 - 755ص1جاملدخل الفقهي العام ، مصطفى أمحد الزرقاء:  - 1
 113عبد الوهاب خالف : علوم أصول الفقه  ص - 2
  744ص1جاملدخل الفقهي العام ،مصطفى أمحد الزرقاء:  - 3
 أصول الفقهحممد أبو زهرة:  317ص1، عبد الرزاق السنهوري: نظرية العقد ج157ص املرجع السابقوهبة الزحيلي:  - 4

  56ص اإلسالمية، منذر عرفات زيتون: األحداث مسؤوليتهم ورعايتهم يف الشريعة 333ص
  157وهبة الزحيلي: املرجع السابق ص - 5
، عبد الوهاب خالف: أصول الفقه 56سابق صالرجع املعرفات زيتون:  ،منذر157وهبة الزحيلي: املرجع السابق ص - 6

 136ص
  136ص املرجع السابق، عبد الوهاب خالف: 157وهبة الزحيلي: املرجع السابق ص - 7
 333ص أصول الفقهمد أبو زهرة : ، حم156وهبة الزحيلي: املرجع السابق ص - 8
  333، حممد أبو زهرة: املرجع السابق ص156وهبة الزحيلي: املرجع السابق ص - 9

 319 - 318ص 1عبد الرزاق السنهوري: نظرية العقد ج - 10
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وهــي صـالحية الشـخص ألن يعتــد جبميـع تصـرفاته ســواء  الفقـرة األولـى: أهليــة األداء الكاملـة: 
عملية أم اعتقادية، فالتكاليف الشـرعية تصـح منـه ببلوغـه عـاقال ، أمـا التصـرفات كانت قولية أم 

  وتكون للبالغ العاقل الذي اكتمل لديه اإلدراك والتمييز. 1املالية فتصح منه ببلوغه عاقال راشدا
وتكــون للصــيب املميــز الــذي مل يبلــغ احللــم، الفقــرة الثانيــة: أهليــة األداء الناقصــة أو القاصــرة: 

، وهي صالحية الشخص ألن يعتد شرعا ببعض تصرفاته، فـال 2فيه، واملعتوه ضعيف اإلدراكوالس
ـا، وتســمى عنـد الــبعض  3يلـزم بالتكـاليف الشــرعية كالصـالة والصــيام للصـيب وتصــح منـه إن قــام 

  .4أهلية التعبد
  أما التصرفات املالية فهي ثالثة أنواع:

والصــدقة، وهــذه تصــح منــه دون حاجــة إىل إذن تصــرفات نافعــة لــه نفعــا حمضــا: كقبولــه اهلبــة  -
  وليه.  

تصح منه هذه التصـرفات ولـو بـإذن  تصرفات ضارة به ضررا حمضا: كهبته لغريه وصدقته ، فال -
 وليه.

تصـرفات دائـرة بــني النفـع والضـرر: كــالبيع واإلجـارة وكــل ماحيتمـل الـربح واخلســارة، فتصـح منــه  -
  هذه التصرفات ولكن بإذن وليه.

  5ىل تسمى أهلية االغتناء، والثانية تسمى أهلية التربع، والثالثة تسمى أهلية التصرفواألو 
نون فال يصح منهما أي : 6الفقرة الثالثة : أهلية األداء المعدومة   وتكون للصيب غري املميز وا

، وال يؤاخــذ علــى أفعالــه مؤاخــذة بدنيــة 7تصــرف، فهــو غــري أهــل للتــربع وال للتصــرف وال لالغتنــاء
  .1ولكن يضمن يف ماله ما يتلفه

                                                
، مصطفى أمحد الزرقاء: 159، وهبة الزحيلي: الوجيز يف أصول الفقه ص333ص أصول الفقهحممد أبو زهرة:  -  1

  746ص2جاملدخل الفقهي العام ، 
  158ص املرجع السابقوهبة الزحيلي:  - 2
الناقص األهلية الذي اليلزم بالتكاليف الشرعية هو الصيب فقط ، أما السفيه فإنه مكلف شرعا جبميع التكاليف  - 3

نون   الشرعية أما املعتوه وهو ضعيف اإلدراك فإن كان يعي مايقول ويفعل كلف وإال فهو كا
  763ص2جاملدخل الفقهي العام ،مصطفى أمحد الزرقاء:  - 4
  319ص 1نظرية العقد ج: عبد الرزاق السنهوري - 5
  319ص 1، عبد الرزاق السنهوري: املرجع السابق ج754- 753ص2مصطفى أمحد الزرقاء: املرجع السابق ج - 6
  319ص 1عبد الرزاق السنهوري: املرجع السابق ج - 7
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  الفرع الثالث: تعريف األهلية الجنائية
  اختلف الفقهاء ورجال القانون يف تعريف األهلية اجلنائية، ومنها التعاريف اآلتية: 

 اليت يلزم توافرها يف  3أو العوامل النفسية 2األهلية اجلنائية هي جمموعة الصفات الشخصية – 1
  . 4لواقعة اإلجرامية إليه باعتباره اقرتفها عن إدراك وإرادةالشخص كي ميكننا نسبة ا

  5أو هي قدرة الشخص على فهم ماهية أفعاله وتقدير نتائجها – 2
يف الفاعـــل وهـــي تتـــوافر إذا تبـــني أن ملكاتـــه الذهنيـــة   6أو هـــي حالـــة خاصـــة أو صـــفة معينـــة – 3

  . 7كانت طبيعية وقت ارتكاب اجلرمية
  8أوهي صالحية الشخص الذي ارتكب جرمية ألن يسأل عنها– 4

  من خالل التعاريف السابقة يتبني لنا:
أن األهليـــــة اجلنائيـــــة هـــــي منـــــاط املســـــؤولية أي أن اإلنســـــان اليســـــأل جنائيـــــا إال إذا كـــــان أهـــــال 

  . 9وال يكون كذلك إال بتوفر صفتني فيه مها: التمييز أو اإلدراك وحرية االختيار  للمساءلة،
  
  
  

                                                                                                                                           
 746ص2جاملدخل الفقهي العام ، ، مصطفى أمحد الزرقاء :333ص أصول الفقهحممد أبو زهرة:  - 1
  298ص 1الصفات الشخصية من عوامل ذهنية ونفسية ، عبد اهللا سليمان: شرح قانون العقوبات اجلزائري ج - 2
  285م، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 3،2001مأمون حممد سالمة: قانون العقوبات القسم العام،ط - 3
، أكرم نشأة إبراهيم: القواعد العامة يف  280وشرح قانون العقوبات ص  296مسري عالية: أصول قانون العقوبات ص - 4

، عبد اهللا أوهايبية: شرح 193، أحسن بوسقيعة: الوجيز يف القانون اجلزائي العام ص  235قانون العقوبات املقارن ص
  34قانون األحداث اجلاحنني، ص ، حسن اجلوخدار:282قانون العقوبات اجلزائري ص 

، ويرى الدكتور مصطفى العوجي يف كتابه  517ص قانون العقوبات النظرية العامةعبد الفتاح مصطفى الصيفي:  - 5
أن  "  األهلية اجلنائية مفهوم طيب قبل أن تكون مفهوما قانونيا، فالطب   23املسؤولية اجلنائية يف املؤسسة االقتصادية ص

يوفر املعطيات الفنية اليت حتدد الوضع الصحي للعقل واجلهاز العصيب، فإذا توافرت هذه املعطيات أعطيت مفهومها 
  .عدم قيام مسؤولية اإلنسان عن أفعاله "   القانوين أي صالحيتها لتكون مرتكزا لقيام أو

  438صم، جامعة اإلسكندرية. 2000ط -القسم العام -قانون العقوباتعوض حممد:  - 6
  34ص السابقحسن اجلوخدار: املرجع  - 7
  192ص، الوجيز يف القانون اجلنائي العاممنصور رمحاين:  - 8
  364، صشرح قانون العقوبات اجلزائري ، رضا فرج: 438عوض حممد: املرجع السابق ص - 9
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  الفرع الرابع : أساس المسؤولية الجنائية:
إن دراسة أسـاس املسـؤولية اجلنائيـة يقتضـي دراسـة مسـألة شـائكة هـي مسـألة اجلـرب أو 

، أي مامـــدى حريتـــه يف اختيـــار فعلـــه وســـلوكه هـــل هـــو مســـري أم 1االختيـــار يف تصـــرفات اإلنســـان
  خمري.

  وقد ظهر يف الفقه اجلنائي احلديث مذهبان:  
  املذهب الوضعي أو الواقعي   - 2-هب التقليدي  املذ - 1

 كما أن فقهاء اإلسالم تعرضوا هلذه املسألة وظهرت ثالثة مذاهب:
  األشاعرة  – 3 –القدرية  – 2 -اجلربية  - 1
  لذلك سنقسم هذا الفرع إىل بندين:  

  البند األول: أساس المسؤولية الجنائية في القانون الوضعي: 
  حول أساس املسؤولية اجلنائية إىل مذهبني: اختلف رجال القانون

وهنــاك مــذهب حــاول التوفيــق  –املــذهب الوضــعي أو الــواقعي  - 2-املــذهب التقليــدي   - 1
  2بني املذهبني لذلك اعتربه بعض الفقهاء مذهبا ثالثا مسوه املذهب التوفيقي

  ، ويتزعم هذا املذهب بنتام اإلجنليزي 3: أو مذهب حرية االختيارالمذهب التقليدي -أوال 

                                                
، منصـور  6صشـرح قـانون العقوبـات ، فتوح عبد اهللا  الشاديل:  583علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ص - 1

التــدابري ، حممــد أمحــد حامــد: 417ص قــانون العقوبــات، عــوض حممــد: 193ص الــوجيز يف القــانون اجلنــائي العــام: رمحــاين
، مســـري عاليــــة: 129، صوان املطبوعـــات اجلامعيــــة، اجلزائـــر، ن، ديـــاالحرتازيـــة يف الشـــريعة اإلســـالمية والقــــانون الوضـــعي، د 

 شـــرح قـــانون العقوبـــات اجلزائـــريعبـــد اهللا ســـليمان:  ، 274وشـــرح قـــانون العقوبـــات ص 271أصـــول قـــانون العقوبـــات ص
، كامــل السـعيد: شـرح األحكـام العامـة يف قـانون العقوبــات 338ص1، عبـد القـادر عـودة: التشـريع اجلنـائي ج 300ص1ج

  515ص
، عبد 509م، دار النهضة العربية، القاهرة ص1989، 6ط –القسم العام  -حممد جنيب حسين: شرح قانون العقوبات - 2

م، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، 1997احلكم فودة: امتناع املساءلة اجلنائية يف ضوء الفقه وقضاء النقض، ط
  . 520قانون العقوبات ص،كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف 19ص

اجلوخدار:  ، حسن7صشرح قانون العقوبات ، فتوح عبد اهللا  الشاديل: 271مسري عالية: أصول قانون العقوبات ص - 3
م، ديوان املطبوعات اجلامعية، 1999، عادل قورة: حماضرات يف قانون العقوبات، ط32قانون األحداث اجلاحنني ص

نسي: 506ص شرح قانون العقوبات ، حممود جنيب حسين:139اجلزائر، ص املسؤولية اجلنائية يف الفقه ، أمحد فتحي 
، أكرم نشأة إبراهيم: القواعد العامة يف قانون 193ص، الوجيز يف القانون اجلنائي العام :رمحاين ، منصور23ص اإلسالمي
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م  1764، حيـــث ألـــف هـــذا األخـــري ســـنة 1ومونتســـكيو الفرنســـي وشـــيزاري دي باكاريـــا اإليطـــايل
كتابـــه " يف اجلـــرائم والعقوبـــات "تضـــمن مبـــادىء القـــانون اجلنـــائي ، ومنهـــا مبـــدأ حريـــة االختيـــار 

و تنعــدم لــديهم احلريــة وال صــنفان: إمــا أشــخاص يتمتعــون بكامــل احلريــة أ –يف نظــره -،فالنــاس
وسـط بينهمــا، فالـذي يتمتــع بكامـل احلريــة يــدرك التصـرفات الســليمة واخلاطئـة، وبإمكانــه اختيــار 

عـن اختيـاره  مسـئوالالطريق السوي أو الطريق املخالف للقانون ، فـإن اختـار الطريـق األخـري كـان 
نون والصغري  غري املميز واملكره فال يسأل عـن مستحقا للعقاب، أما من انعدم لديه االختيار كا

اختـياره وال يعاقــب عــن فعلــه، ورأى الــبعض مــن أنصـار هــذا املــذهب أن التقســيم الثنــائي الســابق 
اليتفـــق مـــع الواقـــع لـــذلك قـــالوا بـــأن هنـــاك صـــنف آخـــر بـــني كامـــل اإلرادة ومنعـــدمها هـــو نـــاقص 

  اإلدراك فتخفف مسؤوليته بالقدر الذي ينقص به إدراكه.
أو اإلرادة احلـــرة لـــدى  2ولية اجلنائيـــة تبعـــا لـــذلك هـــو املســـؤولية األدبيـــة واألخالقيـــةفأســـاس املســـؤ 

  . 3اإلنسان
  4" والعقوبة مفروضة ضمانا لتنفيذ أمر الشارع، وجزاء عادال على خمالفته "   

  استند أنصار هذا املذهب على عدة حجج أمهها:
ـــار الطريـــق املخـــالف للقـــانون، وال حمـــل للـــوم إال – 1 إذا كـــان  املســـؤولية يف جوهرهـــا لـــوم الاختي

  اإلنسان يف استطاعته سلوك طريق آخر. 
  
 

                                                                                                                                           
املسؤولية اجلنائية  مصلح:، عبد الرمحن 106ص األحداث املنحرفون، علي حممد جعفر: 238العقوبات املقارن ص

  . 451لألحداث حبث سابق، ص
جريمي بينتام فيلسوف إجنليزي، ومن أنصارها أيضا أنسلم فويرباج عامل أملاين، وإمانويل كانت فيلسوف أملاين، فتوح  - 1

شرح  السعيد:،كامل 585علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ص ،21عبد اهللا الشاديل: املسؤولية اجلنائية ص
  520األحكام العامة يف قانون العقوبات ص

 ، 520، كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف قانون العقوبات ص271مسري عالية: أصول قانون العقوبات، ص - 2
  193ص الوجيز يف القانون اجلنائي العام، منصور رمحاين: 106ص األحداث املنحرفونعلي حممد جعفر: 

  517شرح األحكام العامة يف قانون العقوبات ص كامل السعيد:  - 3
  338ص 1جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة : - 4
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ا يتحكم يف أفعالـه وأهوائـه  – 2 احلرية هي قانون اإلنسان الذي مييزه عن املخلوقات األخرى و
 .1ويسيطر على نوازعه

  .2سنده يف ضمري كل شخصالشعور باملسؤولية له  – 3
اعتنــاق مبــدأ حريــة االختيــار حيقــق أهــداف العقوبــة يف العدالــة والــردع فالعقوبــة العادلــة هــي  – 4

  .  3اليت يصيب أملها من يستحقها
  أو مذهب اجلربية: الواقعي المذهب الوضعي أو -ثانيا 

حريـــة االختيـــار  4أنكــر أقطـــاب هـــذا املـــذهب وعلـــى رأســهم ملـــربوزو وفـــريي وجاروفـــالو
ــا أصــحاب املــذهب التقليــدي القائمــة علــى فكــرة املســؤولية األدبيــة أو  لــدى اإلنســان الــيت قــال 

ـــة ـــة القائمـــة علـــى احلتميـــة أو اجلربي يف  -فاجلرميـــة  5األخالقيـــة، وقـــالوا بفكـــرة املســـؤولية االجتماعي
 اخليــة تكوينيــة أوهــي مثــرة حتميــة لعوامــل خارجــة عــن اختيــاره وإرادتــه وهــي عوامــل د -نظــرهم 

شخصــية كــاملزاج اخللقــي والتكــوين العضــوي والنفســي والــذهين، وعوامــل خارجيــة كعوامــل البيئـــة 
ـــــإذا تـــــوفرت هـــــذه العوامـــــل يف الشـــــخص أدت إىل وقـــــوع اجلرميـــــة وهـــــو  6والوســـــط االجتمـــــاعي ف

                                                
، رضا  586ص قانون العقوبات، علي عبد القادر القهوجي: 9–8فتوح عبد اهللا  الشاديل: شرح قانون العقوبات ص - 1

  365فرج: شرح قانون العقوبات اجلزائري ص
أصول قانون العقوبات ، مسري عالية: 13عبد احلكم فودة: امتناع املساءلة اجلنائية يف ضوء الفقه وقضاء النقض ص  - 2

  271ص
،مسري عالية:  507ص شرح قانون العقوبات، حممود جنيب حسين: 587علي عبد القادر القهوجي: املرجع السابق ص - 3

  272ص السابقاملرجع 
، يعترب مؤسس علم اجلرمية، له كتاب م1909م وتويف سنة 1835سيزار ملربوزو: طبيب شرعي وعامل نفساين ولد سنة - 4

رمني من طريق بعض اخلصائص  رم" يرى بأن بعض األفراد يولدون جمرمني وأن يف اإلمكان التعرف على ا "الرجل ا
، انريكو 393-392م، دار العلم للماليني، بريوت،ص1992، 1،ط. منري البعلبكي: معجم أعالم املورداجلسدية املميزة

م وتويف 1851فالو قاضي وفقيه ولد سنة  م، رافاييل جارو1929م وتويف سنة1856فريي عامل جنائي واجتماعي ولد سنة 
نسي:  518م، كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف قانون العقوبات ص1934سنة  اجلنائية يف املسؤولية ، أمحد فتحي 

  588ص قانون العقوبات، علي عبد القادر القهوجي:  24ص الفقه اإلسالمي
، عوض 194ص الوجيز يف القانون اجلنائي العام، منصور رمحاين: 106ص األحداث املنحرفونعلي حممد جعفر:  - 5

الوهاب عبدول: ،عبد 366شرح قانون العقوبات اجلزائري ص فرج: ، رضا419 – 418ص قانون العقوباتحممد: 
  329ص املسؤولية اجلنائية لألحداث، حبث سابق،

أن هناك نظاما يسمى "  ferriيسوق الدكتور مسري عالية رأي الفقيه فريي فيقول : " يف هذا الصدد يعلن الفقيه  - 6
عينة داخل بوتقة التشبع اجلزائي " قياسا على نظام " التشبع الطبيعي " ومقتضاه أنه لو وضع جسم كيماوي معني بنسبة م
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هي أساس مسـؤوليته االجتماعيـة أو 1مايكشف عن خطورة إجرامية لدى مرتكبها، وهذه اخلطورة
تمـع ضــد انتشـار خطرهــا بـدل عقوبــة ا لقانونيـة والـيت يتقــرر بسـببها التــدابري الالزمـة للــدفاع عـن ا

اجلــاين لــذلك فالشــخص يســأل عــن ســلوكه اللكونــه اختــاره بــل ألنــه كشــف عــن خطــورة إجراميــة  
  .2كامنة يف شخصه

ــــذا املــــذهب إال القليــــل مــــن التشــــريعات كالتشــــريع الســــوفيايت  1926ةالصــــادر ســــن 3ومل يأخـــذ 
والذي ألغي بعد ذلك، وبعـض دول الكتلـة الشـرقية السـابقة، ومشـروع قـانون العقوبـات اإليطـايل 

  . 4، والذي مل ينفذ 1921، سنة  ferriالذي وضعه فريي 
  وحججهم يف ذلك مايلي :  

ــا أصــحاب املــذهب التقليــدي مل تســتند علــى دليــل علمــي، ومــا  – 1 حريــة االختيــار الــيت قــال 
  جج ليس له قيمة يف مواجهة احلقائق العلمية اليت تدعم فكرة احلتمية.قدموه من ح

مذهب احلتمية ماهو إال تطبيق لقانون السببية على السلوك اإلجرامي، فالسلوك اإلجرامي  – 2
الميكن أن حيدث بغري سبب، فالقول باحلتمية يدفعنا للبحـث عـن أسـباب اجلرميـة بطـرق علميـة، 

   الوقائية للحد من تأثري هذه األسباب يف سلوك األفراد.مما جيعلنا نتخذ التدابري
القـول مببـدأ احلتميـة يكفـل محايــة للمجتمـع مـن اخلطـورة اإلجراميــة حـىت مـن عـدميي األهليــة  – 3

وناقصـــيها، وذلـــك مـــن خـــالل التـــدابري املالئمـــة الـــيت تســـتهدف عـــالج هـــذه اخلطـــورة واستئصـــاهلا 
  5نيبهالكامنة يف شخص اجلاين بدل إيالمه وتأ

                                                                                                                                           
يف درجة حرارة معينة ، فإن هذا اجلسم اليذوب منه إال قدر معني اليتغري بدون زيادة أونقصان ، وكذلك الشأن بالنسبة 
لنظام " التشبع اجلزائي " فإذا وجدت عوامل عضوية ونفسية شخصية معينة ، وأضيفت إليها عوامل خارجية مادية معينة 

 بد من وقوع عدد معني من اجلرائم يف هذا الوسط االجتماعي ، وهذا العدد من اجلرائم ثابت وأخرى اجتماعية معينة ، فال
  272اليتغري ، ألنه بلغ درجة التشبع ، شأنه يف ذلك شأن التشبع الطبيعي " أصول قانون العقوبات هامش 

نسي: املرجع الس589علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ص - 1 قانون ، عوض حممد: 24ابق ص، أمحد فتحي 
، عبد احلكم فودة: امتناع املساءلة اجلنائية يف ضوء 508، د حممود جنيب حسن: املرجع السابق ص419ص العقوبات

  15الفقه وقضاء النقض ص
 12فتوح عبد اهللا  الشاديل: شرح قانون العقوبات ص - 2
  27 الشاديل: املسؤولية اجلنائية ص، فتوح عبد اهللا338ص1جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة:  - 3
 27صشرح قانون العقوبات فتوح عبد اهللا الشاديل:  - 4
،علي 13،  فتوح عبد اهللا  الشاديل: شرح قانون العقوبات ص 508ص شرح قانون العقوباتحممود جنيب حسين:  - 5

  590ص قانون العقوباتعبد القادر القهوجي: 
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  :  1ثالثا: المذهب التوفيقي

  ، أو االختبار النسيب.2أو املدرسة التقليدية احلديثة

                                                
بزعامة جمموعة من الفقهاء ورجال القانون منهم: جيزوروسي،  المدرسة الفرنسيةوممن حاول التوفيق بني املذهبني  - 1

واالتحاد الدولي للقانون ومن فقهائها كرارا،  والمدرسة اإليطاليةوشارل لوكاس، وجارسون، وجارو، وأورتوالن يف فرنسا، 
  ئي ، وحركة الدفاع االجتماعي والجمعية الدولية للقانون الجنا،  لجنائي

م على يد ثالثة من أساتذة القانون اجلنائي هم: األستاذ  1889تأسس سنةفاالتحاد الدولي للقانون الجنائي     
اهلولندي فان هاميل أستاذ جبامعة أمسرتدام ، واألستاذ البلجيكي بران أستاذ جبامعة بروكسل، واألستاذ األملاين فان ليست 

م أسفرت هذه 1913م وآخرها يف كوبنهاجن سنة1889ة برلني ، وقد عقد عدة مؤمترات كان أوهلا سنة أستاذ جبامع
  املؤمترات على عدة نتائج أمهها : 

  جيب أن تكمل العقوبات على اختالف أنواعها بإجراءات وقائية  – 1
رم     – 2   استخدام املنهج العلمي عند دراسة شخصية ا
رم إىل اإلجرام ودراستها دراسة علمية  – 3   البحث عن األسباب والدوافع اليت دفعت ا
رمني تصنيفا علميا حىت ميكن حتديد العقوبة املناسبة لكل صنف  – 4   تصنيف ا
طرق العملية جتنب اخلوض يف املسألة الفلسفية الشائكة اجلرب واالختيار، أو كون اإلنسان مسريا أو خمريا، واالهتمام بال –5

رمني أو الذين دفعوا إىل اإلجرام .فتوح عبد اهللا  الشاديل: املسؤولية اجلنائية ص ، أمحد فتحي  26– 25لدرء شر ا
، عبد احلكم فودة: امتناع املساءلة اجلنائية يف ضوء الفقه وقضاء  26نسي: املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي ص

  21النقض ص
كانت  احلرب العاملية سببا يف توقف نشاط االحتاد، وإحالل اجلمعية الدولية للقانون للقانون الجنائي: الجمعية الدولية 

م يف صورة مؤمترات على برنامج 1924اجلنائي حمله حتت رعاية كلية احلقوق جبامعة باريس، حيث بدأت نشاطها سنة 
لة  الدولية للقانون اجلنائي لسان حال هل ،أمحد 26ص  املسؤولية اجلنائية ا. فتوح عبد اهللا  الشادل:االحتاد، وأنشأت ا

نسي: املرجع م  1945الثانية ظهرت هذه احلركة سنة  بعد احلرب العامليةحركة الدفاع االجتماعي: 26ص  السابق فتحي 
جراماتيكا، كرد فعل ضد األنظمة الدكتاتورية اليت استهانت بكرامة اإلنسان ومن أبرز أنصارها: األستاذ اإليطايل 

رم بشرط أن تكون إنسانية يراعى فيها  دف إىل تأهيل ا واملستشار الفرنسي مارك أنسل إذ يرون أن التدابري اجلنائية 
ا إصالحه . فتوح عبد اهللا  الشاديل:    .26ص  املسؤولية اجلنائيةآدميته وكرامته ، وأن تكون فعالة من شأ

حاول بعض الفقهاء إقامة املسؤولية اجلنائية على أسس جديدة ال تتعرض  يقول الدكتور حممود جنيب حسين: " - 2
لالنتقادات اليت وجهت إىل مذهيب حرية االختيار واجلربية ، ويف مقدمتهم جابرييل تارد الذي رأى أن املسؤولية تقوم على 

ف لقيام املسؤولية اجلنائية دون شرطني: وحدة الشخصية والتماثل االجتماعي، وعند تارد أن التحقق من هذين الشرطني كا
حاجة للبحث يف احلرية أو اجلربية، واملراد بوحدة الشخصية أن تكون شخصية اجلاين حني ارتكاب اجلرمية هي بعينها 

نون حمل ألن شخصيته ليست واحدة . ويراد بالتماثل  ذا الشرط اليكون ملسؤولية ا شخصيته حني تنفيذ العقوبة فيه، و
ذا الشرط اليكون حمل ملسؤولية احليوان أو االجتماعي أ تمع الذي يعاقبه، و ن يكون مثة قدر من التشابه بني اجلاين وا
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ذهـــب الـــبعض مـــن الفقهـــاء ورجـــال القـــانون إىل حماولـــة التوفيـــق بـــني املـــذهبني الســـابقني واألخـــذ  
مبحاسن كل مذهب وطرح مساوئه، فرأوا بأن اإلنسـان يتمتـع حبريـة يف اختيـار أفعالـه إال أن هـذه 

إذ أنــه يتــأثر بعوامــل ومــؤثرات خارجــة عــن إرادتــه، لــذلك البــد مــن دراســة  ،1احلريـة ليســت مطلقــة
هـــي حريـــة  -عنــدهم  –، فأســـاس املســؤولية اجلنائيـــة 2ه العوامـــل املؤديــة إىل اجلرميـــة ومعاجلتهــاهــذ

ا إلغــاء دور  االختيــار دون إمهــال لــدور العوامــل املــؤثرة يف تصــرفاته، وهــذه العوامــل لــيس مــن شــأ
 ، ولكنهـــا تســـاهم يف حتديـــد جمـــال االختيـــار أمامهـــا إال أن القـــانون هـــو الـــذي حيـــدد مـــىت3اإلرادة

                                                                                                                                           
الشخص الذي ينتمي إىل جمتمع بدائي . ويذهب فرانتس فون ليست إىل القول بأن أساس املسؤولية هو القدرة على 

تمع ، فإذا كان مرتكب السلوك العادي ، أي القدرة على اختاذ سلوك مطابق للمعايري  االجتماعية وملطالب احلياة يف ا
الفعل عاجزا لسبب كامن يف شخصه أو منتم إىل العامل اخلارجي عن اختاذ هذا السلوك فهو غري مسؤول . وهذه النظرية 

ا ، إذ جتمل يف أنه اليسأل جنائيا غري الشخص العادي الذي تسري امكانياته وقواه وفق القوانني الطبيعية ،  غري قائمة بذا
، وقد …وهي بذلك أقرب إىل مذهب حرية االختيار ، وإن كان ليست يصرح يف مواضع أخرى بأنه من أنصار اجلربية 

حاول ادوارد كولراوش التوفيق بني املذهبني ، فقال بأن أساس املسؤولية اجلنائية ليس استطاعة اجلاين أن يتصرف على غري 
ا ارتكب جرميته ، وإمنا استطاعة شخص آخر أن يتصرف على غري هذا النحو يف هذه النحو الذي تصرف به حينم

الظروف فهو يرى إحالل نظرة جمردة حمل النظرة الواقعية اليت تقود إىل اجلربية حتما ، وعنده أنه إذا كانت اجلربية صحيحة 
ردة. وي عيب هذه النظرية أن مشكلة املسؤولية اجلنائية هي من الناحية الواقعية ، فاحلرية هي املذهب الصحيح من الناحية ا

ا تعرض بالنسبة لشخص معني لتحديد ماإذا كان يف استطاعته يف الظروف اليت أتى فيها جرميته أن  مشكلة واقعية ، إذ أ
الفقهاء أنه يتصرف على غري النحو الذي تصرف به ، وما إذا ممكنا تبعا لذلك أن يوجه إليه القانون لومه ، ويرى فريق من 

من األفضل عدم االكرتاث باجلدل الدائر بني أنصار املذهبني واالنصراف املشاكل ذات األمهية العملية  ( من هذا الفريق  
  كيش ودونديو دي فابر وبوزا وبيناتلومتسجر )  

تحديد أساس املسؤولية مث ينتقد الدكتور حممود جنيب حسين هذا الرأي فيقول : "وليس هذا االجتاه يف تقديرنا صوابا ، ف
اجلنائية مقدمة الغىن عنها للبحث يف شروط املسؤولية وحتديد حاالت انتفائها واستخالص أغراض العقوبة وبيان موضع 
التدابري االحرتازية ، وبغري أساس واضح للمسؤولية يستحيل البت يف هذه املشاكل " شرح قانون العقوبات القسم العام 

  .21- 20، وانظر عبد احلكم فودة: امتناع املساءلة اجلنائية يف ضوء الفقه وقضاء النقض ص  510 -509هامش ص
، عبد احلكم  590ص قانون العقوبات،علي عبد القادر القهوجي:  367رضا فرج: شرح قانون العقوبات اجلزائري ص - 1

 قانون العقوباتوض حممد: ، ع511– 509، حممود جنيب حسين: املرجع السابق ص19فودة: املرجع السابق ص 
، كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف قانون العقوبات  14عبد اهللا  الشاديل: شرح قانون العقوبات ص ، فتوح 420ص
  . 272، مسري عالية: أصول قانون العقوبات ص33، حسن اجلوخدار: قانون األحداث اجلاحنني ص520ص

  511ص شرح قانون العقوباتحممود جنيب حسين:  - 2
 424ص قانون العقوباتعوض حممد:  - 3
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، فقد تؤدي هذه العوامل إىل إعدام دور 1تكون هذه العوامل والظروف قاهرة تنفي حرية اإلنسان
نــون والصــغري غــري املميــز، فتنفــي معــه املســؤولية ، وقــد تــنقص منهــا  اإلرادة كمــا هــو الشــأن يف ا

اختـاذ  فتخفف املسؤولية كما هـو احلـال يف الصـغري املميـز ،إال أن عـدم مسـاءلتهما اليعفيهمـا مـن
نــون يف مستشــفى األمــراض العقليــة، وخضــوع الصــغري لــبعض  تــدابري مالئمــة جتاههمــا كحجــز ا

  تدابري احلماية وذلك هلدفني:
 .2األول: إصالح اخلطورة اإلجرامية الكامنة بشخصيتهما

م النعدام أو تمع من األشخاص الذين ميتنع عقا        .    3نقص إدراكهم واختيارهم الثاين: محاية ا
المشـــــــرع ومنهــــــا  4وقــــــد اجتهــــــت أغلـــــــب التشــــــريعات احلديثــــــة إىل اعتمـــــــاد املــــــذهب التـــــــوفيقي

 48و  47الذي تبىن حرية االختيار كأسـاس للمسـؤولية اجلنائيـة ونـرى ذلـك يف املـواد 5الجزائري
من قانون العقوبات اجلزائري، إال أن هذه احلريـة ليسـت مطلقـة عنـدما شـرع تـدابري األمـن  49و 

مـن نفـس  21أو التدابري الوقائية للحاالت اليت تنتفي فيها املسؤولية اجلنائية أو تنـتقص يف املـادة 
 .49من املادة  3القانون، والفقرة 

بــة علـى مــن كــان يف حالـة جنــون وقــت عقو  مـن قــانون العقوبــات علـى أنــه: " ال 47تـنص املــادة 
عقوبـة علـى مـن اضـطرته إىل ارتكـاب اجلرميـة  علـى أنـه: " ال 48ارتكاب اجلرمية "، وتـنص املـادة 

توقــع علــى القاصــر الــذي مل يكتمــل  علــى أنــه: " ال 49قبــل لــه بــدفعها "، وتــنص املــادة  قــوة ال
  الثالثة عشر إال تدابري أو الرتبية ".

عقوبــة عنــد فقــدان حريــة االختيــار ســواء كانــت يف حالــة اجلنــون كمــا يف املــادة فهــذه املــواد ترفــع ال
، ورفــع  49أم يف حالــة صــغر الســن كمــا يف املــادة  48، أم يف حالــة اإلكــراه كمــا يف املــادة  47

نــون واملكــره والصــغري غــرب املميــز ، إال أن  العقوبــة هنــا المتنــاع املســؤولية اجلنائيــة عــن كــل مــن ا
زائــري عنــدما رفـع العقوبــة عــنهم مل يعفهــم مـن املســؤولية اجلنائيــة مطلقـا، بــل نــص علــى املشـرع اجل

                                                
  300ص1عبد اهللا سليمان: شرح قانون العقوبات اجلزائري ج - 1
  367،  رضا فرج: املرجع السابق ص595علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ص - 2
  339ص1جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة:  - 3
، عبد القادر 595ص قانون العقوبات، علي عبد القادر القهوجي: 367رضا فرج: شرح قانون العقوبات اجلزائري ص - 4

  421ص قانون العقوبات، عوض حممد: 339ص1عودة: املرجع السابق ج
- 2006أحسن بوسقيعة: قانون العقوبات يف ضوء املمارسة القضائية، ط، 369 – 368رضا فرج: املرجع السابق ص - 5

  193القانون اجلزائي العام ص يف ، الوجيز 25، اجلزائر، ص، منشورات برييت2007
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تـنص علـى أن: " احلجـز القضـائي  1مـن قـانون العقوبـات 21تدابري أمن أو تدابري وقائية، فاملادة 
يف مؤسســة نفســـية هـــي وضــع الشـــخص بنـــاء علــى قـــرار قضـــائي يف مؤسســة مهيـــأة هلـــذا الغـــرض 

ا ". واه العقلية قائم وقت ارتكاب اجلرمية أووذلك بسبب خلل يف ق   اعرتاه بعد ارتكا
أخـذ باملــذهب التـوفيقي عنـدما اعــرتف باملسـؤولية املخففــة يف  –أي املشــرع اجلزائـري  –كمـا أنـه 

: 2تــنص علــى أنــه  49مــن املــادة  3حالــة انتقــاص حريــة االختيــار كمــا يف الصــغري املميــز، فــالفقرة
عامــا لتــدابري احلمايــة أو الرتبيــة أو لعقوبــات  18إىل 13لــغ ســنه مــن".. خيضــع القاصــر الــذي يب

  خمففة".       
ذا املذهب املشرع املصريــكم   وريــ، والس6، واألردين5، واللييب4، والعراقي3ا أخذ 
  
  
  
  

                                                
  369رضا فرج: املرجع السابق ص - 1
  369، رضا فرج: املرجع السابق ص 26أحسن بوسقيعة: قانون العقوبات يف ضوء املمارسة القضائية ص  - 2
من قانون الطفل اجلديد  97 - 94 – 89ملصري ، واملواد من قانون العقوبات ا 67 – 65– 62 – 61انظر  املواد  - 3

ا جتيز توقيع بعض  1996لسنة  12رقم  نون والصغري ومن كان يف حالة ضرورة إال أ اليت ترفع املسؤولية اجلنائية عن ا
، رؤوف عبيد:  598 – 596ص قانون العقوباتالتدابري االحرتازية عليهم لدرء خطرهم . علي عبد القادر القهوجي : 

، د عبد احلكم فودة : امتناع  425ص قانون العقوبات، عوض حممد :  510ص مبادىء القسم العام من التشريع العقايب
، فتوح عبد اهللا  512، حممود جنيب حسيت : املرجع السابق ص 50املساءلة اجلنائية يف ضوء الفقه وقضاء النقض ص

  286مون حممد سالمة : قانون العقوبات ص ، مأ 20الشاديل: شرح قانون العقوبات ص
من قانون العقوبات العراقي على أنه : " اليسأل جزائيا من كان وقت ارتكاب اجلرمية فاقد اإلدراك أو  60تنص املادة  -4

  235، د أكرم نشأة إبراهيم : القواعد العامة يف قانون العقوبات املقارن ص…"اإلرادة
لعقوبات اللييب على أنه : " اليسأل جنائيا إال من له قوة الشعور واإلرادة  " مث تعدد من قانون ا 79تنص املادة  - 5

النصوص التالية أسباب امتناع املسؤولية أو انتقاصها بسبب انتفاء أو نقص قوة الشعور واإلرادة . أكرم نشأة إبراهيم: 
شرح قانون العقوبات فتوح عبد اهللا الشاديل: ، 596، د علي عبد القادر القهوجي: املرجع السابق ص236املرجع نفسه ص

  20ص
،  1968لسنة  24من قانون األحداث رقم 18من قانون العقوبات األردين واملادة   89 - 88 – 84انظر املواد:  - 6

على أنه: " الحيكم على أحد بعقوبة مامل يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة " كامل السعيد: شرح 74تنص املادة 
  20هامش صشرح قانون العقوبات فتوح عبد اهللا الشاديل:  522األحكام العامة يف قانون العقوبات ص 
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  . 2، والفرنسي 1واللبناين
  3البند الثاني: أساس المسؤولية الجنائية في الفقه اإلسالمي

  حبث فقهاء الشريعة اإلسالمية أساس املسؤولية اجلنائية، وانقسموا يف ذلك إىل ثالثة آراء: 
 اجلربية   – 1
 القدرية  – 2
  األشاعرة  – 3
  ، وأجربه: أكرهه.4اجلرب يف اللغة من جرب جيرب جبورا أي صلحالجبرية:  – 1
  . 5واجلرب: خالف القدر، واجلربية بفتح الباء خالف القدرية 

يقول ابن منظور: " اجلربية: الذين يقولون أجـرب اهللا العبـاد علـى الـذنوب أي أكـرههم، ومعـاذ اهللا 
  6أن يكره أحدا على معصيته "

ـــاده علـــى فعـــل  وجـــاء يف املصـــباح املنـــري: " اجلـــرب .. خـــالف القـــدر وهـــو القـــول بـــأن اهللا جيـــرب عب
وعه مـنهم ألنـه تعـاىل يفعـل يف ملكـه املعاصي وهو فاسد، بل هو قضاء اهللا على عباده مبا أراد وق

 7مايريد وحيكم يف خلقه مايشاء "
فــالقول بـــاجلرب هـــو نفـــي الفعـــل حقيقـــة عــن العبـــد وإضـــافته إىل اهللا تعـــاىل، أي أن اهللا تعـــاىل جيـــرب 

  عباده على األفعال .
                                                

 74بناين جاءتا بصياغة مماثلة لنص املادة من قانون العقوبات الل 210من قانون العقوبات السوري واملادة  211املادة  - 1
،  596، علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ص236أردين السالف الذكر أكرم نشأة إبراهيم : املرجع السابق ص

  273صأصول قانون العقوبات مسري عالية 
واإلدراك اليسأل جنائيا . أحسن من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد على أن فاقد الوعي 1فقرة 122تنص املادة  - 2

  193بوسقيعة: الوجيز يف القانون اجلزائي العام ص
، أمحد فتحي 330ص1جالتشريع اجلنائي ، عبد القادر عودة:  591علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ص - 3

، حممد أمحد  292العقوبات هامش ص، مأمون حممد سالمة: قانون 27ص املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمينسي: 
شرح ، فتوح عبد اهللا الشاديل: 193ص الوجيز يف القانون اجلنائي العام، منصور رمحاين: 129ص التدابري االحرتازيةحامد: 

  16صقانون العقوبات 
  89ص 1املصباح املنري ج الفيومي: أمحد - 4
  399ص1أبادي: القاموس احمليط ج ، الفريوز135ص 4، ابن منظور: لسان العرب ج608ص 2اجلوهري: الصحاح ج - 5
  135ص 4ابن منظور: املرجع السابق ج - 6
  89ص1أمحد الفيومي: املصباح املنري ج - 7
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 يوصـف وال شـيء، علـى يقـدر ال اإلنسـانبـأن " ويتزعم هذا الرأي اجلهم بن صفوان الـذي يـرى 
 تعــاىل اهللا خيلــق وإمنــا اختيــار، وال إرادة، وال لــه، قــدرة ال: أفعالــه يف جمبــور هــو وإمنــا باالســتطاعة،

 تنســب كمـا جمـازاً، األفعـال إليـه وتنسـب اجلمـادات، ســائر يف خيلـق مـا حسـب علـى فيـه األفعـال
  .1ذلك" غري إىل املاء،... وجرى األشجار، أمثرت: يقال كما اجلمادات، إىل

  إرادة لإلنسان وال حرية له يف اختيار أفعاله.ومنه فال 
،وقولــه تعــاىل: ﴾ تعملــون واهللا خلقكــم ومــا﴿: أمــا اســتدالهلم بقــول اهللا تعــاىل:  2يقــول ابــن رشــد

مـــن عمـــل صــــاحلا  ﴿  فهو اســـتدالل باطـــل يـــرد عليـــه بقـــول اهللا تعـــاىل:﴾اهللا خـــالق كـــل شـــيء﴿
  ]  46[ فصلت: ﴾فلنفسه  ومن  أساء  فعليها 

  : 3يف مذهبهم على حجتني واستندوا
  األوىل: سابق علم اهللا تعاىل ألفعال العباد .

  . الثانية: خلق اهللا تعاىل للعباد وألفعاهلم

  :واستدلوا على هاتني احلجتني بتفسريهم آليات قرآنية يف عموم اخللق منها

كـــل   إنـــا﴿: وقولـــه عـــز وجـــل ]، 96الصـــافات:[  ﴾واهللا خلقكـــم ومـــا تعملـــون﴿ : قـــول اهللا تعـــاىل
كــان هلــم  يشــاء وخيتــار مـا وربــك خيلــق مـا﴿ : وقولــه تعـاىل ]،49[ القمــر:  ﴾شـيء خلقنــاه بقـدر

   ] 62[ الزمر:  ﴾اهللا خالق كل شيء﴿ : وقوله تعاىل ] 68[القصص:  ﴾اخلرية

حامــد  وقــد رد علــى هــذا املــذهب الكثــري مــن العلمــاء مــنهم: احلســن البصــري، ابــن تيميــة، وأبــو
  .وغريهم... الغزايل، وابن حزم، وابن رشد 

  
  
  
  
  

                                                
 17ص 1الشهرستاين: امللل والنحل ج - 1
 132حممد أمحد حامد: املرجع السابق ص - 2
  114–113عادل حيىي قرين علي: النظرية العامة لألهلية اجلنائية ص  - 3
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: " أمـا األولـون ( يقصـد اجلربيـة ) فـذهبوا إىل أن اإلنسـان الحريـة لـه علـى وجـه  1ابـن رشـديقول 
وبــديهي أن … عليـه فرضـا اإلطـالق وأن كـل فعـل مــن أفعالـه لـيس مــن كسـبه ، بـل هـو مفــروض

يـه إقـرار بتكليـف اإلنسـان مبـا اليطيـق ، ولوكـان رأي اجلربية رأي ضعيف وفيه ختاذل وتواكـل ، وف
األمـــر كـــذلك لفقـــدت القواعـــد األخالقيـــة قيمتهـــا ، ولـــوزع الثـــواب والعقـــاب بطريقـــة قائمـــة علـــى 

  … "التعسف 

: " هـؤالء قـوم مـن العلمـاء والعبـاد وأهـل الكـالم والتصـوف أثبتـوا القــدر  2ويقـول عـنهم ابـن تيميـة
ه وأنــه ماشــاء كــان ومــامل يشــأ مل يكــن وأنــه خــالق كــل شــيء وآمنـوا بــأن اهللا رب كــل شــيء ومليكــ

ــم إىل  وهـذا حسـن وصـواب ولكـنهم قصـروا يف األمـر والنهـي والوعـد والوعيـد وأفرطـوا حـىت غـال 
والءاباؤنا وال حرمنا من  أشركنا لو شاء اهللا ما﴿ اإلحلاد فصاروا من جنس املشركني الذين قالوا

  ].    148األنعام:[ ﴾شيء
  3وهذا املذهب اشتهرت به املعتزلةالقدرية:  – 2

يقـدره اهللا عــز وجـل مــن القضـاء وحيكــم بــه  ، أو مــا 4: القضـاء الــذي يقــدره اهللا تعـاىلوالقـدر لغــة
  . 5أي احلكم ] 01﴾[ القدر:ر إنا  أنزلناه  في  ليلة  القد﴿من األمور ،قال تعاىل: 

وتســمى القدريــة إلنكارهــا القــدر  1اجلهــين القــدري ومعبــد ويتــزعم هــذا الــرأي غــيالن الدمشــقي أو
حيث يقولون بأن اإلنسان قادر على خلق كل أفعاله االختيارية خريهـا وشـرها بقـدرة أودعهـا اهللا 

                                                
 130ص التدابري االحرتازيةحممد أمحد حامد:  - 1
نسي:  - 2   28ص  املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالميأمحد فتحي 
ذا االسم:                                                            - 3   اختلف املؤرخون والعلماء حول سبب تسميتهم 
م يعود إىل اعتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد حلقة أستاذهم احلسن فريى البعض بأن سبب تسميته -  

البصري واختالفهما معه يف مرتكب الكبرية حيث رأوا بأنه يف منزلة بني املؤمن والكافر فال هو باملؤمن مطلقا والهو 
  بالكافر مطلقا

  لألقوال احملدثة واملبتدعة ويرى البعض اآلخر بأن سبب تسميتهم يرجع إىل اعتزال أصحاب هذا املذهب  -  
م كانوا يعتزلون الناس ويعيشون عيشة الزهد، ومن األلقاب اليت  -   ذا االسم أل م مسوا  يف حني يرى آخرون بأ

ا أهل التوحيد والعدل . عادل حيىي قرين علي:  ، حممد أمحد 103ص هامش ص النظرية العامة لألهلية اجلنائيةلقبوا 
  133بق  صحامد: املرجع السا

  593ص2ج أمحد الفيومي: املصباح املنري-4
 88ص5جلسان العرب ابن منظور: -5
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، 2عــن أفعالــه وأهــل للثــواب والعقــاب مســئولفيــه، فاإلنســان خمتــار يف كــل مــا يفعــل، لــذلك فهــو 
ميكـــن أن يقـــدر شـــيئا علـــى اإلنســـان مث فـــاهللا تعـــاىل ال يعاقـــب علـــى أمـــور ليســـت مـــن أفعالـــه وال 

  فهو منزه أن يضاف إليه شر أو ظلم .  3يعاقب عليه
  4واستدلوا على ذلك بأدلة نقلية من كتاب اهللا تعاىل وأدلة عقلية 

]، وقــال اهللا  21[ الطــور : ﴾كــل امــرىء بمــا كســب رهــين﴿قــال اهللا تعــاىل: األدلــة النقليــة: 
  ]، وقــال تعــاىل:  146[ فصــلت :  ﴾ومــن أســاء فعليهــا مــن عمــل صــالحا فلنفســه  ﴿تعـاىل: 

فمن شاء فليؤمن ومـن شـاء ﴿] ، وقال تعـاىل:  123[ النساء:  ﴾ من يعمل سوء يجز به ﴿
      ﴾را فـــوهـــديناه الســبيل إمــا شـــاكرا وإمــا ك إنــا ﴿] وقـــال تعــاىل:  29[ الكهــف :  ﴾فليكفــر

  ]. 3[ اإلنسان: 
  استدلوا على مذهبهم بعدة أدلة عقلية منها:  األدلة العقلية:

  5لو أن اإلنسان مل خيلق أفعاله االختيارية باالستقالل ملا استحق الثواب والعقاب - 1
لــو أن اهللا تعــاىل خلــق أفعــال العبــاد االختياريــة ملــا عاقــب عليهــا، فهــو منــزه أن ينســب إليــه  - 2

  ظلم أو شر. 
حرـية اإلنســان فيمــا يقـرره بإرادتــه جتــد أساســا فيمـا يتمتــع بــه اإلنسـان مــن العقــل، فاكتمــال  - 3

  . 6تكون إال مستنرية بالعقل العقل ميكنه من التمييز بني اخلري والشر، وإرادته ال
  .وقد رد على هذا املذهب واستدالهلم الكثري من العلماء منهم ابن رشد وابن حزم وغريهم

   

                                                                                                                                           
، أمحد فتحي 133، حممد أمحد حامد: املرجع السابق  ص105عادل حيىي قرين علي: املرجع السابق هامش ص - 1

  28ص املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمينسي: 
  104عادل حيىي قرين علي: املرجع السابق ص هامش ص - 2
 293مأمون سالمة: قانون العقوبات هامش ص - 3
 134ص التدابري االحرتازيةحممد أمحد حامد:  - 4
 134ص نفسه حممد أمحد حامد: املرجع - 5
  105ص  النظرية العامة لألهلية اجلنائيةعادل حيىي قرين علي:  - 6
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أما املعتزلة ( القدرية ) فقالوا حبريـة اإلنسـان واسـتقالله يف القيـام بأفعالـه، : " … 1شديقول ابن ر 
وال خيلــوا رأي املعتزلــة ( القدريــة ) …عنهــا وأهــال ألن يعاقــب أو يثــاب عليهــا  مســئوالممــا جيعلــه 

  من الشطط والغلو ألنه يفضي الحمالة  إىل إنكار تدخل القدرة اإلهلية ". 
، يقولـون بـأن لكـل إنسـان إرادة يوجههـا 2هم أتباع اإلمام أبو احلسـن األشـعريو األشاعرة:  – 3

ا ليست مطلقة، فاألفعال هللا تعاىل ولإلنسان فيها نوع مـن  إىل الوجهة اليت يريدها وخيتارها إال أ
أن اإلنسان خمتار يف أفعالـه مضـطر  –عندهم  -عما يفعل، لذا يقال  مسئوالاالختيار يكون به 

  ، أي أن فعله وإرادته ملا كان خملوقان هللا تعاىل لزم أن يكون اإلنسان مضطرا فيهما.      3رهيف اختيا
  واستدل األشاعرة على مذهبهم بأدلة نقلية وأخرى عقلية:

                                                
نسي يف كتابه: املسؤولية اجلنائية بعض من رد 134املرجع السابق صحممد أمحد حامد:  -1 ، وقد ساق الدكتور أمحد فتحي 

من كتاب الفرق بني الفرق  93و 18على القدرية فقال: " والقدرية افرتقت عشرين فرقة كل فرقة منها تكفر سائرها . انظر ص
وقد ورد يف حقهم قول النيب صلى اهللا  عليه وسلم : " القدرية  …عبد القاهر بن طاهر بن حممد البغدادي  لإلمام أيب منصور

م يثبتون خالقية أنفسهم فلزم مشاركتهم للمجوس يف إثبات الشريك له تعاىل يف اخلالقية . وانظر ص  جموس هذه األمة " أل
قال أبو حممد: ذهب بعض  يف الكالم على القضاء والقدر، 3من كتاب الفصل يف امللل واألهواء والنحل البن حزم جزء  51

الناس لكثرة استعمال املسلمني هاتني اللفظتني إىل أن ظنوا أن فيهما معىن اإلكراه واإلجبار وليس كما ظنوا وإمنا معىن القضاء 
ا نتخاطب ونتفاهم مرادنا أنه احلكم فقط ا خاطبنا اهللا سبحانه وتعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم و  يف لغة العرب اليت 

ولذلك يقولون القاضي مبعىن احلاكم وقضى اهللا عز وجل بكذا أي حكم به ويكون أيضا مبعىن أمر قال تعاىل " وقضى ربك 
تعبدوا إال إياه ويكون أيضا مبعىن أخرب قال اهللا تعاىل " وقضينا  أال تعبدوا إال إياه " إمنا معناه بال خالف أنه تعاىل أمر أن ال

ؤالء مقطوع مصبحني " مبعىن أخربناه أن دابرهم مقطوع بالصباح ، وقال تعاىل " وقضينا إىل بين إليه ذلك األمر أن دابر ه
إسرائيل يف الكتاب لتفسدن يف األرض مرتني ولتعلن علوا كبريا ". أي أخربناهم بذلك ويكون أيضا مبعىن أراد وهو قريب من 

غة لن فيكون " .ومعىن ذلك حكم بكونه فكان ومعىن القدر يف المعىن حكم . قال اهللا تعاىل " إذا قضى أمرا فإمنا يقول له ك
تعاىل " إنا كل شيء خلقناه  العربية الرتتيب واحلد الذي ينتهي إليه الشيء تقول قدرت البناء تقديرا إذا رتبته وحددته . قال
عاىل يف شيء حبمده أو ذمه بقدر " يريد تعاىل برتبة وحد فمعىن قضى وقدر حكم ورتب ومعىن القضاء والقدر حكم اهللا ت

  29وبكونه وترتيبه على صفة كذا وإىل وقت كذا فقط وباهللا تعاىل التوفيق . املسؤولية اجلنائية  هامش ص
أبو احلسن األشعري: هو العالمة إمام املتكلمني أبو احلسن علي بن إمساعيل بن أيب بشر بن إسحاق بن سامل األشعري  - 2

هـ، أخذ العلم عن أيب خليفة اجلمحي وأيب علي اجلبائي وكان معتزليا مث تربأ من االعتزال وكرهه، 260اليماين البصري، ولد سنة 
صنف مؤلفات عديدة منها: كتاب األصول الكبري، وكتاب املوجز، وكتاب خلق األفعال، وكتاب الصفات..غريها، تويف رمحه 

مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب: سري أعالم النبالء، ، 96-94ص2هـ.ابن فرحون: الديباج املذهب ج330اهللا تعاىل سنة
  89-85ص 15م، مؤسسة الرسالة،بريوت،ج1982-هـ1402، 2حتقيق شعيب األرناؤوط،ط

، أمحد فتحي 135ص التدابري االحرتازية، حممد أمحد حامد:  293مأمون حممد سالمة: قانون العقوبات هامش ص - 3
  30ص اإلسالمياملسؤولية اجلنائية يف الفقه نسي: 
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ـــة ـــه تعـــاىل: األدلـــة النقلي ـــدوه﴿: قول ـــه إال هـــو خـــالق كـــل شـــيء فاعب                  ﴾ذلكـــم اهللا ربكـــم الإل
  ] ، وقولـه تعـاىل:  16[ الرعـد :  ﴾قل اهللا خالق كل شـيء﴿] ، وقوله تعاىل:  102[ األنعام:

إنــا كــل شــيء خلقنــاه ﴿] ، وقولــه تعــاىل:  2[ الفرقــان :   ﴾وخلــق كــل شــيء فقــدره تقــديرا﴿
  ]. 96[ الصافات:   ﴾واهللا خلقكم وما تعملون﴿] ، وقوله تعاىل: 49[ القمر:  ﴾ بقدر

  1العبد ممكن وكل ممكن مقدور عليه: فقالوا إن فعل العقلأما من 
ـــراجح:  ـــراجح يف الفقـــه اإلســـالميالـــرأي ال هـــو التوفيـــق بـــني حريـــة االختيـــار لإلنســـان  2الـــرأي ال

واإلرادة والقـــدرة اإلهليـــة املطلقـــة، فـــاهللا تعـــاىل خلـــق اإلنســـان وميـــزه علـــى بقيـــة املخلوقـــات بالعقـــل 
  ادته مايريد لتقوم مسؤوليته عن اختياره .الذي يدرك به اخلري والشر والنافع والضار، فيختار بإر 

، فـإن انـتقص إدراكـه 3فمسؤولية اإلنسان تكون مسـؤولية كاملـة يوجههـا عقلـه وإرادتـه واختيـاره
  أوانعدم رفعت عنه املسؤولية حبسب ذلك .

 4والقرآن الكرمي يربط يف كثري من اآليات بني مسؤولية اإلنسان وحرية اختياره لألفعال

                                                
 135ص التدابري االحرتازيةحممد أمحد حامد:  - 1
نسي: 393مأمون حممد سالمة: قانون العقوبات هامش ص - 2  املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي، أمحد فتحي 

ل ، عاد591ص قانون العقوبات، علي عبد القادر القهوجي:  330ص1جالتشريع اجلنائي ، عبد القادر عودة:  35ص
، 192، أحسن بوسقيعة: الوجيز يف القانون اجلزائي العام ص101–100ص  النظرية العامة لألهلية اجلنائيةحيىي قرين علي: 

، منذر عرفات زيتون: األحداث مسؤوليتهم ورعايتهم يف  17 - 16فتوح عبد اهللا الشاديل: شرح قانون العقوبات ص
، يسوق الدكتور حممد أمحد حامد رأي  136وما بعدها ، حممد أمحد حامد : املرجع السابق ص 79ص اإلسالميةالشريعة 

ابن رشد املعتدل فيقول : " وقد تعرض هلذه املسألة ابن رشد وقد ذهب إىل التوسط بني اجلربية والقدرية ، فريى أن كال 
القرآن الكرمي آيات صرحية وأخرى يف االختيار، من املدرستني أدركت جانبا من احلقيقة وآخر من اخلطأ، ويقر بأن يف 

ا أصحاب هاتني املدرستني، بل أن بعض اآليات تتضمن اجلرب واالختيار يف وقت واحد،   ومنها اآليات اليت استدل 
يغري  إن اهللا ال ﴿]  79[ النساء :  ﴾ما أصابك من حسنة فمن اهللا وما أصابك من سيئة فمن نفسك  ﴿كقوله تعاىل:

] ، ويعتقد ابن رشد أن إرادة اإلنسان وأفعاله املنسوبة إليه ليست  11[ الرعد:  ﴾م حىت يغريوا ما بأنفسهم ما بقو 
مطلقة، بل هي مرتبطة بأسباب خارجية وضعها اهللا يف الكون، وهي املطلق عليها بالقضاء والقدر الذي كتبه اهللا على 

ثبته علماء األخالق يف الوقت احلاضر فقد أثبتوا أن لإلنسان إرادة عباده، مث قال : ورأي ابن رشد يتفق مع ما أمكن أن ي
  136مقيدة باألمور اخلارجية . التدابري االحرتازية ص

نسي: املرجع السابق ص - 3   331ص 1جالتشريع اجلنائي ، عبد القادر عودة: 36أمحد فتحي 
، منذر عرفات 591القهوجي: قانون العقوبات ص، علي عبد القادر  16فتوح عبد اهللا الشاديل: املرجع السابق ص - 4

 .80ص املرجع السابقزيتون: 
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وأن لــيس لإلنســـان إال ماســـعى وأن ســـعيه ســوف يـــرى ثـــم يجـــزاه الجـــزاء  ﴿قــال اهللا تعـــاىل: 
            ﴾ إنا هديناه السبيل إما شـاكرا وإمـا كفـورا ﴿]، وقال تعاىل:  41–39[ النجم:  ﴾ األوفى

ومـا كـان لـي علـيكم مـن  ﴿]، وقال تعاىل حمذرا اإلنسـان علـى لسـان الشـيطان:  3[ اإلنسان: 
  ]. 22[ إبراهيم:  ﴾سلطان إال أن دعوتكم فاستجبتم لي فال تلوموني ولوموا أنفسكم 

فهذه اآليات وغريها تبني أن اإلنسان قـادر علـى اختيـار أفعالـه بإرادتـه، فمـن ارتكـب جرميـة وهـو 
ه بأن كان جمنونا أو ، أما إذا انعدم إدراك1يدرك حقيقتها قامت مسؤوليته اجلنائية عن تلك اجلرمية

صغريا غري مميز ، أو كان مدركا لكنه فقد االختيار بأن كان مكرها أو مضطرا سقطت مسـؤوليته 
          ﴾إال مــــن أكــــره وقلبــــه مطمــــئن باإليمــــان… ﴿: 2قــــال تعــــاىل يف رفــــع املســــؤولية عــــن املكــــره

]،  173قـرة: [ الب ﴾فمن اضطر غيـر بـاغ وال عـاد فـال إثـم عليـه﴿]، وقـال:  106[ النحل:
رفــع القلــم عــن ثــالث: عــن الصــبي حتــى يحــتلم، وعــن النــائم وقــال صــلى اهللا عليــه وســلم: ( 

  . 3)حتى يصحو، وعن المجنون حتى يفيق 
فالقرآن الكرمي هنا يعتد بـالظروف احمليطـة بـاإلرادة، فـإن كانـت مـؤثرة علـى حريـة االختيـار انتفـت 

، فــال 4حــد الضــرورة حبيــث مل تنــف حريــة االختيــاراملســؤولية ، أمــا إذا مل تصــل هــذه الظــروف إىل 
  تسقط مسؤوليته فالضرورة تقدر بقدرها كما هو مقرر يف الفقه اإلسالمي. 

  

                                                
  592علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ص - 1
  331ص 1جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة : - 2
نون  - 3 البخاري: صحيح البخاري، رواه موقوفا عن علي رضي اهللا عنه يف باب الطالق يف اإلغالق والكره والسكران وا

، أبو داود: سنن 393و  388ص9ح الباري جتف ، قال ابن حجر: وأخذ مبقتضى هذا احلديث اجلمهور.1106صوأمرمها، 
نون يسرق أو يصيب ح ، ابن ماجه: سنن ابن 789ص، 4399-4398دا، حديث رقم أيب داود،كتاب احلدود، باب ا

،  352،ص2041ماجه، مرفوعا عن عائشة رضي اهللا عنها،كتاب الطالق، باب طالق الصغري واملعتوه والنائم، حديث رقم 
، النسائي: 336،ص1423جاء فيمن ال جيب عليه احلد، حديث رقم الرتمذي: سنن الرتمذي، كتاب احلدود، باب ما

، وصححه األلباين، 531، ص3432حديث رقم سائي، كتاب الطالق، باب من ال يقع طالقه من األزواج،سنن الن
، وقد ورد احلديث بعبارات 317، ص2333حديث رقم الدارمي: مسند الدارمي،كتاب احلدود، باب رفع القلم عن ثالثة،

"حىت يكرب " و "حىت يدرك " و "حىت حيتلم " خمتلفة ومعان متقاربة ففيما خيص الصيب ورد : " عن الصيب حىت يبلغ " و 
  و " حىت يشب " . 

  .393مأموم حممد سالمة: املرجع السابق هامش ص - 4
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  1المطلب الثاني: موانع المسؤولية
  تمهيد وتقسيم

  يقصد مبوانع املسؤولية اجلنائية:
  لعقاب.احلاالت اليت ترفع فيها املسؤولية اجلنائية عن الشخص وال يوقع عليه ا -
  أو األسباب اليت تسقط املسؤولية اجلنائية . -
أو الضـرورة ، أو فقـد الـوعي كمـا يف  اإلكـراهوتكون عند فقد اإلرادة احلرة املختارة كما يف حالـة  

 2حالة صغر السن أو اجلنون أو السكر غري االختياري
وبانتفــاء أي  –كمــا سـبق  – واإلرادةفـال بـد لقيــام املسـؤولية اجلنائيــة مـن تـوفر عنصــري االختيـار 

  3عنصر منهما تنتفي املسؤولية، وبانتقاص أي منهما تنتقص املسؤولية

                                                
، مأمون حممد سـالمة: قـانون العقوبـات  405، شرح قانون العقوبات ص  401مسري عالية: أصول قانون العقوبات ص - 1

 193، أحسن بوسقيعة: الوجيز يف القانون اجلزائي العام ص633، علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ص 285ص
، 71، فتــوح عبــد اهللا الشـاديل: شــرح قــانون العقوبــات ص 237، عـادل حيــىي قــرين علـي: النظريــة العامــة لألهليــة اجلنائيـة ص 

املؤسســـــة ، مصـــــطفى العـــــوجي: املســـــؤولية اجلنائيـــــة يف 509رؤوف عبيـــــد: مبـــــادئ القســـــم العـــــام مـــــن التشـــــريع العقـــــايب ص 
، عبـــد القتــاح مصـــطفى الصـــيفي: قـــانون العقوبـــات النظريـــة 129ص ، م، مؤسســـة نوفـــل، بـــريوت1982، 1، طاالقتصــادية
، عبـد احلكـم فــودة: امتنـاع املسـاءلة اجلنائيـة يف ضــوء 528، حممـود جنيـب حسـين: شــرح قـانون العقوبـات ص 533العامـة ص

، أكـــرم نشـــأة إبـــراهيم: القواعـــد العامـــة يف قـــانون  461، عـــوض حممـــد: قـــانون العقوبـــات ص 87الفقـــه وقضـــاء الـــنقض ص 
نســــي: 537، كامــــل الســــعيد: شــــرح األحكــــام العامــــة يف قــــانون العقوبــــات ص 239العقوبــــات املقــــارن ص ، أمحــــد فتحــــي 

، ممــدوح عزمـــي: 200ص ي العـــامالــوجيز يف القـــانون اجلنــائ، منصـــور رمحــاين: 215املســؤولية اجلنائيــة يف الفقـــه اإلســالمي ص
، عـادل قـورة: حماضـرات يف  9م، دار الفكـر اجلـامعي، اإلسـكندرية، ص2000دراسـة يف أسـباب اإلباحـة وموانـع العقـاب، ط

، عبـد اهللا  481عـامر وسـليمان عبـد املـنعم: القسـم العـام مـن قـانون العقوبـات ص ، حممـد زكـي أبـو141قانون العقوبـات ص
، علــي جعفـــر  38، حســن اجلوخــدار: قـــانون األحــداث اجلــاحنني ص309ص1قوبـــات اجلزائــري جســليمان: شــرح قــانون الع

  123ص
إذ الترفع  اإلجراميوختتلف موانع املسؤولية عن موانع العقاب يف أن األوىل ليس هلا تأثري يف التكييف القانوين للفعل  - 2

عن الفعل رغم أن فاعله اليسأل جنائيا لصفة يف الفاعل، كما أن موانع املسؤولية يقتصر تأثريها على من  اإلجرامصفة 
، 404و 339ص1جالتشريع اجلنائي توافر املانع لديه والميتد إىل غريه من الشريك أو املساهم يف اجلرمية .عبد القادر عودة: 

، ممدوح 71، فتوح عبد اهللا الشاديل: شرح قانون العقوبات ص  633ص  قانون العقوباتعلي عبد القادر القهوجي: 
حممد زكي أبوعامر وسليمان عبد املنعم: القسم العام من قانون ،  15ص دراسة يف أسباب اإلباحة وموانع العقابعزمي: 

 479العقوبات ص
  510ص مبادىء القسم العام من التشريع العقايبرؤوف عبيد:  - 3
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  وقد تضمنت الكثري من نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية وأقوال الفقهاء على هذه املوانع 
إال مــــن أكــــره وقلبــــه مطمــــئن  ﴿عــــن املكــــره واملضــــطر:  واإلمثمنهــــا قولــــه تعــــاىل يف رفــــع احلــــرج 

فمــن اضــطر غيــر بــاغ والعــاد فــال إثــم  ﴿]، وقولــه عــز وجــل:  106[ النحــل:  ﴾ باإليمــان
رفــع القلــم عــن ثــالث: عــن الصــبي ]، وقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم: (  173[البقــرة:  ﴾عليــه

  . 1) حتى يحتلم، وعن النائم حتى يصحو، وعن المجنون حتى يفيق
ؤولية فمنهـا العقـل ومنهـا البلـوغ فـال حـد عـن : " وأمـا شـرائط وجـوب املسـ2يقول اإلمـام الكاسـاين

نون والصيب الذي اليعقل "   . 3ا
ويقــول اآلمـــدي: " اتفـــق العقـــالء علـــى أن شــرط املكلـــف أن يكـــون عـــاقال فامهـــا للتكليـــف، ألن 

  4التكليف خطاب وخطاب من العقل له والفهم حمال كاجلماد والبهيمة "
  5ة هي اجلنون والصغر والعته والنسيان ..."وجاء يف التلويح والتوضيح: " عوارض األهلي

 مســــئوال" تعتـــرب الشـــريعة اإلنســــان مكلفـــا أي –رمحــــه اهللا  – 6وقـــال األســـتاذ عبــــد القـــادر عـــودة
ـــارا فـــإذا انعـــدم أحـــد هـــذين العنصـــرين ارتفـــع التكليـــف عـــن  مســـؤولية جنائيـــة إذا كـــان مـــدركا خمت

  اإلنسان ". 
إال أن الــــبعض مــــن هــــذه  والقــــوانني احلديثــــة كمــــا نصــــت علــــى هــــذه املوانــــع أغلــــب التشــــريعات

ـا مل تـذكرها علـى سـبيل  التشريعات نصت عليها كقاعدة عامة تعفي من املسـؤولية اجلنائيـة أي أ

                                                
  سبق خترجيه - 1
ترك عدة مصنفات منها: بدائع الصنائع يف  هو عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين الفقيه األصويل، - 2

حميي الدين: اجلواهر هـ . أبو الوفاء  587ترتيب الشرائع ، والسلطان املبني يف أصول الدين ، تويف رمحه اهللا حبلب سنة 
 معجم ، عمر رضا كحالة: 371ص1جي خليفة :كشف الظنون ،ج، حا 30و25ص 4ج املضية يف طبقات احلنفية،

 75ص3ج املؤلفني،
  409ص9ج م، دار الكتاب العريب، بريوت،1982الكاساين: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، ط - 3
 336ص1عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي ج ، وانظر215ص1اآلمدي: اإلحكام يف أصول األحكام ج - 4
نسي:  - 5   218ص  املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالميأمحد فتحي 
  501ص 1ج التشريع اجلنائي عبد القادر عودة:  - 6
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احلصــر وإمنـــا أوردت أمثلـــة فـــإذا ظهـــرت يف الواقـــع العملــي أو اكتشـــف العلـــم أســـبابا أخـــرى جـــاز 
  .1يطايل والقانون اللييبللقاضي أن يعتربها من موانع املسؤولية كالقانون اإل

أمـــا الـــرأي الســـائد يف الفقـــه والـــذي عليـــه أغلـــب التشـــريعات، ومنهـــا التشـــريع الفرنســـي واملصـــري 
 السن وهي: اجلنون وصغر 2واجلزائري فهو حتديد موانع املسؤولية حيث أوردها على سبيل احلصر

  والسكر غري االختياري. واإلكراه
  عة فروع كاآليت:   وعلى ذلك سنقسم هذا املطلب إىل أرب

  الفرع األول: اجلنون         
   الفرع الثاين: صغر السن         
  الفرع الثالث: اإلكراه        

  الفرع الرابع: السكر        
  الفرع األول: الجنون

عــن بقيــة املخلوقــات وهــو منــاط التكليــف،  اإلنســانإن العقــل منحــة مــن اهللا ميــز اهللا بــه         
مســؤولية جنائيــة بــأن يكــون  مســئوال اإلنســانفســالمة العقــل أساســية لفهــم التكليــف وبــه يكــون 

مدركا خمتارا فإن أصيب يف عقله بعاهة أو أمـر عـارض أفقـده اإلدراك مسـي الشـخص جمنونـا ورفـع 
  سنتناوله يف هذا الفرع يف بندين: مسؤولية جنائية ، وهذا ما مسئوالعنه التكليف وال يكون 

 البند األول: تعريف اجلنون        
  البند الثاين: اجلنون كمانع من موانع املسؤولية       

  سنعرف اجلنون يف اللغة مث يف االصطالح وذلك يف فقرتني:  البند األول: تعريف الجنون:
  

                                                
، حممد علي 634ص قانون العقوبات القهوجي: ، علي عبد القادر543ص  شرح قانون العقوباتحممود جنيب حسين:  - 1

 437م، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية هامش ص 2006سويلم: اإلسناد يف املواد اجلنائية، ط
ا جاءت على سبيل احلصر  373يقول الدكتور رضا فرج يف كتابه شرح قانون العقوبات ص  - 2 : " ولكن ذلك ( أي كو

ا التمييز وحرية االختيار يكشف عنها  ) ال مينع من تفسري هذه النصوص تفسريا من شأنه إدخال حاالت أخرى يزول 
تقدم العلوم ،وميكن أن تدخل هذه احلاالت يف العبارات الواسعة اليت استعملت يف صياغة هذه املواد وبصفة خاصة املادة 

ا أن تقبل أي سبب يعترب قوة ال 48   قبل لإلنسان بدفعها " .  واليت من شأ



62 
 

: 1تفى واسترت، قـال ابـن منظـوراجلنون من أصل جن أي اخ الفقرة األولى: تعريف الجنون لغة:
ـن عنـك، واجلنـون مصـدر جـن بالبنـاء  ُ ـرت عنـك فقـد ج ُ نُّه جنا: سرته، وكـل شـيء س ُ َ جي جنَّ الشيء
ّ الرجـل جنونـا، وأجنـه اهللا فهـو  ـن ُ للمجهول فهو جمنون أي زال عقله أو فسد أو دخلتـه اجلـن، وج

  . 2جمنون...وقال سيبويه إمنا هو من نقصان العقل
اجلنـــون فقـــال: " وجــــن عليـــه جنونـــا أي ســـرته وجـــن امليــــت أي واراه يف  3النســـفي وعـــرف اإلمـــام

ـن الـرتس  نـة وا الرتاب ومها مجيعا من حد دخل ، واجلنن القرب واجلنان القلب واجلنـة البسـتان وا
  واجلنة واجلنون أيضا وكل ذلك من معىن السرت "

  وم شرعي وقانوين ومفهوم طيب للجنون مفه الفقرة الثانية : مفهوم الجنون اصطالحا :
: تناول فقهاء الشريعة اإلسـالمية ورجـال القـانون مفهـوم اجلنـون أوال المفهوم الشرعي والقانوني

وعرفــوه تعريفــات خمتلفــة لــذلك ســنتناول تعريــف اجلنــون يف الفقــه اإلســالمي مث تعريفــه يف القــانون 
  الوضعي .

  أ ) تعريف اجلنون يف الفقه اإلسالمي:
  عرف فقهاء الشريعة اإلسالمية اجلنون بعدة تعريفات منها: 

  .4اجلنون هو زوال العقل أو فساده، أو تغطية العقل -       
، أو هـــو اخـــتالل القـــوة املميـــزة بـــني األشـــياء احلســـنة والقبيحـــة 5اجلنـــون مـــرض خيـــل العقـــل -     

  .  6املدركة للعواقب
        

                                                
  109ص13جلسان العرب ابن منظور:  - 1
  114ص13ابن منظور: املرجع السابق ج - 2
بة الطلبة، كتاب العتاق،إلمام اا - 3 ْل  116( غ ر ر ) ص لنسفي: ُط
حتقيق يوسف الشيخ حممد علي بن أمحد الصعيدي العدوي: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباين،  - 4

، ابن جنيم: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، باب نواقض 417ص1جهـ دار الفكر، بريوت،1412البقاعي، ط
  55ص17، ابن قدامة: املغين، فصل تزوج اململوك املطلقة،ج148ص1الوضوء،ج

، السرخسي : املبسوط، باب املغمى عليه يف مجيع الشهر إذا 338ص3حممد بن حممد البابريت: العناية شرح اهلداية، ج - 5
شرط صحة ، حممد عرفة الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، باب 84ص4أفاق بعد مضيه فعليه القضاء،ج

  112ص5الصوم، حتقيق حممد عليش، دار الفكر، بريوت،ج
  82ص19ابن عابدين: حاشية رد احملتار على الدر املختار، باب خيار العيب، ج - 6
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  أو زوال التكليف 1ب لسقوط التكليفويرى بعض الفقهاء أن اجلنون سب - 
  2ونفوذ التصرف ألن اجلنون يعجزه عن فهم اخلطاب 

فســاده، بينمــا الــبعض اآلخــر  فــالبعض مــن الفقهــاء تعــرض إىل حقيقــة اجلنــون بأنــه زوال العقــل أو
  نظر إىل اجلنون من حيث األثر إذ اجلنون سبب لسقوط التكليف.

  :  الجزائريب ) تعريف الجنون في القانون 
  3مل تتضمن التشريعات اجلنائية تعريفا للجنون تاركة ذلك للفقه

 4كمـا يـرى الـدكتور رؤوف عبيـد  -يوجد تعريف يف الفقه متفق عليه نظـرا ألن تعريـف اجلنـون  وال
مـن أصـعب األمـور مـن الوجهــة الفنيـة، لـذلك فإنـه توجـد تعريفــات عديـدة للجنـون خنتـار منهــا  -

  التعريفات التالية: 
علـــى حنـــو يرتتــــب عليـــه فقــــدان  6أو القـــوة املميــــزة 5تالل أو اضـــطراب يف القــــوى العقليـــةاخـــ – 1

  اإلدراك 
 . 8أو فقد السيطرة على أعماله 7واالختيار

  حالة الشخص الذي يكون عاجزا عن توجيه تصرفاته على صورة صحيحة بسبب توقف  – 2
  
  

                                                
 4ابن العريب : أحكام القرآن، باب امرأة جمنونة قالت لرجل يابن الزانيني مسألة معىن قوله تعاىل: وفصل اخلطاب، ج - 1

نون غري مكلف ج ابن قدامة: ،36ص   50ص2املغين، فصل ا
  51ص3السرخسي : املبسوط، باب رجلني افتتحا الصالة معا ينوي كل واحد منهما أن يكون إماما لصاحبه، ج - 2
  311ص 1، عبد اهللا سليمان: شرح قانون العقوبات اجلزائري ج437علي سويلم: اإلسناد يف املواد اجلنائية ص حممد - 3
  533ص مبادىء القسم العام من التشريع العقايبرؤوف عبيد:  - 4
  . 402، مسري عالية: أصول قانون العقوبات ص311بوسقيعة: قانون العقوبات، مرجع سابق ص أحسن - 5
نسي:  - 6 قانون العقوبات ، عبد الفتاح مصطفى الصيفي: 215ص املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالميأمحد فتحي 

  540ص النظرية العامة
، مأمون 142حماضرات يف قانون العقوبات ، ص قورة: ، عادل533عبد الفتاح مصطفى الصيفي: املرجع السابق ص- 7

  485، د حممد زكي أبو عامر: القسم العام من قانون العقوبات ص311سالمة: قانون العقوبات ص
  194بوسقيعة: الوجيز يف القانون اجلزائي العام ص أحسن - 8
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يكـــون مـــن ضـــمن احلـــاالت املرضـــية قـــواه العقليـــة عـــن النمـــو أو احنرافهـــا أو احنطاطهـــا بشـــرط أن 
  .1املعينة

  2حييط به ألسباب عقلية عدم قدرة الشخص على التوفيق بني أفكاره وشعوره وبني ما – 3
يقــول الــدكتور: حممــود جنيــب حســين: " ...إن صــياغة تعريــف  ثانيــا: المفهــوم الطبــي للجنــون:

طـــب األمـــراض العقليـــة دقيـــق للجنـــون لـــيس مـــن اختصـــاص رجـــل القـــانون وإمنـــا املرجـــع فيـــه إىل 
غـــــري  أو جمنونـــــا إذا كـــــان املـــــتهم ويســـــتطيع القاضـــــي الرجـــــوع إىل الطبيـــــب املخـــــتص لتحديـــــد مـــــا

  جمنون..."
 هــو إصــابة املــخ مبــرض يــؤدي إىل اضــطراب كــل القــوى العقليــة أووالجنــون فــي مفهومــه الطبــي: 

إىل املراكـز العصـبية بــاملخ  الـيت تنتقــل عـرب األعصـاب احلســية أي توقـف الرســائل العصـبية 3بعضـها
حيـث اليقـوم املـخ  اإلنسـانواليت تكون ناجتة عـن التـأثر العصـيب بـاحمليط اخلـارجي الـذي حيـس بـه 

 .4إىل معىن حمدد يستند إىل خربات الشخص السابقة اإلحساسبرتمجة 
 مــن قـــانون العقوبـــات 47وإذا رجعنــا إىل املشـــرع اجلزائـــري جنــده قـــد نـــص علــى اجلنـــون يف املـــادة 

  اجلزائري إال أنه مل حيدد مفهوم اجلنون تاركا ذلك للفقه وإىل خربة األخصائيني.
  الجنائية المسؤوليةفي الجنون أثر البند الثاني: 

فقـد الـوعي واإلدراك كمـا يف حالـة الصـغر  –كما سبق   –إن من أسباب موانع املسؤولية اجلنائية 
وغريمهــا فــإن  5تلحــق بـاجلنون كالعتــه والصـرع واجلنـون ، وهنــاك مـن األمــراض النفسـية والعصــبية مـا

                                                
يف مجعية الدراسات التشريعية، حممد علي   GARNIERنقال عن د.جارنيه 533رؤوف عبيد: املرجع السابق ص - 1

م، دار العلوم للنشر، 2006، طالوجيز يف القانون اجلنائي العام، منصور رمحاين: 437سويلم: اإلسناد يف املواد اجلنائية ص
  204صعنابة، اجلزائر. 

 قانون العقوبات، علي عبد القادر القهوجي: 533ص  م العام من التشريع العقايبمبادىء القسرؤوف عبيد:  - 2
،  437، حممد علي سويلم: املرجع السابق ص530هامش ص شرح قانون العقوبات، حممود جنيب حسين: 654ص

  90اجلنائية ص، عبد احلكم فودة: امتناع املساءلة 204ص الوجيز يف القانون اجلنائي العام: منصور رمحاين: 
 قانون العقوبات النظرية العامة، عبد الفتاح الصيفي: 103فتوح عبد اهللا الشاديل: شرح القانون العام القسم العام ص - 3

  654، علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ص 539ص
 110حلمي املليجي: علم النفس املعاصر دار النهضة العربية بريوت ص - 4
نون وقيل الناقص العقل . ابن منظور:للغةالعته في ا - 5 لسان  : من التعته وهو التجنن والرعونة، واملعتوه: املخفوق ا

املعتوه بأنه: من كان قليل الفهم خمتلط الكالم فاسد التدبري  اإلسالمية. وقد عرف فقهاء الشريعة 634ص13العرب ج
  سواء كان ذلك شيئا من أصل اخللقة أو ملرض طرأ عليه .
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والتمييــز فإنــه يعفــى مــن املســؤولية اجلنائيــة، واملرجــع يف ذلــك لألطبــاء  اإلدراكفقــد الشــخص معــه 
، وللقاضي السلطة التقديرية بعد الرجوع للخرباء ، فإذا ثبت فقده للوعي واإلدراك 1واألخصائيني

، وال تتخـــذ  2اجلرميـــة انعـــدمت مســـؤوليته اجلنائيـــة فقـــدمها بعـــد ارتكـــاب وقـــت ارتكـــاب اجلرميـــة أو
نصت عليـه  بشأنه إال تدابري عالجية بوضعه يف مؤسسة نفسية خيضع فيها للعناية الطبية وهو ما

يلـي: " احلجـز القضـائي يف مؤسسـة نفسـية هـو  من قانون العقوبات اليت تـنص علـى مـا 21املادة
أة هلـذ الغـرض بسـبب خلـل يف قـواه العقليـة وضع الشخص بناء على قرار قضائي يف مؤسسة مهيـ

ا ". قائم وقت ارتكاب اجلرمية أو   اعرتاه بعد ارتكا
  الفـرع الثاني: صغر السـن 

 الفقــــه اإلســــالمييعتــــرب صــــغر الســــن مــــن موانــــع املســــؤولية اجلنائيــــة بــــال خــــالف بــــني 
، وال  3والقــانون ،حيــث تقــوم املســؤولية اجلنائيــة علــى عنصــرين أساســيني مهــا : التمييــز واالختيــار

يكتسبهما الشـخص طفـرة واحـدة ، بـل يبـدأ يف إدراك بعـض األمـور ولكـن إدراكـه يبقـى ضـعيفا، 
  وتظل ملكاته تنمو حىت يكتمل إدراكه ومنوه العقلي. 

                                                                                                                                           
والصرع يتخذ صورة نوبات يصاب املريض خالهلا بالتشنج وفقدان الوعي والذاكرة ومصاحبة نوع من خداع احلواس فيعتقد 

نسي:    216ص املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمييف رؤية أشياء أو مساع أصوات الوجود هلا . أمحد فتحي 
العقلي " بدل استخدام كلمة اجلنون ، كما استعمل املشرع  لذلك آثر بعض القانونيني استعمال لفظ " االختالل - 1

حينما قال " ...بسبب خلل يف قواه العقلية ..." بدل أن يقول بسبب اجلنون حىت تشمل   21اجلزائري هذا املعىن يف املادة 
عبد اهللا سليمان: .وانظر د 59كل العاهات العقلية د مصعب اهلادي بابكر : األسباب املانعة من املسؤولية اجلنائية ص

، عبد الفتاح 194،  أحسن بوسقيعة: الوجيز يف القانون اجلزائي العام ص311ص1شرح قانون العقوبات اجلزائري ، ج
نسي: 540ص قانون العقوبات النظرية العامة :الصيفي ، عبد 216ص املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي، أمحد فتحي 

 .  133العوجي: املسؤولية اجلنائية يف املؤسسة االقتصادية ص ، مصطفى503ص 1جالقادر عودة: التشريع اجلنائي 
نون تنص  املادة  وهو ما - 2  62عليه املشرع اجلزائري وهو مايتفق مع بقية التشريعات  اليت تنفي املسؤولية اجلنائية عن ا

ق ع  املصري  على أنه " العقاب على من يكون فاقد الشعور أو االختيار يف وقت ارتكاب الفعل...جلنون أو عاهة يف 
أملاين وهو رأي املشرع الفرنسي كما يتماشى مع رأي املالكية واحلنفية  51إيطايل واملادة  46العقل وهو ماتنص عليه املادة 

نون حىت ي زول جنونه ، وهناك رأي آخر يرى بأن العاهة العقلية الالحقة التؤثر يف قيام الذين يرون وقف حماكمة ا
املسؤولية اجلنائية فيظل من قام بالفعل مسؤوال جنائيا ولكن على السلطة القضائية وضعه يف مؤسسة عالجية وهو قريب 

نسي:  ، عبد القادر عودة: التشريع 220ص  مياملسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمن رأي الشافعية واحلنابلة. أمحد فتحي 
مبادىء القسم ، رؤوف عبيد: 287، عبد اهللا أوهايبية: شرح قانون العقوبات اجلزائري القسم العام ص511ص 1اجلنائي ج

  . 532ص العام من التشريع العقايب
  . 514ص1جي التشريع اجلنائ، عبد القادر عودة: 75صشرح قانون العقوبات فتوح عبد اهللا الشاذيل:  - 3
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ــــة ت ــــز، حيــــث ميــــر الصــــغري يف وهلــــذا فــــإن مســــؤولية صــــغري الســــن اجلنائي الفقــــه تــــدرج بنمــــو التميي
  بثالث مراحل:  اإلسالمي

: وتبــدأ بــوالدة الصــغري وتنتهــي بســن الســابعة، واإلدراكمرحلــة انعــدام التمييــز المرحلــة األولــى: 
  وفيها يسمى الصغري بالصيب غري املميز، وتنعدم فيها املسؤولية اجلنائية لديه متاما .

ويسمى فيها الصغري بالصـيب املميـز، وتبـدأ بسـن السـابعة  مرحلة ضعف التمييز: المرحلة الثانية:
مــن عمــر الصــغري وتنتهــي ببلــوغ الصــغري ســن الرشــد، وتكــون املســؤولية اجلنائيــة فيهــا ناقصــة، أي 

، أما املسـؤولية 1الحيد إذا سرق وال يقتص منه إذا قتل ولكن يؤدب ويعزر بعقوبة تأديبية الجنائية
  نه اليعفى منها ولوكان غري مميز.املدنية فإ

فيهـــا  اإلنســـانالتـــام: وتبـــدأ ببلـــوغ الصـــغري ســـن الرشـــد ويكـــون  اإلدراكمرحلـــة المرحلـــة الثالثـــة: 
  2جنائيا مسؤولية كاملة مسئوال

إذ ميز بني   3أما يف القانون اجلزائري فقد ربط املشرع بني السن وبني التدرج يف املسؤولية اجلنائية
  ولية اجلنائية: ثالث مراحلللمسؤ 
  انعدام املسؤولية اجلنائية وتكون لصغري السن الذي مل يبلغ ثالثة عشرة سنة المرحلة األولى: 
وتبــدأ مــن ســن الثالثــة عشــرة وتنتهــي ببلــوغ الصــغري  املســؤولية اجلنائيــة الناقصــةالمرحلــة الثانيــة: 
  مثانية عشر سنة. 
ون ببلوغ الصغري مثانية عشر سنة وهي سن الرشد اكتمال املسؤولية اجلنائية وتكالمرحلة الثالثة: 

 .4اجلنائي

                                                
علي  ،76 – 75، فتوح عبد اهللا الشاذيل: املرجع السابق ص516 – 515ص1جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة:  - 1

، 38 – 37، عبد احلميد الشواريب: جرائم األحداث وتشريعات الطفولة ص638ص قانون العقوباتعبد القادر القهوجي: 
منذر عرفات زيتون: األحداث مسؤوليتهم  ،21التشريع اجلزائري ص حممد عبد القادر قوامسية: جنوح األحداث يف

  . 48 - 46ص اإلسالميةورعايتهم يف الشريعة 
   -بإذن اهللا تعاىل  –سنفصل القول يف كل مرحلة يف املبحث األول من الفصل األول  - 2
 389ص عة : املسؤولية اجلنائية لألحداث حبث سابق،يأحسن بوسق - 3
، عبد اهللا أوهايبية: شرح قانون العقوبات اجلزائري 390عة: املسؤولية اجلنائية لألحداث حبث سابق صيبوسق أحسن - 4

قورة: حماضرات يف قانون  ، عادل316ص 1ومابعدها، عبد اهللا سليمان: شرح قانون العقوبات اجلزائري ج283ص
عبد القادر قوامسية: جنوح األحداث ، حممد 385ص1، رضا فرج: شرح قانون العقوبات اجلزائري ، ج145العقوبات ص

  وما بعدها .  42يف التشريع اجلزائري ص
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مل ينظـــــر إىل صـــــغري الســـــن  –كغـــــريه مـــــن التشـــــريعات احلديثـــــة   –واملشــــرع اجلزائـــــري  
املنحــرف علــى أنــه جمــرم جيــب معاقبتــه ، بــل نظــر إليــه علــى أنــه ضــحية حيتــاج إىل رعايــة وعــالج، 

  أم أنه كان معرضا لالحنراف . اإلجراميسواء صدر منه الفعل 
، وبانتفـــاء أي عنصـــر منهمـــا واإلرادةفلقيـــام املســـؤولية اجلنائيـــة البـــد مـــن تـــوفر عنصـــري االختيـــار 

علــى  -، لــذلك فالصــغري غــري املميــز 1تنتفــي املســؤولية ، وبانتقــاص أي منهمــا تنــتقص املســؤولية
عـدمي املسـؤولية اجلنائيـة،  -التمييـزوالقانون اجلزائري يف حتديـد سـن  الفقه اإلسالمياختالف بني 

  والصغري املميز له مسؤولية ناقصة.
  لفرع الثالث: اإلكــراها

ســنتناول يف هــذا الفــرع اإلكــراه كمــانع مــن موانــع املســؤولية، وعليــه يقتضــي مــين أن   
  أتناوله يف بندين كاآليت: 

  البند األول: تعريف اإلكراه      
 اإلكـراهالبند الثاين: أنواع       

مث يف القــــــانون  اإلســــــالمي: ســــــنعرفه يف اللغــــــة أوال مث يف الفقــــــه البنــــــد األول: تعريــــــف اإلكــــــراه
  الوضعي، وذلك يف ثالث فقرات: 

هــه مــن بــاب تعــبالفقــرة األولــى: تعريــف اإلكــراه لغــة َ ُ أكر تــه ْ ، ويقــال 2: اإلكــراه مــأخوذ مــن كره
ره بالضم: املشـقة، يقـال: قمـت  ، أو محلته عليه 3أكرهته: محلته على أمر هو له كاره قهرا ، والُك

ه بـالفتح  ْ ر ـره بـالفتح إذا أكرهـك عليـه، فـالَك ره أي على مشقة، ويقال: أقامين فالن على كَ على كُ
ره بالضم فعل املختار  اإلنسـان، وخالصة القول أن اإلكـراه يف اللغـة هـو محـل 4فعل املضطر، والُك

 5حيب القيام به على فعل ال
  ية: تعريف اإلكراه في الفقه اإلسالمي:الفقرة الثان

  عرف فقهاء الشريعة اإلسالمية اإلكراه بأنه:

                                                
  510ص مبادىء القسم العام من التشريع العقايبرؤوف عبيد:  - 1
 .643ص2ج املصباح املنرييومي: فأمحد ال - 2
 662ص13ابن منظور: لسان العرب ج - 3
  661ص13ابن منظور: املرجع نفسه ج - 4
  20ص، شركة الشهاب، اجلزائر، 1982-هـ1402طفخري أبو صفية: اإلكراه يف الشريعة اإلسالمية،  - 5
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ه1يفسد اختياره فعل يفعله اإلنسان بغريه فيزول رضاه أو-  َ   ، دون أن تنعدم أهلية املكر
 أو هو محل الغري على أن يفعل ماال يرضاه وال خيتار مباشرته لو خلي ونفسه فيكون      - 

 .2معدما للرضا ال لالختيار   
وعرفـه الزيلعــي بأنــه فعــل يوجـد مــن املكــره فيحــدث يف احملـل معــىن يصــري بــه مــدفوعا إىل  -

  .3الفعل الذي طلب منه
  .4يؤمله مما يضره أو باإلنسان يفعل وعرفه البعض بأنه ما -

  الفقرة الثالثة: تعريف اإلكراه في القانون الجزائري 
كســـبب مـــن أســـباب موانـــع   5اجلزائـــري صـــراحة علـــى تعريـــف اإلكـــراهمل يـــنص القـــانون 

املســؤولية اجلنائيــة إال أنــه اكتفــى برفــع العقوبــة علــى مــن فقــد حريــة االختيــار بســبب قــوة خارجيــة 
                                                

ص  قانون العقوبات النظرية العامةعبد الفتاح مصطفى الصيفي:  ، 483ص1جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة:  - 1
  21فخري أبو صفية: املرجع السابق ص ، 553

  20فخري أبو صفية: املرجع السابق ص - 2
  181ص 5 احلقائق جينيالزيلعي: تب - 3
 483ص 1جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة:  - 4
منه على: " أن اليسأل  24على تعريف اإلكراه كقانون اجلزاء الكوييت فقد نص يف املادة  ونصت بعض التشريعات - 5

ا حرية االختيار لوقوعه بغري اختياره حتت تأثري التهديد بإنزال أذى جسيم حال جزائيا من يكون وقت ارتكاب الفعل فاقد
من قانون العقوبات األملاين على أنه: " العقاب على فعل مىت كان فاعله أكره على  52يصيب  النفس " ونصت املادة 

حبياة أحد من ذوي قرباه ، ومل يتمكن  وأ حبياته إتيانه بقوة القبل له بردها ، أو أكره بتهديد مقرتن خبطر حمدق بشخصه أو
  421 – 420من دفعه بغري ذلك " حممد علي سويلم : اإلسناد يف املواد اجلنائية ص 

معنوية  من قانون العقوبات العراقي على أنه: " اليسأل جزائيا من أكرهته على ارتكاب اجلرمية قوة مادية أو62وتنص املادة 
من 88من قانون العقوبات اللبناين ، واقتصرت املادة  227من قانون العقوبات السوري واملادة  226" وقريب منها املادة 

منه  75قانون العقوبات األردين على اإلكراه املعنوي بوصفه مانع للعقاب ، أما قانون العقوبات اللييب فقد نص يف املادة 
املخصصة حلالة الضرورة ، د أكرم نشأة 72املعنوي يف املادة على اإلكراه املادي باعتباره مانع للعقاب ، وأدرج اإلكراه 

، كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف قانون 248 -247ص القواعد العامة يف قانون العقوبات املقارنإبراهيم : 
  545العقوبات ص

من  61الضرورة إذ تنص املادة  وقد فرق املشرع املصري بني اإلكراه املادي واإلكراه املعنوي فقد أحلق هذا األخري حبالة
ا ضرورة وقاية نفسه أو غريه من  قانون العقوبات املصري على أنه: " العقاب على من ارتكب جرمية أجلأته إىل ارتكا

خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغريه ومل يكن إلرادته دخل يف حلوله واليف قدرته منعه بطريقة أخرى " 
كال من حالة الضرورة واإلكراه املعنوي باعتباره صورة من صور الضرورة ، أما اإلكراه املادي " فلم جيد فهذا النص مشل  

الحاجة معه إىل نص صريح يقرره ..."   املشرع حاجة للنص... ( عليه ) وبيان أثره يف املسؤولية ألن أثره من الوضوح مبا
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مـن قـانون العقوبـات اجلزائـري حيـث  48دفعته الرتكاب الفعل اجلنائي وهو مانصت عليه املادة 
ويفهــم  1ضــطرته إىل ارتكـاب اجلرميـة قـوة القبـل لـه بـدفعها "تـنص علـى أنـه: " العقوبـة علـى مـن ا

مــن نــص املــادة أنــه يشــمل االكــراه وحالــة الضــرورة أو القــوة القــاهرة الــيت تســلب الشــخص إرادتــه 
  واختياره، وميكن أن يفرق بني اإلكراه املعنوي وحالة الضرورة من ثالث نواح: 

أمـــا الضـــرورة أو القـــوة القـــاهرة  اإلنســـان: اإلكـــراه املعنـــوي مصـــدره األولـــى  مـــن حيـــث المصـــدر
  حيوانية. فمصدرها قوة طبيعية أو

حريته يف االختيـار سـلبا تامـا أمـا  اإلنسانأن اإلكراه املعنوي يسلب الثانية: من حيث الجوهر: 
الضــرورة أو القــوة القــاهرة فقــد التســلبه حريتــه يف االختيــار ولكنــه يكــون خمــريا بــني أمــرين فيفعــل 

 . 2أقلهما ضررا
حريـة  اإلنسـاناإلكراه املعنوي يؤدي إىل امتناع املسؤولية اجلنائيـة بسـلب الثالثة من حيث األثر: 

االختيار دون التأثري يف األهلية اجلنائية، أما الضرورة أو القوة القـاهرة فيرتتـب عليهـا إباحـة اجلرميـة 
  . 3اليت تقع بفعل الضرورة أو القوة القاهرة

يتبــني أن  –سـالمي أو القــانون سـواء يف الفقــه اإل –الصــطالحي لإلكــراه مـن التعــريفني اللغـوي وا
  .4التعريفني يلتقيان يف تعريف اإلكراه وهو: محل الشخص على فعل هو له كاره

  

  

                                                                                                                                           
العوجي: املسؤولية اجلنائية يف املؤسسة االقتصادية  ، مصطفى164و 156صشرح قانون العقوبات فتوح عبد اهللا الشاديل : 

  548ص
، 319، عبد اهللا سليمان: شرح قانون العقوبات اجلزائري ص198أحسن بوسقيعة: الوجيز يف القانون اجلزائي العام ص - 1

  203ص، الوجيز يف القانون اجلنائي العام، منصور رمحاين: 79جديدي معراج: املرجع السابق ص
، 712ص قانون العقوبات، علي عبد القادر القهوجي: 424 – 422حممد علي سويلم: اإلسناد يف املواد اجلنائية ص - 2

،منصور 319، عبد اهللا سليمان: شرح قانون العقوبات اجلزائري ص564ص شرح قانون العقوباتحممود جنيب حسين: 
 201ص، الوجيز يف القانون اجلنائي العامرمحاين: 

  425حممد علي سويلم : اإلسناد يف املواد اجلنائية ص  - 3
  24ص اإلكراه يف الشريعة اإلسالمية، وانظر فخري أبو صفية: 83ص 4ابن قيم اجلوزية: إعالم املوقعني ج - 4
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 البند الثاني: أنواع اإلكراه

وذلـــــك يف  اجلزائــــريســــنتعرض إىل أنــــواع اإلكــــراه يف الفقــــه اإلســــالمي مث إىل أنواعــــه يف القــــانون 
  فقرتني:  

  الفقرة األولى: أنواع اإلكراه في الفقه اإلسالمي:

  1وإكراه ناقص  -إكراه تام أوملجىء   -قسم فقهاء الشريعة اإلسالمية اإلكراه إىل قسمني: 
ه يكـــون يف يـــد املكـــرِه كاآللـــة يف يـــد  اإلكـــراه التـــام أو – 1 َ امللجـــىء: ومســـي كـــذلك " ألن املكـــر

كالتهديــد بالقتــل أو قطــع   3وهــو مــاخيف فيــه تلــف الــنفس 2يــد الضــارب "الفاعــل أو الســيف يف 
  . 5ويفسد االختيار لدى الشخص فينعدم الرضا 4عضو من األعضاء أو الضرب الشديد

، وهـذا النـوع 6كاحلبس والقيد ملدة قصـرية خياف فيه التلف عادة اإلكراه الناقص: وهو ماال – 2
  .7يعدم الرضا ولكنه اليفسد االختيار

  وكال منهما ميكن أن يكون إكراها ماديا أو معنويا، واملادي هو ماكان التهديد والوعيد واقعا،
 .8أما اإلكراه املعنوي فهو ماكان الوعيد والتهديد فيه منتظر الوقوع 

 : 9واجلرائم بالنسبة لإلكراه ثالثة أنواع
                                                

يطلق عليه الدكتور فخري  يعدم الرضا وال يفسد االختيار وهو ما موضع خالف بني الفقهاء ال هناك نوع ثالث وهو - 1
ه أبو صفية: اإلكراه األديب كأن يكون التهديد فيه بضرب أو حبس أو َ أو  قيد فيما دون النفس أو العضو ألحد فروع املكر

أصوله كالتهديد بأذى يلحق أباه أو زوجه أو أمه أو ابنه واختلف يف هذا النوع هل هو إكراه معترب أم ال ؟ ورجع الدكتور 
ديد معنوي، فاألذى الذي يلحق األب أو األم ...كأمنا هو واقع على أنه من اإلكراه املعت فخري أبو صفية رب شرعا وهو 

 55ص املرجع السابقالنفس: 
   45فخري أبو صفية: املرجع السابق ص  -2
  484ص1جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة:  - 3
 41،ص اإلكراه يف الشريعة اإلسالميةفخري أبو صفية:  - 4
  484ص1جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة:  - 5
اإلكراه يف ، فخري أبو صفية: 484ص1جالتشريع اجلنائي  عبد القادر عودة: وانظر ،260ص 8ابن قدامة: املغين ج - 6

  48ص الشريعة اإلسالمية
  48فخري أبو صفية: املرجع السابق ،ص - 7
  485ص1جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة:  - 8
 491– 487ص1جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة:  - 9
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ا يبيحها اإلكراه وال جرائم ال - 1   يرخص 
  كراه وترفع فيها املسؤولية اجلنائية عن الشخصجرائم يبيحها اإل  – 2
  يعاقب عليها ولكن تبقى صفة اإلجرام مالزمة هلا. جرائم ال – 3

ترفــع فيهــا العقوبــة هــي االعتــداء علــى الــنفس بإزهــاق  يبيحهــا اإلكــراه وال الــيت الفــالنوع األول: 
  قطع األطراف.  الروح أو

راه وترفــع فيهــا املســؤولية اجلنائيــة عــن الشــخص هــي مــن اجلــرائم الــيت يبيحهــا اإلكــوالنــوع الثــاني: 
جـئ غـري النــاقص لاألفعـال احملرمـة كأكـل امليتـة وشــرب الـدم، فهـذه يبـاح فعلهـا يف حالــة اإلكـراه امل

  ]. 173[ البقرة:  ﴾فمن اضطر غير باغ والعاد فال إثم عليه﴿لقوله تعاىل: 
فاعلهــا مــع بقــاء الفعــل حمرمــا يف حالــة  مــن اجلــرائم الــيت ترتفــع فيهــا العقوبــة عــنوالنــوع الثالــث: 

اإلكراه امللجئ سواء أكان ماديا أو معنويا مثل القذف والسب والسرقة وإتالف مـال الغـري فهـذه 
  األفعال العقاب على من أكره على فعلها مع بقاء هذه األفعال حمرمة.

  لفقرة الثانية: أنواع اإلكراه في القانون الجزائريا
ئري على أنواع اإلكراه تاركا ذلك للفقـه بـل ذكـر علـى سـبيل اإلمجـال أن مـن مل ينص املشرع اجلزا

ـد حريـة االختيـار  فـال إجرامـياضطرته قوة القبل له بدفعها إىل ارتكـاب فعـل  قَ عقوبـة عليـه ألنـه فَـ
  من قانون العقوبات اجلزائري  48عند ارتكابه لذلك الفعل وهو مانصت عليه املادة 

 وبـــة علــى مـــن اضـــطرته إىل ارتكــاب اجلرميـــة قـــوة القبــل لـــه بـــدفعهاحيــث تـــنص علــى أنـــه: " العق
  مشل حالة الضرورة واإلكراه بنوعيه املادي واملعنوي.  فالنص1"

                                                
من قانون العقوبات اللبناين على أنه : "  227ذكرت بعض التشريعات يف نصوصها أنواع اإلكراه، حيث نصت املادة - 1

هي تطابق و  مل يستطع إىل دفعها سبيال " فذكر النص اإلكراه املادي واملعنوي، العقاب على من أكرهته قوة مادية أومعنوية
من قانون  88من قانون العقوبات السوري ، أما املشرع األردين فقد نص على اإلكراه املعنوي وحده يف املادة  226املادة 

التعد إكراها خالفا  –يف نظر املشرع األردين  –منه باعتبار أن الضرورة  89العقوبات األردين ونص على الضرورة يف املادة 
من قانون العقوبات العراقي  62شرع العراقي فقد نص على اإلكراه بنوعيه املادي واملعنوي يف املادةللمشرع املصري ، أما امل

اليت تنص على أنه : " اليسأل جزائيا من أكرهته على ارتكاب اجلرمية قوة مادية أو معنوية " ، أما قانون العقوبات اللييب 
، أما اإلكراه املعنوي فقد خصص 75ص على اإلكراه املادي يف املادة بنوعيه إال أنه فصل بينهما ، فن فقد نص على اإلكراه

 545املخصصة حلالة الضرورة . كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف قانون العقوبات ص 72له فقرة مستقلة يف املادة
  . 248 - 247صالقواعد العامة يف قانون العقوبات املقارن أكرم نشأة إبراهيم:  ،577و
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هــو ضــغط أو عنــف مــادي يســلط علــى الشــخص الــذي وقــع عليــه اإلكــراه اإلكــراه المــادي:  -
ميسـك شـخص بيـد آخـر  فتنعدم إرادتـه مطلقـا للقيـام بعمـل إجيـايب أو سـليب جيرمـه القـانون ، كـأن

، أو كمـن أغلـق البـاب 1وحيركها ليكتب بيانات مزورة يف حمـرر رمسـي، أو علـى شـيك بـدون رصـيد
، فالــذي خضــع لإلكــراه مــاهو إال جمــرد أداة أو آلــة 2علــى شــاهد ملنعــه مــن أداء الشــهادة يف قضــية

 . 3وقع عليه اإلكراه استعملها اجلاين الذي وقع منه اإلكراه يف ارتكاب اجلرمية فتمتنع مساءلة من

بــنفس املهــدد أو  4هــو التهديــد الصــادر مــن شــخص بإحلــاق ضــرر جســيماإلكــراه المعنــوي:  -
  حبيث اليقوى الشخص اخلاضع له على احتماله وال على  5ماله إذا مل يرتكب الفعل اإلجرامي

  

                                                                                                                                           
و املشرع املصري مل ينص على اإلكراه املادي أما اإلكراه املعنوي فإنه يشمله النص اخلاص حبالة الضرورة باعتباره صورة  

، فتوح عبد اهللا 557ص شرح قانون العقوباتمن قانون العقوبات املصري .حممود جنيب حسين:  61منها وذلك يف املادة 
مد زكي أبو عامر ، سليمان عبد املنعم: القسم العام من قانون العقوبات ، د حم155صشرح قانون العقوبات الشاديل: 

، د عبد الفتاح مصطفى الصيفي:  522 - 521ص مبادىء القسم العام من التشريع العقايبرؤوف عبيد:  ، 498ص
نسي :  549 – 548ص قانون العقوبات النظرية العامة   .   242ص سالمياملسؤولية اجلنائية يف الفقه اإل،  أمحد فتحي 

،  382رضا فرج: شرح قانون العقوبات اجلزائري ص ، 319ص1عبد اهللا سليمان: شرح قانون العقوبات اجلزائري ج - 1
،  229، عبد اهللا أوهايبية: شرح قانون العقوبات اجلزائري ص199أحسن بوسقيعة: الوجيز يف القانون اجلزائي العام ص

، علي عبد  558ص شرح قانون العقوبات، د حممود جنيب حسين : 149العقوبات صقورة: حماضرات يف قانون  عادل
، عبد احلكم فودة: امتناع املساءلة اجلنائية يف ضوء الفقه وقضاء النقض ابق 702ص قانون العقوباتالقادر القهوجي: 

      . 495، حممد زكي أبو عامر وسليمان عبد املنعم: القسم العام من قانون العقوبات ص 87ص
، فتوح عبد اهللا  551، عبد الفتاح مصطفى الصيفي : املرجع السابق ص 512ؤوف عبيد : املرجع السابق صر  - 2

  .157صشرح قانون العقوبات الشاذيل : 
 .164فتوح عبد اهللا الشاذيل: املرجع السابق ص - 3
ه نفسه، وهل كان بوسعه بالنظر إىل جنسه وعمره وحالته  - 4 َ ومعيار اخلطر وجسامته معيار شخصي، يتعلق بشخص املكر

القواعد العامة يف قانون العقوبات املقارن النفسية والصحية وغريمها مقاومة تلك القوة أم ال . أكرم نشأة إبراهيم : 
  . 184بق ص، د فتوح عبد اهللا الشاديل: املرجع السا250ص

، 383رضا فرج: شرح قانون العقوبات اجلزائري ص ، 322عبد اهللا سليمان: شرح قانون العقوبات اجلزائري ص - 5
 قانون العقوبات النظرية العامة، عبد الفتاح مصطفى الصيفي:  200بوسقيعة: الوجيز يف القانون اجلزائي العام ص أحسن

، 165صشرح قانون العقوبات عبد اهللا الشاذيل:  فتوح، 709ص قوباتقانون الع، علي عبد القادر القهوجي: 554ص
  562ص شرح قانون العقوبات: ينحممود جنيب حس
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  .1قبل له بدفعها " عرب عنه املشرع اجلزائري بأن تكون القوة: " ال دفعه، وهو ما
فــاإلكراه هنــا يقــع علــى إرادة الشــخص فــال يعــدمها مطلقــا كــاإلكراه املــادي ، وإمنــا حيــد كثــريا مــن 
حرية االختيار حبيث تدفعه إىل اجلرمية كمـن هـدد امـرأة بوضـع سـكني علـى رقبـة ابنهـا إن مل تـزور 

 . 2حمررا أمامها
إذا كـــان اخلطـــر حـــاّال غـــري  وال يكـــون اإلكـــراه ماديـــا كـــان أو معنويـــا مانعـــا للمســـؤولية اجلنائيـــة إال

 .3متوقع وال ميكن للشخص رده أو دفعه
  الفرع الرابع: السكر 

تمــع، لــذلك فــإن الشــريعة اإلســالمية  تعتــرب املســكرات واملخــدرات مــن اآلفــات الضــارة بــالفرد وا
ا جرمية من جرائم احلدود يعاقب عليها باجللـد مثـانني  حرمت شرب اخلمر فهي أم الرذائل واعترب

فيهـــا إال يف  االجتـــارأو  5، كمـــا جيـــرم القـــانون اجلنـــائي تنـــاول العقـــاقري املخـــدرة أو املســـكرة 4لـــدةج
ا القانون .   احلدود اليت يسمح 

ـــاء فقـــده للـــوعي يرتكـــب جرميـــة ، فمـــا مـــدى  ـــا خمـــدرة وأثن وقـــد يتنـــاول شـــخص مســـكرا أو حبوب
  ؟ فما املقصود بالسكر ؟ وما تأثريه يف املسؤولية اجلنائية ؟  6مسؤوليته اجلنائية عن تلك اجلرمية

هـــذا مـــا ســـنتناوله يف هـــذا الفـــرع وذلـــك يف بنـــدين األول تعريـــف الســـكر والثـــاين أثـــر الســـكر يف 
  املسؤولية اجلنائية.

                                                
، ويسمى هذا النوع: اإلكراه املعنوي اخلارجي ألن التهديد جاء من 150قورة: حماضرات يف قانون العقوبات ص عادل - 1

إليها لتقرير  االستناد االنفعاالت العاطفية للمتهم وهذه احلالة الجيوزالغري، وقد يكون اإلكراه املعنوي داخليا  ينتج عن 
ا كظروف قضائية خمففة . عبد أوهايبية: شرح قانون  اهللا عدم مسؤوليته اجلنائية، إال أن هذا المينع أن يعتد القاضي 

  . 201ص الوجيز يف القانون اجلزائي العامبوسقيعة:  ، أحسن289العقوبات اجلزائري هامش ص
، أمحد أبو الروس: القصد اجلنائي واملسامهة واملسؤولية اجلنائية 709ص قانون العقوباتعلي عبد القادر القهوجي:  - 2

  . 91ص
، حممد علي سويلم: 80قورة: املرجع السابق ص ، عادل323عبد اهللا سليمان: شرح قانون العقوبات اجلزائري ص - 3

، عبد الفتاح مصطفى الصيفي: املرجع 250أكرم نشأة إبراهيم: املرجع السابق ص، 431اإلسناد يف املواد اجلنائية ص
  . 178صشرح قانون العقوبات ، فتوح عبد اهللا الشاديل: 558السابق ص

 498ص1جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة:  -  4
 127فتوح عبد اهللا الشاذيل: املرجع السابق ص -  5
 مبادىء القسم العام من التشريع العقايب، رؤوف عبيد:  681ص ون العقوباتقانعلي عبد القادر القهوجي:  - 6

  546ص
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  : سنعرفه يف اللغة مث يف الفقه اإلسالمي مث يف القانون اجلزائريالبند األول: تعريف السكر
ر تعريــف الســكر فــي اللغــة: ألولــىالفقــرة ا ــكِ َ ُ بالضــم نقــيض الصــحو وهــو اســم مــن س ر ــْك : السُّ

را ــْك َ را وس ــُك ُ را وس ــْك ُ ُ س ر َســَك ارى  ي ــَك َ ارى وس ــَك ُ ران، واجلمــع س ــْك َ ر وس ــكِ َ رانا، فهــو س ــْك َ را وس ــَك َ وس
رى، والســكران خـالف الصــاحي ـْك َ ر، وقــوهلم ذهـب بــني الصــحوة 1وس ـْك ــكِّري دائــم السُّ ، ورجـل سِ

ـكْ  ة إمنـا هـو بـني أن يعقـل وال يعقـلوالسَّ َ ر 2ر ـكِّ ُ رة املـوت شـدته، وس ـْك َ ُ اخلمـر نفسـها، وس ر ـَك ، والسَّ
ــي عليــه فلــم يبصــر، قــال أبــو يلحــق شــارب  عمــرو بــن العــالء ...كــأن العــني حلقهــا مــا بصــره غُشِّ

ر كِ َ ر إذا س سكِ ُ   3امل
  الفقرة الثانية: تعريف السكر في الفقه اإلسالمي:

  ريف السكر إىل قولني:اختلف الفقهاء يف تع
يشـبه اخلمـر،  : أليب حنيفة يقول بأن السـكر هـو غيبـة العقـل مـن تنـاول مخـر أو مـا4القول األول
هـــو مـــن فقـــد عقلـــه فلـــم يعـــد يعقـــل قلـــيال وال كثـــريا وال مييـــز  –يف رأي أيب حنيفـــة  –والســـكران 

  األرض من السماء وال الرجل من املرأة .
يوسف مـن األحنـاف يقولـون بـأن السـكران هـو  هاء وحممد وأبوللجمهور من الفقالقول الثاني: 

ياأيهـا الـذين ءامنـوا التقربــوا ﴿الـذي يغلـب علـى كالمـه اهلـذيان وحجـتهم يف ذلــك قولـه تعـاىل: 
 ] فهـو يف حالـة سـكره اليعلـم 34[ النسـاء:  ﴾ تقولـون الصالة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما

  مايقول .
  الفقرة الثالثة: تعريف السكر في القانون الجزائري:  

كما مل ينص عليه بأنه من موانع املسؤولية اجلنائيـة، ألنـه حصـر  مل يعرف املشرع اجلزائري السكر
يف ثالث حاالت هي: اجلنـون وصـغر السـن واإلكـراه، واكتفـى باختـاذ  -كما سبق   –هذه املوانع 

تدبري أمين يف مواجهة املدمن على الكحول بوضـعه يف مؤسسـة عالجيـة لعالجـه وجتنـب خطورتـه 

                                                
 430ص 4ابن منظور: لسان العرب ج - 1
  431ص 4ابن منظور: املرجع نفسه ج  -  2
  433 - 432ص 4ج  املرجع السابقابن منظور:  - 3
  499ص1جالتشريع اجلنائي ، عبد القادر عودة:  450 – 449حممد علي سويلم: اإلسناد يف املواد اجلنائية ص - 4
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مــن قــانون العقوبــات: " الوضــع القضــائي يف مؤسســة  22تــنص املــادة  ، وذلــك مــا 1يف آن واحــد
عالجية هـو وضـع شـخص مصـاب بإدمـان عـادي نـاتج مـن تعـاطي مـواد كحوليـة أو خمـدرة حتـت 
املالحظــة يف مؤسســة مهيــأة هلــذا الغــرض وذلــك بنــاء علــى حكــم قضــائي صــادر مــن اجلهــة احملــال 

ذا اإلدمان "إليها الشخص إذا بدا أن الصفة اإلجرامية لصاحب الشأن مرتب   2طة 
  أما الفقه فقد عرف السكر بأنه:

احلالة اليت يفقد فيها الشخص شعوره أو وعيه بصفة مؤقتة وعارضة على أثر تعاطيه كمية مـن  -
  3سائل مسكر أو مادة خمدرة تكفي إلحداث هذا األثر

كما عرفه البعض بأنه: " حالة عارضـة ينحـرف فيهـا الـوعي أو تضـعف السـيطرة علـى -  
 4إلرادة نتيجة ملادة أدخلت يف اجلسم "ا

ـــة:  ـــاني: أثـــر الســـكر فـــي المســـؤولية الجنائي ســـنتناوله يف الفقـــه اإلســـالمي أوال مث يف البنـــد الث
  كاآليت: القانون اجلزائري مث نوازن بينهما وذلك يف ثالث فقرات

  في الفقه اإلسالمي أثر السكر في المسؤولية الجنائية الفقرة األولى:
  الفقهاء يف تصرفات السكران وما يقوم به من أفعال إىل ثالثة أقوال:اختلف 

: ينظر إىل السـكر يف حـد ذاتـه ويـرى بإبطـال تصـرفات السـكران سـواء كـان السـكر القول األول
باختيـــاره أم بغـــري اختيـــاره " ألن عقلـــه كـــان زائـــال وقـــت إتيـــان الفعـــل فلـــم يكـــن مـــدركا، واإلدراك 

إذا فقده انعدمت املسؤولية ومصـدر هـذا الـرأي عثمـان بـن عفـان رضـي أساس املسؤولية اجلنائية ف
تنفــذ، وبــه  يقــع وأن عقــوده ال ، وهــو قــول ابــن قــيم اجلوزيــة الــذي يــرى بــأن طالقــه ال 5اهللا عنــه "

قال الطحاوي والكرخي وأبو يوسف وزفر من احلنفية، واملزين وابـن شـريح مـن الشـافعية، وبـه قـال 
يقـاد مـن جمنـون وال صـيب فـال  يقـاد منـه كمـا ال ان الـذي فقـد عقلـه الابن حزم إذ يـرى أن السـكر 

  .1، إال أنه جيب حبسه ليكف أذاه حىت يتوب عن السكر6دية على أحد من هؤالء وال ضمان

                                                
  .380،  رضا فرج: شرح قانون العقوبات اجلزائري ص288عبد اهللا أوهايبية: شرح قانون العقوبات اجلزائري ص - 1
 171قانون مكافحة الفساد ص –قانون العقوبات  –فضيل العيش: قانون اإلجراءات اجلزائية  - 2
  449يف املواد اجلنائية ص حممد علي سويلم: اإلسناد - 3
  546ص شرح قانون العقوبات، حممود جنيب حسين:  449ص هسنفحممد علي سويلم: املرجع  - 4
  . 500ص1ويرى األستاذ عبد القادر عودة أن هذا الرأي املرجوح هو رأي مهجور . التشريع اجلنائي ج - 5
 344ص 10ابن حزم: احمللى، منشورات املكتب التجاري ، بريوت ، ج  - 6
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: وهو الرأي الراجح يف كل من املذاهب األربعة الذين الينظرون إىل السـكر يف حـد القول الثاني
  السكر إن كان باختيار الشخص أم بغري اختياره.  ذاته وإمنا ينظرون إىل سبب

ــا تســكر مث ارتكــب جرميــة أثنــاء ســكره فإنــه يســأل  فــاألول الــذي ســكر بإرادتــه واختيــاره عاملــا بأ
ـــا ويعاقـــب بعقوبتهـــا ألنـــه تســـبب يف إزالـــة وعيـــه  عـــن أفعالـــه كلهـــا ســـواء ارتكبهـــا عامـــدا أم خمطئ

قـــب عليهـــا ســـواء ســـكر مبـــادة مســـكرة أم مبـــادة باإلضـــافة إىل أن الســـكر يف حـــد ذاتـــه جرميـــة يعا
  .2خمدرة، قال ابن قدامة: " وجيب القصاص على السكران إذا قتل حال سكره "

ــا مســكرة أو تنــاول  والثــاني هــا أو مضــطرا أو اليعلــم بأ َ كر ُ إن ســكر بغــري اختيــاره كــأن يكــون م
نـون والصـيب فـال يعاقـب علـى جرا ـا أثنـاء دواء للتداوي فأسكره، فحكمه حكم ا ئمـه الـيت قـام 

  .3سكره
وهذا القول ينظر إىل السكران من حيث أهليته، "فيقرر بأن السكر مـن الشـراب القول الثالث: 

احملــرم اليبطــل أهليــة اخلطــاب أصــال لتحقــق العقــل والبلــوغ إال أنــه مينــع اســتعمال العقــل ..فتلزمــه 
  .    4مجيع التكاليف وتصح تصرفاته سواء شرب مكرها أو طائعا "

  الفقرة الثانية: أثر السكر في المسؤولية الجنائية في القانون الجزائري
  وسكر غري اختياري  -سكر اختياري  -يفرق الفقه اجلنائي  بني نوعني من أنواع السكر: 

                                                                                                                                           
نسي:  - 1 ، وهذا رأي األستاذ الدكتور حممد كمال إمام الذي  226ص املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالميأمحد فتحي 

يرى "  عدم مسؤولية السكران جنائيا عن أفعاله حال سكره ، ألن هذا يتضمن خروجا على مبدأ أن العقل واحلرية مها 
وعلى ذلك يسأل السكران جنائيا عن سكره إذا تناول املسكر عمدا  اإلسالميالتشريع شرطا املسؤولية ، وهو مبدأ عام يف 

وباختياره ، ويسأل مدنيا استيفاء حلقوق العباد عن األفعال الضارة اليت يأتيها حال سكره ، أما مسؤوليته اجلنائية عن هذه 
 152صشرح قانون العقوبات األفعال فتمتنع النتفاء التكليف " فتوح عبد اهللا الشاذيل: 

  358ص9ج ابن قدامة: املغين - 2
-هـ1397،  2شرح فتح القدير، دار الفكر، بريوت طابن اهلمام: ، 325ص10ج و 358ص9جاملغين ابن قدامة:  - 3

علي سويلم: اإلسناد يف املواد  ، حممد499ص 1جالتشريع اجلنائي ، وانظر أيضا : عبد القادر عودة: 308ص5،جم 1977
، الوجيز يف القانون اجلنائي العام، منصور رمحاين: 152صشرح قانون العقوبات عبد اهللا الشاذيل:  ، فتوح452اجلنائية ص

  211ص
نسي: ونرى أن الذي يتمشى مع املصلحة العامة أن نأخذ من كل مذهب من هذه  - 4 يقول الدكتور أمحد فتحي 

مدنيا عما يصيب الغري من  مسئوالتب على ذلك ضرر بالغري فنجعله املذاهب بقدر فنبطل تصرفات السكران دون أن يرت 
مسؤولية جنائية عما يرتكبه إن سكر باختياره على أن تنفذ عليه العقوبات بعد زوال السكر عنه  مسئوالضرر، كما يكون 

  227ص املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي. 
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السكر غري االختياري أو االضطراري هـو الـذي يكـون بغـري اختيـار السـكران كمـن أكـره علـى  -
الشـراب يسـكر، أو كضـرورة عـالج، أو و أي اليعلم بأن هذه املادة أالسكر أو سكر بغري علمه 

أخطــأ يف تنــاول املســكر، فهــذا النــوع تنعــدم فيــه املســؤولية اجلنائيــة للشــخص لفقــدان أحــد أركــان 
  . 1املسؤولية اجلنائية وهو االختيار أو الوعي

كر، وعنـد فقـده للـوعي والسـكر االختيـاري هـو أن يتنـاول املسـكر باختيـاره وإرادتـه عاملـا باملسـ -
  ارتكب جرمية، وهنا يفرق بني حالتني:

: أن يقـــدم الشـــخص علـــى الســـكر بقصـــد إزالـــة اخلـــوف واكتســـاب قـــدر مـــن الشـــجاعة األولـــى
  .2لإلقدام على اجلرمية، فالسكر هنا كان مسبوقا باإلصرار على ارتكاب اجلرمية

رد السـكر سـواء بـدافع الثانية الطـيش واحلمـق أم بـدافع اإلدمـان : أن يكون الشخص قد سكر 
  أم التقليد مث ارتكب جرمية.

فاألول يسأل مسؤولية كاملة عن اجلرمية العمدية إذا ثبت أنه سكر بقصد إزالة اخلوف الرتكـاب 
اجلرميـة بإمجــاع " لتـوافر مجيــع العناصـر املطلوبــة للمســؤولية وقـت اإلقــدام علـى الســكر االختيــاري: 

  .3صد جنائي "من إدراك وحرية اختيار وق
إذا ثبت أنه مل يسكر ألجل ارتكـاب  4والثاين يسأل عن اجلرائم اليت ارتكبها مسؤولية غري عمدية

 اجلرمية. 
                                                

، 547ص شرح قانون العقوبات، حممود جنيب حسين: 549ص العقايبمبادىء القسم العام من التشريع رؤوف عبيد:  -1
،كامل 209ص، الوجيز يف القانون اجلنائي العام، منصور رمحاين: 131ص شرح قانون العقوبات عبد اهللا الشاذيل:  فتوح

  608السعيد: شرح األحكام العامة يف قانون العقوبات ص
 136صشرح قانون العقوبات عبد اهللا الشاذيل:  فتوح - 2
  547ص القسم العام من التشريع العقايب  مبادىءرؤوف عبيد:  - 3
اليت تنص على أنه : "  إذا  2فقرة235وقد نصت على هذا احلكم صراحة بعض القوانني كالقانون اللبناين يف املادة  - 4

شرح عبد اهللا الشاذيل:  عن كل جرمية غري مقصودة ارتكبها " فتوح والئمسنتجت حالة التسمم عن خطأ الفاعل كان هذا 
  547، رؤوف عبيد: املرجع السابق ص135هامش صقانون العقوبات 
  يف مساءلة الشخص الذي سكر باختياره وعلمه إىل ثالثة طوائف: شريعات توقد انقسمت ال

تاركا مسألة تأثري السكر  1810الفرنسي لعام  : تشريعات مل تنص على مسؤولية السكران مثل قانون العقوباتاألول
االختياري يف املسؤولية اجلنائية الجتهاد الفقه والقضاء، ورغم اختالف الفقه وتردد القضاء فإن قانون العقوبات الفرنسي 

ملشرع اجلديد مل حيسم اخلالف ينص صريح ، وهو مايفهم منه عدم عده من موانع املسؤولية اجلنائية ، وقد حذا حذوه ا
  اجلزائري إذ مل يذكر السكر ضمن موانع املسؤولية اجلنائية بعدما حصرها يف ثالثة موانع : اجلنون والصغر واإلكراه  
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  واإليطايل والقانون اهلندي والسائد يف الفقه الفرنسي،كما عليه  1وهذا رأي يف الفقه املصري 
  .2أغلب التشريعات كالنمسا وبلجيكا وهولندا

، فالسـكر االضـطراري جيـب االعتـداد بـه يف 3اجلزائري علـى حكـم السـكر بنوعيـهومل ينص املشرع 
، 4نفي املسؤولية اجلنائية بـالرجوع إىل القواعـد العامـة يف املسـؤولية اجلنائيـة أسـوة بالقـانون الفرنسـي

                                                                                                                                           
، وقانون 92تشريعات نصت صراحة على مسؤولية السكران باختياره  منها قانون العقوبات اإليطايل مادة الثاني:  

وقانون العقوبات  ،235وقانون العقوبات اللبناين مادة  ،90وقانون العقوبات اللييب مادة  ،86العقوبات اهلندي مادة 
  61العراقي مادة

تشريعات تقرر ضمنا مسؤولية السكران باختياره من هذه التشريعات أغلب القوانني العربية، قانون العقوبات الثالث: 
القوانني تقرر صراحة امتناع مسؤولية السكران بغري اختيار  ، فهذه23، والكوييت م 93، واألردين م  62املصري مادة 

، أكرم نشأة 152صشرح قانون العقوبات عبد اهللا الشاذيل:  ويستفاد مبفهوم املخالفة مسؤولية السكران باختياره . فتوح
  . 212ص، نائي العامالوجيز يف القانون اجل،  منصور رمحاين: 246صالقواعد العامة يف قانون العقوبات املقارن إبراهيم: 

 أما الرأي السائد يف الفقه املصري فريى ضرورة مساءلة السكران اختيارا عن كل اجلرائم عمدية كانت أم غري عمدية. - 1
، 620، كامل السعيد: شرح األحكام العامة يف قانون العقوبات ص140صشرح قانون العقوبات عبد اهللا الشاذيل:  فتوح

  .151قورة: حماضرات يف قانون العقوبات ص ، عادل551 السابق صرؤوف عبيد: املرجع 
أما القضاء فإن " حمكمة النقض الفرنسية ذهبت يف عدة أحكام إىل القول مبساءلة اجلاين يف حالة السكر االختياري عن 

=كما =   551ابق صاملرجع الس جرميته العمدية مساءلة كاملة ..." وقد انتقد من مجهور الشراح الفرنسيني. رؤوف عبيد:
أن القضاء يف مصر "مستقر على أن السكران باختياره يسأل عن كل جرائمه ...وال يفرق يف ذلك بني املسؤولية العمدية 

  . 554ص شرح قانون العقوباتوغري العمدية " حممود جنيب حسين: 
، الوجيز يف القانون اجلنائي العاممنصور رمحاين: ،  547ص مبادىء القسم العام من التشريع العقايبرؤوف عبيد:  - 2

  210ص
، وقد تناولت الكثري من التشريعات السكر االضطراري على أنه 288 شرح قانون العقوبات اجلزائري عبد اهللا أوهايبية: - 3

من قانون العقوبات املصري على أنه: " العقاب على من يكون فاقد  62من موانع املسؤولية اجلنائية إذ تنص املادة 
الشعور أو االختيار يف عمله وقت ارتكاب الفعل ...لغيبوبة ناشئة من عقاقري خمدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو 

ا " فتوح عبداهللا الشاذيل:  قانون العقوبات اجلزائري  ، رضا فرج: شرح129ص شرح قانون العقوبات على غري علم منه 
 60. وتقابلها املادة 543ص شرح قانون العقوبات، حممود جنيب حسين: 548، رؤوف عبيد: املرجع السابق ص379ص

 234لبناين ، واملادة  235قطري واملادة 19لييب ، واملادة  87أردين ، واملادة  93من قانون العقوبات العراقي ، واملادة 
حممد علي سويلم : اإلسناد يف املواد اجلنائية إيطايل ،  92هندي ، واملادة  86ـ  85اين ، واملادة أمل 51سوري ، واملادة 

رضا فرج : املرجع السابق  ، 245صالقواعد العامة يف قانون العقوبات املقارن ، أكرم نشأة إبراهيم :  448هامش ص
  .  379ص

عبد اهللا  اختياري. فتوح ألن القانون الفرنسي مل ينص على مسؤولية السكران سواء كان السكر اختياريا أو غري - 4
  379، رضا فرج: املرجع السابق ص245، أكرم نشأة إبراهيم: املرجع السابق ص128صشرح قانون العقوبات الشاذيل: 
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حيث أن الفقه والقضاء صاغا فيها أحكاما خاصة مبسؤولية السكري، فيكون من موانع املسؤولية 
  ة بثالثة شروط:اجلنائي

  أن يكون السكر اضطراريا  - 1
  وأن يفقد الوعي عند سكره بصفة كاملة . -2
  .  1وأن يقوم باجلرم أو الفعل أثناء سكره أي معاصرة فقد اإلدراك الرتكاب الفعل -3
أمــا الســكر االختيــاري فقــد عــده املشــرع اجلزائــري ظرفــا مــن الظــروف املشــددة يف جــرائم القتــل    

ــــنص املــــادة اخلطــــأ واجلــــ ــــه : " تضــــاعف  290رح اخلطــــأ حيــــث ت ــــات علــــى أن مــــن قــــانون العقوب
( املتعلقـــة  289( املتعلقــة بالقتـــل اخلطــأ ) واملــادة  288العقوبــات املنصــوص عليهـــا يف املــادتني 

  . 2باجلرح اخلطأ ) إذا كان مرتكب اجلنحة يف حالة سكر....."
  حالــة ارتكــاب اجلــرائم العمديــة ، هــل يعتــربومل يــتكلم املشــرع اجلزائــري عــن الســكر االختيــاري يف

مسؤوال عن جرمية عمدية أم غري عمدية ، وقد رجح الدكتور رضا فرج اعتبار اجلرميـة عمديـة ألن 
الســكران يفــرتض فيــه تــوافر القصــد قبــل ســكره مث أقــدم علــى الســكر باختيــاره وارتكــب اجلرميــة ، 

عليــه  اســتقر عليــه القضــاء يف مصــر وهــو مــا وهــو مــا اســتقر عليــه القضــاء والفقــه يف فرنســا ، كمــا
  .  3أغلب التشريعات

 
                                                

 اجلنائية ةواملسؤوليواملسامهة  أبو الروس: القصد اجلنائي، أمحد 547ص شرح قانون العقوباتحممود جنيب حسين:  - 1
، 151قورة: حماضرات يف قانون العقوبات ص ، عادل211ص، الوجيز يف القانون اجلنائي العام،  منصور رمحاين: 84ص

  .683ص قانون العقوبات، علي عبد القادر القهوجي: 451حممد علي سويلم: اإلسناد يف املواد اجلنائية ص
منه،  92كما أن بعض التشريعات اعتربت السكر االختياري ظرفا مشددا للجرمية كقانون العقوبات اإليطايل يف املادة - 2

من قانون العقوبات العراقي 61/2من قانون العقوبات اللبناين، واملادة  235من قانون العقوبات اللييب، و املادة 88واملادة 
ظرفا مشددا إثبات أن اجلاين كان يقصد ارتكاب اجلرمية . حممد علي سويلم: اإلسناد واشرتط القانون الروسي جلعل السكر 

 قانون العقوباتعلي عبد القادر القهوجي: ، 246، أكرم نشأة إبراهيم: املرجع السابق ص449يف املواد اجلنائية ص
هامش  العام من التشريع العقايبمبادىء القسم رؤوف عبيد:  ،380، رضا فرج: شرح قانون العقوبات اجلزائري ص690ص

عبد اهللا أوهايبية: شرح قانون العقوبات اجلزائري ، 210ص، الوجيز يف القانون اجلنائي العام، منصور رمحاين: 547ص 
  . 288ص

،  من قانون العقوبات الذي يعترب اجلرمية اليت يرتكبها السكران باختياره جرمية عمدية 51كالقانون األملاين يف املادة - 3
رؤوف  ،380 – 379صاليت تعترب جرمية السكران عمدية د رضا فرج: املرجع السابق  12والقانون السويسري يف املادة 

  . 554ص شرح قانون العقوبات، حممود جنيب حسين: 550عبيد: املرجع السابق ص
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 الجزائري الفقرة الثالثة: موازنة بين الفقه اإلسالمي والقانون
مما سبق يتبني أن كال من فقهاء الشريعة اإلسـالمية وفقهـاء القـانون اختلفـوا يف اعتبـار 

املســـؤولية اجلنائيـــة أم هـــو مـــن الســـكر إن كـــان مـــن موانـــع املســـؤولية اجلنائيـــة أم لـــيس مـــن موانـــع 
  إىل ثالثة أقوال: اإلسالميةالظروف املشددة يف العقوبة، وقد اختلف فقهاء الشريعة 

لـــزوال يرفــع املســؤولية عـــن الســكران مطلقــا ســواء ســـكر باختيــاره أم بغــري اختيــاره  :األولالقــول 
 1عبـد القـادر عـودةكمـا يـرى األسـتاذ   –وهـو رأي مرجـوح بـل هـو عقله الذي هو مناط اخلطـاب 

رأي مهجــــور، ويتماشــــى هــــذا مــــع رأي بعــــض رجــــال القــــانون الــــذين يــــرون " عــــدم مســــؤولية  –
السكران جنائيا عن أفعاله حال سكره، ألن هذا يتضمن خروجا على مبدأ أن العقل واحلريـة مهـا 

  .2شرطا املسؤولية "
وهـــو الـــذي ســـكر ألول يفـــرق بـــني الســـكر االختيــاري والســـكر غـــري االختيـــاري فيســأل ا الثــاني:

 وهــو مـن ســكر بغــري اختيــاره وإرادتــه أيمســؤولية جنائيــة كاملـة وال يســأل الثــاين باختيـاره وإرادتــه 
يتفق مع رأي أغلب شراح القوانني إال هو رأي مجهور العلماء و  ذا، وهاجلنائيةاملسؤولية عنه ترفع 

إزالــة اخلــوف لإلقــدام علــى  أن فقهـاء القــانون يفرقــون يف الســكر االختيــاري بــني مــن ســكر ألجــل
رد السكر، فاألول يسأل مسؤولية كاملة عن اجلرائم العمديـة بـل تـذهب  اجلرمية وبني من سكر 
بعـض التشـريعات ومنهــا املشـرع اجلزائــري إىل اعتبـار السـكر مــن الظـروف املشــددة، والثـاين يســأل 

  . نيعات وعند بعض فقهاء القانو مسؤولية غري عمدية يف كثري من التشر 
فـــريى مســـاءلة الســـكران ســـواء ســـكر باختيـــاره أم بغـــري اختيـــاره باعتبـــار أن أمـــا القـــول الثالـــث: 

اليبطـــل أهليـــة وهـــو يف حـــد ذاتـــه جرميـــة توجـــب العقوبـــة ، والســـكر الســـكر مـــن الشـــراب احملـــرم 
 .3اخلطاب لتحقق العقل والبلوغ

  
  
  

                                                
  .500ص1جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة:  - 1
وهو رأي األستاذ الدكتور حممد كمال إمام وقد ساقه الدكتور فتوح عبد اهللا الشاذيل يف كتابه شرح قانون العقوبات  - 2

  . 153هامش ص
نسي:  - 3   .  226ص املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالميأمحد فتحي 
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  المبحث الخامس
  الجنائية في التشريعاتنظرة تاريخية حول تدرج مسؤولية صغير السن 

  
تعترب اجلرمية ظـاهرة إنسـانية واجتماعيـة وجـدت مـع وجـود اإلنسـان ، ويتصـور وقوعهـا 
منه بغض النظر عن جنسه وسنه، فكما تقع من الذكر قد تقع من األنثى، وكما تقع مـن الكبـري 

ـــل صـــغري الســـن  -القدميـــة منهـــا واحلديثـــة  –قــد تقـــع مـــن الصـــغري ، فهـــل كانـــت التشـــريعات  ّ م حتُ
ة كاملـة كمـا حتملهـا للكبـري، أم شـرعت لـه تشـريعا خاصـا بـه يتناسـب مـع سـنه ؟ املسؤولية اجلنائيـ

ومــا هــو أســاس قيامهــا يف التشــريعات القدميــة ؟ ومــاهي مراحــل مســؤولية صــغري الســن اجلنائيــة يف 
ويف التشـــريعات الوضــــعية ؟ هــــذا ماســـنتناوله يف هــــذا املبحـــث وذلــــك يف أربعــــة  الفقـــه اإلســــالمي

  مطالب:
  مسؤولية صغير السن في التشريعات الوضعية القديمة والشرائع السماويةالمطلب األول: 

 المطلب الثاني: مسؤولية صغير السن في القانون الجزائري
  المطلب الثالث: مسؤولية صغير السن في القوانين الوضعية 

 المطلب الرابع: موازنة بين التشريعات
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   التشريعات الوضعية القديمة والشرائع السماويةمسؤولية صغير السن في  المطلب األول:
ا رجسا من عمل الشيطان وأن  ارتبطت اجلرمية يف التشريعات القدمية مبفاهيم دينية، حيث اعترب
مقرتف اجلرمية إمنـا يتحـدى إرادة اهللا، ومل يكـن هنـاك مـربر ملعرفـة أسـباب اجلرميـة ألن العقـاب أمـر 

ـــا أسســـت املســـؤولية ا  1حمتـــوم جلنائيـــة علـــى الفعـــل املـــادي ولـــيس علـــى الفاعـــل، وربطتهـــا كمـــا أ
بالوقائع املادية دون اعتبار إلرادة الشخص أو متييـزه واختيـاره، فمـن وقـع منـه الفعـل الضـار حتمـل 

مجاعته، ووجب عقاب من تسبب يف الضـرر  املسؤولية ويف بعض األحيان تتحملها معه أسرته أو
وســواء كــان اإلنســان مميــزا أم غــري مميــز، خمتــارا أم مكرهــا،  2ســواء كــان إنســانا أم حيوانــا أم مجــادا

مدركا ملا يفعله أم غري مدرك، فمىت وقع منه الضرر وجب عقابه، كمـا تناولـت الشـرائع السـماوية 
  مسؤولية صغار السن، وعليه يقتضي مين أن أتناول هذا املطلب يف ستة فروع كاآليت:

  
  سن في تشريع البابليين واألشوريين  الفرع األول: مسؤولية صغير ال        
 الفرع الثاني: مسؤولية صغير السن في تشريع الصينيين        
 الفرع الثالث: مسؤولية صغير السن في تشريع اليونانيين         
 فرع الرابع: مسؤولية صغير السن في تشريع الرومانيين ال        
 الفرع الخامس: مسؤولية صغير السن عند المصريين القدامى         
  الفرع السادس: مسؤولية صغير السن في الشرائع السماوية         

  
  
  
  
  

                                                
  105ص األحداث املنحرفونعلي حممد جعفر:  - 1
، وقد ساق 39 – 38ص، م1996، 1، طحامد راشد: احنراف األحداث من منظور السياسة اجلنائية املعاصرة، - 2

الدكتور علي حممد جعفر  بعض أنواع العقاب للجماد واحليوان عند القدامى حيث " قرر أفالطون يف كتابه ( القوانني ) 
ذاته فإنه يقذف به خارج احلدود " وجاء يف التوراة يقتل الثور أنه إذا قتل شيء الحياة فيه شخصا بسقوطه عليه من تلقاء 

  . 105هامش ص األحداث املنحرفون"  21إذا قتل شخصا ، باب اهلجرة الفصل 
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  الفرع األول: مسؤولية صغير السن في تشريع البابليين واألشوريين   
واألشــوريني بـــني مل مييــز قــانون حــامورايب، الــذي يعتــرب هـــو املرجــع يف تشــريع البــابليني 

الصــغار والكبــار يف املســؤولية واجلــزاء، وقــد اتســم بالقســوة كفــقء العيــون وقــص اللســان وبــرت اليــد 
ــل صــغار الســن املســؤولية 1وكثــرة عقــوبيت القصــاص والثــأر مِّ ، وقــد تضــمن العديــد مــن املــواد الــيت حتُ

م وأفعاهلم، ويف بعض احلاالت يتحمل الطفل مسؤولية   .2والده اجلنائية عن تصرفا
  3مسؤولية صغير السن في تشريع الصينيين الفرع الثاني:

ظهر يف التشريع الصيين مبدأ املسؤولية اجلمعية الذي يعاقب مجيع أفراد األسرة الفـرق 
بني كبري وصغري حىت الرضع منهم وذلك يف بعض اجلرائم كجرائم اخليانـة العظمـى وبعـض جـرائم 

ة صــغري الســن، حيــث قســم التشــريع الصــيين فئــة صــغار القتــل، وهنــاك حــاالت ختفــف فيهــا عقوبــ
  السن إىل ثالث طوائف:

صغار السن البالغني من العمـر مخـس عشـرة سـنة: وتوقـع علـيهم عقوبـة اإلعـدام الطائفة األولى :
يف مجيـــع اجلـــرائم املقـــررة هلـــا هـــذه العقوبـــة، أمـــا اجلـــرائم األخـــرى فيعفـــون مـــن العقوبـــات اجلســـمية 

  ية.وتستبدل بعقوبات مال
صغار السن البالغني من العمـر عشـر سـنني: وحكمهـم هـو نفـس حكـم الطائفـة الطائفة الثانية: 

  األوىل إال يف عقوبة اإلعدام فإنه يرفع أمرهم إىل االمرباطور ليخفف عنهم.

                                                
  40 - 39حامد راشد: احنراف األحداث مرجع سابق ص - 1
ا األطفال من قانون حامورايب منها :   - 2   وقد ساق الدكتور حامد راشد بعض العقوبات اليت يعاقب 
  )192عقوبة فقأ العني للطفل إذا عاد إىل بيت والده وترك بيت من تبناه ( املادة    -
  ) 195ديت" ( املادة عقوبة قص اللسان إذا قال الطفل ملتبنيه أو ملتبنيته " أنت لست والدي " أو أنت لست وال -
 10ومن احلاالت اليت يتحمل فيها الطفل مسؤولية والده " إذا ضرب رجل ابنة رجل آخر وأجهضت فسوف يدفع  -

) ومنها إذا شيد  210) وإذا ماتت تلك املرأة فسوف تقتل ابنته ( املادة 209جهاضها ( املادة إشواقل من الفضة بسبب 
اء بيتا ومل يتقنه وسبب موت ا ) حامد راشد: املرجع السابق هامش  230بن صاحب البيت فيجب أن يقتل ابنه ( املادة بنّ

  39ص
، حممد عبد 109 – 108ص األحداث املنحرفون، علي حممد جعفر: 41 – 40حامد راشد: املرجع السابق ص - 3

  19 – 18القادر قوامسية: جنوح األحداث يف التشريع اجلزائري ص
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صغار السن البالغني من العمر سبع سنني: هذه الطائفة تعفـى مـن مجيـع مظـاهر الطائفة الثالثة: 
الفرديــة باســتثناء حالــة اخليانــة العظمــى الــيت يطبــق عليهــا مبــدأ املســؤولية اجلمعيــة حيــث املســؤولية 

ـرمني  يعاقب مجيع أفراد العائلة مبا فيهم الصغار ولـو كـانوا حـديثي الـوالدة، فيسـرتق مجيـع أبنـاء ا
 ذكورا وإناثا، ويلحق بالذكور عقوبة اخلصي.

مل يكـن لصـغري السـن يف التشـريع  ليونـانيين:الفرع الثالث: مسؤولية صـغير السـن فـي تشـريع ا
اليوناين تشريعا خاصا، حبسب سـنه ال يف إطـار املسـؤولية اجلمعيـة الـذي كـان سـائدا يف تشـريعهم 
يف جـرمييت اخليانــة العظمــى واالعتــداء علــى حرمــة الــدين، حيــث يعاقــب مجيــع أفــراد العائلــة الفــرق 

ية إذ كان يعاقب الصـغري الـذي ارتكـب جرميـة قتـل بني كبري وصغري، وال يف إطار املسؤولية  الفرد
ـين  غري عمدية بالنفي، وهي عقوبة موجهة إىل الفعـل يف حـد ذاتـه ولـيس أسـلوبا إلرضـاء أسـرة ا

يف كتابه " القوانني " أن الطفل إذا ارتكب جرمية قتل حكم عليـه بـالنفي  1عليه " ويقرر أفالطون
 .2بالسجن سنتني "سنة كاملة، فإن هرب من منفاه حكم عليه 

 –ميـز قـانون األلـواح االثـىن عشـر الفرع الرابع: مسؤولية صغير السـن فـي تشـريع الرومـانيين: 
بــــني صــــغار الســــن والبــــالغني يف  –وهــــو مــــن التشــــريعات األساســــية يف القــــانون الرومــــاين القــــدمي 

رقة الــيت املســؤولية اجلنائيــة، حيــث خفــف العقوبــة علــى صــغار الســن، فــبعض اجلــرائم كحالــة الســ
يقـــبض علــــى صـــاحبها وبيــــده الشـــيء املســــروق وكـــذا جرميــــة الســـطو علــــى احملاصـــيل الزراعيــــة إذا 
ارتكبها الراشد حيكم عليه باإلعدام، أما إذا ارتكبهـا صـغري السـن فتخفـف عنـه العقوبـة بـأن يغـرم 

أديبيـة تتمثــل قيمـة املثــل يف اجلرميـة األوىل، وقيمــة الضـعف يف اجلرميــة الثانيـة، كمــا يعاقـب بعقوبــة ت
أو القاضـــي، ورغـــم هـــذا االجتـــاه الـــذي خيفـــف مـــن  -الربيتـــور -غالبـــا يف اجللـــد يقـــدرها املفـــوض 

                                                
ا حوايل  428يعد أفالطون أشهر فالسفة الفلسفة املثالية يف الفلسفة القدمية، ولد يف أثينا سنة  - 1 ق  347ق م وتويف 

م ، معظم مؤلفاته حماورات عاجل فيها موضوعات خمتلفة كالرياضيات والسياسة والرتبية والفضيلة، وأشهر حماوراته كتاب 
كامل فؤاد وجالل ،60الفاضلة كما ختيلها. منري البعلبكي: معجم أعالم املورد صاجلمهورية، وقد رسم فيه صورة للمدينة 

، إبراهيم مدنور: معجم أعالم الفكر  53ص : املوسوعة الفلسفية املختصرة ،دار القلم بريوت،العشري وعبد الرشيد صادق
 43ص م،1984-هـ1404،القاهرة اهليئة املصرية العامة، ،اإلنساين

حممد عبد القادر قوامسية: جنوح األحداث يف التشريع اجلزائري  ،110ص األحداث املنحرفونر: علي حممد جعف - 2
  41احنراف األحداث ص راشد: حامد ،19ص
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بـالغري لـدى الصــغري  األضـرارمسـؤولية صـغري السـن اجلنائيـة إال أن ذلـك مشـروط بعـدم وجـود نيـة 
 .1عند اقرتافه الفعل باعتبار أن وجود النية لديه دليل على إدراكه لطبيعة الفعل

يف التشـــريع الرومـــاين فقـــد نـــص " قـــانون جوســـتينيان علـــى أن  مـــا ســـاد مبـــدأ املســـؤولية اجلمعيـــةك
العدالــة املطلقـــة تقضـــي بـــأن يصـــيب أبنـــاء املقـــرتف جلرميـــة اخليانـــة الوطنيـــة العقـــاب الـــذي يصـــيب 

ميـنحهم احليـاة علـى أن حيـرمهم مـن حـق  –مبا له مـن سـلطان مطلـق  – اإلمرباطوروالدهم ولكن 
املرياث كما حيرمهم من االشـرتاك بـالطقوس الدينيـة ومـن كـل مالـه شـأن وشـرف ليعيشـوا التملك و 

  .وهذا أشد من املوت 2يف بؤس وفقر دائمني "
مل تكـن قـوانني مصـر القدميـة  الفرع الخامس: مسؤولية صغير السن عند المصـريين القـدامى:

قوانني العصور القدمية أو القـرون تقرر  مسؤولية احليوان واجلماد وامليت والطفل كما كانت بعض 
 . 3الوسطى، بل كانت الحتمل املسؤولية اجلنائية إال للبالغ العاقل

  : مسؤولية صغير السن في الشرائع السماوية:المطلب الثاني
  فـروعالديانات السماوية الثالثـة اليهوديـة واملسـيحية واإلسـالم، يف ثالثـة  املطلبسنتناول يف هذا 

  كاآليت:
  ول: مسؤولية صغير السن في الشريعة اليهودية  األ الفرع

حـددت مســؤولية صــغري الســن يف الشــريعة اليهوديــة ببلـوغ الصــغري ســن التكليــف الــذي حددتــه   
تمــع ببلــوغ الثالثــة عشــر مــن العمــر، فالولــد اليعاقــب مبــا اقرتفــه أبــوه، جــاء يف  أمــام اإللــه وأمــام ا

م كانوا يأخذون مببدأ تفريد العقوبةسفر التثنية أنه " لن ميوت األوالد بسبب    .4اآلباء " أي أ
  الثاني: مسؤولية صغير السن في المسيحية الفرع

مل تكـن أوربـا وهــي الـيت كانــت تـدين يف أغلبهـا باملســيحية ختـص صــغار السـن بتشــريع 
يـزي خاص، أومتيز يف قوانينها بني الصـغار والكبـار وال حـىت بـني اإلنسـان واحليـوان فالقـانون اإلجنل

ـا علـى ذويهـم  كان " يأخذ باملساءلة اجلمعية فكان يبيح بيع األوالد وفاء لغرامات مالية حيكـم 
                                                

  514ص1ج التشريع اجلنائي ، عبد القادر عودة: 20حممد عبد القادر قوامسية: املرجع السابق ص - 1
 األحداث املنحرفون، علي حممد جعفر: 21–20حممد عبد القادر قوامسية: جنوح األحداث يف التشريع اجلزائري ص - 2

  42، حامد راشد: احنراف األحداث ص 110ص
  43صالسابق حامد راشد: املرجع  - 3
 42حامد راشد: املرجع السابق ص - 4
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كما كانـت قـوانني الـدامنارك تبـيح دم الطفـل يف حالـة القتـل العمـد،   1أو آبائهم يف بعض اجلرائم "
  . 2وحتكم عليه قوانني النرويج يف هذه احلالة بالنفي سنة كاملة خارج البالد

للمســؤولية الشخصــية مقــررا أنــه ال مســؤولية علــى الشــخص  دغــري أن الفقــه الكنســي وضــع قواعــ
مـــامل يكـــن حـــر اإلرادة، كمـــا رأى عـــدم مســـؤولية الصـــغار، وحـــدد ســـن انعـــدام املســـؤولية اجلنائيـــة 

  3بسبع سنوات
  الثالث: مسؤولية صغير السن في الشريعة اإلسالمية الفرع

ا بالغــا بصــغار الســن وتــربيتهم ، وأقــرت مبــدأ تــدرج أولــت الشــريعة اإلســالمية اهتمامــ
كمـا يقـول الشـهيد عبـد القـادر   –خالل مراحل حياتـه وهـي  اإلنساناملسؤولية اجلنائية تبعا لسن 

" أول شــريعة يف العــامل ميــزت بــني الصــغار والكبــار مــن حيــث املســؤولية اجلنائيــة متييــزا    – 4عــودة
ار قواعـــد مل تتطـــور ومل تتغـــري مـــن يـــوم أن وضـــعت كـــامال، وأول شـــريعة وضـــعت ملســـؤولية الصـــغ

ولكنها بـالرغم مـن مضـي ثالثـة عشـر قرنـا عليهـا تعتـرب أحـدث القواعـد الـيت تقـوم عليهـا مسـؤولية 
  الصغار يف عصرنا احلاضر ".

، 5تقــوم علــى عنصــرين أساســيني مهــا: التمييــز واالختيــار اإلســالميةفاملســؤولية اجلنائيــة يف الشــريعة 
والتمييــز مث تنمـو ملكاتـه مــع  اإلدراكســاعة مولـده ، بـل يولــد عـاجزا عـن  اإلنسـان وال يكتسـبهما

، وهــذا النضــج 6منــوه العضــوي والنفســي يف فــرتات مــن الــزمن وتنضــج باملخالطــة والــتعلم والتجربــة
والنمو الحيصل طفرة واحدة، بـل يبـدأ يف إدراك بعـض األمـور ولكـن إدراكـه يبقـى ضـعيفا، وتظـل 

  يكتمل إدراكه ومنوه العقلي. ملكاته تنمو حىت
  وهلذا فإن مسؤولية صغري السن اجلنائية تتدرج بنمو التمييز، حيث مير الصغري بثالث مراحل: 

: وتبــدأ بــوالدة الصــغري وتنتهــي بســن الســابعة، واإلدراكمرحلــة انعــدام التمييــز المرحلــة األولــى: 
  لية اجلنائية لديه.وفيها يسمى الصغري بالصيب غري املميز، وتنعدم فيها املسؤو 

                                                
  23حممد عبد القادر قوامسية: جنوح األحداث يف التشريع اجلزائري ص - 1
  23حممد عبد القادر قوامسية: املرجع السابق ص - 2
 111علي حممد جعفر: األحداث املنحرفون ص - 3
 513ص1جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة:  - 4
  . 514ص1القادر عودة: املرجع السابق ج، عبد 75صشرح قانون العقوبات فتوح عبد اهللا الشاذيل:  - 5
 637ص قانون العقوبات، علي عبد القادر القهوجي: 463ص قانون العقوباتعوض حممد:  - 6
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ويسمى فيها الصغري بالصـيب املميـز، وتبـدأ بسـن السـابعة  مرحلة ضعف التمييز: المرحلة الثانية:
مــن عمــر الصــغري وتنتهــي ببلــوغ الصــغري ســن الرشــد، وتكــون املســؤولية اجلنائيــة فيهــا ناقصــة، أي 

، أما املسـؤولية 1الجنائيةالحيد إذا سرق وال يقتص منه إذا قتل ولكن يؤدب ويعزر بعقوبة تأديبية 
  املدنية فإنه اليعفى منها حىت ولوكان غري مميز.

فيهـــا  اإلنســـانالتـــام: وتبـــدأ ببلـــوغ الصـــغري ســـن الرشـــد ويكـــون  اإلدراكمرحلـــة المرحلـــة الثالثـــة: 
  مسؤولية جنائية كاملة. مسئوال

 -األول  مل نفصل يف مراحل صغر السن يف اإلسـالم ألنـه صـلب موضـوعنا سنفصـله يف الفصـل 
  .-بإذن اهللا تعاىل 

  : مسؤولية صغير السن في القانون الجزائريلثالمطلب الثا
كانــــت اجلزائــــر قبــــل االحـــــتالل الفرنســــي تطبــــق أحكـــــام الشــــريعة االســــالمية، ومنـــــذ 
االحـــتالل طبقـــت القـــانون الفرنســـي مبـــا فيـــه مـــن أحكـــام خاصـــة باألحـــداث، وبعـــد االســـتقالل 

وتضــمن الكتــاب الثالــث  1966ســنة  155/  66ة رقــم أصــدرت أول قــانون إجــراءات جزائيــ
رمني األحـداث 2منه األحكام اخلاصة باألحداث ، كمـا أصـدرت مـن 3ومساه: القواعـد اخلاصـة بـا

، وقــــد تضــــمن أحكامــــا خاصــــة باألحــــداث 66/156نفــــس الســــنة أول قــــانون عقوبــــات رقــــم 
املـواد مسـؤولية األحـداث ، وقـد تناولـت هـذه 51 - 50 – 49اجلـاحنني وذلـك يف ثـالث مـواد 

  .4اجلنائية

                                                
علي  ،76 –75فتوح عبد اهللا الشاذيل: املرجع السابق ص ،516 – 515ص1جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة:  - 1

، 38 – 37عبد احلميد الشواريب: جرائم األحداث وتشريعات الطفولة ص ،638ص قانون العقوباتعبد القادر القهوجي: 
، منذر عرفات زيتون: األحداث مسؤوليتهم 21حممد عبد القادر قوامسية: جنوح األحداث يف التشريع اجلزائري ص

  .48 - 46ص اإلسالميةورعايتهم يف الشريعة 
يف املؤمتر اخلامس للجمعية املصرية للقانون اجلنائي أحسن بوسقيعة: املسؤولية اجلنائية لألحداث تقرير قدم  -2

، زينب أمحد عوين: قضاء األحداث 386م، اآلفاق اجلديدة للعدالة اجلنائية، دار النهضة العربية القاهرة، ص1992لسنة
  .51ص

يف اجلزائية  اإلجراءات، أحسن بوسقيعة: قانون 29حممد عبد القادر قوامسية: جنوح األحداث يف التشريع اجلزائري ص - 3
 173صضوء املمارسة القضائية، 

  30حممد عبد القادر قوامسية: املرجع السابق ص - 4
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 إذ ميـز بـني ثـالث مراحـل 1وقد ربط املشرع اجلزائري بـني السـن وبـني التـدرج يف املسـؤولية اجلنائيـة
  للمسؤولية اجلنائية: 
  انعدام املسؤولية اجلنائية وتكون لصغري السن الذي مل يبلغ ثالثة عشرة سنة المرحلة األولى: 
وتبــدأ مــن ســن الثالثــة عشــرة وتنتهــي ببلــوغ الصــغري  لية اجلنائيــة الناقصــةاملســؤو المرحلــة الثانيــة: 
  مثانية عشر سنة. 
اكتمال املسؤولية اجلنائية وتكون ببلوغ الصغري مثانية عشر سنة وهي سن الرشد المرحلة الثالثة: 

 .2اجلنائي
نحـرف علـى أنـه مل ينظـر إىل صـغري السـن امل –كغريه من التشريعات احلديثة   –واملشرع اجلزائري  

جمرم جيب معاقبته، بل نظر إليه على أنه ضحية حيتاج إىل رعايـة وعـالج، سـواء صـدر منـه الفعـل 
املتعلــق  3/  72األمــر رقــم  1972لــذلك أصــدر ســنة  أم أنــه كــان معرضــا لالحنــراف اإلجرامــي

  .4أو خلطر معنوي لالحنراف، ويهدف إىل محاية األحداث املعرضني 3حبماية الطفولة واملراهقة
ذكـــر أصـــدر املشـــرع اجلزائـــري جمموعـــة مـــن األوامـــر واملراســـيم تتعلـــق باألحـــداث أو  إضـــافة إىل مـــا

نوضحها يف اجلـدول  1987إىل غاية  1963ابتداء من عام 5تتضمن أحكام خاصة باألحداث
  التايل:

  
  
  

                                                
 389ص عة: املسؤولية اجلنائية لألحداث حبث سابق،يأحسن بوسق - 1
ئية عة : املسؤولية اجلنايبوسق يف املبحث األول من الفصل األول . أحسن  -بإذن اهللا  -سنفصل هذه املراحل - 2

ومابعدها، د عبد اهللا سليمان:  283، عبد اهللا أوهايبية: شرح قانون العقوبات اجلزائري ص390سابق صحبث لألحداث 
، رضا فرج: شرح قانون 145، د عادل قورة: حماضرات يف قانون العقوبات ص316ص 1شرح قانون العقوبات اجلزائري ج

  وما بعدها .  42قوامسية: جنوح األحداث يف التشريع اجلزائري ص، حممد عبد القادر 385ص1العقوبات اجلزائري ج
  387ص عة: املسؤولية اجلنائية لألحداث حبث سابق،يأحسن بوسق - 3
 30حممد عبد القادر قوامسية: جنوح األحداث يف التشريع اجلزائري ص -4
، أحسن 4 – 3اليونيسف ص –حداث املدرسة العليا للقضاء: مدونة النصوص التشريعية والتنظيمية اخلاصة باأل - 5

وما بعدها، حممد عبد القادر قوامسية: جنوح األحداث يف 386عة: املسؤولية اجلنائية لألحداث حبث سابق ،صيبوسق
  وما بعدها . 29التشريع اجلزائري ص
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نـــــــــــــــــــــــــــــــوع     

  التشريع 
 املضمــــــــــون        رقم وتاريخ التشريع   

  4/3/1963مؤرخ يف  63/78 املراسيم                 
  19/8/1965مؤرخ يف 65/215
      
  1975/ 26/9مؤرخ يف 75/115

  
 9/6/1984مؤرخ يف 84/124      

  6/5/1986مؤرخ يف  124/ 86   
  1/12/1987مؤرخ يف  87/261   

  إحلاق مصلحة الرتبية واملراقبة بوزارة الشبيبة والرياضة    
    بــــاملراكز االختصاصــــية ودور اإليـــواء املكلفــــة برعايــــةاملتعلـــق 

  الطفولة واألحداث
  القانون األساسي النموذجي حلماية الطفولة واملراهقة    

  املتضمن قانون األسرة 
  يتضمن إحداث مراكز متخصصة يف إعادة الرتبية      
  إنشاء مراكز متخصصة يف إعادة الرتبية وتعديل     
  املتخصصة يف محاية الطفولة واملراهقة كزملرا ا    

  
  

  1964 /14/3مؤرخ يف 64/92  األوامر
  8/1966مؤرخ يف 66/155    

  8/1966مؤرخ يف 66/156     
  10/1972مؤرخ يف 72/2      
  10/1972مؤرخ يف 72/3      
  27/1972مؤرخ يف 72/38     
  29/1975مؤرخ يف 26/ 75     
  26/1975مؤرخ يف 75/64      

  
  26/1975مؤرخ يف 75/65     

  
  

  املتعلق باألحداث والطفولة 
  قانون اإلجراءات اجلزائية       
  قانون العقوبات       
  قانون تنظيم السجون وإعادة تربية املساجني       
  املتضمن محاية الطفولة واملراهقة       
  املتضمن تعديل وتتميم قانون اإلجراءات اجلزائية       
  املتعلق بالسكر العمومي ومحاية القصر من الكحول      
إحــــداث املؤسســــات واملصــــاحل املكلفــــة حبمايــــة الطفولــــة     

  واملراهقة 
  املتعلق حبماية أخالق الشباب 
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أما فيما خيـص االتفاقيـة الدوليـة حلقـوق الطفـل املعتمـدة مـن طـرف اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة 

 19901يناير  26فقد وقعت عليها اجلزائر يف  1989نوفمرب 2بتاريخ 
املشرع مراسيم تتضمن املصـادقة علـى اتفاقيـات ومعاهـدات دوليـة خاصـة باألحـداث  كما أصدر

  جنملها فيما يلي: 
يتضــمن  1988يوليــو  26املوافــق  1408ذي احلجــة 12مــؤرخ يف  88/144مرســوم رقــم  -

املصـــــادقة علــــــى االتفاقيـــــة بــــــني اجلزائـــــر وفرنســــــا املتعلقـــــة بأطفــــــال األزواج املختلطـــــني اجلزائــــــريني 
  . 1988يونيو  21والفرنسيني يف حالة االنفصال املوقعة يف مدينة اجلزائر يوم 

ديســـمرب  19املوافـــق  1413مجـــادي الثانيـــة  24مـــؤرخ يف  92/461مرســـوم رئاســـي رقـــم -
قة مع التصرحيات التفسريية على اتفاقية حقوق الطفل اليت وافقـت عليهـا يتضمن املصاد 1992

  .  1989نوفمرب 20اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ 
 1997أفريــل 5املوافــق  1417ذي القعــدة  28مــؤرخ يف  97/102مرســوم رئاســي رقــم  -  

تعلقـــة حبقـــوق الطفـــل مـــن االتفاقيـــة امل 43مـــن املـــادة  2يتضـــمن املصـــادقة علـــى   تعـــديل الفقـــرة 
  . 1995ديسمرب 12املعتمد يف مؤمتر الدول األطراف بتاريخ 

 2000نــوفمرب 28املوافــق  1421رمضــان  2مــؤرخ يف  2000/387مرســوم رئاســي رقــم  - 
بشـــــأن حظـــــر أســـــوأ أعمـــــال أشـــــكال عمـــــل األطفـــــال  182يتضـــــمن التصـــــديق علـــــى االتفاقيـــــة 

املعتمدتني خالل املـؤمتر الـدويل للعمـل  190لتوصية واإلجراءات الفورية للقضاء عليها املكملة با
  .1999يونيو17يف دورته السابعة والثمانني املنعقدة جبنيف يوم 

 19املوافـــــق 1421 مجـــــادي الثانيـــــة 20مـــــؤرخ يف  2000/270مرســـــوم رئاســـــي رقـــــم  -
  .  2حيدث منحة مدرسية خاصة لصاحل األطفال املتمدرسني احملرومني 2000سبتمرب

  : مسؤولية صغير السن في القوانين الوضعيةالرابعالمطلب 
، وعليــه يقتضــي ســنتناول يف هــذا املطلــب مســؤولية صــغري الســن يف القــوانني الوضــعية

  مين أن أتناوله يف فرعني كاآليت:

                                                
  387عة: املسؤولية اجلنائية لألحداث حبث سابق صقيأحسن بوس - 1
 4 -  3اليونيسف ص –النصوص التشريعية والتنظيمية اخلاصة باألحداث املدرسة العليا للقضاء: مدونة  - 2
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 الفرع األول: مسؤولية صغري السن يف القرون الوسطى 
  صر احلديثالفرع الثاين: مسؤولية صغري السن يف القانون الوضعي يف الع
  الفرع األول: مسؤولية صغير السن في القرون الوسطى 

ــــز يف  مل تكــــن أوربــــا يف القــــرون الوســــطى ختــــص صــــغار الســــن بتشــــريع خــــاص، أو متي
قوانينهـا بــني الصـغار والكبــار وال حــىت بـني اإلنســان واحليـوان، بــل بلغــت القسـوة إىل حــد تســليط 

هــذه القســوة والشــدة مــن التشــريعات القدميـــة  ، وقــد ورثــت 1العقوبــات علــى األمــوات واحليوانــات
، وبقيــت هــذه الشــدة والقســوة يف قــوانني بعــض الــدول األوربيــة إىل 2كالتشـريـــع اليـونـــاين والرومــاين

القــرن التاســع عشــر، فالقــانون اإلجنليــزي كــان " يأخــذ باملســاءلة اجلمعيــة فكــان يبــيح بيــع األوالد 
ا على ذويهم حكـم  1814ويف سـنة  3أو آبـائهم يف بعـض اجلـرائم " وفاء لغرامات مالية حيكم 

، ويف 4علـى ثالثـة أوالد يف سـن الثامنـة والتاسـعة واحلاديــة عشـر باإلعـدام بسـبب سـرقة زوج حــذاء
حكــم علــى صــغري يف اخلامســة عشــرة مــن عمــره بــالنفي ملــدة أربعــة عشــرة ســنة ألنــه  1840ســنة 

ني الـدامنارك تبـيح دم الطفـل يف حالـة القتـل ، كمـا كانـت قـوان5سرق أربعـني برتقالـة ومخسـني بيضـة
  . 6العمد، وحتكم عليه قوانني النرويج يف هذه احلالة بالنفي سنة كاملة خارج البالد

 اإلنســانالــيت حتمــي حقــوق  اإلنســانيةومبجــئ الثــورة الفرنســية وانتشــار بعــض األفكــار 
سـكيو وأوجسـت كونـت بفضل جهود كثري من املصلحني وعلمـاء االجتمـاع والفالسـفة مثـل مونت

 اإلصـــــالحوتــــارد وغــــريهم بــــدأت القــــوانني والتشــــريعات تتخلـــــى عــــن فكــــرة الــــردع واالنتقــــام إىل 
                                                

، وقد ساق وقائع سجلها تاريخ القضاء يف أوربا كان املتهمون فيها 62 – 56راشد: املرجع السابق ص حامد - 1
 falaise، وحماكمة اخلنازير اليت جرت يف مدينة 1442حيوانات عجماوات منها حماكمة الذئاب اليت جرت يف زيورخ عام 

وحماكمة  1639، وحماكمة اخليل اليت جرت يف مدينة دجيون عام 1547عام  savignyويف مدينة  1356الفرنسية عام 
  .... وغريها . 1499اجلرذان واحلشرات والدببة اليت جرت يف الغابة السوداء يف أملانيا عام 

قة الفقيه األملاين " يربنح " بقوله أن األنظمة القانونية الرومانية كانت دليال على سيطرة روح وقد عرب عن هذه احلقي - 2
االنتقام األعمى حىت على قواعد القانون، إذ كان هدف هذه القواعد هو مواجهة الفعل برد فعل من نفس مادته، فقد كان 

وانا غري عاقل، وكانت عناية القانون منصبة على مادة يقابل الضرر أيا كان مصدره بضرر أشد، ولو كان مصدر الضرر حي
  62حامد راشد: احنراف األحداث صلواقعي دون التفات إىل الفاعل " الفعل وأثره املادي وضرره ا

  23حممد عبد القادر قوامسية: جنوح األحداث يف التشريع اجلزائري ص - 3
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، وميــزت بــني جنــوح األحــداث وإجــرام الكبــار وجعلــت للصــغار تشــريعا خاصــا  " وبــدأ 1والعــالج
ألمريكيــة تطــور التشــريع اجلنــائي بشــأن األحــداث انطالقــا مــن فرنســا وإجنلــرتا والواليــات املتحــدة ا

  .  2ووصوال إىل بقية دول العامل "
  3الفرع الثاني: مسؤولية صغير السن في القانون الوضعي في العصر الحديث

م 1810بعــد قيــام الثــورة الفرنســية صــدر أهــم قــانون يف تــاريخ التشــريع الفرنســي ســنة 
، واملدرسة التقليدية  4وفويرباخ منها مذهب بينتام اإلنسانيةوقد تأثر مبذاهب اإلصالح واألفكار 

) واملدرســة الوضــعية ، ويظهــر ذلــك  1804 – 1724اجلديــدة الــيت يتزعمهــا إمانويــل كانــت ( 
جليـــا يف إدخـــال بعـــض أفكـــار هـــذه املـــدارس واملـــذاهب يف هـــذا التشـــريع والتشـــريعات الـــيت تلتـــه 

ألحــداث خاصــة بالنســبة ملعاملــة األحــداث املنحــرفني، وأنشــئت يف فرنســا أول مؤسســة عقابيــة ل
بعدما كانوا يوضـعون يف السـجون مـع البـالغني ، وقـد اعتـرب هـذا التشـريع أن أسـاس  1850سنة 

إرادة واختيـار ، وأن يكــون لــه قصــد حلصــول النتيجــة ،  اإلنســانالتجـرمي لألفعــال أن يكــون لــدى 
وحدد سن الرشد اجلنائي ببلوغ ستة عشر سنة ، أما احلدث الذي مل يبلغ هـذه السـن فيكـون لـه 
مسؤولية جنائية ناقصة ، فإذا تبني للقاضي أنه ارتكب الفعل عن متييـز حكـم عليـه بعقوبـة خمففـة 

أه مــع اختــاذ إجــراءات    69 – 67( املــواد  ّ ) أمــا إذا تبــني لــه أنــه ارتكــب الفعــل دون متييــز بــر
  . 5وتدابري لرتبيته وإصالحه ، كإرساله إىل مدرسة إصالحية أو تسليمه إىل عائلته

الذي رفع من  1906ت قوانني الحقة عدلت يف كثري من أحكام الصغار منها قانون وقد صدر 
  ، وقد ميز بني فئتني:1912سنة ، مث صدر قانون آخر سنة 18سن الرشد اجلنائي إىل 

                                                
،  36،  زينب أمحد عوين: قضاء األحداث ص24حممد عبد القادر قوامسية: جنوح األحداث يف التشريع اجلزائري ص - 1

  .65 – 64أمحد راشد: املرجع السابق ص
 37زينب أمحد عوين: املرجع السابق ص - 2
سنقتصر على القانون الفرنسي واالجنليزي النتشارمها الواسع واقتباس كثري من الدول العربية منهما كما سنعرض  - 3

  للدولة العثمانية حينئذ .  واإلسالميمسؤولية صغري السن يف القانون العثماين حبكم تبعية كثري من دول العامل العريب 
باكاريا يف كتابه الشهري يف اجلرائم  ومها من أقطاب املدرسة التقليدية اليت أرسى دعائمها الفقيه اإليطايل شيزاريا - 4

مبدأ حرية  الثاني: الشرعية. مبدأ :األول، وتقوم هذه املدرسة على ثالثة مبادئ : 1764والعقوبات الذي ألفه عام 
 66 - 64شد: احنراف األحداث صمبدأ املنفعة. حامد راالثالث: االختيار. 
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مــن تنعــدم مسـؤوليتهم اجلنائيــة وهــم صــغار الســن دون الثالثــة عشــر، فمــن ارتكــب  الفئــة األولــى 
خيضـع للقضــاء اجلنـائي إمنــا خيضـع للقضـاء املــدين الختـاذ إجــراءات  مـنهم جنايـة أو جنحــة فإنـه ال

 . 1تربوية وتأديبية جتاهه
ســنة تكــون لــديهم مســؤولية جنائيــة لكنهــا خمففــة  18 – 13بــني صــغار الســن مــاالفئــة الثانيــة: 

 .2أي أن القاضي يعاقبهم بعقوبات خمففة تتناسب مع سنهم
وقـد أحـدثت تعـديالت كثـرية يف  1958مث قانون  1951وبعده قانون  1945مث صدر قانون 

ـــد بـــني ســـن الرشـــد املـــدين واجلنـــائي بــــ  1974أحكـــام األحـــداث مث صـــدر قـــانون  ّ  18الـــذي وح
  سنة.

وقــــد أصــــبح القــــانون الفرنســــي ذا نزعــــة عامليــــة إذ حــــذت حــــذوه كثــــري مــــن دول العــــامل فشــــرعت 
 24مث تاله قـانون رقـم  1951لسنة  83تشريعات خاصة باألحداث منها القانون األردين رقم 

        1974لســنة  18مث تــاله قــانون رقــم  1953لسـنة  58، والقــانون الســوري رقــم 1968لسـنة 
)  1980( املعـــــدل ســـــنة  1972لســـــنة  6)، والقـــــانون العراقـــــي رقـــــم  1979( املعـــــدل ســـــنة 
ين ، والبحــري 1979لســنة  9، واإلمــارايت رقــم 1996وقــانون  1974لســنة  31واملصــري رقــم 

 .19833لسنة  112، واللبناين رقم 1983لسنة  3، والكوييت رقم 1976لسنة   17رقم
فإنــه أول تشــريع يتعلــق باألحــداث، وقــد  1847أمــا القــانون االجنليــزي الصــادر ســنة 

  ميز بني فئتني:    
: األحــداث دون ســن الســابعة فهــؤالء تنعــدم عنــدهم املســؤولية اجلنائيــة وال يعــاقبون الفئــة األولــى
  على أفعاهلم 

                                                
  37زينب أمحد عوين: قضاء األحداث ص  - 1
زينب أمحد عوين: املرجع ، 113ص األحداث املنحرفون، علي حممد جعفر: 122حامد راشد: احنراف األحداث ص  - 2
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سـنة وهـؤالء هلـم مسـؤولية جنائيـة كاملـة إذا ثبـت للقاضـي  14-7بني : األحداث ماالفئة الثانية
م الفعـل اإلجرامـي، أمـا األحـداث الـذين جتـاوزوا سـن   14أن لديهم النية اإلجرامية وقـت ارتكـا

 .1يطبق على الراشدين فيطبق عليهم ما
مث تشــريع  1866وقــد صــدرت تشــريعات الحقــة عــدلت التشــريع األول منهــا تشــريع 

الـيت  اإلنسـانيةصـدر أول تشـريع يتماشـى مـع اإلصـالحات واألفكـار  1908، ويف سنة 1879
ا الفالسفة واملصـلحون يف أ وربـا ومسـي " قـانون األطفـال " ، وعـدل بقـوانني  الحقـة منهـا نادى 

فـــاألول رفـــع ســـن التمييـــز إىل الثامنـــة ،  1963وقـــانون  1933قـــانون األطفـــال والشـــباب ســـنة 
بــني ســن  والثــاين رفعــه إىل العاشــرة ، فاحلــدث قبــل ســن التمييــز عــدمي املســؤولية اجلنائيــة، أمــا مــا
، وكـل  2لـهالتمييز وسن الرابعة عشر فالقانون يفـرتض أنـه ليسـت لـه القـدرة علـى إدراك خطـأ أفعا

منهمــا يســمى طفــال، أمــا مــن جتــاوز الرابعــة عشــر ومل يبلــغ الســابعة عشــر فيســمى مراهقــا وجيــوز 
إطـــالق ســـراحه دون قيـــد أو شـــرط أو إطـــالق ســـراحه مـــع إخضـــاعه ملراقـــب الســـلوك أو تســـليمه 

  ، فللقاضي السلطة التقديرية يف ذلك .3ألحد أقاربه ...وجيوز حبسه
ـا كانـت قبـل مرحلـة االحـتالل تطبـق أحكـام الشـريعة  يةواإلسالمأما الدول العربية  فإ

مبا فيها األحكـام اخلاصـة بالصـغار سـواء يف اجلانـب املـدين أم اجلانـب اجلزائـي، وبقيـت  اإلسالمية
املقتـبس مـن  1858إىل غايـة صـدور قـانون اجلـزاء العثمـاين سـنة   اإلسـالميةتطبق أحكام الشـريعة 

، وجبكـــم تبعيـــة الكثـــري مـــن هـــذه الـــدول للدولـــة  18104 ســـنة قـــانون العقوبـــات الفرنســـي الصـــادر
العثمانيـة طبقـت قـانون اجلـزاء العثمـاين، ومـن هـذه الـدول: سـوريا ولبنـان والعـراق وفلسـطني وليبيـا 

بـــني  واإلســـالمي،  وبعـــد ســـقوط الدولـــة العثمانيـــة وتقســيم دول العـــامل العـــريب 5واليمن...وغــريهم
بهـــا  حتـــت وطـــأة االســـتعمار تباينـــت التشـــريعات مبـــا فيهـــا ووقـــوع أغل -وقتئـــذ –القـــوى العظمـــى

ــا، والــبعض اآلخــر طبقــت  األحكــام اخلاصــة باألحــداث، فــبعض الــدول وضــعت تشــريعا خاصــا 

                                                
  38زينب أمحد عوين: قضاء األحداث ص ، 115ص األحداث املنحرفونعلي حممد جعفر:  - 1
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قـــوانني الـــدول املســـتعمرة هلـــا كـــاجلزائر الـــيت طبقـــت القـــانون الفرنســـي، وبعـــد االســـتقالل وضـــعت 
  وأدرجت أحكام الصغار ضمن قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلزائية. 1تشريعا مستقال

مسـؤولية صـغري السـن، وقسـم احلداثـة  1858مـن قـانون  40وقد بـني املشـرع العثمـاين يف املـادة 
  إىل ثالثة مراحل: 
 تبدأ من والدة الصغري وتنتهي ببلوغه ثالثة عشر سنة ، ففي هذه املرحلـة يعتـرب المرحلة األولى:

الصغري عدمي املسؤولية اجلنائية فال يعاقب حـني ارتكابـه فعـال إجراميـا إال أنـه يسـلم إىل والديـه أو 
ا إىل بلوغه سن الرشد . اإلصالحأو يرسل إىل دار  إىل وصي   لرتبيته ويبقى 

تبــدأ ببلــوغ الصــغري ثالثــة عشــر ســنة وتنتهــي بســن اخلامســة عشــر فــإذا ارتكــب  المرحلــة الثانيــة:
  هذه املرحلة فإنه يعاقب بعقوبات خمففة حمددة يف املادة.جرما يف 

تبدأ ببلوغ الصغري مخسة عشر سـنة وتنتهـي بسـن الثامنـة عشـر ويف هـذه املرحلـة المرحلة الثالثة: 
ـــا التصـــل إىل العقوبـــات  يعاقـــب حـــني ارتكابـــه الفعـــل بعقوبـــات أشـــد مـــن املرحلـــة الســـابقة إال أ

  .2املقررة للبالغ
  موازنة بين التشريعاتالمطلب الرابع: 

ـــه يف  ـــة بـــني التشـــريعات، وعليـــه يقتضـــي مـــين أن أتناول ســـنتناول يف هـــذا املطلـــب موازن
  فرعني كاآليت: 
 بني القوانني الوضعية موازنةالفرع األول: 

  الفرع الثاين: موازنة بني الفقه اإلسالمي والقوانني الوضعية 
  بين القوانين الوضعية موازنةالفرع األول: 

اتسـمت أغلــب التشـريعات الوضــعية القدميـة بالقســوة والشـدة، ومل ختــص صـغار الســن 
ل الصغري مسؤولية والـده كمـا  ّ بتشريع خاص يتناسب مع سنهم، بل كانت بعض التشريعات حتم
لـــه مســـؤولية غـــريه كمـــا يف املســـؤولية اجلمعيـــة، ورغـــم أن  ّ يف تشـــريع البـــابليني واألشـــوريني، أو حتم

وهـــو أرقـــى القـــوانني الوضـــعية الـــذي أخـــذت عنـــه أغلـــب التشـــريعات األوربيـــة  -القـــانون الرومـــاين

                                                
  إال أنه مقتبس من القانون الفرنسي - 1
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  20 -19اجلوخدار: قانون األحداث اجلاحنني ص



96 
 

ميز بني الصغار والكبار يف املسؤولية اجلنائية، وخفـف مـن مسـؤولية صـغار السـن، إال  – 1احلديثة
أن هـــذا التخفيـــف مشـــروط بعـــدم وجـــود نيـــة اإلضـــرار بـــالغري، كمـــا ســـاد عنـــدهم مبـــدأ املســـؤولية 

ميـة مل متيـز بـني الصـغار والكبـار يف املسـؤولية اجلنائيـة بـل اتسـمت بالقسـوة اجلمعية، فالقوانني القد
والشــدة ومحلــت الصــغار مســؤولية غــريهم وبقيــت هــذه القســوة والوحشــية يف قــوانني بعــض الــدول 

  األوربية إىل القرن التاسع عشر.
  لفرع الثاني: موازنة بين الفقه اإلسالمي والقوانين الوضعية ا

قبــل الثـورة الفرنســية بـني الصــغار والكبـار يف املســؤولية  الوضــعية إىل مـا مل متيـز القـوانني
اجلنائية، ومبجيء الثورة الفرنسية وانتشار مذاهب اإلصالح، بـدأت التشـريعات تتخلـى عـن فكـرة 
الـــردع إىل اإلصـــالح والعـــالج، وميـــزت بـــني جنـــوح األحـــداث وإجـــرام الكبـــار، وجعلـــت للصـــغار 

ني الوضــعية بـالرغم مـن تطورهـا تطــورا عظيمـا مل تـأت بعـد جبديــد مل تشـريعا خاصـا " ولكـن القـوان
، فقــد وضــعت الشــريعة اإلســالمية أحــدث القواعــد الــيت تقــوم عليهــا مســؤولية  2تعرفــه الشــريعة "

صـــغار الســـن يف عصـــرنا احلاضـــر، وهـــي مـــن املبـــادئ األساســـية يف التشـــريع العقـــايب يف اإلســـالم، 
أقرتــه الشــريعة  لعظــيم والتــأثر مبــذاهب اإلصــالح انتهــت إىل مــافالتشــريعات احلديثــة بعــد التطــور ا

اإلســالمية يف تــدرج املســؤولية اجلنائيــة لألحــداث، فــال يســأل الشــخص جنائيــا إال إذا كــان أهــال 
 .3للمساءلة اجلنائية، وذلك بتوفر عنصري اإلرادة أو االختيار واإلدراك لديه
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القواعد العامة يف قانون العقوبات املقارن ، أكرم نشأة إبراهيم: 16و13و4ص النظرية العامة لألهلية اجلنائيةعلي: 
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  الفصل األول

 الجنائيةصغر السن والمسؤولية 

  
سنتناول يف هذا الفصل صغر السن واملسـؤولية اجلنائيـة، ويقتضـي مـين تقسـيمه إىل أربعـة مباحـث 

 كاآليت: 

  المبحث األول: مراحل صغر السن وأثرها في المسؤولية الجنائية
  المبحث الثاني: أثر صغر السن في جريمة االعتداء على النفس               

  السن في جرائم الضرب والجرح دون القطعالمبحث الثالث: أثر صغر 
  المبحث الرابع: أثر صغر السن في جرائم االعتبار 
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  المبحث األول
  مراحل صغر السن وأثرها في المسؤولية الجنائية

  
التقـــوم املســـؤولية اجلنائيـــة للشـــخص إال إذا كـــان أهـــال للمســـاءلة اجلنائيـــة وذلـــك بـــأن 

نـــون أو كـــان غـــري مريـــد للفعـــل  يكــون مـــدركا خمتـــارا، فـــال  يســـأل مـــن اليـــدرك الفعـــل كالصـــغري وا
ـــد عـــاجزا عـــن اإلدراك  كـــاملكره أو املضـــطر، وال يكتســـب اإلنســـان ملكاتـــه منـــذ والدتـــه، بـــل يول

والتمييز مث تنمو هذه امللكـات شـيئا فشـيئا إىل أن يبـدأ يف إدراك بعـض األمـور بصـورة بسـيطة أي 
لكاته تنمو حىت يكتمل إدراكه، وهلذا فإن مسؤولية صغري السـن أن إدراكه يبقى ضعيفا، وتظل م

  :اجلنائية تتدرج بنمو التمييز حيث مير بثالث مراحل
انعــدام املســؤولية اجلنائيــة وتكــون لعــدمي اإلدراك والتمييــز ويســمى فيهــا الصــغري المرحلــة األولــى: 
  بالصيب غري املميز. 

وتكـون لنـاقص اإلدراك ويسـمى فيهـا الصـغري بالصـيب  صـةاملسـؤولية اجلنائيـة الناقالمرحلة الثانيـة: 
  املميز.

اكتمـــال املســؤولية اجلنائيــة وتكـــون ملــن اكتمــل إدراكـــه ويســمى فيهــا الشـــخص المرحلــة الثالثــة: 
 1بالبالغ العاقل

  وسنتناول هذه املراحل بالدراسة يف ثالثة مطالب: 
  

  الجنائية وضرورة تحديدهاالمطلب األول: مرحلة امتناع المسؤولية               
  ة  ــــــــــــــــة المخففــــــــــــة الجنائيــــــــــة المسؤوليــــــــــالمطلب الثاني: مرحل              
  ةـــــــــــــــة الكاملـــــــــــة الجنائيـــــــــة المسؤوليـــــــــالمطلب الثالث: مرحل              
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  ل: مرحلة امتناع المسؤولية الجنائية وضرورة تحديدهاالمطلب األو 
هذه املرحلة يكون فيها الشخص عدمي اإلدراك والتمييز، وهي أول مرحلـة مـن مراحـل 
عمــره حيــث تبــدأ بوالدتــه وتنتهــي بســن التمييــز، ويســمى الصــغري فيهــا بالصــيب غــري املميــز، وقــد 

ل هذه املرحلة يف الفقه االسالمي مث يف اختلفت التشريعات يف حتديد سن التمييز، لذلك سنتناو 
  القانون اجلزائري ، مث جنري موازنة بينهما وذلك يف ثالثة فروع:

  الفرع األول: مرحلة امتناع املسؤولية اجلنائية وضرورة حتديدها يف الفقه اإلسالمي         
  يف القانون اجلزائريالفرع الثاين: مرحلة امتناع املسؤولية اجلنائية وضرورة حتديدها          
  الفرع الثالث: موازنة بني الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري          

  اإلسالميالفرع األول: مرحلة امتناع المسؤولية الجنائية وضرورة تحديدها في الفقه 
ال تقــوم املســؤولية اجلنائيــة لــدى الشــخص إال إذا كــان أهــال للمســاءلة اجلنائيــة وذلــك 

ــــار واإلدراك لديــــهبتــــوفر عنصــــري  ــــد هــــذا اإلدراك مــــع اإلنســــان دفعــــة 1اإلرادة أو االختي ، وال يول
فتنتفي مسؤوليته اجلنائيـة يف أول مرحلـة مـن مراحـل عمـره وتبـدأ  واحدة بل يتدرج عرب مراحل منوه

مـــن والدتـــه وتنتهـــي بســـن التمييـــز، وحتديـــد ســـن التمييـــز بســـبع ســـنوات هـــو الغالـــب األعـــم عنـــد 
التمييــز قبــل هــذه الســن وقــد يتــأخر عنهــا تبعــا الخــتالف قــدرات األشــخاص الصــغار فقــد يظهــر 

م، لذلك اقتضت حكمة التشريع أن حيـدد سـنا معينـة، ألن السـن علـة  ومواهبهم واختالف بيئا
منضـــبطة متنـــع اضـــطراب األحكـــام وتســـهل عمـــل القاضـــي فتكـــون أحكامـــه مبنيـــة علـــى أوصـــاف 

  .2حمددة

                                                
، 16و13و4ص النظرية العامة لألهلية اجلنائية، عادل حيىي قرين علي: 334ص 1جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة:  - 1

القواعد العامة يف قانون العقوبات املقارن أكرم نشأة إبراهيم:  ، 22صشرح قانون العقوبات  فتوح عبد اهللا الشاذيل:
  .132صاألحداث املنحرفون علي حممد جعفر:   ،  237-236ص

لي ع، 761ص 2جاملدخل الفقهي العام ، ، مصطفى أمحد الزرقاء:  514ص1عبد القادر عودة: املرجع السابق ج - 2
  .132صاألحداث املنحرفون حممد جعفر: 
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ميكـــن تصـــور متييـــز قبـــل هـــذه الســـن يف  ألنـــه الوقـــد حـــدده الفقهـــاء بســـبع ســـنوات، 
مــروا أوالدكــم بالصــالة الغالــب، ولقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم فيمــا رواه عبــد اهللا بــن عمــرو: ( 

  .1) وهم أبناء سبع سنين
 –فاألمر بالصالة اليكون إال ملن له متييـز بـأن يصـري لـه وعـي وإدراك يفهـم بـه اخلطـاب الشـرعي 

كما أنه أمر بالصالة ليعتاد عليها ، والصيب يف هذه املرحلة ال يدرك - ولو بصورة بسيطة وجمملة
  شيئا من " معاين التعبدات الدينية واملعامالت املدنية .. وإن كان يدرك ومييز بعض 

، وعــدمي اإلدراك 3فاقــد األهليــة ( أي أهليــة األداء ) لــذا فهــو قبــل ســن التمييــز 2األمــور الطبيعيــة "
مســـؤوليته اجلنائيـــة وال يؤاخـــذ إذا مـــا ارتكـــب مـــا يوجـــب احلـــد أو التعزيـــر أو تقـــوم  والتمييـــز، وال

، 5حـىت ولـو كــان القتيـل مورثـه الحيــرم الطفـل القاتـل مـن املــرياث لسـقوط املؤاخـذة عنــه ،4القصـاص
  .6وألن العقاب جزاء جناية وفعل الصيب اليوصف بذلك

  
                                                

،قال األلباين: حسن 91ص، 495كتاب الصالة، باب مىت يؤمر الغالم بالصالة؟ حديث رقم:د: سنن أيب داود،  و أبودا - 1
صحيح، الرتمذي: سنن الرتمذي، كتاب الصالة، باب ماجاء مىت يؤمر الصيب بالصالة، بلفظ: " علموا الصيب الصالة ابن 

واه به الدارمي: سنن الدارمي،  ، وهو اللفظ نفسه الذي ر 111ص ،407سبع سنني واضربوه عليها ابن عشر" حديث رقم
، الزيلعي: نصب الراية ألحاديث اهلداية، دار 185،ص1467كتاب الصالة، باب مىت يؤمر الصيب بالصالة، حديث رقم

  . 189ص1احلديث، القاهرة، ج
 .753ص2جاملدخل الفقهي العام ،مصطفى أمحد الزرقاء:  - 2
الرابع يف الفصل التمهيدي ، مصطفى أمحد الزرقاء: املرجع السابق  عرفنا أهلية األداء يف املطلب األول من البحث - 3
، صبحي حممصاين:  272زهرة: امللكية ونظرية العقد يف الشريعة االسالمية، دار الفكر العريب ص ، حممد أبو742ص2ج

، عبد 55ني، بريوت، صم، دار العلم للمالي1981، 7املبادئ الشرعية والقانونية يف احلجر والنفقات واملواريث والوصية،ط
 317-315الرزاق السنهوري: نظرية العقد، ص

املدخل الفقهي العام مصطفى أمحد الزرقاء : ،  335عبد الوهاب عبدول: املسؤولية اجلنائية لألحداث حبث سابق ص - 4
م، مكتبة 2005هـ 1،1425، دراسة مقارنة، ط، حممد سعيد املاحي : حماكمة األحداث اجلاحنني755ص2ج، 

شرح قانون العقوبات  الشاذيل: عبداهللا فتوح، 515ص1جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة: ،  82، صالفالح، الكويت
  37، عبد احلميد الشواريب: جرائم األحداث وتشريعات الطفولة ص75ص

اث .الكاساين: بدائع وهذا رأي األحناف، أما الشافعية واحلنابلة فذهبوا إىل أن القتل الصادر من الصيب مينع املري  - 5
  314ص 6جم، دار الفكر، دمشق، 1985-هـ1405، 2ط الزحيلي : الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة،  340ص7الصنائع ج

  755ص2جاملدخل الفقهي العام ، مصطفى أمحد الزرقاء : ، 
  234ص7الكاساين: املرجع السابق ج - 6
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م العمد " يؤدب الصبيان يف تعديهم وش 2قلت ألصبغ :1قال ابن مزين   تمهم وقذفهم وجراحا
، وقـال السرخسـي: " وإذا أمـر الصـيبُّ احلـر الصـيبَّ 3عقلـوا أو راهقـوا " اوقتلهم، قال: نعم إذا كانو 

احلر أن يقتـل إنسـانا فقتلـه فالديـة علـى عاقلـة القاتـل ولـيس علـى اآلخـر شـيء ، ألن قـول الصـيب 
ل علــى ذلــك فقــال: " .. وحجتنــا يف هــدر فيمــا يلزمــه الغــرم ،فيكــون وجــوده كعدمــه ..."واســتد

هـو عقوبـة حمضـة  يكـون حمظـور حمضـا، وهلـذا علـق الشـرع بـه مـا ذلك أن العمد يف باب القتـل مـا
يوصــف بــذلك ألنــه ينبــين علــى اخلطــاب فــال  وفعــل الصــيب ال ،4لقولــه عليــه الســالم:(العمد قــود)

قصــد معتــرب يف األحكــام  يتحقــق منــه اخلطــاب شــرعا يف بــاب القتــل، والثــاين أن العمــد عبــارة عــن
شرعا، فأصل القصد يتحقق من البهيمـة وال يوصـف فعلهـا بالعمديـة وقصـد الصـيب كـذلك، ألنـه 

 . 5غري صاحل لبناء أحكام الشرع عليه ..."

                                                
هو أبو زكرياء حيىي بن إبراهيم بن مزين أصله من طليطلة وانتقل إىل قرطبة وأصبح من فقهائها ، روى عن عيسى بن  - 1

دينار وحممد بن عيسى األعشى وغريمها ، رحل إىل املشرق وروى املوطأ عن مطرف بن عبد اهللا كما رواه عن حبيب كاتب 
بن الفرج وغريه ، قال بن لبابة: بن مزين أفقه من رأيت يف علم مالك  مالك كما انتقل إىل العراق ومصر ومسع من أصبغ

وأصحابه ، ويل قضاء طليطلة وله تآليف حسان منها تفسري املوطأ وكتاب تسمية رجال املوطأ وكتاب علل حديث املوطأ 
- 354باج املذهب، صهـ . ابن فرحون: الدي260هـ وقيل سنة  259 وهو كتاب املستقصية وكتاب فضائل القرآن تويف سنة

355  
هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع من كبار فقهاء املالكية، ولد مبصر، رحل إىل املدينة وصحب ابن القاسم وابن  - 2

وهب وأشهب ومسع منهم، وهو أجل أصحاب ابن وهب كان كاتبه وأخص الناس به، قال عنه كاتبه عبد امللك بن 
غ " تفقه على يديه ابن املواز وابن حبيب وابن مزين..وغريهم، ألف الكثري من أخرجت مصر مثل أصب املاجشون :" ما

املصنفات منها : كتاب األصول ، تفسري غريب املوطأ ، كتاب الرد على أهل األهواء ، وكتاب آداب الصيام، روى عنه 
وابن حبيب وأبو زيد القرطيب وابن  الذهيب والبخاري وأبو حامت الرازي وحممد بن أسد اخلشين ، تفقه على يديه ابن املواز

أبو شهاب بن العماد: شذرات  ،302ص1هـ، ابن فرحون املالكي: الديباج املذهب،ج225مزين وغريهم  تويف مبصر سنة 
، أبو العباس 114ص3، دار ابن كثري، بريوت، ج1986-1406، 1الذهب يف أخبار من ذهب، حتقيق حممد األرناؤوط، ط

  ،  240ص1األعيان، جوفيات ابن خلكان: 
 242ص2ابن فرحون: تبصرة احلكام ج - 3
علي بن عمر الدارقطين: سنن الدارقطين، كتاب احلدود والديات وغريه، حتقيق عبد اهللا هاشم مياين املدين،  - 4
  .94ص3ج ، 45م، دار املعرفة، بريوت، لبنان، حديث رقم:1966 –هـ1386ط
 186-185ص26السرخسي: املبسوط ج - 5
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مســـؤول جنائيـــا عـــن  يقصـــدها، لـــذلك فهـــو غـــري فالصـــغري غـــري املميـــز اليفقـــه معـــاين األفعـــال وال
فهــو يف هــذه املرحلــة متتنــع  عتهــا وال يتعــرض حــىت إىل التعزيــر،األفعــال الــيت يقرتفهــا أيــا كانــت طبي

  مسؤوليته اجلنائية مطلقا. 
غري أن انعدام مسؤوليته اجلنائيـة يف هـذه املرحلـة اليسـقط حـق الغـري، إذ أن مسـؤوليته 
املدنية تبقى قائمة يف حقه لعصـمة دمـاء النـاس وأمـواهلم، فهـو مسـؤول عـن تعـويض الضـرر الـذي 

حبقــوق الغــري إمنــا  االلتــزام، " ألن  1، فالضــمان ال يســقط حــىت ولــو ســقطت العقوبــةحيدثــه بــالغري
ا الطفل كاملة "   .2يعتمد كمال أهلية الوجوب يف امللتزم، وهذه األهلية اليت يتصف 

ذهـب األحنــاف إىل أن " ابــن يـوم لــو انقلــب علـى قــارورة إنســان فكسـرها وجــب عليــه الضــمان  
يـــة إىل أن الصـــيب إذا كـــان ابـــن شـــهر فأقـــل فإنـــه اليضـــمن ألنـــه يكـــون  ، وذهـــب املالك3يف احلـــال"
 .4كالعجماء

كـــان منهـــا غرمـــا كضـــمان املتلفـــات وعوضـــا   جــاء يف كشـــف األســـرار: " فأمـــا حقـــوق العبـــاد فمـــا
  .5كثمن املبيع، واألجرة فالصيب من أهل وجوبه وإن مل يكن عاقال "

، فلـم يفرقـوا بـني مسـؤولية  الصـغري 6الرضـيع وحنـوهوهو قول املالكيـة يف وخالف الظاهرية يف ذلك 
اجلنائية واملدنية فكله هدر الشيء فيه فالدية وال ضمان على قتل الصـغري أوجرحـه وذلـك لعمـوم 

رفع القلم عن ثالث: عن الصبي حتى يحتلم، وعـن النـائم قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: ( 

                                                
عبد احلكم ،  514ص1جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة: ،  82حممد سعيد املاحي: حماكمة األحداث اجلاحنني ص - 1

  75صشرح قانون العقوبات اهللا الشاذيل:  عبد ، فتوح28فودة: جرائم األحداث ص
  756ص2جاملدخل الفقهي العام ، مصطفى أمحد الزرقاء : - 2
 ، قاضيخان : الفتاوي اهلندية271و254ص2، علي حيدر : درر احلكام ج 171ص7الكاساين : بدائع الصنائع ج  - 3
  54ص5ج
  294ص3الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، ج  - 4
 240ص4عبد العزيز بن أمحد البخاري: كشف األسرار، دار الكتاب العريب، بريوت، ج - 5
م، دار الكتاب 1983-هـ1403، 3شرح موطأ اإلمام مالك، ط  قىاملنت، الباجي:  274ص 12القرايف: الذخرية ج - 6

 344ص 10، ابن حزم: احمللى ج 223ص 7جالعريب، بريوت.
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فـإن دمـاءكم صـلى اهللا عليـه وسـلم: (... ،  ولقولـه1) حتى يصـحو، وعـن المجنـون حتـى يفيـق
  . 2...)وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام

أفسـد مـن  قال ابن القاسم: " ابن السنة فأكثر ما أفسد فعليه"، وعنه يف ابن سنة ونصـف: " مـا
وإال ففـي مالـه يتبـع بـه دينـا يف ذمتـه إن مل يكـن املال فهدر، أو الدم فعلـى العاقلـة إن بلـغ الثلـث 

  .3له مال"
  وما ذهب إليه مجهور العلماء من وجوب التفرقة بني املسؤولية اجلنائية واملسؤولية املدنية للصغري 

دف إىل حفظ دماء الناس وأمواهلم، فإذا    هو الراجح، ألنه أقرب إىل مقاصد الشرع اليت 
 .4أتلف محاية لدماء الناس وأمواهلم ارتكب جناية اليعاقب ولكنه يضمن ما

 الثاني: مرحلة امتناع المسؤولية الجنائية وضرورة تحديدها في القانون الجزائريالفرع 
توقع علـى القاصـر الـذي  من قانون العقوبات اجلزائري على أنه: " ال 49تنص املادة 

يكـون  مل يكمل الثالثة عشـرة إال تـدابري احلمايـة أو الرتبيـة ومـع ذلـك، فإنـه يف مـواد املخالفـات ال
  .5يخ.."حمال إال للتوب

يفهــم مــن نــص املــادة أن املشــرع اجلزائــري يرفــع العقوبــة عــن الصــغري الــذي مل يكمــل الثالثــة عشــرة 
 6من عمره لعدم متييزه ، ومبعىن آخر فالصغري الذي مل يكمل ثالثة عشر سنة يعترب صبيا غري مميز

                                                
  سبق خترجيه  - 1

، وكتاب الفنت، باب قول 347، ص1739البخاري: صحيح البخاري، كتاب احلج، باب اخلطبة أيام مىن، حديث رقم -2
، مسلم: 1432، ص7078بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض"، حديث رقمالنيب صلى اهللا عليه وسلم: "الترجعوا 

باب تغليظ حترمي الدماء واألعراض واألموال، حديث رقم ، صحيح مسلم، كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والديات
  .712-711ص ،4383

  274ص 12القرايف: الذخرية ج - 3
بد احلميد ع ،28- 27عبد احلكم فودة: جرائم األحداث ص، 515ص1جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة:  - 4

  38الشواريب: جرائم األحداث وتشريعات الطفولة ص
  174ص قانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –قانون اإلجراءات اجلزائية فضيل العيش:  - 5
وقد خالف يف ذلك جل التشريعات، حيث أن أغلب التشريعات العربية حتدد سن التمييز بسبع سنوات ومن ذلك  - 6

قانون  من 5من قانون األحداث )والكوييت( م18( م ) واألردين 96لسنة من قانون الطفل94التشريع   املصري ( م 
من قانون محاية األحداث املنحرفني )  1( م من قانون األحداث اجلاحنني ) واللبناين 2األحداث ) والسعودي والسوري( م 

واإلمارايت والقطري ، وحددته تشريعات أخرى بثماين سنوات كالتشريع االجنليزي ، وتشريعات بتسع سنوات كالتشريع 
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م خمالفـة، وهـي ارتكب جرمية أيا كان تكييفهـا جنايـة أم جنحـة أ ، فهو غري مسؤول جنائيا إذا ما
جيــوز إقامــة الــدليل علــى تــوفر التمييــز لــدى الصــغري  إثبــات  العكــس، أي ال لتقــ القرينــة مطلقــة 

  .1دون هذه السن، وال جيوز مالحقته حىت ولو ثبت أن إدراكه قد سبق سنه
فمرحـلـة امتنـــاع املســـؤولية اجلنائيـــة يف القـــانون اجلزائــري تبـــدأ مـــن والدتـــه وتنتهـــي بســـن 

النعدام التمييز لديه يف هذه املرحلة ، وعليه فـال جيـوز وضـعه يف مؤسسـة عقابيـة ولـو الثالثة عشر 
 مؤقتا، غري أن الصيب يف هذه املرحلة قد يقوم بأفعال جيرمها القـانون تشـكل خطـرا علـى نفسـه أو
على غريه فال ينبغي تركه دون إصالح أو تقومي، بل أجاز املشرع إخضاعه لتدابري احلماية والرتبية 

تمـع مـن خطـره  يعود إىل اإلجرام أو بغية إصالحه وتقوميه حىت ال يشب معتـادا عليـه، وحلمايـة ا
يكـــون حمـــال إال للتـــوبيخ يف حـــال ارتكابـــه  وذلــك يف حـــال ارتكابـــه جنايـــة أو جنحـــة، يف حـــني ال

ليســـت مـــن قبيـــل العقوبـــات إال أن توقيعهـــا يعـــين  –كمـــا يـــرى املشـــرع اجلزائـــري   –خمالفـــة، وهـــي 
 . 2هه إىل إحالل املسؤولية االجتماعية حمل املسؤولية اجلنائية لدى الصيباجتا

                                                                                                                                           
باثنيت عشرة سنة، حيث  غريب حدده د أن التشريع املالعماين ، وتشريعات بعشر سنوات كالتشريع السوداين، يف حني جن

جنائيا لعدم  مسئولمن املسطرة اجلنائية على أن " الصغري الذي مل يبلغ سنه اثنيت عشرة عاما يعترب غري 138تنص املادة 
انون من ق 80) كما رفعها القانون اللييب إىل أربعة عشرة سنة يف املادة  38متييزه "، والتشريع التونسي بثالثة عشرة سنة( م 

عقوباته حيث تنص على أنه: " اليكون مسؤوال جنائيا الصغري الذي مل يبلغ سنه الرابعة عشرة "إال أن التدابري التتخذ 
األسباب  مصعب اهلادي بابكر: ، 131-130صاألحداث املنحرفونضده إال إذا بلغ سبع سنوات،  علي حممد جعفر: 

االجتاهات احلديثة يف ، غسان رباح: 53- 40عوين: قضاء األحداث ص ، زينب أمحد11ص املانعة من املسؤولية اجلنائية
، حممد سعيد 70ص امتناع املساءلة اجلنائية، عبد احلكم فودة: 184 -183ص قانون العقوبات العام وقضاء األحداث

حسن  ،85- 81صشرح قانون العقوبات  فتوح عبد اهللا الشاذيل: ،84-82ص حماكمة األحداث اجلاحننياملاحي: 
 49-41اجلوخدار: قانون األحداث اجلاحنني ص

، إبراهيم 386ص : شرح قانون العقوبات اجلزائريرضا فرج ،283ص شرح قانون العقوبات اجلزائريعبد اهللا أوهايبية:  -1
م، دار الكتاب اللبناين، بريوت، 1981-هـ1401-القسم العام-الشباسي: الوجيز يف شرح قانون العقوبات اجلزائري

قورة: حماضرات يف قانون  ، عادل390بوسقيعة: املسؤولية اجلنائية لألحداث، حبث سابق ص ، أحسن200-199ص
  .146-145العقوبات ص

منصور رمحاين: ،  317ص 1ج شرح قانون العقوبات اجلزائري، عبد اهللا سليمان: 386رضا فرج: املرجع السابق ص - 2
 ، موالي ملياين بغدادي:201- 199املرجع السابق ص الشباسي: ، إبراهيم215ص الوجيز يف القانون اجلنائي العام

  444، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، صم1992-هـ1412اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، ط
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مـــن قـــانون اإلجــــراءات اجلزائيـــة تـــدابري احلمايـــة والرتبيـــة وهـــي تســــليم  444وقـــد حـــددت املـــادة 
  1لوصيه أو لشخص يتوىل حضانته... احلدث لوالديه أو

نون ألن الصــــغري إذا ومــــن الضــــروري حتديــــد الســــن املــــانع للمســــؤولية اجلنائيــــة يف القــــا
أحلقنـاه مبرحلــة انعــدام التمييــز رفعــت عنــه املسـؤولية اجلنائيــة وال جيــوز رفــع الــدعوى اجلنائيــة ضــده، 

مــن  49وال يتــأتى ذلــك إال بتحديــد ســن معينــة، وهــي ســن الثالثــة عشــر حيــث ضــبطتها املــادة 
جيـوز إقامـة الـدليل  التقبـل إثبـات  العكـس، أي  وهي قرينة مطلقـة القانون العقوبات اجلزائري ، 

على توفر التمييز لدى الصغري دون هذه السن، وال جيـوز مالحقتـه حـىت ولـو ثبـت أن إدراكـه قـد 
غــري أن املشــرع أجــاز يف هــذه املرحلــة توقيــع تــدابري احلمايــة أو الرتبيــة بغيــة إصــالحه  ، 2ســبق ســنه

بلحظة احملاكمة طبقا للمـادة وتقوميه، وتكون العربة يف حتديد السن بلحظة ارتكاب اجلرمية وليس 

                                                
لى ذهب إليه املشرع اجلزائري فقال: " فالصيب غري املميز والذي تنتفي لديه القدرة ع وقد انتقد الدكتور رضا فرج ما - 1

التمييز واإلدراك يكون حمال لتوقيع تدابري أمن لتقوميه وتربيته وإصالحه، وهي نتيجة تبدو غري منطقية مع فقدان التمييز 
،كما أن النص مل حيدد احلاالت اليت جيوز فيها توقيع تدابري األمن، فهل توقع تدابري األمن على الصيب غري املميز إذا 

خطأ!؟) أم هل يشرتط أن يرتكب هذا الصيب جرمية عمدية تنبئ عن وجود شخصية  ارتكب جرمية غري عمدية ( إصابة
تمع من أضراره ؟ مث ساق موقفني حلل هذه  إجرامية أو عن خطورة كامنة فيه تستوجب توقيع تدابري األمن حلماية ا

  الصعوبة:
بدون توافر نوع من املسؤولية اجلنائية  موقف القضاء الفرنسي حيث رفض توقيع تدبري األمن على الصيب غري املميزاألول 

  ...أي توافر حد أدىن من التمييز .
  موقف قانون العقوبات املصري إذ فرق بني أربع مراحل:الثاين 

  قوميي. تاألوىل: حىت سن السابعة وتنعدم األهلية وال توقع على الصيب أية عقوبة أو أي تدبري 
  أمن يف حال ارتكابه جناية أو جنحة . جيوز أن يوقع عليه تدابريالثانية: من السابعة حىت الثانية عشرة 

الثالثة: من الثانية عشرة إىل اخلامسة عشرة :يعاقب احلدث بعقوبة ال تزيد على ثلث العقوبة املنصوص عليها يف حالة  
  ارتكابه جناية، وجيوز للقاضي أن يكتفي بتوقيع تدابري التقومي واإلصالح .

سة عشرة إىل السابعة عشرة يكون القاصر يف هذه السن حمل توقيع عقوبات خمففة مع توقيع التدابري الرابعة: من اخلام
  التقوميية .

مث قال: وعلى أية حال فإن القضاء الفرنسي والتشريع املصري قد رفضا توقيع عقوبة أو تدبري أمن عندما تنعدم القدرة على 
ائيا لدى الصيب . شرح قانون العقو    .388-387بات اجلزائري صالتمييز 

 ، إبراهيم386شرح قانون العقوبات اجلزائري ص فرج: ضار ،  283شرح قانون العقوبات اجلزائري ص عبد اهللا أوهايبية: - 2
بوسقيعة: املسؤولية اجلنائية لألحداث حبث  ، أحسن200- 199الوجيز يف شرح قانون العقوبات اجلزائري ص الشباسي:
  .146-145حماضرات يف قانون العقوبات صقورة:  ، عادل390سابق ص
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مـــن قـــانون اإلجـــراءات اجلزائيـــة، أي وقـــت مباشـــرة النشـــاط اإلجرامـــي ولـــيس وقـــت حتقـــق  443
وهـو أصـلح  1كما يكـون تقـدير السـن يف التشـريع اجلزائـري طبقـا للتقـومي املـيالدي نتيجة النشاط،

ا فتطـول بـذلك فـرتة عـدم يومـ 11للمتهم حبكم أن السنة امليالدية تزيد عن السنة اهلجرية حبـوايل 
، ويـــتم إثبــات ســـن احلــدث بالوثيقـــة الرمسيــة وهـــي شــهادة املـــيالد الصــادرة عـــن 2مســؤولية احلــدث

البلدية بالنسبة للمواطنني املولودين باجلزائر، وعن القنصـليات بالنسـبة للمـواطنني املولـودين خـارج 
  . 3الرتاب الوطين

 والقانون الجزائريالفرع الثالث: موازنة بين الفقه اإلسالمي 
يتفـق القـانون اجلزائـري مـع الفقـه اإلسـالمي يف رفـع املسـؤولية اجلنائيـة عـن الصـغري غـري 

  املميز، فال مسؤولية جنائية على الصغري الذي انعدم عنده التمييز واإلدراك.
كمـــا أن انعـــدام املســـؤولية اجلنائيـــة اليســـقط حـــق الغـــري، وهـــذا متفـــق عليـــه بـــني الفقـــه اإلســـالمي 
والقــانون اجلزائــري، كمــا أنــه ال خــالف بــني الفقــه اإلســالمي والقــانون اجلزائــري يف ضــرورة حتديــد 

  السن املانع للمسؤولية اجلنائية لضبط األحكام ومنعها من االضطراب ولتسهيل عمل القاضي.
  وخيتلف القانون اجلزائري عن الفقه اإلسالمي يف أمرين:

  نائية. األول: رفع سن انعدام املسؤولية اجل
 الثاين: إخضاع الصغري غري املميز لتدابري احلماية والرتبية.  

  
  

                                                
) من فانون  95تأخذ بقية القوانني أيضا بالتقومي امليالدي،كما أن العربة يف سن املتهم هي بوقت وقوع اجلرمية ( م  - 1

من مشروع قانون األحداث اليمين ، عوض  31/35من قانون املسطرة اجلنائية املغربية، واملادة  515الطفل املصري واملادة 
، عبد الفتاح مصطفى 570 ص مبادىء القسم العام من التشريع العقايب،رؤوف عبيد:  468ص قانون العقوباتحممد : 

، عبد الرمحن  647ص قانون العقوبات، علي عبد القادر القهوجي: 539صقانون العقوبات النظرية العامةالصيفي: 
، حممد سعيد املاحي:  493، حسين اجلندي: حبث سابق ص 473حبث سابق صنائية لألحداث املسؤولية اجلمصلح: 

 75ص حماكمة األحداث اجلاحنني
، عبد الفتاح مصطفى  570 رؤوف عبيد: املرجع السابق ص،  76ص قانون األحداث اجلاحننياجلوخدار:  حسن - 2

 539الصيفي: املرجع السابق ص
قانون  –قانون العقوبات  –قانون اإلجراءات اجلزائية ، فضيل العيش: 394السابق صبوسقيعة: البحث  أحسن - 3

 131ص األحداث املنحرفون، علي حممد جعفر:  105ص مكافحة الفساد
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 األول: رفع سن انعدام المسؤولية الجنائية
يف حتديـــد حـــد أدىن ينعـــدم فيـــه  الفقـــه اإلســـالميتتفـــق أغلـــب التشـــريعات العربيـــة مـــع 

صـاف التمييز لدى الصغري وهو سـبع سـنوات، حـىت يسـهل عمـل القاضـي فيبـين أحكامـه علـى أو 
منضبطة فال يكون هناك اضـطراب يف األحكـام ، فـإذا ارتكـب الصـغري جرميـة قبـل هـذه السـن ال 

إىل ثالثـــة عشـــر ة  ، غـــري أن املشــرع اجلزائـــري رفـــع ســن انعـــدام التمييــز1يعاقــب جنائيـــا وال تأديبيــا
مل هــا ويعيــد النظــر فيهــا ألنــه عتقتضــي مــن املشــرع اجلزائــري أن يراج، وهــو ســن مبــالغ فيهــا 2ســنة

كمــا أن الواقــع أثبــت أن الطفــل   خيـالف الفقــه اإلســالمي فحســب بــل خــالف أغلــب التشــريعات،
بعد سن السابعة يكون مميزا خاصة يف هذا العصر الـذي انتشـرت فيـه الوسـائل التعليميـة والرتبويـة 
تمع عموما وبني وسط الشباب على اخلصوص، مما ينمي عندهم القـدرة الذهنيـة  والتثقيفية يف ا

العقلية يف سن مبكرة، فال يعقل أن يكون طفـل يف الثانيـة عشـرة مـن عمـره مـثال يـتقن اسـتعمال و 
الوسائل احلديثة من هاتف نقال وإعـالم آيل وإنرتنـت وغريهـا ممـا قـد يعجـز عـن فهمـه الكثـري مـن 
 الكبار مث يقال عنه أنه غري مميز، كما أنه أصبح الكثري من الصغار قبل هذه السن ميتهنون بعض
املهن، ورمبا يكون هذا سببا جعل بعـض التشـريعات الـيت رفعـت مـن سـن التمييـز كالتشـريع الليـيب 
إىل أن خيفــف مــن حـــدة هــذه املبالغــة بـــأن جعــل الصــغري الـــذي مل يــتم الســابعة مـــن عمــره وقـــت 

  3.تتخذ ضده تدابري احلماية والرتبية ارتكاب اجلرمية ال
 ر الحماية والتربيةالثاني: إخضاع الصغير غير المميز لتدابي

الخالف بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي يف رفع املسـؤولية اجلنائيـة عـن الصـغري 
،مل  49غــري املميـــز، غــري أن بعـــض القـــوانني الوضــعية ومنهـــا قـــانون العقوبــات اجلزائـــري يف املـــادة 

الــذي يرتكــب يــرتك األمــر علــى إطالقــه بــل أخضــع ( أي قــانون العقوبــات اجلزائــري ) غــري املميــز 
                                                

  515- 514ص1جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة:  - 1
  سنة 14سنة، ليبيا  12سنة ، املغرب 13كما رفعته تشريعات أخرى منها تشريعات بلدان املغرب العريب ، تونس - 2
ق ع ج فقال: "  49من قانون العقوبات اللييب ،وقد علق الدكتور أحسن بوسقيعة على املادة80كما جاء يف املادة - 3

ونالحظ هنا أن املشرع اجلزائري مل حيدد سنا أدىن ملتابعة احلدث ، ومن مث فمن اجلائز متابعة طفل يف سن الثانية أو الثالثة 
حد أقصى كون العقوبات السابعة من العمر  ، مث قال : وتفاديا حلصول مثل هذه األوضاع حدد املشرع التمهيدي لقان

ا فال جتوز املتابعة ". الوجيز يف القانون اجلزائي العام ص  ،كما سبق ذكر انتقاد رضا فرج: 198للمتابعة اجلزائية ، أما دو
، علي علي سليمان: 131ص األحداث املنحرفونعلي حممد جعفر: ،وانظر: 388- 387ص شرح قانون العقوبات اجلزائري

  .266م، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص1992هـ 1412ضرورة إعادة النظر يف القانون املدين اجلزائري، ط
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مــن بــاب عقابــه، بــل مــن أجــل محايتــه ورعايتــه  فعــال جيرمــه القــانون إىل تــدابري احلمايــة والرتبيــة ،ال
تمــع مــن خطــره، وقــد يكــون إخضــاعه ملثــل هــذه التــدابري راجــع إىل رفــع ســن  وتربيتــه وحلمايــة ا

وأغلـــب  ســـالميالفقـــه اإلالتمييـــز يف القـــانون اجلزائـــري، ألن الطفـــل قبـــل ســـن التمييـــز احملـــدد يف 
يتصور منه إرادة آمثة أو أنه قصد الفعل اإلجرامي، لذلك فال  التشريعات العربية بسبع سنوات ال

ميكــن أن جتــرم أفعالــه بنــاء علــى قصــده وال يعقــل إدراجهــا ضــمن القــانون اجلنــائي، بينمــا يتصــور 
يـة علـى الطفــل ذلـك مـن الطفـل الـذي جتــاوز سـبع سـنوات، فـيمكن أن توقـع تــدابري احلمايـة والرتب

أن  –ولـو كـان إدراكـا ضـعيفا  –الذي يتصور منه متييز الفعل النافع من الضار ألنه بذلك يدرك 
ذلــك مــن بــاب تأديبــه وتربيتــه، لــذلك فــإن املشــرع اجلزائــري رفــع مــن ســن التمييــز إىل احلــد الــذي 

  جيمع بني مرحلتني يف بعض التشريعات:
تمييـز، فكــان البــد لــه أن خيضــع الصــغري ومرحلــة ضــعف ال -مرحلـة انعــدام التمييــز  -

 يف هذه املرحلة إىل تدابري احلماية والرتبية.  
  المطلب الثاني: مرحلة المسؤولية الجنائية المخففة

وهــي املرحلــة الــيت يصــبح فيهــا الصــيب مميــزا مــدركا لــبعض األمــور غــري أن إدراكــه يبقــى 
املســؤولية اجلنائيــة وتنتهــي بــاإلدراك الكامــل ضــعيفا، وتبــدأ هــذه املرحلــة بعــد انتهــاء مرحلــة امتنــاع 

لـــدى الشـــخص وعالمتـــه البلـــوغ، وســـندرس هـــذه املرحلـــة يف الفقـــه اإلســـالمي أوال مث يف القـــانون 
  اجلزائري مث نوازن بينهما وذلك يف ثالثة فروع:

  الفرع األول: مرحلة املسؤولية اجلنائية املخففة يف الفقه اإلسالمي                      
  الفرع الثاين: مرحلة املسؤولية اجلنائية املخففة يف القانون اجلزائري                      

  الفرع الثالث: موازنة بني الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري                           
  الفرع األول: مرحلة المسؤولية الجنائية المخففة في الفقه اإلسالمي

لوغ الصـغري سـن التمييـز احملـدد يف الفقـه اإلسـالمي بسـبع سـنوات تبدأ هذه املرحلة بب 
للذكر واحليض واحلمـل لألنثـى،  كاالحتالموتنتهي بالبلوغ، وقد يكون البلوغ بالعالمات الطبيعية  

وقــد يكــون بالســن إن مل توجــد هــذه العالمــات، ولــيس للبلــوغ ســنا معينــة وإمنــا خيتلــف بــاختالف 
 األشخاص والبيئات..

  ف الفقهاء يف حتديد سن البلوغ إىل قولني:وقد اختل
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ــــذلك الشــــافعية واحلنابلــــة القــــول األول ــــى، قــــال ب : اســــتكمال مخســــة عشــــرة ســــنة للــــذكر واألنث
ــــة وابــــن وهــــب ــــذلك 1والصــــاحبني مــــن احلنفي ــــاس وقــــال ب ــــة، وروى ذلــــك عــــن ابــــن عب مــــن املالكي

  . 2األوزاعي
واألنثى سبعة عشرة سنة قال بذلك أبو حنيفـة : يبلغ الغالم إذا أمت مثاين عشرة سنة القول الثاني

 .4، وللمالكية مخسة أقوال أشهرها أنه يبلغ بتمام مثانية عشرة سنة 3رمحه اهللا
والصـــغري يف هـــذه املرحلـــة حكمـــه حكـــم الصـــغري غـــري املميـــز مـــن حيـــث املســـؤولية اجلنائيـــة، فهـــو 

ائم احلـدود أم القصـاص، ألنــه اليسـأل جنائيـا عـن اجلـرائم الـيت اقرتفهـا سـواء اقـرتف جرميـة مـن جـر 
وإن أصـــبح مييـــز ويـــدرك إال أن متييـــزه وإدراكـــه يبقـــى ضـــعيفا، فـــال بـــد أن تتناســـب مســـؤوليته مـــع 
ضــعف إدراكــه، لــذلك فهــو اليســأل مســؤولية جنائيــة عمــا يرتكبــه مــن أفعــال إمنــا يســأل مســؤولية 

تمــع،  وإن كــان  –فالصــغري تأديبيــة بغــرض تقــومي اعوجاجــه وإصــالح احنرافــه ودرء خطــره علــى ا
  .5ليس من أهل العقوبة –مميزا 

يقــول اإلمــام الكاســاين يف رفـــع العقوبــة عــن الصــيب ووجـــوب تأديبــه: " وأمــا شــرط وجوبـــه ( أي  
التعزيــر ) فالعقــل فقــط، فيعــزر كــل عاقــل ارتكــب جنايــة لــيس هلــا حــد مقــدر ســواء كــان حــرا أو 

                                                
هـ ، روى عن 125سنة هو أبو حممد عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي اإلمام اجلامع بني الفقه واحلديث، ولد - 1

أربعمائة عامل منهم مالك والليث وابن أيب ذئب وابن املاجشون وابن جريج، قرأ على نافع، وتفقه على يد اإلمام مالك 
وصحبه عشرين سنة، حدث مبائة ألف حديث، روى عنه أصبغ بن الفرج وسحنون وأمحد بن صاحل وعبد احلكم، له 

السات وكتاب البيعة وكتاب مؤلفات كثرية منها: املوطأ الكبري واملوطأ  الصغري وجامعه الصغري وكتاب األهوال وا
ابن خلكان: وفيات  417-412ص1هـ ، ابن فرحون: الديباج املذهب ج197املناسك...وغريها، تويف رمحه اهللا سنة 

  .456-455ص 2، ابن العماد: شذرات الذهب ج 37-36ص 3األعيان ،ج
 10ص8احلسن املاوردي: احلاوي الكبري، دار الفكر، بريوت ج أبو،  514ص4ابن قدامى: املغين ج - 2
، قاضي خان: الشيخ نظام قاضيخان ومجاعة من علماء اهلند: الفتاوي اهلندية، 171ص7بدائع الصنائع ج الكاساين: - 3

يل درر احلكام شرح جملة األحكام، تعريب احملامي فهمي احلسيين، دار اجل ، علي حيدر:61ص5دار صادر بريوت،ج
  .779ص2جاملدخل الفقهي العام ، : الزرقاء، 706ص2ج بريوت،

هـ، 1411عبد الباقي الزرقاين: شرح الزرقاين على خمتصر خليل، ط الزرقاين: ،293 ص3الدسوقي: املرجع السابق ج - 4
خمتصر العالمة خ صاحل عبد السميع اآليب األزهري، جواهر اإلكليل ، شرح ي،اآليب: الش 291ص5دار الفكر، بريوت، ج

- 167م، دار الفكر، بريوت، ص1989هـ1409ط ، حممد عليش: منح اجلليل شرح خمتصر سيد خليل 97ص1خليل ج
168 

  517- 515ص1جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة : - 5
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ا بعــد أن يكــون عــاقال، ألن هــؤالء مــن أهــل عبــدا، ذكــرا أو أنثــى مســلما أو كــافرا، بالغــا أو صــبي
ــا ( أي  العقوبــة إال الصــيب العاقــل، فإنــه يعــزر تأديبــا ال عقوبــة، ألنــه مــن أهــل التأديــب ...، أل

نـون والصـيب الـذي ال العقوبة ) تستدعي اجلناية، وفعل الصيب ال  يوصف بكونه جناية خبالف ا
ما ليسا من أهل العقوبة وال   .1التأديب " من أهل يعقل، أل

وانعـــدام املســـؤولية اجلنائيـــة عـــن الصـــغري املميـــز اليعفيـــه مـــن املســـؤولية املدنيـــة، فهـــو مســـؤول عـــن 
 در الضمان وال تعويض الضرر الذي حيدثه بالغري، لعصمة دماء الناس وأمواهلم، " فاألعذار ال

  .2تسقطه ولو سقطت العقوبة"
وخالصــة القــول إن الصــغري املميــز وإن كــان يــدرك بعــض األمــور إدراكــا ضــعيفا إال أن 
مسؤوليته اجلنائية منعدمة، وال يسأل وال يعاقب عمـا يرتكبـه مـن أفعـال وجـرائم غـري أنـه يعـزر مـن 

نــوع العقوبــة التأديبيــة ، بــل تــرك  الفقــه اإلســالميدد حيــبــاب التأديــب ال مــن بــاب العقوبــة ، ومل 
للقاضي حيددها وفق سلطته التقديرية ، كما أنه يضمن ما يتلفه وما يلحق من ضـرر بـالغري ذلك 

  لعصمة دماء الناس وأمواهلم.
  الفرع الثاني: مرحلة المسؤولية الجنائية المخففة في القانون الجزائري  

وهي املرحلة اليت تبدأ ببلـوغ الصـغري سـن الثالثـة عشـر وتنتهـي بسـن الثامنـة عشـر، أي 
دأ بســن التمييــز وتنتهــي ببلــوغ الصــغري ســن الرشــد اجلنــائي، فالصــغري يف هــذه املرحلــة قــد تــوفر تبــ

لديه حدا من اإلدراك والتمييز يؤهله لتحمل قدر من املسؤولية اجلنائية عن أفعالـه غـري أن إدراكـه 
رينـة ألن رشده مل يكتمل، لـذلك وضـع املشـرع ق 3يبقى ضعيفا، وملكاته الذهنية والنفسية حمدودة

بسيطة مفادها أن الصغري يف هذه املرحلة غـري مسـؤول مسـؤولية جنائيـة، وبالتـايل أخضـعه لتـدابري 
أو إثبـات عكسـها ويعاقــب  احلمايـة والرتبيـة، لكـن قرينـة عـدم املسـؤولية اجلنائيـة ميكـن اسـتبعادها،

جلزائـري طبقهـا عقوبة خمففة، وخضـوعه لتـدابري احلمايـة لـيس بـاألمر اجلديـد فقـد رأينـا أن املشـرع ا
يبـني  على الصغري غري املميز ، غري أن اجلديد هنـا هـو إمكانيـة تطبيـق العقوبـات املخففـة وهـو مـا

                                                
  . 139ص 6، الزيلعي: تبيني احلقائق ج64-63ص7الكاساين: املرجع السابق ج - 1
عبد ،  82ص حماكمة األحداث اجلاحننيحممد سعيد املاحي:  ، وانظر:514ص1عبد القادر عودة : املرجع السابق ج - 2

  75صشرح قانون العقوبات ، فتوح عبداهللا الشاذيل: 28احلكم فودة: جرائم األحداث ص
 389ص اجلزائريشرح قانون العقوبات ، رضا فرج: 146قورة: حماضرات يف قانون العقوبات ص عادل - 3
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، فالصغري الذي ارتكب  1أن املشرع يعتد بإرادة الصغري يف هذه املرحلة ويرتب عليها جزاء جنائيا
قوبـة خمففـة حسـب سـلطته جرمية يف هذه املرحلة خيضعه القاضي لتدبري احلماية أو حيكـم عليـه بع

 التقديرية، وقد نظم املشرع هذه املرحلة يف كل من قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلزائية .            
علــى أن القاصــر الــذي يبلــغ ســنه  3مــن قــانون العقوبــات اجلزائــري فقــرة  49حيــث نصــت املــادة 

  عقوبات خمففة.خيضع إما لتدابري احلماية أو الرتبية أو ل 18إىل  13من 
  من قانون اإلجراءات اجلزائية هذه التدابري وهي: 444وبينت املادة 

  : تسليمه لوالديه أو لوصيه أو لشخص جدير بالثقة  1
  : تطبيق نظام اإلفراج عنه مع وضعه حتت املراقبة  2
 : وضـعه يف منظمـة أو مؤسســة عامـة أو خاصـة معــدة للتهـذيب أو التكـوين املهــين مؤهلـة هلــذا 3

  الغرض.
  : وضعه يف مؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلك  4
  : وضعه يف مصلحة عمومية مكلفة باملساعدة  5
رمني يف سـن الدراسـة، غـري أنـه جيـوز أن  6 : وضعه يف مدرسة داخلية صاحلة إليواء األحداث ا

عه يف مؤسسـة يتخذ كذلك يف شأن احلدث الذي يتجاوز عمره الثالثة عشرة تدبري يرمـي إىل وضـ
  .2عامة للتهذيب حتت املراقبة أو للرتبية اإلصالحية "

                                                
 318ص1ج شرح قانون العقوبات اجلزائريعبد اهللا سليمان:  -1
قانون  –قانون العقوبات  –قانون اإلجراءات اجلزائية  ، فضيل العيش:1982فرباير 13املؤرخ يف 03-82القانون رقم  - 2

أن القانون املصري قسمها إىل مرحلتني األوىل: من السابعة أي سن التمييز إىل اخلامسة  ، غري105ص مكافحة الفساد
)، املرحلة  1996من قانون الطفل الصادر سنة  101عشرة وخيضع الصغري يف هذه املرحلة لتدابري اإلصالح ( املادة 

من قانون الطفل  112لة عقوبات خمففة ( م وتطبق على الصغري يف هذه املرحاخلامسة عشرة إىل الثامنة عشرة  من الثانية:
 50وما بعدها، حسن اجلوخدار: قانون األحداث اجلاحنني ص 536)، عبد الفتاح مصطفى الصيفي: قانون العقوبات ص 

مبادىء القسم العام من التشريع وما بعدها، رؤوف عبيد:  86صشرح قانون العقوبات عبد اهللا الشاذيل:  ومابعدها، فتوح
وما بعدها ، كما أن القانون السوري قسمها إىل مرحلتني أيضا ورفع العقوبة عن الصغري يف املرحلة األوىل 561ص العقايب

 4م و 3من سن السابعة إىل سن اخلامسة عشر  مهما كان وصف اجلرمية ومل يفرض عليه سوى التدابري اإلصالحية ( م 
ا املواد من قانون األحداث ) أما املرحلة الثانية وهي مابعد اخل امسة عشرة والثامنة عشرة فتوقع عليه عقوبات خمففة حدد

املسؤولية اجلزائية لألحداث، تقرير سوريا قدم يف املؤمتر اخلامس للجمعية  من نفس القانون، عمر فاروق فحل: 30و  29
  .    418اث ص، اآلفاق اجلديدة للعدالة اجلنائية يف جمال األحد 1992املصرية للقانون اجلنائي القاهرة 
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وهي نفس التدابري املقررة للصغري عدمي املسؤولية اجلنائية، وتكون هذه التدابري يف مجيع األحـوال  
 .1جيوز أن تتجاوز سن الرشد ملدة معينة ال
إذ نصـت علـى أنـه: " إذا قضـى بـأن  من قانون العقوبات نوع العقوبة املخففة، 50وبينت املادة 

حلكم جزائي فإن العقوبة اليت تصدر عليه تكون  18إىل  13خيضع القاصر الذي يبلغ سنه من 
  كاآليت:

إذا كانت العقوبة اليت تفرض عليه هي اإلعـدام أو السـجن املؤبـد فإنـه حيكـم عليـه بعقوبـة احلـبس 
  من عشر سنوات إىل عشرين سنة.

الســجن أو احلــبس املؤقــت فإنـه حيكــم عليــه بــاحلبس ملــدة تســاوي نصــف وإذا كانـت العقوبــة هــي 
ا إذا كان بالغا "   .2املدة اليت كان يتعني احلكم عليه 

مــن قــانون العقوبــات: "  51أمــا املخالفــات فعقوبتهــا التــوبيخ أو الغرامــة وقــد نصــت عليهــا املــادة 
  يف مواد 

إمــــا بـــالتوبيخ وإمـــا بعقوبــــة    18إىل  13املخالفـــات يقضـــي علــــى القاصـــر الـــذي يبلــــغ ســـنه مـــن 
 .3الغرامة "

وعقوبــة الصــغري بصــفة عامــة هــو إجــراء اســتثنائي اليلجــأ إليــه إال يف حــاالت خاصــة 
ختضــع لظــروف الصــغري االجتماعيــة والشخصــية الــيت ارتكــب فيهــا اجلرميــة، فهــو ضــحية ظـــروف 

وفـق سـلطته التقديريـة  –لقاضـي فل  4وعوامل خمتلفـة ممـا جيـب اعتبـاره " جمنيـا عليـه ولـيس جانيـا "
أن يراعي ذلك كلـه قبـل إصـداره احلكـم حـىت ال تـرتك العقوبـة آثـارا نفسـية عنـد الصـغري فتتولـد  –

مــن قــانون اإلجــراءات اجلزائيــة  445، لــذلك أجــازت املــادة 5لديــه الشخصــية اإلجراميــة مســتقبال

                                                
  392بوسقيعة : املسؤولية اجلنائية لألحداث، حبث سابق ص أحسن - 1
إن كان لنا كلمة يف هذا املقام فإننا نقول بأن املشرع اجلزائري قد بالغ يف النزول مبرحلة تطبيق العقوبات إىل سن الثالثة  -2

وهي أهم السنوات يف حياة اإلنسان  –سنوات عشر فمن غري املعقول أن نعاقب احلدث صاحب الثالثة عشر ربيعا بعشر 
إذ تتكون شخصيته يف هذه املرحلة فكيف به إذا كان يف السجن ، فال شك أنه سيخرج حمرتفا لإلجرام حىت وإن قلنا  –

 174ص قانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –: قانون اإلجراءات اجلزائية أن تطبيق العقوبة استثنائيا . فضيل العيش
  . 174ص هسنففضيل العيش: املرجع  - 3
 89، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، صم2008نبيل صقر، صابر مجيلة: األحداث يف التشريع اجلزائري، ط - 4
  201الشباسي: الوجيز يف شرح قانون العقوبات اجلزائري ص إبراهيم - 5
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ــــري اســــتبدال أو اســــتكمال تــــدابري احلمايــــة والتهــــذيب بعقوبــــة  ا اجلزائ الغرامــــة أو احلــــبس وقيــــد
  بقيدين: 

رم احلدث   األول: جيب أن تكون هذه العقوبة ضرورية نظرا للظروف أو لشخصية ا
  الثاين: جيب أن يكون ذلك بقرار خاص ومعلل.

حيث نصت على أنه: " جيوز جلهة احلكم بصفة استثنائية بالنسبة لألحـداث البـالغني مـن العمـر 
 444تســـتبدل أو تســـتكمل التــدابري املنصـــوص عليهـــا يف املـــادة أكثــر مـــن ثـــالث عشــر ســـنة أن 

رأت ذلــك  مــن قــانون العقوبــات إذا مــا 50بعقوبــة الغرامــة أو احلــبس املنصــوص عليهــا يف املــادة 
ــرم احلــدث علــى أن يكــون ذلــك بقــرار توضــح فيــه أســبابه  ضــروريا نظــرا للظــروف أو لشخصــية ا

  . 1خصيصا بشأن هذه النقطة"
ري هنــا إمنــا هــو مــن بــاب الضــرورة الــيت البــد منهــا نظــرا " لظــروف اجلرميــة الــيت تنــىبء فعقوبــة الصــغ 

  . 2بشخصية إجرامية لدى احلدث تستوجب توقيع العقوبة اجلنائية عليه "
  الفرع الثالث: موازنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري

ســالمي والقــانون اجلزائــري، بعــد عرضــنا ملرحلــة املســؤولية اجلنائيــة املخففــة يف الفقــه اإل
  تبني لنا أن القانون اجلزائري خيتلف عن الفقه اإلسالمي يف ثالث نقاط:

  األوىل: يف حتديد سن املسؤولية اجلنائية املخففة ، أو سن التمييز  
  الثانية: يف تطبيق تدابري احلماية والرتبية

  الثالثة: يف توقيع العقوبة على املميز 
  الفرع يف ثالثة بنود:لذلك سنتناول هذا 

  البند األول: تحديد سن المسؤولية الجنائية المخففة
ســـنة فببلـــوغ  18إىل  13حــدد املشـــرع اجلزائـــري مرحلـــة املســـؤولية اجلنائيـــة املخففـــة مـــن 

الصـغري ســن الثالثــة عشــر مــن عمــره تبــدأ هــذه املرحلــة وتنتهــي بســن الثامنــة عشــر، أي تبــدأ بســن 

                                                
الشباسي:  إبراهيم ،105ص قانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –: قانون اإلجراءات اجلزائية فضيل العيش:  - 1

بوسقيعة: املسؤولية  ، أحسن318- 317ص1ج شرح قانون العقوبات اجلزائري، عبد اهللا سليمان: 201املرجع السابق ص
، نبيل صقر، صابر 215ص الوجيز يف القانون اجلنائي العام، منصور رمحاين: 393اجلنائية لألحداث، حبث سابق ص

  بعدها وما 80 ص: األحداث يف التشريع اجلزائري، مجيلة: 
  390ص شرح قانون العقوبات اجلزائري رضا فرج: - 2



114 
 

الصـغري ســن الرشـد اجلنـائي، فالصـغري قبــل هـذه السـن ( أي الثالثـة عشــر ) التمييـز وتنتهـي ببلـوغ 
يكـون عــدمي التمييـز فــال يســأل جنائيـا، وبعــد ســن الرشـد اجلنــائي يكــون مسـؤوال مســؤولية جنائيــة  
كاملـــة، وهـــو بـــذلك خيـــالف الفقـــه اإلســـالمي وأغلـــب التشـــريعات العربيـــة يف حتديـــد بدايـــة ســـن 

، أمـا فيمــا خيـص وقـت انتهــاء هـذه املرحلــة فاملشـرع اجلزائــري التمييـز حيـث حــددوه بسـبع ســنوات
ايـــة  يتفـــق مـــع رأي أيب حنيفـــة واملشـــهور مـــن املـــذهب املـــالكي يف جعـــل ســـن الثامنـــة عشـــر هـــو 

  أخذت به أغلب التشريعات العربية.  مرحلة التمييز أي سن املسؤولية اجلنائية الكاملة وهو ما
  والتربية البند الثاني: تطبيق تدابير الحماية

ارتكـب فعـال جيرمـه القـانون إىل  أخضع املشرع اجلزائري الصغري يف هـذه املرحلـة إذا مـا
تمــع، ويتفــق  تــدابري احلمايــة والرتبيــة بغــرض تقــومي اعوجاجــه وإصــالح احنرافــه ودرء خطــره علــى ا

، ي أجــاز تعزيــر الصــغري مــن بــاب التأديــب ال مــن بــاب العقوبــةذالــ الفقــه اإلســالمييف ذلــك مــع 
فالصــغري املميــز وإن أصــبح مييــز ويــدرك بعــض األمــور إال أن إدراكــه يبقــى ضــعيفا ، فــال بــد مــن 

ومل حتــدد ، لــيس مــن أهــل العقوبــة مراعــاة ضــعفه كــي تتناســب مســؤوليته مــع ضــعف إدراكــه، فهــو
نــوع التعزيــر التــأدييب، بــل تــرك ذلــك للقاضــي حيــدده وفــق ســلطته التقديريــة، أمــا  الفقــه اإلســالمي

مــن قــانون اإلجــراءات اجلزائيــة  444اجلزائــري فقــد حــدد تــدابري احلمايــة والرتبيــة يف املــادة  املشــرع
  احلماية والرتبية  أو العقوبة املخففة. ولكن أعطى للقاضي السلطة التقديرية يف تطبيق تدابري

  البند الثالث: توقيع العقوبة على المميز 
املخففـة فــرتة واحــدة وهــو بــذلك يتفــق  جعـل املشــرع اجلزائــري مرحلــة املســؤولية اجلنائيــة

، غــري أنــه خيتلــف عنـــه يف توقيــع العقوبــة علــى الصــغري يف هــذه املرحلــة ألنـــه الفقــه اإلســالميمــع 
يكون قد توفر لديه حدا من اإلدراك يؤهله لتحمـل املسـؤولية اجلنائيـة عـن أفعالـه، غـري أن إدراكـه 

اســـتثنائي اليلجـــأ إليـــه إال يف حـــاالت يبقـــى ضـــعيفا لـــذلك جعـــل العقوبـــة خمففـــة، وهـــذا اإلجـــراء 
خاصــة ختضـــع لظـــروف الصـــغري االجتماعيـــة والشخصـــية الــيت ارتكـــب فيهـــا اجلرميـــة، فهـــو ضـــحية 

وقــع عقوبــة علــى الصــغري يف هــذه املرحلــة ألن يفــال  الفقــه اإلســالميظــروف وعوامــل خمتلفــة، أمــا 
يوصف بـذلك، فالصـغري يف هـذه  العقوبة جزاء جناية وفعل الصغري سواء كان مميزا أو غري مميز ال

املرحلــة حكمــه حكــم الصــغري غــري املميــز مــن حيــث املســؤولية اجلنائيــة، فهــو اليســأل جنائيــا عــن 
اجلرائم اليت اقرتفها أيا كان تكييفها، ألنـه وإن أصـبح مميـزا إال أن متييـزه يبقـى ضـعيفا ، فـال بـد أن 
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ية جنائيــة إمنــا يســأل مســؤولية تتناســب مســؤوليته مــع ضــعف إدراكــه، لــذلك فهــو اليســأل مســؤول
لـــيس مـــن أهـــل  –وإن كـــان مميـــزا  –تأديبيـــة بغـــرض إصـــالح احنرافـــه البغـــرض إيالمـــه ، فالصـــغري 

  العقوبة.
  المطلب الثالث: مرحلة المسؤولية الجنائية الكاملة

اعترب كامل األهلية ويسـأل مسـؤولية جنائيـة كاملـة  1إذا بلغ الصغري سن الرشد اجلنائي
عــن أفعالــه اإلجراميــة أيــا كــان تكييفهــا ، ويعاقــب بكــل العقوبــات املقــررة الكتمــال ادراكــه ومتييــزه 
مــامل يعرتضــه عــارض مــن عــوارض األهليــة يعــدم أهليتــه أو يــنقص منهــا كــاجلنون والعتــه وغريمهــا، 

ــــري وســــندرس هــــذه املرحلــــة يف ثالثــــة فــــروع األو  ــــاين يف القــــانون اجلزائ ل يف الفقــــه اإلســــالمي والث
  والثالث يف املوازنة بينهما:

  الفرع األول: مرحلة املسؤولية اجلنائية الكاملة يف الفقه اإلسالمي          
  الفرع الثاين: مرحلة املسؤولية اجلنائية الكاملة يف القانون اجلزائري           
  نة بني الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائريالفرع الثالث: مواز           

  الفرع األول: مرحلة المسؤولية الجنائية الكاملة في الفقه اإلسالمي 
هـــي املرحلـــة الـــيت يكتمـــل فيهـــا إدراك الشـــخص ومتييـــزه وتكـــون ببلـــوغ الشـــخص ســـن 

مـات وقـد يكـون البلـوغ بالعال 2احللم، أو سن البلـوغ، ويعـرف البلـوغ بأنـه: " انتهـاء حـد الصـغر "
وإذا بلـــغ  ﴿الطبيعيـــة وهـــي االحـــتالم ، واحلـــيض واحلمـــل ومهـــا خاصـــان بـــاملرأة، قـــال اهللا تعـــاىل: 

]وقـال صــلى  59[ النـور: ﴾األطفـال مـنكم الحلـم فليســتأذنوا كمـا اسـتاذن الـذين مــن قـبلهم
  . 3) الصبي حتى يحتلم) وذكر منها (  رفع القلم عن ثالثةاهللا عليه وسلم: ( 

سـببا للتكليــف واخلطـاب بأحكـام الشـرع فـدل ذلــك  االحـتالمفاآليـة واحلـديث جعلتـا 
أن البلوغ يثبت باالحتالم ، فإن مل تظهر العالمـات الطبيعيـة فيبلـغ الصـغري بالسـن، وقـد اختلـف 
العلمـــاء يف حتديـــد ســـن البلـــوغ إن مل توجـــد العالمـــات الطبيعيـــة ، فـــذهب اجلمهـــور إىل أن ســـن 

                                                
عن تصرفاته، وقد اختلفت التشريعات يف حتديد هذه  مسئوالوهي السن اليت تكتمل فيها مدارك الشخص ويصبح  - 1

  السن، وقد حددها املشرع اجلزائري بتمام مثانية عشرة سنة ميالدية.  
األحداث مسؤوليتهم ورعايتهم يف الشريعة ، وانظر منذر عرفات زيتون: 153ص 6ابن عابدين: حاشية رد احملتار،ج - 2

 48ص اإلسالمية
 سبق خترجيه - 3
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حنيفــة بــني الفــىت والفتــاة، فــالبلوغ عنــد الفــىت  ن البلــوغ،  ويفــرق اإلمــام أبــواخلامســة عشــر هــو ســ
يكــون بثمــاين عشــرة ســنة وعنـــد الفتــاة بســبع عشــرة ســـنة، أمــا املالكيــة فاملشــهور يف املـــذهب أن 

  .1البلوغ يكون بثماين عشرة سنة
نوعهـــا  ففــي هــذه املرحلــة يكــون الشـــخص مســؤوال مســؤولية جنائيــة كاملــة عـــن جرائمــه أيــا كــان

  .2فيحد إذا سرق أو زىن، ويقتص منه إذا قتل أو جرح ويعزر بكل أنواع التعازير
  الفرع الثاني: مرحلة المسؤولية الجنائية الكاملة في القانون الجزائري  

تـبـدأ هـــذه املرحلـــة ببلـــوغ الشــخص ســـن الرشـــد اجلنـــائي وقــد حـــدده القـــانون اجلزائـــري 
وغها يصبح الشخص أهال للمسؤولية اجلنائية الكاملة وتوقـع بتمام مثانية عشرة سنة ميالدية، فببل

عليه كل العقوبات املقررة للجرائم اليت يقرتفها، على اعتبـار أن قدرتـه علـى اإلدراك واالختيـار قـد 
مــن قــانون اإلجــراءات اجلزائيــة: " يكــون بلــوغ ســن  442نصــت عليــه املــادة  اكتملــت، وهــو مــا

  .3شر"الرشد اجلزائي يف متام الثامنة ع
وخيتلــف ســن الرشــد اجلزائــي عــن الرشــد املــدين إذ حــدده املشــرع بتســعة عشــرة ســنة حســب املــادة 

  .4من القانون املدين اجلزائري 40

                                                
 7، الكاساين : بدائع الصنائع ج11ص 8، املاوردي: احلاوي الكبري ج515-513ص 4ابن قدامى: املغين ج - 1

التشريع ، عبد القادر عودة:  293ص  3ج حاشية الدسوقي، الدسوقي: 97ص 1ج اآليب: جواهر اإلكليل، 172ص
  516ص 1جاجلنائي 

 96ص حماكمة األحداث اجلاحننيحممد ساعي املاحي:  ، 516ص 1ج التشريع اجلنائي:عبد القادر عودة - 2
: قانون املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، فضيل العيش:  1969سبتمرب  16املؤرخ يف  155-69األمر رقم  - 3

وهي سن الرشد اجلزائي يف كل من القانون ، 105صقانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –اإلجراءات اجلزائية 
 باتقانون العقو عوض حممد: ،  34صقانون األحداث اجلاحننياجلوخدار:  املصري والسوري واللبناين واإلمارايت، حسن

، حممد 646صقانون العقوباتلي عبد القادر القهوجي: ع،  96صشرح قانون العقوبات ، فتوح عبد اهللا الشاذيل:  467ص
  . 422حبث سابق ص لألحداث،  املسؤولية اجلزائية عمر فاروق فحل: ،95ص حماكمة األحداث اجلاحننيسعيد املاحي:

من  514) من القانون اجلنائي املغريب والفصل  140وحدد املشرع املغريب سن الرشد اجلنائي بستة عشر عاما ( املادة 
، وحدد املشرع اليمين سن الرشد  469املسطرة اجلنائية، عبد الرمحن مصلح: املسؤولية اجلنائية لألحداث، حبث سابق ص

قدم يف املؤمتر ماية اجلنائية لألحداث يف القانون اليمين، تقرير اليمن اجلنائي بتمام اخلامسة عشر، حسين اجلندي: احل
 .  492ص ، اآلفاق اجلديدة للعدالة اجلنائية يف جمال األحداث1992اخلامس للجمعية املصرية للقانون اجلنائي القاهرة 

 160ص1حممد صربي السعدي: شرح القانون املدين ج - 4
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مل يتناول هذه املرحلة باهتمام خاص باعتبار أن الشخص الذي بلغ سن الرشـد واملشرع اجلزائري 
، غـــري أن 1ملـــن جـــاوز هــذه الســـن بكثـــريمماثلـــة  –يف التشـــريع اجلزائــري  –اجلنــائي تكـــون عقوبتـــه 

ميـز عنـد تنفيـذ  10/02/1972واملـؤرخ يف  72/02قانون تنظيم السـجون وإعـادة الرتبيـة رقـم 
ـرمني ، حيـث نصــت املـادة  ـرمني الشـبان وبــاقي ا مـن هــذا القـانون علــى  29العقوبـة بـني فئــة ا

ــرمني األحــداث الــذين تقــل  ســنة تنفــذ يف  21أعمــارهم عــن أن عقوبــة احلــبس الصــادرة علــى ا
ــرمني الشــبان  30املراكــز اخلاصــة لألحــداث بينمــا تــنص املــادة  مــن نفــس القــانون علــى فصــل ا

  .2الذين جاوزوا سن الرشد املدين ولكنهم مازالوا يف سن السابعة والعشرين
لتوقيــع  فالقـانون اجلزائـري حـدد الرشـد اجلزائـي وكـذا الرشــد املـدين بالسـن، إال أن ذلـك غـري كـاف

ــرمني الكبــار وإمنــا يراعــى فيــه  العقوبــة علــى الشــخص مباشــرة بعــد بلوغــه ســن الرشــد مثلــه مثــل ا
فعنــد توقيــع العقوبــة علــى مــن مل يتجــاوز ســن الســابعة  ظــروف صــغر الســن حــىت ولــو كــان بالغــا،

ــرمني الكبــار حــىت ال يــتعلم مــنهم اإلجــرام، ف  نقــانون تنظــيم الســجو والعشــرين فإنــه يفصــل عــن ا
  بني كيفية تطبيق العقوبة على الصغار الذين جتاوزوا سن البلوغ بقليل. 

  لفرع الثالث: موازنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الجزائريا
  يتفق القانون اجلزائري مع الفقه اإلسالمي يف بعض النقاط وخيتلف معه يف نقاط أخرى:

قه اإلسالمي أن كـال منهمـا حيمـل الشـخص من النقاط اليت يتفق فيها القانون اجلزائري مع الف -
لية اجلنائية الكاملة مىت اكتمل عنده اإلدراك و التمييز فيعاقب علـى أفعالـه وجرائمـه عقوبـة و املسؤ 

كاملة مثله مثل البالغ من الرجال غري أن القانون ومبوجب قوانني خاصة كقـانون تنظـيم السـجون 
ــرمني األحـداث الـذين تقـل أعمــارهم عـن  سـنة فأوجـب حبســهم يف  21وإعـادة الرتبيـة اسـتثىن ا

راكز اخلاصة لألحـداث، وكـذا الشـبان الـذين مل يتجـاوزوا سـن السـابعة والعشـرين فيفصـلون عـن امل
ـم و حيرتفـوا اإلجـرام فالشـخص الـذي بلـغ سـن الرشـد ومل يتجـاوز  رمني الكبار حىت ال يتـأثروا  ا
هذه السن ال يزال غضا ال يعرف تقدير األمور جيدا فاملشرع اجلزائري سلك هذا السـبيل بغـرض 

  إصالح احنرافه ال بغرض إيالمه.  

                                                
 394سابق صحبث املسؤولية اجلنائية لألحداث بوسقيعة:  أحسن - 1
جنوح األحداث يف ، حممد عبد القادر قوامسية: 394سابق صالبحث الاملسؤولية اجلنائية لألحداث بوسقيعة:  أحسن - 2

 . 285ص شرح قانون العقوبات اجلزائري، عبد اهللا أوهايبية: 31ص التشريع اجلزائري
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كمـا يتفــق القــانون اجلزائـري مــع رأي احلنفيــة واملالكيـة يف القــول املشــهور عنـدهم يف جعــل ســن   -
  الرشد اجلنائي بتمام مثانية عشر سنة.  

يكـــون بلـــوغ الشـــخص يف الفقـــه اإلســـالمي بالعالمـــات الطبيعيـــة فـــإن تـــأخر ظهـــور العالمـــات  -
بالســن و هــذا كأصــل عــام يف الفقــه اإلســالمي يف حــني جنــد أن البلــوغ يف الطبيعيــة فيبلــغ الصــغري 

  القانون اجلزائري اليقدر إال بالسن.
مل يفرق القانون اجلزائري والبقية القوانني الوضعية بـني سـن البلـوغ وسـن الرشـد، فالسـن احملـددة -

الرشـد، فـالبلوغ بـأن  للرشد هي سنا للبلوغ أيضا ، أما يف الفقه اإلسالمي فإن البلوغ خيتلـف عـن
فــإن مل تظهــر العالمــات الطبيعيــة   -وهــي العالمــات الطبيعيــة  –حيــتلم الصــيب، وحتــيض األنثــى 

ــا ســن  فيكــون البلــوغ بالســن علــى اخــتالف بــني العلمــاء يف حتديــد ســن البلــوغ واجلمهــور علــى أ
دون أن  اخلامســة عشـــر، أمـــا الرشـــد فهـــو حســـن التصــرف والقـــدرة علـــى معرفـــة اســـتثمار األمـــوال

  .-وهو ما عليه مجهور العلماء  -خيدع يف املعامالت أو يغنب 
قــد يرافــق البلــوغ وقــد يتــأخر عنــه و ذلــك خيتلــف مــن شــخص آلخــر  الفقــه اإلســالميفالرشــد يف 

يبــني  حسـب طبيعـة كـل شـخص وتربيتـه وخربتـه وجتربتـه يف شـؤون املـال ... وغـري ذلـك، وهـذا مـا
م.دقة التقسيم عند فقهاء الشريعة ا   إلسالمية وسعة آرائهم واجتهادا

يتحمــل الشــخص يف الفقــه اإلســالمي املســؤولية كاملــة جزائيــة كانــت أم مدنيــة مــىت بلــغ ســن  -
البلــــوغ إذ مل يفــــرق الفقــــه اإلســــالمي بــــني املســــؤولية اجلزائيــــة واملســــؤولية املدنيــــة يف حــــني جنــــد أن 

لضـــبط األحكـــام القضـــائية ، إذ حـــدد القـــانون اجلزائـــري يفـــرق بـــني املســـؤوليتني وحيـــددمها بالســـن 
  . 1املسؤولية اجلزائية بثمانية عشر سنة ، أما املسؤولية املدنية فحددها بتسعة عشر سنة

  
  
  
  
  

                                                
حبث مقدم لنيل شهادة  –دراسة مقارنة  –علي بلحوت: مسؤولية الصغري مدنيا وجنائيا يف الشريعة اإلسالمية  - 1

املاجستري يف الشريعة، معهد الشريعة قسم الدراسات العليا ،جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، 
  120-119م، ص1999
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  المبحث الثاني
  السن في جريمة االعتداء على النفس أثر صغر

  
خلــق اهللا اإلنســان وكرمــه ونفــخ فيــه مــن روحــه وأســجد لــه مالئكتــه وأصــبغ عليــه نعمــه 

ءادم وحملنــاهم فــي البــر  ولقــد كرمنــا بنــيوفضــله علــى كثــري ممــن خلــق تفضــيال قــال تعــاىل: ﴿ 
  ] 70﴾ [ اإلسراء:  والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيال

مية احلفاظ على األنفس من مقاصد الشرع واعتربت االعتداء على لذلك جعلت الشريعة اإلسال
األنفــس احنرافــا وظلمــا يوجــب القصــاص ســواء كــان اعتــداء علــى الــنفس بالقتــل أم باجلنايــة علــى 
األطراف، لكن هل يكفـي وجـود اجلرميـة لتوقيـع العقوبـة دون النظـر إىل شـخص اجلـاين ؟ أم البـد 

ليته اجلنائيــة كاملــة أم ناقصــة أم منعدمــة ؟ وهــل لصــغر الســن أن ننظــر إىل اجلــاين إن كانــت مســؤو 
  أثر يف جرمية االعتداء على النفس بالقتل أم باجلناية على األطراف ؟

  هذا ماسنتناوله يف هذا املبحث وذلك يف مطلبني:
  

  المطلب األول: أثر صغر السن في جريمة القتل           
  المطلب الثاني: أثر صغر السن في جرائم قطع األعضاء           
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  المطلب األول: أثر صغر السن في جريمة القتل
ســـــنتناول أثـــــر صـــــغر الســـــن يف جرميـــــة القتـــــل يف الفقـــــه اإلســـــالمي أوال مث يف القـــــانون 

  اجلزائري مث نوازن بينهما وذلك يف ثالثة فروع: 
  : أثر صغر السن يف جرمية القتل يف الفقه اإلسالميالفرع األول               
  الفرع الثاين: أثر صغر السن يف جرمية القتل يف القانون اجلزائري               
  الفرع الثالث: موازنة بني الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري                

    الفرع األول: أثر صغر السن في جريمة القتل في الفقه اإلسالمي
وال تقتلـــوا  الـــنفس  حـــرم اهللا عـــز وجـــل االعتـــداء علـــى األنفـــس بغـــري حـــق فقـــال: ﴿ 

]، وجعـــل جرميــــة القتــــل مـــن أعظــــم الــــذنوب 151﴾ [ األنعــــام:  التـــي  حــــرم  اهللا  إال بــــالحق
ـى 1واملعاصـي تسـتوجب القصـاص مـن القاتـل ، فلـيس بعـد الكفـر ذنـب أعظـم مـن القتـل ، وقـد 

ال يحـل دم امـرئ مسـلم يشـهد أن ال النيب صلى اهللا عليه وسلم عن القتل بغري حـق فقـال:  ( 
إلــه إال اهللا وأنــي رســول اهللا إال بإحــدى ثــالث: الــنفس بــالنفس والثيــب الزانــي والمــارق مــن 

  .2) الدين التارك للجماعة
  3إزهاق الروحوجرمية االعتداء على النفس هي اليت يرتتب عليها القتل وهو 

  : 4وقد قسم العلماء القتل إىل ثالثة أنواع
وهو الذي يقصد معه الشخص إزهاق الروح أي يكون له نية اإلماتة النوع األول: القتل العمد 

  ل ـــــفمن قصد ضرب آخر بآلة تقت -  5وهو ما يسمى يف القانون بالقصد اجلنائي اخلاص –
  

                                                
 58ص 26،  السرخسي: املبسوط ج 272ص 12القرايف: الذخرية ج - 1
، 6878البخاري: صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول اهللا تعاىل: " أن النفس بالنفس..." حديث رقم - 2

، مسلم: صحيح مسلم، كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والديات واحلدود، باب مايباح به دم املسلم، 1389ص
 271ص 12، وانظر القرايف: املرجع السابق ج710،ص 4375للجماعة"، حديث رقم  بلفظ: " ...والتارك لدينه، املفارق

زهقت نفس الرجل تزهق زهوقا إذا خرجت وهلكت وماتت، واألصل يف الزهوق اخلروج بصعوبة، مرتضى الزبيدي :  - 3
: املعجم إبراهيم مصطفى وآخرون ،1493ص 4ج، اجلوهري: الصحاح،  424ص 25تاج العروس من جواهر القاموس ج

 .405-404ص 1الوسيط ج
  207ص 8ابن قدامة: املغين، ج - 4
نسي:  أمحد - 5   139ص املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالميفتحي 
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  2وترتب عن فعله حدوث األثر املقصود كانت اجلرمية عمدا قصد اجلرمية أو االعتداء ، أو 1غالبا

 4) إال أن يعفـو ولـي المقتـول 3العمـد قـودتوجب القصـاص فقـد قـال صـلى اهللا عليـه وسـلم: ( 
أي أن القتل العمد يوجب القصاص إال عند العفـو، فـإذا سـقط القصـاص لعـدم تـوفر شـروطه أو 

  .5امتنع احلكم به وجب احلكم بالدية
، كمـن سـقط علـى 6هو الذي مل يقصد فيه الشخص االعتداء أصـالالنوع الثاني: القتل الخطأ 

  .7إنسان فأرداه قتيال فال جيب عليه القصاص وجتب عليه الدية والكفارة
وهــو  8: وهــذ النــوع قــال بــه مجهــور العلمــاء مــن غــري املالكيــةالنــوع الثالــث : القتــل شــبه العمــد

، أي قصد الفعـل 9داء مبا اليقتل غالبا ومل يقصد حدوث النتيجةالذي يتعمد فيه الشخص االعت

                                                
اية املقتصد، حتقيق وتصحيح حممد سامل حميسن و  - 1 تهد و عبان حممد شأبو الوليد حممد بن رشد القرطيب: بداية ا

 431ص 2الكليات األزهرية، القاهرة،جم مكتبة 1982إمساعيل،ط
  216ص 6الزحيلي : الفقه اإلسالمي وأدلته،ج وهبة - 2
، الفريوز أبادي: القاموس 528ص2: القصاص، وأقدت القاتل بالقتيل أي قتلته به، اجلوهري : الصحاح جالقود  - 3

 .337ص احمليط 
، 436ص 5،ج27766 الرشد، الرياض، حديث رقمهـ، مكتبة 1409، 1ابن أيب شيبة: مصنف ابن أيب شيبة، ط - 4

  .  94ص3، ج94الدارقطين: سنن الدارقطين، حتقيق عبداهللا مياين املداين،  حديث رقم
الزحيلي:  ، وهبة 578- 577ص 1جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة :  ،124-122ص 26ج املبسوطالسرخسي:  - 5

  219ص 6ج السابقاملرجع 
 216ص 6ج السابقالزحيلي: املرجع  وهبة - 6
، املرغيناين: بداية املبتدي،  234-233ص 7،ج 1982-1402، 2الكاساين: بدائع الصنائع، دار الكتاب العريب ،ط - 7
 239ص1، حتقيق :حامد إبراهيم كرسون، حممد عبد الوهاب حبريي، مطبعة حممد علي صبيح ،القاهرة، جهـ1355، 1ط
واخلطأ فأما شبه العمد فال يعمل به عندنا وجعله من قسم  ليس يف كتاب اهللا إال العمد  : أنكر مالك شبه العمد وقال  - 8

ابن قدامة: .  اجلماعة ( أي القتل عمد وشبه عمد وخطأ ) قال ابن قدامة معلقا :وهو الصواب العمد وحكي عنه مثل قول
، أبو القاسم حممد بن جزي الكليب 316 - 315ص 6املرجع السابق ج الزحيلي: وهبة، وانظر:  208ص 8جاملغين 

  432-430ص2، ابن رشد: املرجع السابق ج  349الغرناطي: القوانني الفقهية، مكتبة الشركة اجلزائرية، ص
 316و 216ص 6الزحيلي: املرجع السابق ج وهبة - 9
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فمــــات، وجتــــب فيــــه الديــــة املغلظــــة  كمــــن ضــــرب شخصــــا بالســــوط أو حبجــــر1ومل يقصــــد القتــــل
  .2والكفارة، وال جيب فيها القصاص

والصغري قد يرتكب جرمية من هذه اجلرائم سواء مبفرده أم مبسـامهة الغـري، فمـا هـو الوصـف الـذي 
تكابه جلرمية القتل ؟ وهل يعترب عمد الصغري عمدا أم خطأ ؟ ومـا حكـم مـن اشـرتك مـع يأخذه ار 

  الصغري بالتحريض أو اإلجبار أو االتفاق ؟...هذا ما سنتناوله يف هذا الفرع وذلك يف بندين:
  جريمة القتل وحده   البند األول: ارتكاب الصغير

  ؟ فعله على أنه عمد أم على أنه خطأقد يرتكب الصغري جرمية القتل وحده عمدا، فهل يوصف 
  اختلف الفقهاء يف ذلك على ثالثة أقوال:

  6واحلنابلة 5واملالكية 4من احلنفية 3خطأ، وهو قول مجهور العلماء عمد الصغريالقول األول: 
                                                

 100ص 6ج تبيني احلقائقالزيلعي: - 1
الفقه الزحيلي:  وهبة ، وانظر: 100ص 6، الزيلعي: املرجع السابق ج 234-233ص 7جبدائع الصنائع الكاساين: - 2

  316 ص 6ج اإلسالمي وأدلته
أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب: االستذكار، علق عليه ووضع حواشيه: سامل حممد عطا وحممد  - 3

ابن تيمية: جمموع الفتاوى، دار الوفاء  ،50ص 8ج 2006 – 1427،  2علي معوض ، دار الكتب العلمية، لبنان، ط
وزارة األقاف  ،100ص 34،خرج أحاديثها :عامر اجلزار وأنور الباز،ج 2005 –1426،  3مصر ،ط للطباعة والنشر،

 32و:ج 91-90ص 21، ج، طباعة ذات السالسل ، الكويت 1983-1404،  2ط ، املوسوعة الفقهية،الكويتية
 331-330ص

، ابن عابدين: حاشية رد  120ص 11ج املبسوط، السرخسي:  203و 180ص 7جالكاساين: املرجع السابق  - 4
، الشيباين: املبسوط، 184ص1، اجلصاص: أحكام القرآن، ج 139ص 6، الزيلعي: املرجع السابق ج103ص 8احملتار،ج

   550و493ص4،جإدارة القرآن والعلوم االسالمية، كراتشي، حتقيق أبو الوفا األفغاين
وقد خص املالكية خطأ الصيب بعدم القصاص فقط أما العقوبات التبعية كعدم اإلرث من املقتول فاشرتط املالكية  - 5

أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي املالكي: الفواكه الدواين، دار الفكر، لعدم اإلرث أن يكون القتل عمدا عدوانا، 
،صاحل بن عبد السميع اآليب: الثمر الداين على  504ص2حاشية العدوي، ج،علي العدوي:  258ص2، ج 1415بريوت،

رسالة القريواين، حققه وعلق عليه أمحد مصطفى قاسم الطهطاوي، دار الفضيلة، القاهرة، باب يف أحكام الدماء واحلدود، 
،حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين: شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار  608ص

، الباجي: املنتقى شرح 238-237ص 4،كتاب العقل، باب دية اخلطأ يف القتل،ج 2006 -1427احلديث، القاهرة، 
، املوسوعة 430ص2بن رشد: املرجع السابق ج، ا350، ابن جزي: املرجع السابق ص13ص 9، ج223ص 7املوطأ،ج

  23ص 3الفقهية ج
، ابن قدامة: املغين 280ص8هـ، املكتب اإلسالمي، بريوت،ج1400إسحاق بن مفلح احلنبلي: املبدع، ط أبو - 6
م املكتب اإلسالمي، بريوت، 1988-هـ1408، 5، الكايف يف فقه ابن حنبل، حتقيق زهري الشاويش، ط208ص8ج
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وعمــر ابـن اخلطــاب  3، وهـو مــروي عـن علـي2، وهـو أحــد قـويل الشـافعي يف غــري املميـز1، والزيديـة
واألوزاعـي والليـث بـن  5،كمـا روي عـن الشـعيب واحلكـم ومحـاد عـن إبـراهيم 4زيـزوعمر بن عبد الع

  .قصاص فيه وال 7، فيعترب عمده كاخلطأ يف وجوب الدية على العاقلة6سعد
  واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

  8) الصبي حتى يكبر) وذكر (  رفع القلم عن ثالثةقوله صلى اهللا عليه وسلم (  - 1

                                                                                                                                           
حتقيق: عصام  1405، 2هيم بن حممد بن سامل بن ضويان: منار السبيل، مكتبة املعارف، الرياض، ط، إبرا383ص1ج

، أبوعمر عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان الشهرزوري: فتاوى بن الصالح، مكتبة العلوم واحلكم، 319ص2القلعجي ج
   .465ص2، حتقيق: موفق عبداهللا عبد القادر، ج1407، 1عامل الكتب، بريوت، ط

للصبيان  واستدلوا بقوله صلى اهللا عليه وسلم:" اليذهب دم امرئ مسلم هدرا " وقول علي رضي اهللا عنه:" العمد - 1
انني "  أمحد بن حيىي بن املرتضى: البحر الزخار، دار الكتاب اإلسالمي، فصل يف حكم جنايات اخلطإ، مسألة عمد وا

نون، ج   244ص 7م، دار اجليل، بريوت،ج1973ط الشوكاين: نيل األوطار،  ، 130ص 15الصيب وا
، حممد بن اخلطيب الشربيين: مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، اعتىن به حممد 29ص6اإلمام الشافعي: األم ج -2

النووي:  ، أبو زكرياء حمي الدين بن شرف 10ص4م، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ج1997-هـ1418، 1خليل عيتاين، ط
موع،ج بن حممد بن سالمة الطحاوي: خمتصر اختالف العلماء، دار البشائر  ، اجلصاص أمحد 25ص7كتاب ا

  .331ص 32، املوسوعة الفقهية ج115ص 5، حتقيق عبد اهللا نذير أمحد ج1417، 2اإلسالمية، بريوت، ط
، حتقيق عبد 1403، 2الصنعاين: مصنف عبد الرزاق، املكتب اإلسالمي، بريوت، طأبو بكر عبد الرزاق بن هشام  - 3

، وضعف الزيلعي صاحب كتاب: نصب الراية  244ص 7، الشوكاين: نيل األوطار،ج 70ص10الرمحن األعظمي،ج
بيه عن ماروي عن علي فقال: وروي عن علي بإسناد فيه ضعف...مث ساقه بسنده عن حسني بن عبداهللا بن ضمرية عن أ

نون خطأ انتهى، وقال يف املعرفة إسناده ضعيف مبرة انتهى. الزيلعي:  جده قال: قال علي رضي اهللا عنه عمد الصيب وا
الرب واإلسناد  ، وقال عنه ابن عبد380ص 4، حتقيق حممد يوسف البنوري، ج1357نصب الراية، دار احلديث، مصر ،

  102ص 16الفقهية ،ج، املوسوعة  50ص 8ج االستذكارليس بقوي، 
، ابن حجر العسقالين: الدراية يف  487و  475-474ص 9مصنف عبد الرزاق، باب القود ممن مل يبلغ احللم ،ج - 4

 1036، حديث رقم :280ص 2ختريج أحاديث اهلداية، دار املعرفة، بريوت، حتقيق السيد عبد اهللا هاشم اليماين املدين،ج
، حتقيق كمال يوسف احلوت، باب جناية الصيب العمد  1409، 1رشد، الرياض، طمصنف بن أيب شيبة ، مكتبة ال - 5

 .406ص 5، ج 27437واخلطأ، رقم 
  . 115ص 5، الطحاوي: خمتصر اختالف العلماء ج 50ص 8ابن عبد الرب: املرجع السابق  - 6
يتبع به دينا يف ذمته إن مل يكن له مال، ذهب املالكية إىل أن جناية الصيب حتمله العاقلة إن بلغ الثلث وإال ففي ماله و  - 7

 274-273ص 12وهذا يف الصيب املميز. القرايف: الذخرية ج
 331-330ص 32ج سبق خترجيه، املوسوعة الفقهية - 8
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يــؤمن أحــد بعــد النــيب  عــن جــابر اجلعفــي عــن احلكــم قــال: كتــب عمــر: ( ال أخــرج البيهقــي - 2
وأميـا امـرأة تزوجـت عبـدها  وعمد الصـيب وخطـأه سـواه فيـه الكفـارة، صلى اهللا عليه وسلم جالسا،

  1فاجلدوها احلد)
نون خطأ ) - 3   .2وروي عن علي رضي اهللا تعاىل عنه: ( عمد الصيب وا
رمحة، والعاقل اخلاطئ ملـا اسـتحق التخفيـف حـىت وجبـت الديـة علـى قالوا إن الصيب مظنة امل - 4

ذا التخفيف   .3العاقلة فالصيب وهو أعذر أوىل 
  .4يعترب فعل الصيب يف حكم اخلطأ ألن الصيب ليس له قصد صحيح - 5

، فـال حتمـل العاقلـة 5: عمد الصغري عمد، وهو القول األظهر واألصح عند الشافعيةالقول الثاني
  . 6يب وهو يف ماله إن كان له مال وإال فدين عليهعمد الص

  واستدلوا على ذلك مبا يلي: 
ه لألكـل يف الصـيام قتل الصيب جيري فيه حكم العمد وإن سقط فيه القود، وألنه ملا كان عمد -

،ألن صــفة العمــد عمــدا وعمــده للكــالم يف الصــالة عمــدا وجــب أن يكــون عمــده للقتــل عمــدا 
مميزا، وألن كل من وقع الفرق بني عمده وخطإه يف العبادات، وقـع الفـرق متميزة، فكان حكمها 

  .7بينهما يف اجلنايات كالبالغ العاقل
  وقد رد احلنفية على هذا القول بردود خمتلفة جنملها فيما يلي: 

                                                
 380ص 4قال البيهقي منقطع، الزيلعي: نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلدايةج - 1
ف أو اجتهاد ي، وقال صاحب البحر الزخار وهو توق 380ص 4قال الزيلعي: إسناده فيه ضعف، املرجع السابق،ج - 2

 .   244ص 7، الشوكاين: نيل األوطارج130ص15اشتهر ومل ينكر، البحر الزخار،ج
  388ص 8، ابن جنيم: البحر الرائق، مرجع سابق،ج 139ص 6الزيلعي: املرجع السابق ج - 3
 521ص 5، البهويت: كشاف القناع ج481ص11،ج 235ص 8ج املغينقدامة:  ابن - 4
ذا قطع احملققون ج - 5 موع: فإن قلنا خطأ فال دية وإال وجبت، قال إمام احلرمني و ، 25ص 7قال اإلمام النووي يف ا

، دار عامل  2003-هـ1423حتقيق عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض، طالنووي: روضة الطالبني، 
، دار الكتب  1418، 1، أبو حيىي زكريا بن حممد بن أمحد األنصاري: فتح الوهاب، ط136و130ص 9الكتب،ج

، ابن تيمية: جمموع 159ص 7، املوسوعة الفقهية،ج10ص 4، الشربيين: مغين احملتاج،ج 220ص 2العلمية، بريوت،ج
 100ص 34الفتاوى ج

 1أبادي الشريازي: التنبيه، عامل الكتب، بريوت ، ط ، إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوز102ص7األم جالشافعي:  - 6
 50ص 8، ابن عبد الرب: االستذكار ،ج  223ص 1، حتقيق :عماد الدين أمحد حيدر، ج1403،
موع ،ج130ص 12املاوردي: احلاوي الكبري ج - 7  25ص 7، النووي: ا
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أن العمــد يف بــاب القتــل مـــايكون حمظــورا حمضــا وهلـــذا علــق الشــرع بـــه مــاهو عقوبــة حمضـــة  - 1
ـــه ينبـــين علـــى  1الصـــالة والســـالم: ( العمـــد قـــود )لقولـــه عليـــه  وفعـــل الصـــيب اليوصـــف بـــذلك ألن

  اخلطاب والصيب غري خماطب، فال يتحقق منه العمد شرعا. 
العمـــد عبـــارة عـــن قصـــد معتـــرب يف األحكـــام شـــرعا، فأصـــل القصـــد يتحقـــق مـــن البهيمـــة وال  -2

أحكـام الشـرع عليـه باعتبـار يوصف فعلها بالعمدية، وقصد الصـيب كـذلك، ألنـه غـري صـاحل لبنـاء 
قصده شرعا فيما ينفعه ال فيما يضره، وهلـذا كـان عمـده مبنزلـة اخلطـأ دون خطـإ البـالغ ألن البـالغ 

  .2انعدم منه القصد مع قيام األهلية للقصد املعترب شرعا ويف حق الصيب انعدمت األهلية لذلك
لــم، والعلــم بالعقــل، والصـــيب ال نســلم حتقــق العمديــة مــن الصــيب فالعمديـــة ترتتــب علــى الع - 3

كالنائم، وحرمان الصيب من املرياث عقوبة، وهو ليس  قاصر العقل، فأىن يتحقق منه القصد وهو
مــن أهـــل العقوبـــة والكفـــارة كامسهــا ســـتارة، وال ذنـــب تســـرته ألنــه مرفـــوع القلـــم، وفعلـــه اليوصـــف 

  . 3باجلناية
ا هـو هـدر ففعلـه كفعـل البهيمـة الشـيء اليعتـرب جـرم الصـغري عمـدا وال خطـأ، إمنـالقول الثالـث: 

  .4فيه وهو قول الظاهرية يف الصيب مطلقا وقول املالكية يف الرضيع وحنوه
إىل أن جنايــة الصــيب املميــز حتملــه العاقلــة إن بلــغ الثلــث وإال ففــي مالــه ويتبــع بــه وذهــب املالكيــة 

عــن ابــن القاســـم: األوىل  ، أمــا الصـــيب غــري املميــز ففيــه روايتـــاندينــا يف ذمتــه إن مل يكــن لـــه مــال
ذهب فيها إىل أن ابن السـنة فـأكثر يضـمن مـا أفسـده، والروايـة الثانيـة عنـه يف ابـن سـنة ونصـف: 

وإال ففي ماله يتبـع بـه دينـا يف ذمتـه أفسد من املال فهدر، أو الدم فعلى العاقلة إن بلغ الثلث  ما
  . 5إن مل يكن له مال

  وقد استدلوا على ذلك مبا يلي:

                                                
  سبق خترجيه - 1
 86ص 26ج املبسوطالسرخسي:  - 2
 4ج بداية املبتدي، املرغيناين: 87-86ص 26، السرخسي: املرجع السابق ج139ص 6ج تبيني احلقائقالزيلعي:  - 3

  331ص32املوسوعة الفقهية،ج، 189ص
 344ص10، ابن حزم: احمللى ج 223ص 7ج املنتقى شرح املوطأ،الباجي:  274ص 12القرايف: الذخرية ج - 4
 223ص 7الباجي: املرجع السابق ج، 298و 274 -273ص 12املرجع السابق جالقرايف:  - 5
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ــ - 1 رفــع القلــم عــن ثــالث: عــن الصــبي حتــى يحــتلم، وعــن ( ه صــلى اهللا عليــه وســلم: قول
  أي أنه الجيب على الصيب شيء حىت حيتلم. 1) النائم حتى يصحو، وعن المجنون حتى يفيق

إن دمـــــاءكم وأمـــــوالكم لـــــيس علـــــى الصـــــيب ديـــــة لقولـــــه صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم: (  - 2
فــأموال الصـيب حـرام بغــري نـص كتحــرمي دمـائهم وال فــرق، وال  2)وأعراضـكم علــيكم حـرام

  .3نص يف وجوب غرامة عليهم أصال
ماجاء يف كتاب عمر بن عبد العزيز رضـي اهللا عنـه عـن عمـر بـن اخلطـاب رضـي اهللا  - 3

جراح وال قتل وال نكال على من مل يبلغ احللـم  قصاص والحد وال وال قود عنه قال: " ال
 . 4اإلسالم وما عليه "حىت يعلم ماله يف 

وقـد اعـرتض علـى هـذا القــول بـأن اعتبـار جـرم الصـغري هــدر فيـه إهـدار ملصـاحل النـاس الــيت 
  محاها الشرع إذ أن األعذار الشرعية ال تنايف عصمة احملل. 

  مع الغير   باالشتراكالبند الثاني: ارتكاب الصغير جريمة القتل 
مــع الغــري، ســواء  ســاهم يف إتيــان الفعــل قــد يرتكــب الصــغري جرميــة القتــل باالشــرتاك 

ـا، وعلـى  ـا أو أجـربه علـى ارتكا املادي للجرمية، أو اتفـق معـه علـى تنفيـذها أو حرضـه علـى إتيا
، وسـنتناول 5هذا فإنّ اشرتاك الصغري مع الغـري يف ارتكـاب جرميـة القتـل قـد تكـون مباشـرة أوتسـببا

  والثانية القتل باالشرتاك غري املباشر أو التسبب. ذلك يف فقرتني األوىل القتل باالشرتاك املباشر
  القتل باالشتراك المباشر: الفقرة األولى

 الســن مــع غــريه يف قتــل إنســان بــأن نفــذ كــل واحــد مــنهم فعــل القتــل ريإذا اشــرتك صــغ
أي ســاهم يف إتيــان الفعــل املــادي للجرميــة كــأن أطلــق كــل شــخص الرصــاص فأصــابه إصــابة قاتلــة 

، فهل يطبق القصاص على كل من باشـر جرميـة القتـل ؟ أم يطبـق 6رمية القتلفكل منهم مباشر جل
  على العاقل البالغ دون الصغري ؟

                                                
 سبق خترجيه - 1
  سبق خترجيه -2
 345ص 10ج احمللىابن حزم:  - 3
  347ص10ج احمللىابن حزم:  -4
 309ص 1جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة:  - 5
 312ص 1عبد القادر عودة: املرجع السابق ج - 6
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، لكـــنهم اختلفـــوا يف القصـــاص مـــن 1الخـــالف بـــني الفقهـــاء يف أن صـــغري الســـن القصـــاص عليـــه
البــالغ الشــريك للصــغري ، هــل يقــتص منــه ؟ أم يســقط عنــه القصــاص تــأثرا بســقوطه عــن شــريكه 

  ري ؟الصغ
  اختلف الفقهاء يف ذلك إىل قولني: 

، قــالوا يعاقــب كـــل 2قــال بــه املالكيــة وهــو روايــة عـــن اإلمــام أمحــد وقــول للشــافعية القــول األول:
مباشر للجرمية كما لو ارتكبها وحـده إذا كـان القتـل عمـدا عـدوانا، فيجـب القصـاص علـى البـالغ 

ألن عمـده وخطـأه سـواء ،  –مالـك  عنـد –العاقل، وعلى الصيب نصف الدية جتب على عاقلته 
ذا القول كل من قتادة والزهري ومحاد3وجتب يف ماله عند الشافعي   .4، كما قال 

  واستدل أصحاب هذا القول باألدلة اآلتية:
القصاص عقوبة، والصغري ليس من أهل العقوبة، فيجب القصاص على البالغ العاقل جـزاء  - 1

كـــان املقتـــول مكافئـــا لـــه، وال ننظـــر إىل فعـــل شـــريكه، فكـــل لفعلـــه مـــىت كـــان فعلـــه عمـــدا عـــدوانا و 
  . 5شخص يؤاخذ بفعله ال بفعل غريه

سقوط عقوبة القصـاص عـن الصـغري لصـفة تـوفرت فيـه وهـي عـدم التكليـف، وهـي صـفة ال  - 2
  .6تتوفر يف البالغ العاقل فيقتضي عقابه

                                                
موع، 481ص 11ج املغينابن قدامة:  -1 هاين السباعي: القصاص دراسة يف الفقه  وانظر:،271ص20ج النووي: ا

  169م، مركز املقريزي للدراسات التارخيية، لندن، ص2004-هـ1425، 1اجلنائي املقارن،ط
وردي: ، املا498ص 11ج املغين، ابن قدامة: 102ص 7ج األم، الشافعي: 13ص9ج املنتقى شرح املوطأالباجي:  - 2

، ابن جزي: املرجع السابق 151ص 6ج، 520ص 5، البهويت: املرجع السابق ج130-127ص 12ج احلاوي الكبري
،  181ص 1ج، مرجع سابق ،اجلصاص: خمتصر اختالف العلماء  430ص 2،ابن رشد: املرجع السابق ج 227ص

، عبد القادر عودة : 116ص 5، الطحاوي: املرجع السابق ج 246ص 4ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقي: 
   312ص 1جالتشريع اجلنائي 

 2، ابن رشد: املرجع السابق ج 127ص 12، املاوردي: املرجع السابق ج102ص 7الشافعي : املرجع السابق ج - 3
 .   116ص 5، الطحاوي: املرجع السابق ج431-430ص

 498ص 11ج املرجع السابقابن قدامة:  - 4
  498و 481ص 11ج السابقابن قدامة: املرجع - 5
 315ص 1، عبد القادر عودة: املرجع السابق ج 14ص9الباجي: املرجع السابق ج- 6
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كــل واحــد انفــرد بالقتــل فلــه   مــن املصــلحة التغلــيظ يف العقوبــة حلرمــة الــدماء وصــيانتها فكــأن - 3
  .1حكم نفسه

قصـاص علـى  ، قـالوا ال2وبه قال احلنفية وهـو قـول للشـافعي واملشـهور عـن احلنابلـة القول الثاني:
البـالغ العاقــل الــذي اشـرتك يف القتــل مــع الصــيب وعليهمـا الديــة، كمــا قــال بـذلك ابــن القاســم مــن 

  واحلسن واألوزاعي وإسحاق. 3املالكية
  هذا القول مبا يأيت: واستدل أصحاب

ـــالغ، واآلخـــر غـــري  -1   القتـــل حصـــل بســـببني أحـــدمها موجـــب للقصـــاص وهـــو فعـــل العاقـــل الب
وهـذه شـبهة ينـدرئ  4موجب للقصاص وهو فعل الصيب لعدم تكليفه ،فال يدري مـن أيهمـا مـات

  .   5يتجزأ، فإذا مل يكن القصاص وجبت الدية وال يتبعض ا القصاص، كما أن القتل ال
عمد الصيب يف حكم اخلطأ ولوكان عمده يف حكـم العمـد لوجـب عليـه القصـاص، وهلـذا ال  -2

  .6جيب القصاص على من شاركه يف اجلناية
ممـــا ســبق جنــد أن العاقـــل البــالغ الــذي اشـــرتك مــع الصــغري يف جرميـــة  وخالصــة القــول

ريك بظـروف شـريكه القتل اليعفى من املسؤولية اجلنائية، غـري أن الفقهـاء اختلفـوا حـول تـأثر الشـ
يف ســقوط القصــاص أم عــدم ســقوطه، فالــذين قــالوا بعــدم تــأثر الشــريك بظــروف شــريكه كحالــة 
القتل من صيب وبالغ، قـالوا تطبـق عقوبـة القصـاص علـى البـالغ العاقـل، وال يتـأثر بظـروف شـريكه 

  ألن إعفاء الصغري أساسه معىن أو صفة توفرت فيه ومل تتوفر يف البالغ . -الصغري –
الذين قالوا بتأثر الشريك بظروف شريكه قالوا، قالوا إذا سقط القصاص عن الصـغري سـقط عـن و 

شـريكه تطبيقــا لقاعـدة درء احلــدود بالشــبهات، وألن فعـل الشــريكني أدى للقتـل ومــن احملتمــل أن 

                                                
  251ص 6، وهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته ج 431ص 2املرجع السابق جابن رشد:  - 1
 . 235ص 7ج بدائع الصنائع ، الكاساين: 498ص 11ج املغين ابن قدامة:، 94-93ص 26ج املبسوطالسرخسي:  - 2
  274ص 12ج الذخرية، القرايف: 14ص 9ج املنتقى شرح املوطأالباجي:  - 3
 274ص 12ج الذخرية، القرايف: 14ص 9ج املرجع السابقالباجي:  - 4
 احلاوي الكبري ،املاوردي: 499ص 11ج املرجع السابق، ابن قدامة :  236- 235ص 7الكاساين: املرجع السابق ج- 5
 .431ص2املرجع السابق ج ، ابن رشد: 129ص12ج
موع ج- 6 -498ص 11ج السابق، ابن قدامة: املرجع  235ص 7، الكاساين: املرجع السابق ج 292ص 20النووي: ا
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يكون فعل أحدمها هو الذي أدى للقتل دون فعـل شـريكه، فإسـقاط القصـاص عـن أحـدمها يعـين 
  1عن اآلخر القصاص طإسقا

ميكـــن تـــرك الفاعـــل بغـــري عقـــاب، مث إن القاتـــل يف الكثـــري مـــن  والقـــول األول أوىل باالعتبـــار إذ ال
األحيان يستعني بغريه لتنفيذ جرمية القتل، وقد يكون هذا الغري صغريا، مث إن البالغ العاقـل الـذي 
يريد قتل شخص إذا علم أن ظروفه تتأثر بظروف شريكه يقدم على اجلرميـة بإشـراك الصـغري دون 

أمـام النــاس، ويعطـل حـد القصــاص الـذي شــرعه اهللا وجعلـه حيــاة  تـردد وهـذا يفــتح أبـواب اجلــرائم
﴾ [ البقــرة:  ولكــم فــي القصــاص حيــاة  يــاأولي األلبــاب  لعلكــم تتقــونللنــاس قــال تعــاىل: ﴿ 

  . 2] كما أن تعطيله يؤدي إىل فقدان األمن واضطراب العالقات االجتماعية بني الناس 179
  باشر أو التسببالقتل باالشتراك غير الم: الفقرة الثانية

قـــد يرتكـــب الصـــغري جرميـــة القتـــل باالشـــرتاك مـــع الغـــري اشـــرتاكا غـــري مباشـــر أي تســـبب يف وقـــوع 
اجلرميــة دون أن يســاهم يف إتيــان الفعــل املــادي للجرميــة ، ســواء كــان هــذا التســبب باتفــاق البــالغ 

  . 3العاقل مع الصغري أو بالتحريض أو اإلعانة على اجلرمية
بــني البــالغ العاقــل والصــغري علــى ارتكــاب جرميــة القتــل، أو  يقــع التفــاهم وهــو أن: االتفــاق -1

ـــا مـــا إىل ارتكا ، فهنـــا جيـــب القصـــاص علـــى البـــالغ االتفـــاقووقعـــت اجلرميـــة نتيجـــة  اجتهـــت إراد
كمــــا قــــال -التمــــالؤ  العاقــــل، وعلــــى عاقلــــة الصــــغري نصــــف الديــــة، هــــذا إن حــــدث االتفــــاق أو

مـن غـري متـالؤ فـال قتـل علـى املكلـف املشـارك للصـيب يف القتـل مـا فإن حـدث القتـل منه -املالكية
  .4وإمنا عليه نصف الدية يف ماله ونصفها اآلخر على عاقلة الصيب

وذلــك بــأن يســتعني البــالغ العاقــل بالصــغري ليســاعده علــى اقــرتاف اإلعانــة أو المســاعدة:  -2
ملقتــول، أو يســتدرجه ملكــان جرميــة القتــل كــأن يرتقــب الصــغري الطريــق للقاتــل أو يراقــب حتركــات ا

                                                
 316ص 1جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة:  - 1
  . م، دار الشروق، جدة1983-هـ1403، 1طنبيل حممد توفيق السمالوطي: الدراسة العلمية للسلوك اإلجرامي،  - 2

  167، علي بلحوت: مسؤولية الصغري مدنيا وجنائيا، حبث سابق ص135، ص
 317ص 1جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة:  - 3
 6جالفقه اإلسالمي وأدلته الزحيلي:  وهبة :، وانظر 191ص 6ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقي:  - 4

  .251ص
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، فهنــا جيــب القصــاص علــى البــالغ العاقـــل وال 1اجلرميــة مث يرتكــه لغــريه ليقتلــه ،أو مينعــه مــن اهلــرب
، واعترب اإلمام مالك املعني على القتل شـريكا مباشـرا 2شيء على الصيب ألنه كاآللة يف يد القاتل

  . 3يف حالة التمالؤ على اجلرمية
بالغ العاقل صبيا بارتكاب جرمية القتـل حبيـث يكـون هـذا التحـريض وهو حث ال التحريض: -3

هــو الــذي دفــع اجلــاين للجرميــة، ســواء أمــره بالقتــل أو أكرهــه عليــه فــإن التحــريض وحــده معصــية 
، 5صــبيا غــري مميــز بالقتــل فالقصــاص علــى اآلمــر ، فمــن أمــر4يعاقــب عليهــا ألنــه أمــر بإتيــان املنكــر

، فإن كان الصيب مميزا فال قصاص على 7والصيب كاآللة لآلمر6يبألن اآلمر جان يف استعماله الص
، وإن دفــع البـالغ العاقــل لصــيب 8اآلمـر ألن املــأمور لـه قصــد صـحيح فأشــبه مــالو كـان رجــال عـاقال

ســالحا بغــرض اإلمســاك بــه دون قصــد إيقــاع الضــرر بأحــد فقتــل الصــيب بــه شخصــا فــال يضــمن 
علــــى عاقلــــة الصــــيب الديــــة ، ألنــــه أمــــره بإمســــاكه ال و  9الــــدافع شــــيئا ألنــــه لــــيس بــــآمر وال مباشــــر

  . 10باستعماله
  
  
  
  

                                                
  319ص 1عبد القادر عودة: املرجع السابق ج - 1
  259ص 7الرملي: املرجع السابق ج - 2
 320ص 1جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة:  - 3
 318ص 1عبد القادر عودة: املرجع السابق ج - 4
أبو إسحاق بن مفلح احلنبلي: ،143ص 5يف فقه ابن حنبل ج ،الكايف598ص 11ج املغينابن قدامة: - 5

املرداوي: اإلنصاف، ، 134ص6البهويت: املرجع السابق ج،  257ص 8ج، املكتب اإلسالمي، بريوت ،  هـ1400املبدع،ط
 16ص 4ج مغين احملتاج، الشربيين: 453ص 9جدار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  حتقيق حممد حامد الفقي،

 185ص 26ج املبسوطالسرخسي:  - 6
  179ص 3الشريازي: املهذب ج - 7
أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي: الكايف يف فقه ابن حنبل، حتقيق زهري الشاويش، موفق الدين  - 8
 143ص 5ج،  املكتب اإلسالمي، بريوت. م1988 -هـ1408، 5ط
 517ص 5البهويت: املرجع السابق ج- 9

  185ص 26السرخسي: املرجع السابق ج - 10
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  الفرع الثاني: أثر صغر السن في جريمة القتل في القانون الجزائري 
خيتلف مفهوم القتل يف القانون اجلزائـري عـن مفهومـه يف الفقـه اإلسـالمي، إذ عرفـه  ال

  2أو الفعل املزهق للنفس 1احلياةفقهاء الشريعة اإلسالمية بأنه: فعل من العباد تزول به 
  3من قانون العقوبات اجلزائري بأنه : " إزهاق روح إنسان عمدا " 254وعرفته املادة 

كما أن القتل يف القـانون اجلزائـري قـد يكـون عمـدا وقـد يكـون خطـأ، ومل خيـص القـانون اجلزائـري 
لعقوبـــة يف فصـــل صـــغري الســـن بنصـــوص خاصـــة يف القتـــل أو يف بقيـــة اجلـــرائم، بـــل خفـــف عنـــه ا

علــى أنــه: " إذا قضــى بــأن خيضــع  50، حيــث تــنص املــادة 51-50املســؤولية اجلنائيــة يف املــواد 
  حلكم جزائي فإن العقوبة اليت تصدر عنه تكون كاآليت:   18إىل  13القاصر الذي يبلغ سنه 

عقوبـــة إذا كانــت العقوبـــة الـــيت تفـــرض عليـــه هـــي اإلعــدام أو الســـجن املؤبـــد فإنـــه حيكـــم عليـــه ب -
  احلبس من عشر سنوات إىل عشرين سنة.

وإذا كانت العقوبة هي السجن أو احلبس املؤقت فإنه حيكم عليه باحلبس ملدة تسـاوي نصـف  -
ا إذا كان بالغا "   .4املدة اليت كان يتعني احلكم عليه 
 مــن نفــس القــانون 261نصــت عليــه املــادة  وعقوبــة اإلعــدام املــذكورة يف املــادة تطبــق حســب مــا

  .  5على: " كل من ارتكب جرمية القتل أو قتل األصول أو التسميم "
  263و  261ويعاقب القاتل بالسجن املؤبد يف غري احلاالت اليت ذكرت يف املادتني 

اآلنفـــة  50فالصــغري الـــذي ارتكـــب جرميـــة القتـــل عمـــدا تطبــق عليـــه العقوبـــات املـــذكورة يف املـــادة 
 13يف هـذه املرحلـة أي مـن  -حسب املشرع اجلزائري  –ألنه الذكر، وقد خففت عنه العقوبة، 

سـنة  قــد تـوفر لديــه حــدا مـن اإلدراك والتمييــز يؤهلـه لتحمــل قــدر مـن املســؤولية اجلنائيــة  18إىل 
، 6عن أفعاله غري أن إدراكه يبقى ضعيفا ،وملكاته الذهنية والنفسية حمدودة ألن رشده مل يكتمـل

  دماء وحفاظا على األنفس.وال ميكن أن يرتك دون عقاب صونا لل
                                                

جنـــدي عبـــد ، 217ص 6الزحيلـــي: الفقـــه اإلســـالمي وأدلتـــه ج وهبـــة ، 7ص 2جالتشـــريع اجلنـــائي عبـــد القـــادر عـــودة:  - 1
 . 677ص 5، جتبة العلم للجميع ، بريوت، لبنان مكم، 2005-هـ2004،  1ط املالك بك: املوسوعة اجلنائية،

 217ص 6ج السابقوهبة الزحيلي: املرجع   :، وانظر6ص 4ج الشربيين: املرجع السابق - 2
  224ص قانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –: قانون اإلجراءات اجلزائية فضيل العيش:  -3
 174ص هسنففضيل العيش: املرجع  - 4
 224ص قانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –: قانون اإلجراءات اجلزائية فضيل العيش:  - 5
 389ص : شرح قانون العقوبات اجلزائريرضا فرج: ، 146قورة: حماضرات يف قانون العقوبات ص عادل - 6
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وقـــد أظهـــرت اإلحصـــائيات املســـجلة خـــالل الفـــرتة املمتـــدة بـــني شـــهري جـــانفي ومـــاي مـــن ســـنة 
ا وسـواء  1جرمية قتل ارتكبها القصـر 12إحصاء  2009 ، بغـض النظـر عـن دوافـع اجلرميـة وأسـبا

كــان الضــحية قاصــرا أمثــاهلم أم راشــدا، فــإن ذلــك يعــد انتهاكــا خطــريا جيــب تداركــه وعالجــه مــن 
  قبل املصلحني والقانونيني وعلماء النفس قبل فوات األوان. 

وإذا اشـــرتك الصـــغري الـــذي ختفـــف عنـــه العقوبـــة يف جرميـــة قتـــل مـــع شـــخص بلـــغ ســـن 
جلنــائي فالقــانون اجلزائـري يعاقــب الشــريك البـالغ كمــا لــو ارتكـب اجلرميــة وحــده دون تــأثري الرشـد ا

الظروف الشخصية للشريك الذي خففت عنه العقوبة أو أعفي منها ملعـىن أو وصـف يتصـف بـه 
  وحده كالصىب واجلنون .

و جنحــة مــن قــانون العقوبــات اجلزائــري علــى أنــه: " يعاقــب الشــريك يف جنايــة أ 44تــنص املــادة 
بالعقوبة املقررة للجناية أو اجلنحة وال تؤثر الظروف الشخصية اليت ينـتج عنهـا تشـديد أو ختفيـف 

  .  2العقوبة أو اإلعفاء منها إال بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتصل به هذه الظروف "
  الفرع الثالث: موازنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري

اجلزائــري مــع الفقــه اإلســالمي يف تعريــف القتــل إذ هــو فعــل يصــدر عــن يتفــق القــانون 
الشـخص تُزهــق بــه روح إنسـان، وخيتلــف عنــه يف تسـليط العقوبــة علــى الصـغري، إذ الخــالف بــني 
الفقهــاء يف أن صــغري الســـن ال قصــاص عليــه، كمـــا أنــه ال خــالف بيـــنهم يف وجــوب الديــة علـــى 

در.العاقلة إذا كانت جناية الصغري خطأ حماف   ظة على دماء الناس من أن 
واختلفــوا  يف جنايــة الصــغري هــل هــي عمــد أم خطــأ، ويف وجــوب الديــة هــل هــي علــى العاقلــة أم 

  على  الصغري.
سنة، والصغري املميـز  13يف حني جند أن القانون اجلزائري ميز بني الصغري غري املميز األقل من  

لـى الصـغري غـري املميـز يف حالـة اعتدائـه علـى سنة، فنجده مل يوقـع أيـة عقوبـة ع 18إىل  13من 
                                                

املوافق  1430مجادي الثانية  19جربدة املساء يومية إخبارية وطنية ، السبت  ،وضعية الطفولة يف اجلزائررشيدة بالل:  - 1
 3740، العدد 2009جوان13

املتضمن قانون العقوبات اجلزائري. فضيل العيش: املرجع السابق  1975جوان 17املؤرخ يف  47 – 75األمر رقم  - 2
من قانون العقوبات املصري اليت تنص على أنه: " إذا وجدت أحوال خاصة بأحد  39، وتقابلها املادة 174-173ص

غريه منهم ... " فهي تتماشى مع القول الفاعلني تقتضي تغيري وصف اجلرمية أو العقوبة بالنسبة له فال يتعدى أثرها إىل 
الذي يأخذ بعدم تأثر عقوبة الشريك املباشر بظروف شريكه ، وهو املبدأ الذي تأخذ به بقية القوانني الوضعية .عبد القادر 

 316ج  1جالتشريع اجلنائي عودة: 
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إىل  13شـخص آخــر بــل توقــع تـدابري احلمايــة والرتبيــة، أمــا إذا كــان الصـغري مميــزا يــرتاوح ســنه مــن 
سنة فللقاضي السلطة التقديرية يف أن يوقع عليه تدابري احلماية والرتبية أو يسلط عليه عقوبة  18

خيــالف فيـه الفقــه اإلســالمي إذ أن الصـغري قبــل ســن خمففـة تســاوي نصـف عقوبــة البــالغ وهـذا مــا 
  البلوغ ليس من أهل العقوبة. 

كمـــا أنـــه خيـــالف الفقـــه اإلســـالمي يف نوعيـــة العقوبـــة إذ أن العقوبـــة يف الفقـــه اإلســـالمي نوعـــان: 
كمـــا -قصـــاص وديـــة، والصـــغري لـــيس مـــن أهـــل العقوبـــة يف القصـــاص، أمـــا الديـــة ففيهـــا خـــالف

   -ذكرنا
القــانون اجلزائــري ال يســلط إال عقوبــة الســجن يف حــال اختيــار القاضــي للعقوبــة يف حــني جنــد أن 

  بدل دبري احلماية والرتبية.
كمـــا أن القـــانون اجلزائـــري يعاقـــب الشـــريك البـــالغ الـــذي اشـــرتك مـــع الصـــغري الـــذي ختفـــف عنـــه 

لـذي العقوبة يف جرمية قتل كما لو ارتكب اجلرمية وحـده دون تـأثري الظـروف الشخصـية للشـريك ا
خففـت عنـه العقوبـة وهـو يف هـذا يتماشـى مـع أصـحاب القـول األول الـذي قـال بـه املالكيـة وهـو 

  الذين قالوا بعدم تأثر الشريك بظروف شريكه. قول للشافعية ورواية عن اإلمام أمحد
  المطلب الثاني: أثر صغر السن في جرائم قطع األعضاء

يقطــع لــه عضــوا مــن أعضــائه أو يعطــل قــد يعتــدي صــغري الســن علــى شــخص ف                 
، فهـل لصـغر سـنه أثـر يف هـذه اجلـرائم ؟ هـذا ماسـنتناوله يف 1منفعة العضو مع بقـاء صـورته قائمـة

هذا املطلب وذلـك يف ثالثـة فـروع األول يف الفقـه اإلسـالمي والثـاين يف القـانون اجلزائـري والثالـث 
  يف املوازنة بينهما

  صغر السن يف جرائم قطع األعضاء يف الفقه اإلسالمي الفرع األول: أثر              
  الفرع الثاين: أثر صغر السن يف جرائم قطع األعضاء يف القانون اجلزائري              
  الفرع الثالث: موازنة بني الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري             

  الفرع األول: أثر صغر السن في جرائم قطع األعضاء في الفقه اإلسالمي  
إن احلفـــاظ علـــى األنفـــس مـــن مقاصـــد الشـــرع الـــذي حثـــت عليـــه الشـــريعة اإلســـالمية 
واعتربت كل اعتداء على النفس ظلما يوجب القصاص، سواء كان اعتـداء عليهـا بإزهـاق الـنفس 

                                                
  332ص 6جالفقه اإلسالمي وأدلته ، وهبة الزحيلي: 181ص 2جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة:  - 1
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  االعتــداءضــرب أو أي نــوع مــن  أو1جــرح راف أودون الــنفس مــن قطــع األطــ أم باجلنايــة علــى مــا
، فيجــب القصــاص يف الفعــل العمــد اخلــايل عــن الشــبهة لقولــه 2مــع بقــاء الــنفس علــى قيــد احليــاة

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين واألنـف بـاألنف واألذن بـاألذن تعاىل: ﴿ 
اآليــــة مجعـــت أنــــواع القصــــاص ] ، فهـــذه  47﴾ [املائــــدة:  والســـن بالســــن والجــــروح قصـــاص

قصـاص  الثالث وهي القصاص يف الـنفس والقصـاص فيمـا دون الـنفس والقصـاص يف اجلـروح وال
ـــا ـــه الديـــة أو األرش3فيمـــا دو ، هـــذا إذا كـــان 4، فـــإن كـــان الفعـــل خطـــأ أو فيـــه شـــبهة وجـــب في

ى شخص من صغري السن بأن جىن عل االعتداءمن الشخص  البالغ العاقل ، فإن كان  االعتداء
فقطع له عضوا من أعضائه أو عطل منفعة العضو ،فهل يقتص منه؟ وهـل يتحمـل الصـغري الديـة 

  أم تتحملها عاقلته؟
، سـواء يف اجلنايـة علـى الـنفس أم يف 5قصـاص عليـه خالف بني الفقهاء يف أن صـغري السـن ال ال

  .6دون النفس ألن الصغري ليس من أهل العقوبة اجلناية على ما
خـالف بـني الفقهـاء يف كـون الديـة علـى  ينبغي التفرقـة بـني عمـد الصـغري وخطـإه ، فـالأما الدية ف

  .  7العاقلة إذا كانت جناية الصغري خطأ
  أما إذا كانت جناية الصغري عمدا فقد اختلف العلماء فيها إىل ثالثة أقوال: 

                                                
: وأمحد حسن الزيات اجلرح يف الرأس أو الوجه يسمى: الشجاج، ويف سائر البدن  يسمى: جراح . إبراهيم منصور - 1

عبد ، 332ص 6ج املرجع السابقوهبة الزحيلي: ،  452ص 2، ابن رشد: املرجع السابق ج473ص1املعجم الوسيط ج
  181ص 2جائي التشريع اجلنالقادر عودة : 

 180ص 2، عبد القادر عودة : املرجع السابق ج 331ص 6الزحيلي: املرجع السابق ج وهبة - 2
 148ص 12ج احلاوي الكبرياملاوردي :  - 3
هو املال الواجب املقدر شرعا يف اجلناية على ما دون النفس يف األعضاء ، فإن كان  األرش : هو دية اجلراحات، أو - 4

،  995ص 3شرعا وإمنا فوض األمر إىل القاضي لتقديره مسي :حكومة العدل. اجلوهري: الصحاح جاملال غري مقدر 
الزحيلي:  ، وهبة 13ص1: املعجم الوسيط جوأمحد حسن الزيات، إبراهيم منصور  64-63ص17الزبيدي: تاج العروس ج
  . 338، ونظرية الضمان ص 332ص 6الفقه اإلسالمي وأدلته ج

موع، ج481ص11ابن قدامة: املغين، ج - 5 ، هاين 350، لنب جزي: املرجع السابق، ص271ص20، النووي: ا
 .169صالقصاص دراسة يف الفقه اجلنائي السباعي: 

  65ص 16املوسوعة الفقهية ج - 6
  100ص 34ج الفتاوى جمموع، ابن تيمية:  499و   496ص 11ج املرجع السابقابن قدامة :  - 7
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وهو قول احلنفيـة : عمد الصغري فيما دون النفس خطأ وجتب فيه الدية على العاقلة القول األول
  .1واملالكية وأحد قويل الشافعية واملشهور عن احلنابلة

كان فوق ثلث الدية مثل قلع العني فإنه جيب فيه نصـف  والذي حتمله العاقلة باتفاق الفقهاء ما
  .2الدية

  أما دون الثلث فقد اختلف الفقهاء يف مقدار ما تتحمله العاقلة من الدية:
عاقلــة حتمــل الديــة إن بلغــت الثلــث فــإن كانــت أقــل مــن الثلــث ففـــي ذهــب املالكيــة إىل أن ال -

  أموال 
  .  3الصيب، وإن مل يكن له مال كان ذلك دينا عليه يتبع به ،وهذا يف الصيب املميز

وروي عــن اإلمــام أمحــد يف إحــدى الــروايتني أنــه إذا وجــب علــى الصــيب شــيء ومل يكــن لــه مــال  -
رضـي اهللا عنــه ويف الروايـة األخــرى  أنـه يف ذمتــه ولــيس  محلـه عنــه أبـوه وهــو مـروي عــن ابـن عبــاس

  .4على أبيه شيء
وذهــب احلنفيــة إىل أن الديــة حتملهــا العاقلــة  إن بلغــت مخســمائة درهــم، فــإن كانــت أقــل مــن  -

  . 5ذلك حتملها الصيب
وذهب اإلباضية إىل أن الدية تتحملهـا العاقلـة قلـت أم كثـرت ، ولـو دون الثلـث ولـو درمهـا أو  -
  .6لأق

                                                
 34، ابن تيمية: املرجع السابق ج 630ص 4ج الكربى سحنون: املدونة ، 499ص 11ج السابقابن قدامة : املرجع  - 1

 1، املرغيناين: بداية املبتدي ج86ص 26ج املبسوط،السرخسي: 123و16ص 4ج مغين احملتاج، الشربيين:  100ص
 247ص

 20-19ص 7ألحكام القرآن ج، القرطيب: اجلامع 101ص 34ابن تيمية: املرجع السابق ج - 2
، الزرقاين: شرح الزرقاين على  630ص 4ج املدونة الكربى، سحنون:  274-273ص 12القرايف: الذخرية ج -3

 . 352، ابن جزي: املرجع السابق ص 239ص 4املوطأ،ج
  .27ص 9جاملبدعابن مفلح احلنبلي:،  101-100ص 34ج جمموع الفتاوىابن تيمية:  - 4
،  550ص 4ج املرجع السابق، الشيباين: 247ص 1املرغيناين: بداية املبتدي ج، 86ص 26ج املبسوطالسرخسي:  - 5

 .30ص 12ابن قدامة: املغين ج
 15م، دار الفتح، بريوت، ج1972-هـ1392، 2حممد بن يوسف أطفيش: شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ط - 6
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: عمـد الصـغري فيمـا دون الـنفس عمـد ، وتكـون الديـة يف مالـه ال علـى العاقلــة ألن القـول الثـاني
  العاقلة 

    ، وملــا روي عــن ابــن عبــاس رضــي اهللا عنــه أنــه قــال:1تتحمــل العمــد ولــومل جيــب فيــه القصــاص ال
لشـافعية وروايـة وألنـه عمـد جيـوز تأديبـه عليـه، وهـو القـول األظهـر ل  2" الحتمل العاقلـة عمـدا.. "

  .  3عن اإلمام أمحد
جنايــة الصــغري هــدر الديــة فيهــا وال قــود، أي أن عملــه اليعتــد بــه وال يعتــرب مــن القــول الثالــث: 

العمـد وال مـن اخلطـأ ،ألنـه غـري خماطـب وغــري مكلـف بأحكـام الشـريعة فسـقط حكـم عملـه وهــو 
  .5يف الصيب، وقول املالكية يف الرضيع وحنوه 4قول الظاهرية

  الفرع الثاني: أثر صغر السن في جرائم قطع األعضاء في القانون الجزائري
تنـــاول املشـــرع اجلزائـــري جرميـــة قطـــع األعضـــاء يف أعمـــال العنـــف العمديـــة يف القســـم  

األول مـــن الفصـــل األول مـــن البـــاب األول اخلـــاص باجلنايـــات واجلـــنح ضـــد األفـــراد وبـــني عقوبـــة 
ع عضـو أو تعطيـل منفعتـه او أيـة عاهـة مسـتدمية يف املـادة مرتكب أعمال العنـف املرتتبـة عنهـا قطـ

مـن قـانون العقوبـات الـيت تـنص علـى أنــه: " كـل مـن أحـدث عمـدا جروحـا للغـري أو ضــربه  264
أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أو االعتداء... وترتب على أعمال العنف ..فقد أو 

د إبصـار أحـد العينـني أو أيـة عاهـة مســتدمية بـرت إحـدى األعضـاء أو احلرمـان مـن اسـتعماله أو فقـ
  . 6أخرى فيعاقب اجلاين بالسجن املؤقت من مخس سنوات إىل عشر سنوات "

عقوبـة أعمــال العنـف الــيت تـؤدي إىل قطــع األعضـاء أو تعطيــل منفعتهــا إذا  265وتناولـت املــادة 
ترصــد ...فــإن وجــد معهــا ســبق إصــرار أو ترصــد إذ تــنص علــى أنــه : " إذا وجــد ســبق إصــرار أو 

                                                
، البهويت: الروض 302ص 1، ابن يوسف احلنبلي: دليل الطالب ج 26ص 9ابن مفلح احلنبلي: املرجع السابق ج - 1

  62ص 6، البهويت: كشاف القناع ج 300ص 3املربع ج
 216ص 2الشريازي: املهذب ج - 2
، ابن جزي: املرجع السابق  29ص 12ج املرجع السابق، ابن قدامة: 100ص 34ابن تيمية: املرجع السابق ج - 3

  ،  26ص 9املرجع السابق ج ابن مفلح احلنبلي :،  352ص
  39ص 11ابن حزم: املرجع السابق ج - 4
  274ص 12ج الذخريةالقرايف :  - 5
 –قانون العقوبات  –: قانون اإلجراءات اجلزائية ، فضيل العيش:  2006ديسمرب  20املؤرخ يف  23-06القانون رقم  - 6
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العقوبة تكون السجن املؤقت من عشر سنوات إىل عشرين سنة إذا أدت أعمال العنـف إىل فقـد 
أو برت أحد األعضاء أو احلرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينني أو أيـة 

  . 1عاهة مستدمية أخرى .."
طـع عضـو أو تعطيـل منفعتـه او قوإذا صدر اعتـداء مـن صـغري السـن علـى شـخص آخـر أدى إىل 

فينبغــي أن منيـز بـني الصــغري الـذي مل يكمـل الثالثـة عشــرة سـنة والصـغري الــذي  أيـة عاهـة مسـتدمية
  سنة. 18إىل  13يبلغ سنه من

من قانون العقوبات إذا صدر منه  49فاألول التوقع عليه إال تدابري احلماية والرتبية طبقا للمادة 
وقــد فقــد أو بــرت إحــدى األعضــاء أو احلرمــان مــن اســتعماله،  ضــد األشــخاص وأدى إىل اعتــداء

ـــة تـــدابري احلمايـــة والرتبيـــة وللقاضـــي الســـلطة  444حـــددت املـــادة  مـــن قـــانون اإلجـــراءات اجلزائي
  .  2التقديرية يف ذلك

وقـام مبـا سـبق ذكـره مـن اجلـرائم فإنـه خيضـع إمـا لتـدابري  18إىل  13أما إذا بلغ الصـغري سـنه مـن 
نصــت عليــه  لرتبيــة أو لعقوبــات خمففــة وللقاضــي الســلطة التقديريــة يف ذلــك وهــو مــااحلمايــة أو ا

الــيت خيضــع هلــا الصــغري يف حالــة ارتكابــه جنايــة واختيــار العقوبــة  50، وحــددت املــادة 49املــادة 
القاضي العقوبة بدل تدابري احلماية والرتبية حيث تنص على أنه: " إذا قضى بـأن خيضـع القاصـر 

  حلكم جزائي فإن العقوبة اليت تصدر عنه تكون كاآليت:   18إىل  13ه من الذي يبلغ سن
وإذا كانــت العقوبــة هــي الســجن أو احلــبس املؤقــت فإنــه حيكــم عليــه بــاحلبس ملــدة تســاوي  -... 

ا إذا كان بالغا "   .3نصف املدة اليت كان يتعني احلكم عليه 
  الجزائريالفرع الثالث: موازنة بين الفقه اإلسالمي والقانون 

خيتلـــف القـــانون اجلزائـــري عـــن الفقـــه اإلســـالمي يف خضـــوع الصـــغري للعقوبـــة أو عـــدم 
خضوعه هلا، فال خالف بني الفقهاء يف عدم معاقبـة الصـغري سـواء اعتربنـا عملـه عمـدا أو خطـأ، 

 13الذي يبلـغ سـنه مـن فالصغري ليس من أهل العقوبة ، أما املشرع اجلزائري فإنه خيضع الصغري 
  تدابري احلماية والرتبية. عن  للعقوبة اليت حددها القانون إذا اختار القاضي العقوبة بدال 18إىل 

                                                
 226-225ص قانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –اجلزائية  : قانون اإلجراءاتفضيل العيش:  - 1
اليت تناولت هذه التدابري يف مرحلة املسؤولية اجلنائية املخففة يف القانون اجلزائري يف الفرع الثاين  444وقد ذكرنا املادة  - 2

 من املطلب الثاين من املبحث األول يف الفصل األول 
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كمـــا خيتلـــف القـــانون اجلزائـــري عـــن الفقـــه اإلســـالمي يف نوعيـــة العقوبـــة، إذ أن الفقـــه 
اإلســــالمي يوجــــب القصــــاص إن تــــوفرت شــــروطه، بينمــــا القــــانون اجلزائــــري اليوجــــب إال عقوبــــة 

ملـدة تسـاوي نصـف املـدة   18إىل  13لصغري الـذي يبلـغ سـنه مـن عقوبة لختفيض الالسجن مع 
ا إذا كان بالغا.   اليت كان يتعني احلكم عليه 

كمـا أن الفقــه اإلســالمي يوجــب الديــة يف جــرائم قطــع األعضــاء ســواء كانــت يف مــال 
جلزائـري يف حني جنـد القـانون ا –كما مر معنا   –الصيب أم على العاقلة على خالف بني الفقهاء 

أعمــال العنـف الـيت تـؤدي إىل قطــع األعضـاء أو تعطيـل منفعتهــا، اليوجـب إال عقوبـة السـجن يف 
إمـا بـالتوبيخ وإمـا  18إىل  13أما يف مواد املخالفات فيقضـي علـى القاصـر الـذي يبلـغ سـنه مـن 

  .1من قانون العقوبات اجلزائري 51بعقوبة الغرامة كما نصت على ذلك املادة 
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  المبحث الثالث
  أثر صغر السن في جرائم الضرب والجرح دون القطع

  
يعترب الضرب واجلرح دون قطع األعضاء من االعتداء الذي حرمته الشريعة اإلسـالمية 
ا اإلسـالم كمـا أن القـانون الوضـعي اعتـربه مـن اجلـرائم الـيت توجـب  حفاظا على األنفس اليت صـا

مـــن هـــذه، فهــل لصـــغر ســـنه أثـــر يف هـــذه اجلـــرائم ؟ هـــذا مـــا  العقوبــة ،والصـــغري قـــد يرتكـــب فعـــال
سنتناوله يف هذا املبحث وذلـك يف مطلبـني األول يف جـرائم الضـرب والثـاين يف جـرائم اجلـرح دون 

  القطع كاآليت:
  

  المطلب األول: أثر صغر السن في جرائم الضرب             
  الجرح دون القطعالمطلب الثاني: أثر صغر السن في جرائم              
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  المطلب األول: أثر صغر السن في جرائم الضرب
ســنتناول يف هــذا املطلــب أثــر صــغر الســن يف جــرائم الضــرب، وعليــه يقتضــي مــين أن 

  أتناوله يف ثالثة فروع كاآليت :
  الفرع األول: أثر صغر السن يف جرائم الضرب يف الفقه اإلسالمي

  يف جرائم الضرب يف القانون اجلزائري الفرع الثاين: أثر صغر السن
  الفرع الثالث: موازنة بني الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري

  الفرع األول: أثر صغر السن في جرائم الضرب في الفقه اإلسالمي
حـــافظ اإلســـالم علـــى الكرامـــة اإلنســـانية مـــن أن يناهلـــا أذى وشـــرع القصـــاص لصـــيانة 

ـ ى عـن االعتـداء أيـا كـان نوعـه سـواء كـان إيـذاء جسـديا  الناس من اعتداء بعضـهم علـى بعـض و
غـريه ، وسـواء أحـدث الضـرب إيالمـا شـديدا أم ضـعيفا ،  كالضرب الذي يرتك أثرا يف اجلسـد أو

           ﴾ نــــــــــــــــــيحـــب المعتدي دوا إن اهللا الــــــــــوال تعتحيـــب املعتـــدين قـــال تعـــاىل: ﴿  فـــاهللا تعـــاىل ال
       فإحلـــــاق األذى بـــــاملؤمنني ماديـــــا كـــــان أم معنويـــــا منهـــــي عنـــــه قـــــال اهللا تعـــــاىل: ]  190[ البقـــــرة:

   ﴾ا ـــــــا وإثمـا مبينـــــاكتسبوا فقد احتملوا بهتان ذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ماـوال﴿ 
  ]. 58[ األحزاب: 

ين عليـه حبيـث ال  ق يـيـؤدي إىل متز والضرب هو كل ضغط أو صفع أو رض أو احتكاك جبسم ا
  . 1أنسجة اجلسم وال أمهية لآللة املستعملة

وهنــاك بعــض أفعــال الضــرب قــد تكــون مباحــة كالضــرب اســتعماال حلــق الــدفاع الشــرعي أو حــق 
  الزوج يف تأديب زوجته بالضرب غري املربح أو تأديب الوالد لولده. 

قامـــت مســـؤولية  فـــإن مـــات املضـــروب 2والضـــرب الـــذي يـــؤدي إىل التلـــف يكـــون فاعلـــه ضـــامنا 
صــبيا مل تقــم  الضــارب اجلنائيــة واســتحق العقــاب إن كــان الفاعــل بالغــا عــاقال فــإن كــان جمنونــا أو

                                                
إسحاق إبراهيم منصور: شرح ،  7عبد اخلالق النواوي: جرائم اجلرح والضرب، منشورات املكتبة العصرية، بريوت، ص - 1

، ديوان 1988اجلرائم ضد األشخاص و األخالق واألموال و أمن الدولة، الطبعة الثانية  -قانون العقوبات اجلزائري 
 . 69املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص

 295ص 12ج احلاوي الكبرياملاوردي :  - 2
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مسؤوليته اجلنائية ألن املسؤولية اجلنائيـة التقـوم لـدى الشـخص إال إذا كـان مـدركا ملـا يفعلـه خمتـارا 
  .1غري مكره

ا إن كـان فيـه قصـاص أم ال إىل ثالثـة وقـد اختلـف العلمـاء يف االعتـداء بالضـرب الـذي اليـرتك أثـر 
  أقوال: 

  2يرى مجهور الفقهاء من أصحاب أيب حنيفة ومالك والشافعي واإلمام أمحد القول األول:
، ألن 4ة القصـاص فيهـا إذا مل تـرتك أثـراز بأن ضربة العصا والسوط واللطمـة والـوك 3واحلسن وقتادة

  .7وألن املساواة فيها متعذرة يف الغالب، 6، لعدم انضباطها5لطمة اليقتص منها منفردةلا
قال اإلمام مالك: جيب القصاص يف ضرب السوط ولو مل حيدث جرحا أو شـجة القول الثاني: 

حـدده بثالثـة أسـواط فـإن زاد اقـتص منـه، وحـدده بعـض  8إال أن يكون للتأديب، غري أن أشهب

                                                
 340ص 1جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة : - 1
 103ص 34جالفتاوى،  تيمية: جمموعابن  - 2
 31-30ص8جاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب:  - 3
 51عبد اخلالق النواوي: جرائم اجلرح والضرب ص،  299ص 7،جالكاساين: بدائع الصنائع  - 4
،  310ص 8، ابن مفلح احلنبلي: املبدع ج 44ص 4، الكايف يف فقه ابن حنبل ج261ص 8املغين ج ابن قدامة: - 5

 187ص 9، النووي: روضة الطالبني ج 553ص 5البهويت: كشاف القناع ج
 251ص 4ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، الدسوقي:  29ص 4الشربيين: مغين احملتاج ج - 6
 103ص 34،ج الفتاوى جمموعابن تيمية:  - 7
عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود اجلعدي من ولد جعدة بن كالب بن ربيعة بن عامر امسه مسكني  هو أبو - 8

هـ مبصر ، من أصحاب مالك روى عن مالك والليث والفضيل 150هـ وقيل سنة  140وأشهب لقب عرف به، ولد سنة 
يد ومجاعة وقرأ على نافع وتفقه بن عياض ومجاعة غريهم روى عنه بنو عبد الكرمي واحلارث بن مسكني وسحنون بن سع

وسئل  -بعد بن القاسم  -مبالك واملدنيني واملصريني قال الشافعي: ما رأيت أفقه من أشهب ، وانتهت إليه الرئاسة مبصر 
سحنون عن بن القاسم وأشهب أيهما أفقه؟ فقال: كانا كفرسي رهان .وقال: كان ورعًا يف مساعه وعدد كتب مساعه 

ل بن عبد الرب: مل يدرك الشافعي مبصر من أصحاب مالك إال أشهب وابن عبد احلكم وأخذ عن عشرون كتابًا وقا
هـ بعد 204مال وحشمة وجاللة، تويف مبصر سنة  الشافعي هو وابن عبد احلكم، روى عنه أبو داود والنسائي ،وكان ذا

 4، ابن العماد :شذرات الذهب ج308-307ص1الشافعي بثمانية عشر يومًا وقيل شهر. ابن فرحون: الديباج املذهب ج
الوايف بالوفيات،  ، صالح الدين بن أيبك الصفدي: 239-238ص 1، ابن خلكان: وفيات األعيان،ج 25- 24ص

 165-164ص 9، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ج2000-1420،  1أمحد األرناؤوط ، وتركي مصطفى ،ط حتقيق:
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إال إذا تركـت جرحـا أو شـجة ،أما اللطمة وضـربة العصـا فـال قصـاص فيهـا 1املالكية بعشرة أسواط
  . 2ففيها حكومة لتعذر املماثلة وجيب فيها التعزير واألدب

ويرى ابن تيمية وابن القيم وجوب القصاص يف اللطمة والضربة، قـال ابـن تيميـة: القول الثالث: 
ــــه تعــــاىل:   "...وهــــو( أي القصــــاص يف اللطمــــة والضــــربة ) ثابــــت بالســــنة واتفــــاق الصــــحابة لقول

فمــن اعتـدى علــيكم فاعتــدوا ﴿] وقولــه تعـاىل:  40[ الشـورى:  ﴾ة سـيئة مثلهــاوجـزاء ســيئ﴿
وإن عـاقبتم فعـاقبوا بمثـل ﴿ ]،وقولـه تعـاىل: 194[ البقـرة:  ﴾عليـه بمثـل مـا اعتـدى علـيكم 

، 3] 194[ البقــرة : ﴾والحرمــات  قصــاص﴿] وقولــه تعــاىل:  126[ النحــل: ﴾مــاعوقبتم بــه
د بن مقرن رضي اهللا عنهم وروي كذلك عن عثمـان وخالـد وهو قول أيب بكر وعلي والزبري وسوي

، ومل يفرق الشعيب واحلكم ومحاد بني ضربة السوط والعصا فيمـا دون 4بن الوليد وهو قول الشعيب
  . 5النفس وقالوا جيب فيهم القصاص

  من الصغري فقد اختلف العلماء يف اعتباره عمدا أم خطأ إىل ثالثة أقوال:  االعتداءفإن كان 
: عمــــد الصـــغري فيمــــا دون الــــنفس خطـــأ  وهــــو قـــول مجهــــور الفقهـــاء مــــن املالكيــــة القـــول األول

  . 6واحلنفية ورواية عن الشافعية واحلنابلة
ة إن مل ترتك أثـرا القصـاص فيهـا إن صـدرت مـن ز ضرب بالعصا والسوط واللطمة والوكفإذا كان ال

  باعتبار أن عمده خطأ . فهي إن صدرت من الصغري فال قصاص فيها من باب أوىل  بالغ
  

                                                
  414ص 1احلطاب: مواهب اجلليل ج - 1
 594ص 1، ابن عبد الرب: الكايف ج 247ص 6جالسابق ، احلطاب: املرجع  251ص 4الدسوقي: املرجع السابق ج - 2

 51، عبد اخلالق النواوي: املرجع السابق ص 122ص 9جاملنتقى شرح املوطأ، الباجي: 
 103ص 34، ج 307ص 20ج املرجع السابقابن تيمية:  - 3
 356ص 11ج احمللى، ابن حزم:  31ص8جاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب:  - 4
، وقد تناول اإلمام حممد أبو زهرة يف كتابه اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي 490ص 5جاملبدع: ابن مفلح - 5

وما بعدها، تناول اختالف الفقهاء يف القصاص يف اجلروح وساق أدلتهم  353ص  القاهرة،، دار الفكر العريب م،1976،ط
  بالتفصيل.  

،  100ص 34ج الفتاوى جمموع، ابن تيمية:  630ص 4سحنون: املدونة ج ، 499ص 11ابن قدامة: املغين ج - 6
 247ص 1، املرغيناين: بداية املبتدي ج 86ص 26ج املبسوط،السرخسي:  123و16ص 4ج مغين احملتاجالشربيين: 
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: عمــد الصــغري فيمــا دون الــنفس عمــد، وهــو القــول األظهــر للشــافعية وروايــة عــن القــول الثــاني
  .1اإلمام أمحد

والضرب دون ترك أثر القصاص فيه عند مجهـور الفقهـاء، والصـغري وإن اعتربنـا عمـده 
علـى الصـغري باتفـاق يف الضرب عمدا على هذا القول فإنه ال قصاص فيـه أيضـا ، إذ ال قصـاص 

  .2الفقهاء ألن الصغري ليس من أهل العقوبة
، وعلــى ذلــك فلــو 3جنايــة الصــغري هــدر الديــة فيهــا وال قــود، وهــو قــول الظاهريــةالقــول الثالــث: 

  ضرب الصغري شخصا آخر فإن اعتداءه هدر الشيء فيه وال قصاص عليه. 
  الجزائريالفرع الثاني: أثر صغر السن في جرائم الضرب في القانون 

ميز املشرع اجلزائري بني الضرب أو التعذيب الذي ينتج عنـه أملـا شـديدا جسـديا كـان 
) يومــا أو  15أم عقليــا أو حيــدث  مرضــا أوعجــزا كليــا عــن العمــل ملــدة تزيــد عــن مخســة عشــر ( 

  أدى إىل برت إحدى األعضاء أو احلرمان من استعماله أو افضى الضرب أو اجلرح إىل الوفاة. 
الــذي الينشــأ عنــه مرضــا أو عجــزا كليــا عــن العمــل ملــدة تتجــاوز مخســة  االعتــداءلضــرب أو وبـني ا

) يوما، إذ اعتـرب النـوع األول مـن اجلنايـات واجلـنح ضـد األفـراد يف القسـم األول مـن  15عشر ( 
الفصــل األول مــن البــاب الثــاين يف اجلــزء الثــاين اخلــاص بــالتجرمي  ، بينمــا اعتــرب النــوع الثــاين مــن 

  خالفات املتعلقة باألشخاص يف الكتاب الرابع اخلاص باملخالفات والعقوبات.امل
ومل يتناول املشـرع اجلزائـري تعريـف الضـرب أو اجلنايـات دون الـنفس وإمنـا اقتصـر علـى 

وهو العذاب أو األمل الشديد سواء كـان جسـديا أو عقليـا واشـرتط  االعتداءاألثر الذي ينتج عن 
 مكـرر 263عمدا بقصد اإليذاء أيا كـان السـبب إذ تـنص املـادة أن يصدر العمل عن الشخص 

مـــن قـــانون العقوبـــات علـــى أنـــه: " يقصـــد بالتعـــذيب كـــل عمـــل ينـــتج عنـــه عـــذاب أو أمل شـــديد 
  .4جسديا أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما ، مهما كان سببه "

                                                
، ابن جزي: املرجع السابق  29ص 12ج املرجع السابق، ابن قدامة:  100ص 34ابن تيمية : املرجع السابق ج - 1

  ،  26ص 9املرجع السابق ج ابن مفلح احلنبلي:،  352ص
  65ص 16املوسوعة الفقهية ج - 2
  39ص 11ابن حزم: املرجع السابق ج - 3
 –قانون العقوبات  –: قانون اإلجراءات اجلزائية ، فضيل العيش:  2004نوفمرب  10املؤرخ يف  15-04القانون رقم  - 4

 225ص قانون مكافحة الفساد
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وســوي بينــه وبــني  1مكــرر 263مث بــني املشــرع عقوبــة مــن ميــارس التعــذيب يف املــادة 
من حيرض أو يأمر مبمارسة التعذيب يف العقوبة إذ تنص هذه املادة على أنـه: " يعاقـب بالسـجن 

دج إىل  100 000) ســـنوات وبغرامـــة مـــن 10) ســـنوات إىل عشـــر (  5املؤقـــت مـــن مخـــس ( 
دج كل من ميارس أو حيرض أو يأمر مبمارسة التعـذيب علـى شـخص "، أمـا الفقـرة  500 000

ـــا تناولـــت ع قوبـــة ممـــارس التعـــذيب أو احملـــرض أو اآلمـــر إذا ارتكـــب جنايـــة غـــري القتـــل الثانيـــة فإ
العمد سواء سبقت التعذيب أم كانت أثناء التعذيب أم بعده إذ تنص على أنـه : " يعاقـب علـى 

 000) سنة وبغرامـة مـن  20) سنوات إىل عشرين(  10التعذيب بالسجن املؤقت من عشر ( 
  .     1و صاحب أو تلى جناية غري القتل العمد "دج، إذا سبق أ 800 000دج إىل  150

وإذا صـدر اعتـداء بالضــرب أو أي عمـل مــن أعمـال العنــف مـن صــغري السـن فينبغــي التمييـز بــني 
  سنة.  18إىل  13الصغري الذي مل يكمل الثالثة عشرة سنة والصغري الذي يبلغ سنه من
 نظـر املشـرع اجلزائـري يف –فالصغري الذي مل يكمل الثالثة عشرة سنة من عمـره يعتـرب 

من قـانون العقوبـات إذا  49توقع عليه إال تدابري احلماية والرتبية طبقا للمادة  عدمي األهلية ال –
وقــد مــن اجلنايــات واجلــنح ضــد األشــخاص الــيت ذكــرت يف النــوع األول املــذكور آنفــا، ارتكــب أيــا 

اإلجراءات اجلزائيـة وأعطـى للقاضـي من قانون  444حدد املشرع تدابري احلماية والرتبية يف املادة 
  السلطة التقديرية يف تطبيقها.  

مــــا اعتــــربه املشــــرع مــــن املخالفــــات املتعلقــــة باألشــــخاص املــــذكورة يف أمــــا إذا ارتكــــب 
نصــت عليــه  الكتــاب الرابــع اخلــاص باملخالفــات والعقوبــات، فــال يكــون حمــال إال للتــوبيخ وفــق مــا

ا الثانية حيث تنص 49املادة  على أنه:"... ومع ذلك فإنه يف مـواد املخالفـات اليكـون  يف فقر
  حمال إال للتوبيخ ". 

وقـــام مبـــا يوجـــب العقوبـــة فإنـــه خيضـــع إمـــا  18إىل  13أمـــا إذا بلـــغ الصـــغري ســـنه مـــن 
لتــدابري احلمايــة أو الرتبيــة أو لعقوبــات خمففــة وللقاضــي الســلطة التقديريــة يف ذلــك وهــو مانصــت 

ـــة ارتكابـــه العقوبـــة  51و 50واد ، وحـــددت املـــ 49عليـــه املـــادة  الـــيت خيضـــع هلـــا الصـــغري يف حال
علـى أنـه: "  50جناية عند اختيار القاضي العقوبة بدل تدابري احلماية والرتبية حيث تنص املادة 

                                                
 225ص السابقفضيل العيش: املرجع  - 1
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حلكم جزائي فإن العقوبة الـيت تصـدر   18إىل  13إذا قضى بأن خيضع القاصر الذي يبلغ سنه 
  عنه تكون كاآليت: 

العقوبـــة الـــيت تفـــرض عليـــه هـــي اإلعــدام أو الســـجن املؤبـــد فإنـــه حيكـــم عليـــه بعقوبـــة  إذا كانــت -
  احلبس من عشر سنوات إىل عشرين سنة.

وإذا كانت العقوبة هي السجن أو احلبس املؤقت فإنه حيكم عليه باحلبس ملدة تسـاوي نصـف  -
ا إذا كان بالغا "   .1املدة اليت كان يتعني احلكم عليه 

ألنـــه ميكـــن اعتبـــاره يف هـــذه املرحلـــة قـــد تـــوفر لديـــه حـــدا مـــن اإلدراك وقـــد خففـــت عنـــه العقوبـــة، 
والتمييز يؤهله لتحمل قدر من املسؤولية اجلنائية عن أفعاله غـري أن إدراكـه يبقـى ضـعيفا ،وقدراتـه 

لى ، فال يرتك دون عقاب صونا للدماء وحفاظا ع2الذهنية والنفسية حمدودة ألن رشده مل يكتمل
  األنفس.

ا بينت عقوبة الصغري يف هذه املرحلة إذا ما 51أما املادة   ارتكب خمالفة إذ تـنص علـى أنـه:  فإ
إمــا بــالتوبيخ وإمــا  18إىل  13" يف مــواد املخالفــات يقضــي علــى القاصــر الــذي يبلــغ ســنه مــن 

  .3بعقوبة الغرامة "
  ريالفرع الثالث: موازنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الجزائ

خيتلف القانون اجلزائري عن الفقه اإلسالمي يف جرائم الضرب، حيث أن القانون ميز بني نوعني 
  من الضرب:

: اعتــربه مــن اجلنايــات واجلــنح وهــو ذلــك النــوع مــن الضــرب الــذي حيــدث مرضــا أو عجــزا  األول 
نه مـن الذي يبلغ سـ) يوما وخيضع فيها الصغري  15كليا عن العمل ملدة تزيد عن مخسة عشر ( 

إمــــا لتــــدابري احلمايــــة أو الرتبيــــة أو لعقوبــــات خمففــــة تســــاوي نصــــف عقوبــــة البــــالغ   18إىل  13
  وللقاضي السلطة التقديرية يف ذلك. 

: وهـــو الضــرب الـــذي ال ينشــأ عنـــه مرضــا أو عجـــزا كليــا ملـــدة تتجــاوز مخســـة عشــر يومـــا، الثــاني
  واعترب هذا النوع من املخالفات اليت ال يكون فيها الصغري حمال إال للتوبيخ. 
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يف حني الجند هذا التمييز يف الفقـه اإلسـالمي، فالصـغري الـذي صـدر عنـه اعتـداء بالضـرب لـيس 
فقـد يعـزر مــن بـاب التأديـب ال مـن بــاب العقوبـة ألن الصـغري لــيس عليـه قصـاص، وإن كـان مميــزا 

  من أهل العقوبة. 
  المطلب الثاني: أثر صغر السن في جرائم الجرح دون القطع

يعـــــد االعتـــــداء علـــــى الغـــــري بالضـــــرب واجلـــــرح جرميـــــة يف الشـــــريعة اإلســـــالمية توجـــــب 
عنـد اهللا تعاىل،كمـا  القصاص أو العقوبة حسـب طبيعـة كـل جـرح وجسـامته ملـا للـنفس مـن حرمـة

أن القــانون الوضــعي جــرم االعتــداء علــى الغــري أيــا كــان نوعــه ماديــا كــان أم معنويــا ،هــذا إذا كــان 
املعتدي بالغا عاقال ، والصغري قد يضرب شخصا آخر فيحـدث لـه جرحـا أو شـجا، فهـل لصـغر 

  وع:سنه أثر يف هذه اجلرائم ؟ هذا ما سنتناوله يف هذا املطلب وذلك يف ثالثة فر 
  الفرع األول: أثر صغر السن يف جرائم اجلرح يف الفقه اإلسالمي          
  الفرع الثاين: أثر صغر السن يف جرائم اجلرح يف القانون اجلزائري          
  الفرع الثالث: موازنة بني الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري          

  الفقه اإلسالمي  الفرع األول: أثر صغر السن في جرائم الجرح في
ــى عــن كــل اعتــداء أو إيــذاء، واالعتــداء علــى مــا دون  عصــم اهللا دم اإلنســان ومالــه و

ويقصـد بـاجلراح ماكـان يف سـائر البـدن مـن غـري  1يكون بـالقطع واإلبانـة بـل بـاجلراح النفس قد ال
  كان يف الوجه والرأس فيسمى شجاجا. الوجه والرأس، أما ما

يف اجلســـم أو أنســـجته أيـــا كانـــت جســـامته، و ال عـــربة بالوســـيلة  : هـــو متزيـــق أو قطـــعالجـــرحو 
  .2اناري اأو سالح كالسكني  املستخدمة يف إحداث اجلرح فقد يكون سالحا أبيضا

  نوعان: وهو
  جائفة وهي اليت تصل إىل التجويف الصدري والبطين -
  
  
  

                                                
 79ص 16املوسوعة الفقهية ج - 1
: احلمايــة القانونيــة للطفــل يف التشــريع محــيش كمــال، 69 ص : شــرح قــانون العقوبــات اجلزائــريإســحاق إبــراهيم منصــور - 2

 8اجلزائي اجلزائري  ص
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  1غري اجلائفة وهي اليت التصل إىل اجلوف -
  :2وأشهر أقسام الشجاج مايلي

  احلارصة: وهي اليت تشق اجللد قليال وال خيرج الدم.  - 1
  الدامية: وهي اليت تدمي موضعها من الشق واخلدش، وتسمى عند البعض البازلة. - 2
  الباضعة: هي اليت تبضع اللحم بعد اجللد أي تقطعه. - 3
الالمحــة  املتالمحــة: هــي الــيت تغــوص يف اللحــم وال تبلــغ اجللــدة بــني اللحــم والعظــم وتســمى - 4

  أيضا.
  السمحاق: هي اليت تبلغ اجللدة اليت بني اللحم والعظم، وتسمى عند البعض امللطاة. - 5
  املوضحة: هي اليت خترق السمحاق وتوضح العظم. - 6
شم العظم أي تكسر. - 7   اهلامشة: هي اليت 
موضـع إىل  كسـرها، وهـي الـيت تكسـر العظـم وتنقلـه مـن املنقلة: بتشديد القـاف وفتحهـا أو - 8

  موضع سواء أوضحته وهشمته أم ال.
  املأمومة: هي اليت تبلغ أم الرأس وهي خريطة الدماغ احمليطة به، ويقال هلا اآلمة. - 9

  الدامغة: هي اليت خترق اخلريطة وتصل الدماغ. – 10
وعقوبــة اجلــراح والشــجاج: القصــاص أو األرش أو حكومــة العــدل، ألن القاعــدة املقــررة يف عقوبــة 
اجلنايــة علــى مــادون الــنفس أنــه كلمــا أمكــن تنفيــذ القصــاص فيــه (وهــو الفعــل العمــد اخلــايل عــن 
الشــبهة) وجـــب القصـــاص، وكـــل مـــاال ميكـــن فيــه القصـــاص ( وهـــو الفعـــل اخلطـــأ ومافيـــه شـــبهة ) 

  .3وجب فيه الدية أو األرش
    ه وســـلم قـــال: وقــد اتفـــق الفقهــاء علـــى أنــه القصـــاص يف اجلائفــة ملـــا روي أن النــيب صـــلى اهللا عليــ

لـــة(  ّق نـَ ُ وألن اجلـــراح التـــؤمن الزيـــادة فيهـــا  4) القـــود فـــي المأمومـــة وال فـــي الجائفـــة وال فـــي الم

                                                
التشريع اجلنائي ، عبد القادر عودة: 39ص 6ابن مفلح املقدسي: الفروع ج، 200-199ص2الشريازي: املهذب ج- 1
، 355و332ص 6، وهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته ج 9ص 9، ابن مفلح احلنبلي: املبدع ج183-181ص 2ج

 41ص جرائم اجلرح والضربعبد اخلالق النواوي: 
 79ص 16املوسوعة الفقهية ج - 2
 332ص 6وهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته ج - 3
 ، حسنه األلباين. 449، ص2637ابن ماجه: سنن ابن ماجه، كتاب الديات، باب ماال قود فيه، حديث رقم  - 4
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، وفيهــا الديــة، الفــرق يف ذلــك بــني 1وخيشــى منهــا املــوت، فــال جيــب فيهــا قصــاص ككســر العظــام
  صغري وكبري.

  أما غري اجلائفة فقد اختلف الفقهاء فيها إىل ثالثة أقوال:
قـالوا: القصـاص يف اجلـراح جائفـة كانـت أم غـري جائفـة مـامل ميـت  2وهو لألحنافل األول: القو 

ـروح ألنـه الميكـن اســتيفاء القصـاص فيهـا علــى وجـه املماثلـة، هـذا إن كــان الفاعـل بالغـا عــاقال  ا
إن  -فإن كان صغريا أو جمنونا فال قصاص عليـه مـن بـاب أوىل ألن مـن شـروط تطبيـق القصـاص 

  .قل والبلوغالع -وجب 
أوجبـوا القصـاص يف جـراح العمـد كلمـا أمكـن التماثـل ومل خيـش 3: وهـو قـول املالكيـةالقول الثاني

  ]  45﴾ [ املائدة: والجروح قصاصمنه املوت لقوله تعاىل: ﴿ 
: وهو قول الشافعية واحلنابلة، قالوا يقتص يف كل جرح ينتهي إىل عظم ألنـه ميكـن القول الثالث

ل املماثلـــة مـــن غـــري زيـــادة أو نقصـــان النتهائـــه إىل عظـــم، ألن اهللا نـــص علـــى اســـتيفاؤه علـــى ســـبي
  .4القصاص يف اجلروح ،ولو مل جيب ههنا لسقط حكم اآلية

، والقصـاص عليـه باتفـاق 5غري أن عمد الصـغري عنـد مجهـور الفقهـاء فيمـا دون الـنفس يعـد خطـأ
ـــنفس أم يف اجلنايـــة علـــى  مـــادون الـــنفس جراحـــا أم غريهـــا ألن الفقهـــاء، ســـواء يف اجلنايـــة علـــى ال

  .6صغري السن ليس من أهل العقوبة
  
  

                                                
 8، القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن ح81ص 16، املوسوعة الفقهية ج539و 532ص 11ج املغينابن قدامة:  - 1

  32- 30ص
  356ص 6، وهبة الزحيلي: املرجع السابق ج310ص7الكاساين: بدائع الصنائع ، ج - 2
تهدج - 3  . 356ص 6، وهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته ج 442-439ص 2ابن رشد: بداية ا
  356ص 6ته جالفقه اإلسالمي وأدل وهبة الزحيلي:،  38ص4،ج مغين احملتاج، الشربيين:  532ص11ج ابن قدامة :املغين -4
 34ج الفتاوى جمموع، ابن تيمية: 630ص 4ج املدونة الكربىسحنون:  ، 499ص  11ابن قدامة: املرجع السابق ج - 5

 1، املرغيناين: بداية املبتدي ج 86ص 26ج املبسوط، السرخسي: 123و16ص 4، الشربيين: املرجع السابق ج100ص
  247ص

موع ج - 6 ، 350، ابن جزي: املرجع السابق ص531-481ص11املرجع السابق ج ، ابن قدامة :271ص20النووي: ا
 .  65ص16، املوسوعة الفقهية ج169صالقصاص دراسة يف الفقه اجلنائي هاين السباعي: 
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  الفرع الثاني: أثر صغر السن في جرائم الجرح في القانون الجزائري
اعترب املشرع اجلزائري جرائم اجلرح وبقية أعمال العنـف أو االعتـداء الـيت حتـدث مرضـا 

ـــا عـــن العمـــل ملـــدة تزيـــد عـــن مخســـة عشـــر (  أو يومـــا أو تـــؤدى إىل بـــرت إحـــدى )  15عجـــزا كلي
األعضــاء أو احلرمــان مــن اســتعماله أو يفضــى اجلــرح إىل الوفــاة مــن اجلنايــات الــيت يعاقــب عليهــا 

ألـــف دج كعقوبـــة  500ألـــف دج إىل  100بـــاحلبس مـــن ســـنة إىل مخـــس ســـنوات وبغرامـــة مـــن 
ـــواردة يف املـــادة  ن قـــانون مـــ 14أصـــلية وجيـــوز عـــالوة علـــى ذلـــك أن حيـــرم الفاعـــل مـــن احلقـــوق ال

  من سنة على األقل إىل مخس سنوات على األكثر  1العقوبات
  . 2من قانون العقوبات 264حسب مانصت عليه املادة 

أمـا اجلـروح وأعمـال العنــف والتعـدي الـيت يرتكبهـا الشــخص وال ينشـأ عنهـا أي مــرض 
أو ) يومـا ومل يكــن هنـاك ســبق إصــرار  15أو عجـز كلــي عـن العمــل ملـدة تتجــاوز مخسـة عشــر ( 

ترصد أو محل السـالح أو مـن تسـبب بغـري قصـد يف إحـداث جـروح أو إصـابة أو مـرض اليرتتـب 
) أشــهر وكــان ذلــك ناشــئا عــن رعونــة أو عــدم  3عليــه عجــز كلــي عــن العمــل  يتجــاوز ثالثــة ( 

ــــاه أو إمهــــال ..فهــــي مــــن املخالفــــات املتعلقــــة باألشــــخاص املعاقــــب عليهــــا  احتيــــاط أو عــــدم انتب

                                                
من قانون العقوبات اجلزائري إذ تنص على أنه : " 1مكرر 9وهي احلقوق الوطنية واملدنية والعائلية املذكورة يف املادة  -1

  رمان من ممارسة احلقوق الوطنية واملدنية والعائلية يف:يتمثل احل
  العزل أو اإلقصاء من مجيع الوظائف واملناصب العمومية اليت هلا عالقة باجلرمية.  -1
 احلرمان من حق االنتخاب والرتشح ومن محل أي وسام.  -2
إال على سبيل  م القضاءعدم األهلية ألن يكون مساعدا حملفا، أوخبريا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أما -3

 االستدالل. 
احلرمان من احلق يف محل األسلحة، ويف التدريس، ويف إدارة مدرسة أو اخلدمة يف مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو  -4

 .مدرسا أو مراقبا
 عدم األهلية ألن يكون وصيا أو مقدما.  -5
                                                                                                                             سقوط حقوق الوالية كلها أوبعضها.                                                                                               -6

يف حالة احلكم بعقوبة جنائية ، جيب على القاضي أن يأمر باحلرمان من حق أو أكثر من احلقوق املنصوص عليها 
) سنوات، تسري من يوم انقضاء العقوبة األصلية أو االفراج عن احملكوم عليه .  10أعاله ملدة أقصاها عشر ( 

قانون العقوبات  –: قانون اإلجراءات اجلزائية العيش: ، فضيل  2006ديسمرب 20املؤرخ يف  23-06القانون رقم 
 165ص قانون مكافحة الفساد –

 225، فضيل العيش: املرجع السابق ص 2006ديسمرب  20املؤرخ يف  23-06القانون رقم  - 2
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 8000) علـى األكثــر وبغرامـة مــن  2) أيـام علــى األقـل إىل شــهرين ( 10بـاحلبس مـن عشــرة ( 
  .   1من قانون العقوبات 442، وهو مانصت عله املادة 16000دج إىل 

جروحـا تسـببت يف أحـدثت فإن صدرت أعمـال العنـف أو التعـدي مـن صـغري السـن و 
أو أدت إىل ) يومـا  15عجزه الكلي عن العمل ملدة تزيد عن مخسة عشـر (  مرض الشخص أو

فنفـرق بـني الصـغري الـذي برت أحد األعضاء أو احلرمان مـن اسـتعماله أو أفضـى اجلـرح إىل الوفـاة، 
كمـا سـبق معنـا يف   -سـنة  18إىل  13مل يكمل الثالثـة عشـرة سـنة والصـغري الـذي يبلـغ سـنه مـن

نة مــن توقــع علــى الصــغري الــذي مل يكمــل الثالثــة عشــرة ســ الفــ -الفــرع الثــاين  يف جــرائم الضــرب
وقـد حـدد املشـرع تـدابري ، مـن قـانون العقوبـات 49عمره  إال تدابري احلماية والرتبية طبقا للمـادة 

مــن قــانون اإلجـراءات اجلزائيــة وأعطــى للقاضــي الســلطة التقديريــة  444احلمايـة والرتبيــة يف املــادة 
  يف تطبيقها. 

فإنـه خيضـع إمـا لتـدابري احلمايـة وقـام مبـا يوجـب العقوبـة  18إىل  13أما إذا بلغ الصغري سنه من 
، 49نصـت عليـه املـادة  أو الرتبية أو لعقوبات خمففة وللقاضي السلطة التقديرية يف ذلك وهو ما

الـــيت خيضـــع هلـــا الصـــغري يف حالـــة ارتكابـــه جنايـــة عنـــد اختيـــار العقوبـــة  51و 50وحـــددت املـــواد 
الفــرع الثــاين  يف جــرائم يف ملــادتني القاضــي العقوبــة بــدل تــدابري احلمايــة والرتبيــة وقــد ذكرنــا نــص ا

  . 2الضرب
فاملشرع اجلزائري محل الصغري يف هذه املرحلة قدرا من املسؤولية اجلنائية عن أفعاله وأجـاز معاقبتـه 

 لـــذلك 3وقدراتـــه الذهنيـــة والنفســـية حمــدودة ألن رشـــده مل يكتمـــل غــري أن إدراكـــه اليـــزال ضــعيفا،
  خففت عنه العقوبة. 

ل العنـــف والتعـــدي الـــيت يرتكبهـــا صـــغري الســـن وال ينشـــأ عنهـــا أي أمـــا اجلـــروح وأعمـــا
) يومــا وكــان ذلــك ناشــئا عــن  15مــرض أو عجــز كلــي عــن العمــل ملــدة تتجــاوز مخســة عشــر ( 

رعونـــة أو عـــدم احتيـــاط أو عـــدم انتبـــاه أو إمهـــال.. فهـــي مـــن املخالفـــات الـــيت تعفـــي الصـــغري مـــن 
ســنة وال يكــون حمــال إال  13ن كــان ســنه أقــل مــن إ  تــدابري احلمايــة والرتبيــةالعقــاب ومــن تطبيــق 

                                                
 –عقوبات قانون ال –: قانون اإلجراءات اجلزائية ، فضيل العيش:  2006ديسمرب  20املؤرخ يف  23-06القانون رقم  - 1
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 18إىل  13مـن، أما إذا بلغ سنه 1من قانون العقوبات 49للتوبيخ كما نصت على ذلك املادة 
ســـنة فيخضـــع إمـــا لتـــدابري احلمايـــة و الرتبيـــة أو لعقوبـــات خمففـــة وللقاضـــي الســـلطة التقديريـــة يف 

  ذلك.
  الفرع الثالث: موازنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري 

مل يفـــرق الفقـــه اإلســـالمي بـــني أعمـــال العنـــف والتعـــدي الصـــادرة عـــن صـــغري الســـن الـــيت         
 عجـزه الكلـي عـن العمـل وبـني األعمـال الـيت ال مـرض الشـخص أوتسببت يف حتدث جروحا إن 

أو  –وإن كانـــت خمففــــة  –تســــليط العقوبـــة  تتســـبب يف مرضـــه أو عجـــزه الكلــــي عـــن العمـــل يف
إخضاعه لتدابري احلماية والرتبية كما فعل القـانون فـال يعاقـب الصـغري وإن قـام مبـا يوجـب العقوبـة 

  ألنه ليس من أهل العقوبة.
مـرض الشـخص أعمـال العنـف أو التعـدي املتسـببة يف يف حني جنـد أن القـانون اجلزائـري ميـز بـني 

) يومــــا أو أدت إىل بـــرت أحــــد  15ل ملــــدة تزيـــد عـــن مخســــة عشـــر ( عجـــزه الكلـــي عــــن العمـــ أو
األعضـــاء أو احلرمــــان مـــن اســــتعماله أو أفضـــى اجلــــرح إىل الوفـــاة، وبــــني أعمـــال العنــــف واجلــــروح 
والتعدي اليت يرتكبها صغري السن وال ينشأ عنها أي مرض أو عجز كلي عن العمل ملدة تتجـاوز 

  عن رعونة أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو إمهال. ) يوما وكان ذلك ناشئا 15مخسة عشر ( 
فــاعترب النــوع األول مــن اجلنايــات الــيت توجــب إخضــاع الصــغري لتــدابري احلمايــة والرتبيــة أو لعقوبــة 

للقاضـــــي الســـــلطة التقديريـــــة يف ذلـــــك، أمـــــا النــــوع الثـــــاين فـــــاعتربه املشـــــرع اجلزائـــــري مـــــن خمففــــة و 
ال إال للتـوبيخ فـإن جتـاوز الثالثـة عشـر مـن عمـره فيتحمـل اليكـون فيهـا الصـغري حمـاملخالفات الـيت 

يف نظــر املشــرع قــدرا مــن املســؤولية اجلنائيــة تتناســب مــع إدراكــه وقدراتــه الذهنيــة الضــعيفة لــذلك 
  خضعه إما لتدابري احلماية و الرتبية أو لعقوبات خمففة.أ
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  لمبحث الرابعا
  أثر صغر السن في جرائم االعتبار

  
  قبل التطرق إىل أثر صغر السن يف جرائم االعتبار، نتناول مفهوم االعتبار 

ـا الشــخص يف  عرفـه الـدكتور حممــد صـبحي جنــم بأنـه: " املركــز أو املكانـة االجتماعيــة الـيت يــنعم 
تمع وهي تعتمد على ما يتصف به الشخص مـن صـفات موروثـة أو متأصـلة أو مكتسـبة ومـن  ا

تمــع حبيــث يتحــدد مركــزه األديب العالقــات الــيت تنشــأ بــني  هــذا الشــخص وبــني غــريه مــن أفــراد ا
  .  1واالجتماعي ويتبلور من خالل العالقات العائلية واالقتصادية واالجتماعية والوظيفية "

وعرفه أمحد مجعـة شـحاتة بأنـه: " جممـوع امليـزات أو املكنـات الـيت يسـتمدها الفـرد مـن منزلتـه الـيت 
  .2الناس ينتمي إليها كأفراد األسرة واجلريان أو زمالء املهنة أو اجلمهور" بلغها وبني مجاعة من

فـــاجلرائم أو األفعـــال املاســـة باالعتبـــار هـــي تلـــك الوقـــائع الـــيت حتـــدث اضـــطرابا يف املركـــز واملكانـــة 
ا مـن ضـرورات  االجتماعية أو املهنية لشخص معني، لذلك أعطى هلا املشرع اجلزائري أمهية لكو

  . 3رض محايته القانونية على هذه املكانة األدبية واعترب كل اعتداء عليها جرميةاحلياة وف
عليهمــا مــن اجلنايــات والكبــائر  االعتــداءكمــا حــافظ اإلســالم علــى األعــراض واألنســاب واعتــرب   

الفـرد كيان ، واالعتداء عليهما بالزىن أو القذف من املفاسد واملضار اليت تؤثر على  4املوجبة للحد
تمـــع ويف فســـاد األســـرة فســـاد للمجتمـــعوا ، 5تمـــع إذ يفســـد نظـــام األســـرة الـــيت يقـــوم عليهـــا ا

                                                
 97حممد صبحي جنم: شرح قانون العقوبات اجلزائري ص - 1
 –، دار وهدان للطباعة، مارس3،4عدد  1971أمحد مجعة شحاتة: جرائم القذف والسب، جملة احملاماة املصرية سنة  - 2

   35-22، ص1991أفريل
 97ص السابق حممد صبحي جنم: املرجع - 3
 تعاىل وهو من حقوق اهللا تعاىل الثابت بنص قرآين أو حديث نبوي، أو هو احلد هو العقوبة احملددة املقدرة بتقدير اهللا - 4

العقوبة املقدرة على ذنب وجبت حقا هللا تعاىل ،ليس ألحد أن يزيد فيه أو ينقص وهي ( أي احلدود ) على سبيل احلصر: 
، 184ص 13وي الكبري جحد الزىن وحد القذف وحد الشرب وحد السرقة وحد قطع الطريق وحد الردة، املاوردي: احلا

، بكر بن عبد اهللا بوزيد: احلدود والتعزيرات عند ابن 129ص 17، املوسوعة الفقهية ج76-75حممد أبو زهرة: اجلرمية ص
  23هـ، دار العاصمة للنشر والتوزيع، ص1415القيم، ط

 306-305ص 2ج التشريع اجلنائي عبد القادر عودة: - 5
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وال تقربــوا الزنــى إنــه  ﴿، قــال تعــاىل: 1فشــرعت احلــدود إلصــالح حــال النــاس وحفــظ نظــام األمــة
ـــذين يرمـــون المحصـــنات ﴿] وقـــال تعـــاىل: 32[اإلســـراء:﴾كـــان فاحشـــة وســـاء ســـبيال  إن ال
احملافظــة ف]، 23[النــور: ﴾فــي الــدنيا واآلخــرة ولهــم عــذاب عظــيمالغــافالت المؤمنــات لعنــوا 

  . 2على العرض والنسل من مقاصد الشريعة اإلسالمية
والصغري قد يرتكـب جرميـة فيعتـدي علـى عـرض شـخص بـالزىن أو يعتـدي علـى غـريه بالقـذف أو 

األول  الكــذب، فمــا حكــم أفعالــه وأقوالــه ؟ هــذا ماســنتناوله  يف هــذا املبحــث وذلــك يف مطلبــني
السـن يف جرميـة القـذف ويف  نتناول فيه أثر صغر السن يف جرمية الزىن والثاين نتناول فيه أثـر صـغر

  الكذب وذلك كاآليت:
  املطلب األول: أثر صغر السن يف جرمية الزىن           
  املطلب الثاين: أثر صغر السن يف جرمية القذف والكذب            

  ن في جريمة الزنىالمطلب األول: أثر صغر الس
سنتناول يف هذا املطلب أثر صغر السن يف جرمية الزىن، وعليـه يقتضـي مـين أن أتناولـه يف         

  ثالثة فروع كاآليت: 
  الفرع األول: أثر صغر السن يف جرمية الزىن يف الفقه اإلسالمي      
  الفرع الثاين: أثر صغر السن يف جرمية الزىن يف القانون اجلزائري      
  الفرع الثالث: موازنة بني الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري     

  الفرع األول: أثر صغر السن في جريمة الزنى في الفقه اإلسالمي
  4هو الفجور 3الزىن، باملد والقصر فالقصر ألهل احلجاز، واملد ألهل جند

  5ويف اصطالح الفقهاء: هو وطء مكلف مسلم فرج آدمي الملك له فيه تعمدا
                                                

حممد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة اإلسالمية، حتقيق ومراجعة حممد احلبيب بن اخلوجة، وزارة األوقاف  - 1
 549ص 3والشؤون اإلسالمية، قطر، ج

، وهبة الزحيلي: الفقه  78ص اجلرمية، حممد أبو زهرة:  47ص 12ج الذخرية، القرايف: 307ص12ج املغينابن قدامة:  - 2
، بكر بن عبد اهللا بوزيد: احلدود والتعزيرات عند ابن 1022ص2، أصول الفقه اإلسالمي ج23ص6جاإلسالمي وأدلته 

  .100القيم ص
 359ص14ابن منظور: لسان العرب ج، 2368ص  6اجلوهري: الصحاح، ج - 3
 427ص 6، ابن عابدين: حاشية رد احملتار ج18ص 24املوسوعة الفقهية ج - 4
  388ص 8، احلطاب: مواهب اجلليل ج302- 301ص 6ج الشرح الكبري حاشية الدسوقي علىالدسوقي:  - 5
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  1هو كل وطء وقع على غري نكاح صحيح وال شبهة نكاح وال ملك ميني وال شبهة ملكأو 
  2وقد اتفق الفقهاء على أن حد الزىن ال يقام إال على املكلف أي البالغ العاقل

والصــغري قــد يرتكــب جرميــة الــزىن مــع صــغرية الســن أو مــع امــرأة مكلفــة أو ترتكــب صــغرية الســن 
يعاقب يف كلٍّ من هؤالء؟ ومن يعفـى مـن العقوبـة؟ سـنتناول جرمية الزىن مع شخص مكلف فمن 

  ذلك يف ثالثة بنود.  
  البند األول: زنى صغير السن مع الصغيرة 

  اتفق الفقهاء على أنه اليقام حد الزىن على صغري السن الرتفاع التكليف عنه والفتقاده 
رفــع القلــم عــن ثــالث: عــن ،فــالقلم مرفــوع عنــه لقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم: (  3اإلدراك عنصـر

، وألنـه إذا سـقط 4) الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يصحو، وعن المجنـون حتـى يفيـق
  . 5عنه التكليف يف العبادات واملعاصي فاحلد املبين على الدرء بالشبهات أوىل باإلسقاط

اليسمى زىن فوطء الصيب ، 6فال حيد الصغري إذا زىن بالصغرية، ألن الصيب اليكون بفعله زانيا
قال اإلمام مالك: " اليقام على الصبية 8، والحد عليهما النعدام األهلية7شرعا وإن مسي زىن لغة

                                                
،  466ص 2وعرفه األحناف بتعريف طويل يدور حول املعىن املذكور يف التعريف السابق ، ابن رشد: املرجع السابقج - 1

ابن  ،186ص 4ج مغين احملتاج، الشربيين:  217ص 13ج املاوردي: املرجع السابق،  48ص 12ج الذخريةالقرايف : 
، القاضي أبو حممد عبد الوهاب البغدادي املالكي: التلقني يف الفقه املالكي حتقيق حممد ثالث 376ص5قدامة: الكايف ج
 .  33ص 7، الكاساين: بدائع الصنائع ج 497، دار الفكر بريوت، صم2005-هـ1425سعيد الغاين، ط

، الشريازي: 48ص 12، القرايف: املرجع السابق ج 357ص 12، ابن قدامة: املغين ج 23ص 24املوسوعة الفقهية ج - 2
 334ص3املهذب ج

املوسوعة ، 357ص 12،ابن قدامة: املغين ج 167ص 26ج اإلنصاف، املرداوي:  48ص 12ج الذخريةالقرايف:  - 3
 36و23ص 6وهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته ج ، 23ص 24الفقهية ج

 سبق خترجيه  - 4
موع ج - 5 مشس الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي: ، 53و49ص 22النووي: كتاب ا

هجر للطباعة  م،1993-هـ1414، 1طالشرح الكبري، حتقيق د.عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي ود.عبد الفتاح حممد احللو، 
 168ص 26جوالنشر 

 490ص 4ج الكربى سحنون: املدونة - 6
 397و388ص 8ج مواهب اجلليلاحلطاب : ،  313ص 4ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقي :  - 7
 128ص 9ج املبسوطالسرخسي : - 8
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ما إذا كانا مميزين يعقالن 1تزين أو الصيب يزين احلد حىت حيتلم أو حتيض اجلارية..." ، غري أ
  الفعل يعزران ويؤدبان عن 

ما يفهمان الزجر، والتعزير إمنا وضع للردع ، 3ئح، حىت ال ينشآ على القبا2مبا يزجرمهافعلهما  أل
  . 4والزجر

إذا زىن بصغرية السن حىت ولو   يف ماله ألنه ضمان الفعلوأوجب احلنفية املهر على الصغري 
  . 5كانت مطاوعة له

  : زنى صغير السن مع المكلفةالثانيالبند
ن املرأة البالغة العاقلة صغري السن من نفسها فريتكب معهـا جرميـة الـزىن، ففـي هـذه احلالـة  قد متّك

، واختلفـوا 7، فـإن كـان مميـزا عـزر عـن فعلـه6اتفق الفقهاء علـى أنـه الجيـب احلـد علـى صـغري السـن
  يف وجوب احلد على املرأة البالغة املطاوعة للصغري على قولني: 

لــة الــيت مكنــت قــالوا: الحــد علــى املــرأة البالغــة العاق 9واملالكيــة 8وهــو قــول احلنفيــةالقــول األول: 
ـــا وإمنـــا عليهـــا التعزيـــر، وأوجـــب احلنفيـــة املهـــر علـــى الصـــغري إذا كانـــت  صـــغري الســـن مـــن الـــزىن 

ـــى احلـــد فتعـــني املوطـــوءة الكبـــرية غـــري مطاوعة فَ َ تـ لـــه، ألن الـــوطء الخيلـــو عـــن احلـــد أو املهـــر وقـــد انْـ
ا، املهر َ ه ُ ر ْ أَم َ ا و َ رِه ْ َ بَِأم ل َ ع ا فإن كانت مطاوعة فال مهر هلا ألنه فَـ َ ه سِ فْ   .10صحيحٌ لواليتها على نَـ

  واستدلوا على قوهلم بعدة أدلة منها: 
                                                

 491ص 4سحنون : املرجع السابق ج - 1
 246ص 26ج اإلنصاف، املرداوي:  190ص 4ج مغين احملتاج، الشربيين:  307ص 7النووي : روضة الطالبني ج - 2
 200ص 13ج احلاوي الكبرياملاوردي :  - 3
 19ص 9ج املنتقى شرح املوطأالباجي:  - 4
 184ص 3ج تبيني احلقائق، الزيلعي: 128ص 9السرخسي : املرجع السابق ج - 5
  358ابن جزي: املرجع السابق ص - 6
 314ص 2جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة:  - 7
،  54ص 9ج املبسوط، السرخسي:  183ص 3ج تبيني احلقائق، الزيلعي:  34ص7الكاساين: بدائع الصنائع ج - 8

 103ص 2ج بداية املبتدياملرغيناين: 
، ابن جزي:  316ص 4ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقي:  ، 397ص8ج مواهب اجلليلاحلطاب:  - 9

 2عبد القادر عودة: املرجع السابق ج 37ص 6، وهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته ج 358ص القوانني الفقهية
  314ص
 184ص3لعي: املرجع السابق جالزي -10
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ال يسمى وطء الصيب زىن شرعا وإن مسـي زىن لغـة ألن الـزىن شـرعا فعـل وجـب الكـف عنـه  - 1
  .1خلطاب الشرع فال حد على املرأة إذا طاوعته

ِِه اليقــف علــى اليتصــور مــن الصــيب الــزىن إذ الــزىن فعــل حمــرم وذلــك بــالتكليف وألنــه  - 2 ــور ُ قُص ِ ل
  .2عواقب األمور فال يلحقه الشني به

ليست املرأة يف حقيقة األمر زانية إذ اليتحقق فعل الزىن منها بـل يتحقـق مـن الـذكر، وهلـذا  – 3
ـــا وتســـميتها يف كتـــاب اهللا تعـــاىل زانيـــة هـــو  جمـــاز يســـمى الرجـــل زانيـــا أمـــا املـــرأة فتســـمى مزنيـــا 

] 02[ النـور:﴾زانيـة والزانـي فاجلـدوا كـل واحـد منهمـا مائـة جلـدةال﴿الحقيقة يف قوله تعـاىل: 
تسمية للمفعول به باسم الفاعل كما قـال تعـاىل يف عيشـة راضـية أي مرضـية وقـال تعـاىل مـن مـاء 
دافــق أي مــدفوق، ويســمي فعلهــا زىن إذا مكنــت مــن الـــزىن تبعــا، وإمنــا جيــب احلــد علــى قاذفهـــا 

ا وهـو التمكــني مــن الــزىن وإن كانــت لنسـبتها إىل مــا تتعــري وتســتوجب بـه ا حلــد وتقضــى بــه شــهو
  .3تابعة يف ذلك

ُ كتمكينهـا  البالغة اليوجب فعل – 4 َج ـر ا مكنت نفسها من فاعـل ال يـأمث وال حيُْ العاقلة احلد أل
  .4مث واحلرج ينبين على اخلطاب وهو غري خماطبمن زوجها ، ألن اإل

ا ممكنة ولو كانت بالغة الواطئ متبوع ألنه فاعل حىت ولو كان  – 5 صغريا واملوطوءة تابعة أل
عاقلة فإذا سقط احلد عن الفاعل املتبوع ألنه صغري، سقط عن التابع املمكن ،ألن املتبوع أصل 

  . 5والتابع فرع، فاستحال ثبوت الفرع مع ارتفاع أصله
فية وهي رواية من احلن 6وهو قول الشافعي وأمحد يف الصحيح من املذهب، وزفرالقول الثاني: 

                                                
بن قدامة: الشرح ، مشس الدين  56و54ص 9السرخسي: املرجع السابق ج،  34ص 7الكاساين: املرجع السابق ج - 1

  301ص 26الكبري ج
  200ص3ج تبيني احلقائقلعي: الزي - 2
 9السرخسي: املرجع السابق ج، 104ص 2املرغيناين: املرجع السابق ج، 184-183ص3لعي: املرجع السابق جالزي - 3

 55ص
 55ص 9السرخسي: املرجع السابق ج،  184- 183ص3ج تبيني احلقائقلعي: الزي - 4
 54ص 9ج املبسوطالسرخسي: ،  200ص 13ج احلاوي الكبرياملاوردي:  - 5
ا حىت نسب إليها، ولد سنة هو   -6 زفر بن اهلذيل بن قيس البصري، أصله من أصبهان أقام بالبصرة وويل قضاءها وتويف 

هـ ، مجع بني العلم والعبادة، كان من أصحاب احلديث فغلب عليه الرأي، قال عنه ابن معني: ثقة مأمون، وقال ابن 110
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، قالوا: إذا مكنت البالغة العاقلة من نفسها صغريا فوطئها 2، وقول الظاهرية1عن أيب يوسف
، وللحنابلة رواية أخرى يرون فيها أن البالغة العاقلة ال حتد إذا وطئها صيب مل يبلغ 3فعليها احلد

ي بقوله: " سنه عشر سنوات، فإذا بلغ هذه السن حدت، ويرد ابن قدامة على هذا الرأ
والصحيح أنه مىت وطئ من أمكن وطؤها أو أمكنت املرأة من أمكنه الوطء فوطئها أن احلد 
ف يجيب على املكلف منهما وال جيوز حتديد ذلك بتسع وال عشر ألن التحديد إمنا يكون بالتوق

  .4وال توقيف يف هذا "
وشـهد عليــه الشــهود بــذلك وأوجـب احلنفيــة املهــر علـى الصــيب الــذي زىن بـامرأة فأذهــب عــذريتها 

ــا  ــا رضــيت بســقوط حقهــا ورضــاها معتــرب لكو إن أكرههــا فــإن كــان برضــاها فــال مهــر عليــه أل
  ، وألنه لو وجب لرجع به عليها ألَنه فعل بَأمرها وأمرها صحيحٌ لواليتها على نفسها 5بالغة

  واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
احلــدِّ زانيـا كـان أَو زانيــة، ويسـقط احلـدُّ عمــن لـيس مـن َأهلــه حيـدُّ مـن كــان مـن َأهـل  – 1        

زانيــا كــان أَو زانيــة ، َألن ســقوط احلــد عــن أحــد الــواطئني ملعــىن خيصــه ، ال يوجــب ســقوطه عــن 
  اآلخر ، كما لو زىن املستأمن مبسلمة أو زىن مبجنونة أو نائمة.

                                                                                                                                           
،  209-208ص 2هـ، أبو الوفاء احلنفي: اجلواهر املضية، ج158حبان عنه: كان فقيها حافظا قليل اخلطأ، تويف سنة 

 45ص 3الزركلي: األعالم ج
للهجرة ، تتلمذ  113أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري الكويف البغدادي، ولد بالكوفة سنة  هو - 1

الرأي، ويل القضاء ببغداد أيام املهدي  على يد االمام أيب حنيفة والزمه ونشر مذهبه، تفقه باحلديث والرواية وغلب عليه
واهلادي والرشيد، وهو أول من دعي " قاضي القضاة " ويقال له: قاضي قضاة الدنيا ، وأول من وضع الكتب يف أصول 
الفقه، على مذهب أيب حنيفة، وكان واسع العلم بالتفسري واملغازي وأيام العرب ، من مؤلفاته: كتاب اخلراج، واآلثار وهو 

مايل يف الفقه والرد على مالك بن أنس والفرائض ألوأدب القاضي و ا  األمصارد أيب حنيفة، والنوادر واختالف مسن
: القرشي احلنفي هـ ، أبو الوفاء 182والوصايا والوكالة واجلوامع يف أربعني فصال ... وغريها، مات رمحه اهللا ببغداد سنة 

 193ص  8، الزركلي: املرجع السابق ج613-612ص  2اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ج
  315ص 2ج التشريع اجلنائيعبد القادر عودة:، 156-153ص11احمللى ج -2
موع ج - 3 ، الشربيين: مغين احملتاج 338ص 3الشريازي: املهذب ج، 312ص 7، روضة الطالبني ج54ص 22النووي: ا
، 104- 103ص 2ج بداية املبتدياملرغيناين: ، 302-299ص 26بن قدامة:: الشرح الكبري جمشس الدين ، 190ص 4ج

 312ص 7، روضة الطالبني ج34ص 7الكاساين: بدائع الصنائع ج
 302ص 26، مشس الدين بن قدامة: الشرح الكبريج341ص 12موفق الدين بن قدامة: املغين ج - 4
 184ص 3ج تبيني احلقائق، الزيلعي:  129-128ص 9ج املبسوطالسرخسي:  - 5
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  :وردوا على احلنفية الذين قالوا زىن الصيب ليس بزىن فقالوا
يلحـــق بـــه النســـب، وإمنـــا مل جيـــب احلـــد عليـــه لعـــذره وزوال  يصـــح ألنـــه ال ال وقـــوهلم لـــيس بـــزىن 

  1تكليفه
ا زانيٌة فـالزىن هـو قضـاء الشـهوة بـالوطء اخلـايل عـن امللـكِ  - 2          جيب احلدُّ على املرأَة َأل

ا كالرجل بااليالج فالزىن منها متصور وقد مساها اللَّه تعاىل زانيـة وبـدأ  وشبهته وهي تقضى شهو
ولـو مل يتصـور الـزىن ] وهلـذا حيـد مـن قـذفها بـه  02[ النـور:﴾الزانيـة والزانـي  ﴿بـذكرها  بقولـه: 

دَّ قاذفها فـإذا كـان زىن فامتنـاع وجـوب احلـدِّ ملعـىن خيـص الصـغري ال يوجـب االمتنـاع يف  ُ منها ملا ح
نونــة فإنــه عليــه احلــدُّ إمجاعــا  حقهــا كمــا يف العكــس وهــو مــا إذا زىن البــالغ العاقــل بالصــبية أو ا

  .2فكذا هذا
ـذا – 3          ا كاملـة فـإذا ثبـت كمـال الفعـل  إن املرأة البالغة العاقلة  التمكـني تقضـى شـهو

  .3من كل جانب يراعى حال كل واحد منهما فيما يلزمه من العقوبة
أن أرجـح القـولني هـو القـول الثـاين القائـل بوجـوب  يتبين من خالل القـولين السـابقين وأدلتهمـا

احلد على املرأة البالغة العاقلة اليت مكنت صـغري السـن مـن نفسـها بنـاء علـى أن املـرأة قـد أقـدمت 
على اجلرمية وهي كاملة األهلية مسؤولة مسؤولية جنائية كاملة، فلـيس هلـا أن تسـتفيد مـن الظـرف 

الصـيب لعـدم تكليفـه وعـدم أهليتـه، مث إن هـذه املـرأة  إذ أن سقوط احلد عـن 4الشخصي لشريكها
تمـع بـل اعتـدت علـى أطهـر وأنبـل عنصـر فيـه وهـو  ا هلذه اجلرمية قـد انتهكـت حرمـات ا بارتكا
صــغري الســن فهــي بفعلهــا هــذا تنشــر الرذيلــة يف الــنشء منــذ صــغره فــإن مل تعاقــب بعقوبــة صــارمة 

رتكــاب الفاحشــة أن تقضــي وطرهــا مــع غــري فســوف تفــتح بابــا لكــل مــن تســول هلــا نفســها يف ا
  البالغ لتتهرب من احلد.   

  

                                                
موع ج،  200ص 13ج احلاوي الكبرياملاوردي:  - 1  26مشس الدين بن قدامة: الشرح الكبري ج 54ص 22النووي: ا

 301ص
  54ص 9ج املبسوط، السرخسي: 34ص 7ج بدائع الصنائع،الكاساين: 183ص3ج تبيني احلقائقلعي: الزي -2
 55-54ص 9ج املبسوطالسرخسي: - 3
، مرزوق بن فهد املطريي: أثر اإلكراه على املسؤولية اجلنائية يف جرمية 315ص 2ج اجلنائيالتشريع عبد القادر عودة:  - 4

 102،صم2004-هـ1425الزىن، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 
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  البند الثالث: زنى المكلف مع صغيرة السن
اتفــق الفقهــاء علــى أنــه يقــام احلــد علــى  الشــخص املكلــف أي البــالغ العاقــل الــذي وطــئ صــغرية 

حلـــد ألن الـــواطىء مـــن أهـــل وجـــوب ا، وهـــي قـــادرة علـــى حتمـــل الـــوطء الســـن الـــيت يوطـــأ مثلهـــا ،
فـاعتربوا وطؤهـا يف هـذه  وسقوط احلد مـن جانبهـا لعـدم أهليتهـا اليوجـب سـقوط احلـد مـن جانبـه

 1احلالة زىن يوجب احلد كما أنه هو املباشر ألصل الفعل ، وفعله زىن لغة وشرعا فلهذا لزمـه احلـد
  قوال: ، أما إن كانت ال تطيق الوطء أو ال جيامع مثلها فاختلف العلماء  يف ذلك إىل ثالثة أ

  ،  2احلنفية واحلنابلة قول وهو يوطأ مثلها الحد على واطئ الصغرية اليت الالقول األول: 
وللحنابلة رواية أخرى يرون فيها أن املكلف ال حيد إذا وطئ صـغرية مل يبلـغ سـنها تسـع سـنوات، 

د وهو قول للحنابلة ،ورد ابن قدامة على هـذا الـرأي ُ وقـد ذكرنـا رده  – 3فإذا بلغت هذه السن ح
  -يف زىن صغري السن مع املكلفة  الثاينيف البند 

ذا القول مبا   يلي: واستدل القائلون 
إذا زىن الكبــري بصــبية ال جيــامع مثلهــا فأفضــاها فــال حــد عليــه ألن وجــوب حــد الــزىن يعتمــد   -1

ال هلــذا كمــال الفعــل وكمــال الفعــل ال يتحقــق بــدون كمــال احملــل فقــد تبــني أن احملــل مل يكــن حمــ
  .4الفعل

                                                
-54ص 9ج املبسوط،السرخسي: 183و164ص 3ج تبيني احلقائق، الزيلعي: 34ص 7الكاساين: بدائع الصنائع ج - 1

الشرح  بن قدامة: ، ، مشس الدين341ص 12، ابن قدامة: املغين ج200ص 13ج اوي الكبرياحل، املاوردي: 75و55
 4ج مغين احملتاج، الشربيني 300ص 26ج اإلنصافاملرداوي: 104ص 2ج بداية املبتدي، املرغيناين: 301ص 26ج الكبري

موع ج190ص النوادر والزيادات على مايف  ،أيب زيد القريواين:338ص 3، الشريازي: املهذب ح 56ص 22، النووي: ا
، وهبة الزحيلي: الفقه  24-23ص 24املوسوعة الفقهية ج ، 267- 266ص 14املدونة من غريها من األمهات ج

 . 316ص 2جالتشريع اجلنائي ، عبد القادر عودة: 37ص 6اإلسالمي وأدلته ج
، ابن  314ص 4ج الشرح الكبري حاشية الدسوقي على، الدسوقي:  271ص 5شرح فتح القدير،جابن اهلمام:  - 2

،  302-299ص26ج املرداوي: املرجع السابق،   200ص 13ج املرجع السابقاملاوردي: ،  358جزي: املرجع السابق ص
جامعة  ، إبراهيم بن صاحل اللحيدان: أحكام جرمية اغتصاب العرض يف الفقه اإلسالمي،24ص 24املوسوعة الفقهية ج

  . 80م، ص2004-هـ1425نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض 
 302-301ص 26، مشس الدين بن قدامة: الشرح الكبريج 341ص 12موفق الدين بن قدامة :املغين ج - 3
 75ص 9ج املبسوط السرخسي: - 4
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شــرع احلــد لتقليــل الفســاد فيمــا يكثــر وجــوده ووطء الصــغرية غــري املشــتهاة نــادر واحلــد شــرع  - 2
ال  الـــيتللزجــر وامنـــا يشـــرع الزجـــر فيمـــا مييـــل الطبـــع إليـــه وطبـــع العقـــالء ال مييـــل إىل وطء الصـــغرية 

ل لـه شـرعا ،واَألصـل يف تشتهى وال حتتمل اجلماع فلهذا الحد عليه ولكنه يعزر الرتكابه ماال حيـ
ـا دار االبـتالء واآلخـرة دار اجلـزاء لكـنَّ السـفهاء ملـا مل  اجلزاء َأن يكـون يف اآلخـرة ال يف الـدنيا َأل
ينتهــوا مبجــرد النهــي والوعيــد يف اآلخــرة مــن الشــارع شــرع يف الــدنيا بعــض العقوبــة دفعــا لفســادهم 

  .1عن العامل فيما يكثر وجوده
: حيد الرجل إذا أمكنه وطء صـغرية السـن وإن كـان مثلهـا ال جيـامع، أمـا مـاال ميكـن القول الثاني

وهــو وال صـداق عليـه إن طاوعتـه، وطؤهـا إذا وطئهـا املكلـف فـال حـد عليـه وإمنـا يعـزر عـن فعلـه، 
  . 2قول املالكية

ة اليقيد إقامـة احلـد بـأي قيـد أو شـرط مـادام الـوطء قـد حصـل وهـو قـول الشـافعيالقول الثالث: 
وإمنـا هـي حمـل الفعـل وهلـذا يسـمى هـو ، ألن فعل الزىن يتحقق منـه 3والظاهرية ورواية عن احلنابلة 

،فالصغرية ال جيب عليها احلد لعدم أهليتها، أما املكلف فاألهلية ثابتة يف حقه فيقـام 4واطئا وزانيا
  .5عليه احلد

مـة احلـد علـى البـالغ العاقـل الـذي يتبني لنا أن الفقهاء اتفقوا على إقا من خالل األقوال السابقة
جيــامع مثلهــا، أو الــيت التطيــق اجلمــاع،   يف الصــغرية الــيت الزىن بالصـغرية املطيقــة للــوطء، واختلفــوا 

إذ يـرى اإلمــام مالـك أن احلــد علـى البــالغ يتوقـف علــى إمكانيـة وطئــه للصـغرية ولــو كـان مثلهــا ال 
للجمـاع بصـفة عامـة، فـإن كـان مثلهـا جيـامع  جيـامع، بينمـا ينظـر أبـو حنيفـة إىل صـالحية الصـغرية

م يوجبـون احلـد  أقيم احلـد علـى واطئهـا وإال عـزر فقـط، أمـا الشـافعية واحلنابلـة يف روايـة عـنهم فـإ
                                                

 76-75ص 9ج املبسوطالسرخسي:،  164ص3ج تبيني احلقائقلعي: الزي-1
- 266ص14 أيب زيد القريواين: املرجع السابق ج،   314ص 4ج الدسوقي على الشرح الكبري حاشية الدسوقي: - 2

  316ص 2جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة: ، 267
موع ج، 338ص 3الشريازي: املهذب ج - 3 مغين الشربيين: ،  341ص 12ابن قدامة: املغين ج، 56ص22النووي: ا

، وذهب 156-154ص 11ج احمللى: ، ابن حزم316ص 2عبد القادر عودة: املرجع السابق ج ،190ص 4ج احملتاج
بالشبها ت ومل يصح عندهم  حديث ادرأوا احلدود بالشبهات بل اعتربوه من قول بعض  الظاهرية إىل أن احلدود التدرأ

 الصحابة كعمر بن اخلطاب وابن مسعود وأيب هريرة وابن عمر وعائشة .
 104ص 2ج بداية املبتدياملرغيناين:  - 4
 34ص 7الكاساين: بدائع الصنائع ج - 5
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على من وطئ الصغرية سـواء كانـت مطيقـة للـوطء أم غـري مطيقـة وسـواء كـان مثلهـا جيـامع أم ال، 
، وهــذا الــرأي أرجــح األقــوال وأوىل  1ه احلــدفمــادام الــوطء قــد وقــع مــن البــالغ العاقــل وجــب عليــ

باالعتبار ألن الشخص قد ارتكب اجلرمية حالـة كونـه مكلفـا أي وهـو بـالغ عاقـل مـدرك ملـا يفعـل 
فال تسقط مسؤوليته اجلنائية عن الفعـل الـذي ارتكبـه، بـل ينبغـي أن تشـدد لـه العقوبـة خاصـة إذا 

عواقبه الوخيمة وقـد  تدري أرغمها على أمر الوطئ من ال جيامع مثلها ألنه اعتدى على الرباءة و 
ـا فهـو قـد أظهـر بسـلوكه اهلمجـي قسـوة وحيوانيـة أكثـر  تصاب بأمراض نفسية تالزمها طول حيا

تطيـق اجلمـاع أعظـم ذنبـا وأكثـر إمثـا ،  ، فزىن البـالغ للصـغرية الـيت البكثري مما لو وطئ بالغة عاقلة
  لذا ينبغي أن تؤخذ كظرف من ظروف التشديد ال أن يسقط عنه احلد.  
  الفرع الثاني: أثر صغر السن في جريمة الزنى في القانون الجزائري 

إن أســاس جتــرمي فعــل الــزىن يف القــانون انعــدام الرضــا، أو انتهــاك اآلداب العامــة كمــن  
قـة كـالزوج أو الزوجـة إن قـدم أحـدمها ، أو تضـرر أحـد طـريف العال2ارتكب فعال علنيا خمال باحليـاء

، فـال يعـد الفعـل جرميـة إذا مت برضـا الطـرفني، وال يعتـد برضـا 3شكوى الرتكاب زوجه جرميـة الـزىن
الشخص إال إذا كان راشدا، مبعىن أن فعل الزىن إذا وقـع برضـا شخصـني بـالغني فـال يعـد فعلهمـا 

اجلنسـية قاصـرا ذكـرا كـان أم أنثـى سـواء كـان جرمية يعاقبان عليها، أما إن كان أحد طريف العالقـة 
  .   4برضا القاصر االعتدادفاعال أم مفعوال به فيعد الفعل جرمية يف حق البالغ لعدم 

وقد جرم املشـرع اجلزائـري مجيـع األفعـال الـيت يأتيهـا شـخص علـى صـغري السـن ذكـرا كـان أم أنثـى 
الــيت  االعتــداءاتألطفــال مــن ، إذ أقــر محايــة خاصــة لإن كانــت متــس بســالمة جســده أو عرضــه

يتعرض هلا، محاية متميزة عن تلك اليت أعـدها للبـالغني، وفـرض عقوبـات جزائيـة عـن كـل مسـاس 
  .5االحنرافحبقوق الطفل أو تعريضه للخطر و حتريضه على 

                                                
 316ص 2جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة:  - 1
  من قانون العقوبات 333طبقا للمادة  - 2
 من قانون العقوبات 339طبقا للمادة  - 3
ين عليه،طحممود أمحد طه:  - 4 م، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية 1999-ـه1420، 1احلماية اجلنائية للطفل ا

 123 -122،الرياض، ص
محيش  ،  111ص1دار الثقافة، عمان، ج -اجلرائم الواقعة على األشخاص -حممد سعيد منور: شرح فانون العقوبات  - 5

 4ص احلماية القانونية للطفل يف التشريع اجلزائي اجلزائريكمال: 
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وقد يتعرض األطفال يف كثري من األحيـان إىل أفعـال شـنيعة يرتكبهـا البـالغون وقـد يرتكبهـا صـغار 
الســـن أمثـــاهلم، وقـــد تضـــاعفت يف اآلونـــة األخـــرية ظـــاهرة االعتـــداء علـــى األطفـــال ســـواء كانـــت 

حـــاالت اختطـــاف واعتـــداء  2007جســـدية أم أخالقيـــة  حيـــث ســـجلت مصـــاحل الشـــرطة ســـنة 
متبوعـا باعتـداءات جنسـية مـن  لالختطـافطفـال تعرضـوا  1546ددهم على صغار السن بلغ ع

 05طفـال قتلـوا عمـدا، مــنهم  25ذكـرا، وبلـغ العنـف أقصـاه بإحصـاء  650فتـاة و 896بيـنهم 
أطفــال كــانوا ضــحايا اعتــداءات جنســية وكــان هــذا هــو الســبب الــرئيس للقتــل أمــا البــاقي فقــد مت 

طفـــال  281تعـــرض  2008مـــن ســنة  فــريوفي قــتلهم ألســـباب أخــرى، وخـــالل شــهري جـــانفي
  .  1العتداءات جنسية من ضمنها أربع حاالت تدخل يف إطار زىن احملارم

كمـــا بينـــت اإلحصـــائيات املســـجلة خــــالل الفـــرتة املمتـــدة بـــني شــــهري جـــانفي ومـــاي مـــن ســــنة 
  .2حالة اعتداء جنسي ضد القصر 805إحصاء  2009

اجلســدية واألخالقيــة إذ  واالعتــداءاتوقــد يكــون صــغار الســن هــم مــن يقومــون بأعمــال العنــف 
ــر اجلــاحنني بلــغ  2008إىل  2004بــني ســنة  شــهدت الفــرتة مــا إحصــاء عــدد املوقــوفني مــن القصّ

م جنحـــا وجـــرائم خمتلفـــة، ممـــا ينبـــئ عـــن تزايـــد حجـــم  3قاصـــرا 161ألفـــا و 15عـــدد  يف ارتكـــا
مــن ســنة إىل أخــرى عنــد صــغار الســن ســواء كــانوا معتــدين أو معتــدى  واالعتــداءاتاالحنرافــات 

  .عليهم

ا تشكل ظاهرة خطرية  ومهما كانت نسبة جرائم خطف األطفال واالعتداء عليهم فإ
اجلرمية هنا تطال األطفال األبرياء يف مراحل الطفولة املختلفة، وهم عاجزون عن  ومؤملة ألن

وامتهان، وتبقى هذه األرقام  دراك ما يتعرضون له من انتهاكاتالدفاع عن أنفسهم أو إ

                                                
جملة الشرطة، إعالمية أمنية ثقافية قضايا اختطاف األطفال يف اجلزائر بني احلقيقة والتهويل: حتقيق السيدة جوزي ص: - 1

 28، ص2008،جوان  87تصدر دوريا عن املديرية العامة لألمن الوطين، العدد 
املوافق  1430مجادي الثانية  19لسبت دة املساء يومية إخبارية وطنية، اي،جر وضعية الطفولة يف اجلزائررشيدة بالل:  - 2

 3740، العدد  2009جوان13
  www.akhbarelyoum-dz .14/02/2009أخبار اليوم- 3
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 ّ عن الواقع الذي طاملا أحيط جبدار الصمت والكتمان خوفا من  واإلحصائيات نسبية وال تعرب
  1. العار والفضيحة

وقـــد نـــص قـــانون العقوبـــات علـــى جـــرائم خطـــف صـــغار الســـن و اعتربهـــا مـــن اجلنايـــات 
مـــن  326املـــادة  إذا تـــوافرت الظـــروف املشـــددة، حيـــث تـــنصاخلطـــرية و شـــدد العقوبـــات عليهـــا 

قانون العقوبات على أن " كل من خطف أو أبعد قاصرا مل يكمل الثامنة عشر من عمـره وذلـك 
ديد أو حتايل أو شرع يف ذلـك فيعاقـب بـاحلبس ملـدة مـن سـنة إىل مخـس سـنوات  بغري عنف أو 

  .2دينار " 2000إىل  500و بغرامة من 
ـــين عليـــه ظرفـــا مشـــددا يف بعـــض جـــرائم العـــرضواعتـــرب املشـــرع اجلزائـــري  وذلـــك يف  صـــغر ســـن ا

  حالتني:
  سنة   16الفعل املخل باحلياء املرتكب بالعنف ضد قاصر مل يتجاوز  األوىل:
  سنة. 16طفلة ال تتجاوز  اغتصابالثانية: 

  من قانون العقوبات 336و  335املواد وذلك يف كل من 
على أنه: " يعاقـب بالسـجن املؤقـت مـن مخـس إىل عشـر سـنوات كـل  335املادة حيث تنص   

مـن ارتكــب فعــال خمـال باحليــاء ضــد إنســان ذكـرا كــان أو أنثــى بغـري عنــف أو شــرع يف ذلــك، وإذا 
مل يكمـل السادسـة عشـر يعاقـب اجلـاين بالسـجن املؤقـت مـن عشـر إىل  وقعت اجلرمية على قاصر

  عشرين سنة".

                                                
.  2025عدد  خطف األطفال .. االغتيال البشع للرباءة، جملة اليمامة أسبوعية تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية - 1

زين العابدين جبارة: الشروق ، 2008سبتمرب 20املوافق لـ  1429 رمضان20السنة الثامنة واخلمسون . السبت 
  www.ensan.net/news/241/ARTICLE/3002/2008-04-01   1 -01 – 2008اليومي

امقرار غرفة  -2 ،  2003-01-12املؤرخ يف  20/03باإلحالة على حمكمة اجلنايات ببجاية رقم  اال
، م2008، 8ط -اجلرائم ضد األشخاص واجلرائم ضد األموال -بوسقيعة: الوجيز يف شرح القانون اجلنائي اخلاص أحسن

احلماية محيش كمال:  ،212صشرح فانون العقوبات،د.حممد سعيد منور: 99ص دار هومة للطباعة والنشر، اجلزائر، 
    21-10ص القانونية للطفل يف التشريع اجلزائي اجلزائري
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على أنه: " كل من ارتكب جناية هتك عرض يعاقب بالسجن املؤقت من  336وتنص املادة   
مخــس إىل عشــر ســنوات ، وإذا وقــع هتــك العــرض ضــد قاصــر مل تكمــل السادســة عشــر فتكــون 

  .1العقوبة السجن املؤقت من عشر إىل عشرين سنة "
يفرتض أن يـتم  ، و16غري أن احلماية وتشديد العقوبة ال متتد إال بالنسبة ملن مل يتجاوز سن    

واحلمايـــة القانونيـــة حلقـــوق الطفـــل حـــىت يبلـــغ ســـن الرشـــد، خاصـــة وأن  ىتعـــديل املـــواد مبـــا يتماشـــ
أغلـــب اجلـــرائم تقـــع علـــى مـــن بلـــغ هـــذه الســـن أو جتاوزهـــا بقليـــل ولكنـــه مل يبلـــغ ســـن الرشـــد ،أو 

 اخلـارجي تصدر عنهم مثل هذه اجلرائم، فهي املرحلة اليت حيـب فيهـا الصـغري أن يتطلـع إىل العـامل
أكثـر وحيـاول أن يتحــرر مـن القيــود األسـرية واالجتماعيــة الـيت يراهــا تقـف حــاجزا يف سـبيل حتقيــق 

  رغباته ونزواته.
كمــا شــدد املشــرع اجلزائــري العقوبــة أكثــر إذا كــان املعتــدي مــن أحــد أصــول املعتــدى عليــه، أو     

لـى أنـه: " إذا كـان اجلـاين مـن إذ تـنص ع  337ممن له سلطة عليه أو غـري ذلـك ممـا بينتـه املـادة  
أصول من وقع عليه الفعل املخل باحلياء أو هتك العرض أو كان من فئة هلم سلطة عليه أو كـان 
مــن معلميــه أو ممــن خيدمونــه بــأجر أو كــان خادمــا بــأجر لــدى األشــخاص املبينــني أعــاله أو كــان 

تعان يف ارتكــاب اجلنايــة موظفـا أو مــن رجـال الــدين أو إذا كــان اجلـاين مهمــا كانـت صــفته قــد اسـ
بشخص أو أكثر فتكـون العقوبـة السـجن املؤقـت مـن عشـر إىل عشـرين سـنة يف احلالـة املنصـوص 

والسـجن املؤبـد يف احلـالتني املنصـوص عليهمـا يف املـادتني  334عليهـا يف الفقـرة األوىل مـن املـادة 
  . 2"  336و  335

                                                
 –قانون العقوبات  –: قانون اإلجراءات اجلزائية ، فضيل العيش :  1975يونيو  17املؤرخ يف  47-75 األمر رقم - 1

، وتقابلها املادة 20ص احلماية القانونية للطفل يف التشريع اجلزائي اجلزائريمحيش كمال:،  241ص قانون مكافحة الفساد
عراقي مع اختالف يف حتديد سن الصغرية ، حممود  393 بلجيكي واملادة 375من قانون العقوبات الفرنسي ، واملادة  332

ين عليه ص   125أمحد طه: احلماية اجلنائية للطفل ا
على أنه: " يعاقب باحلبس من مخس إىل عشر سنوات كل من ارتكب فعال خمال باحلياء ضد قاصر  334وتنص املادة  - 2

ثى بغري عنف أو شرع يف ذلك ، ويعاقب باحلبس املؤقت من مخس إىل عشر مل يكتمل السادسة عشرة  ذكرا كان أو أن
سنوات أحد األصول الذي يرتكب فعال خمال باحلياء ضد قاصر ولو جتاوز السادسة عشرة من عمره ومل يصبح بعد راشدا 

 –قانون العقوبات  –ة : قانون اإلجراءات اجلزائي، فضيل العيش: 1975يونيو  17املؤرخ يف  47-75 بالزواج " األمر رقم
 241ص قانون مكافحة الفساد
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مــن اجلـــرائم الــيت جيــب أن تشــدد فيهـــا كمــا اعتــرب املشــرع حتــريض القصـــر علــى الفســق والــدعارة 
من قانون العقوبات على أن: " كل من حـرض قصـرا مل يكملـوا  342العقوبة حيث تنص املادة 

التاسـعة عشــرة ذكــورا أو إناثــا علـى الفســق أو فســاد األخــالق أو تشـجيعهم عليــه أو تســهيله هلــم 
عشرة يعاقب باحلبس من وكل من ارتكب ذلك بصفة عرضية بالنسبة لقصر مل يكملوا السادسة 

دج، ويعاقــب علــى الشــروع  25 000إىل  500مخــس ســنوات إىل عشــر ســنوات وبغرامــة مــن 
ـــا املنصـــوص عليهـــا بالنســـبة لتلـــك  يف ارتكـــاب اجلـــنح املشـــار إليهـــا يف هـــذه املـــادة بالعقوبـــات ذا

  .1اجلنح"
  الفرع الثالث: موازنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري

أن الفقهــــاء يف الشـــريعة اإلســــالمية تنــــاولوا أحكــــام الــــزىن املتعلقــــة ســــبق ممــــا يتبـــني لنــــا 
ا وسواء كان الطـرف الثـاين صـغريا مثلـه أو بالغـا -بالصغري والصغرية سواء كان فاعال أو مفعوال 

مــع اخــتالف بــني الفقهــاء يف األحكــام الــيت ذكــرت مفصــلة ،كمــا أن الــزىن يف  -كمــا بينــاه آنفــا
يعاقب الشـخص عليـه إذا ثبـت عليـه ذلـك، يف حـني جنـد أن القـانون اجلزائـري ال حد ذاته جرمية 

جيرم فعل الزىن إذا مت برضا الطـرفني، واحرتمـت فيـه اآلداب العامـة، فمـن ارتكـب فعـال علنيـا خمـال 
باحلياء يعترب فعله جرمية النتهاكه اآلداب العامة، وكذلك جيرم الفعل إن تضرر أحد طريف العالقة 

أو الزوجـــة إن قـــدم أحـــدمها شـــكوى الرتكـــاب زوجـــه جرميـــة الـــزىن، كمـــا أن الفعـــل يعتـــرب كـــالزوج 
جرمية إذا كان أحد طريف العالقة قاصـرا لعـدم االعتـداد برضـا القاصـر، فاملشـرع اجلزائـري جـرم كـل 
األفعــال الـــيت يرتكبهــا شـــخص علــى قاصـــر، وفــرض عقوبـــات جزائيــة علـــى ذلــك، إال أن اجلـــرائم 

ن املشرع مل جيرم فعل الزىن يف حد ذاته معتـربا ذلـك مـن احلريـة الشخصـية، ازدادت وتضاعفت أل
وكل مساس به هو مساس حبقوق اإلنسان اليت كفلها القـانون، يف حـني أمهـل الضـرر واآلثـار الـيت 
تمــع، لــذلك كثــرت عمليــات اإلجهــاض  خيلفهـا الــزىن ســواء علــى مســتوى األفــراد أو األســرة أو ا

تســرت عــن اجلرميــة، إذ أكــدت إحصــائيات الــدرك الــوطين و الشــرطة القضــائية الناجتــة عــن الــزىن لل
إجهـاض سـنويا يف اجلزائـر، أغلبهـا مـن عالقـة غـري شـرعية، وال ميـر أسـبوع  ألـف حالـة 80بوجود 

دون أن تعثـــر الشـــرطة القضـــائية علـــى عشـــرات األجنـــة بـــال روح و قـــدمت التخلـــي عنهـــا يف مفرغـــة 
القـــــاذورات، و حـــــىت يف الشـــــوارع و عنـــــد مـــــداخل  صـــــة لوضـــــعللقمامـــــات و يف األمـــــاكن املخص

                                                
 243، املعدل لقانون العقوبات، فضيل العيش: املرجع السابق ص1982فرباير  13املؤرخ يف  04-82 األمر رقم - 1
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العمـــارات، و يف غيـــاب إحصـــائيات رمسيـــة يبقـــي اإلجهـــاض الســـري يف اجلزائـــر مـــن الطابوهـــات 
واجلرائم املسـكوت عنهـا، و ال يسـمح بـه إّال يف احلـاالت االجتماعيـة والعتبـارات طبيـة،كما يـتم 

  1يف السر و بدون مساعدة طبية قانونية
ـــا وســـائل اإلعـــالم يوميـــا مرعبـــة مـــن وهـــذا أثـــ ر مـــن آثـــار الـــزىن، لكـــن تبقـــى األرقـــام الـــيت تطلعنـــا 

خطـــف للصـــغر واالعتـــداء علـــيهم جســـديا وأخالقيـــا وذلـــك رغـــم تشـــديد العقوبـــات، لكـــن ســـوء 
تطبيق القانون واالستهتار به جعل اجلرائم ضد القصر أو من طرفهم تستفحل ويصـعب عالجهـا 

هـــــود املصــــلحني والقـــــانونيني وعلمـــــاء الشـــــريعة وعلمـــــاء االجتمـــــاع ، لــــذلك البـــــد مـــــن تظـــــافر ج
  ...وغريهم.  

  المطلب الثاني: أثر صغر السن في جريمة القذف والكذب
ام الناس بالباطل وقـذفهم بالفاحشـة مـن أشـد األمـراض االجتماعيـة  يعترب الكذب وا

تمع ويقضي على بناء الثقـة بـني أفـراده ،  والكـذب هـو ذكـر شـيء غـري خطرا ألنه يقوض بناء ا
احلصــول علــى فائــدة ، أو خوفــا مــن العقــاب  حقيقــي بنيــة غــشِّ وخــداع شــخص آخــر مــن أجــل

ٍ غري سار، أو سعيا إلثبات الذات واحلصول على مكانة اجتماعيـة ، أو رغبـة  والتملُّص من شيء
السن علـى  ... وغريها من الدوافع اليت تدفع بالشخص عموما وبصغري 2من اآلخرين االنتقاميف 

  على اآلخرين. واالفرتاءاخلصوص إىل الكذب 
يقذف غريه بـالزىن أو يقذفـه الغـري بـالزىن فمـا حكـم كـل منهمـا ؟ ومـا هـو  والصغري قد يكذب أو

  األثر املرتتب على ذلك ؟ هذا ما سنتناوله يف هذا املطلب وذلك يف ثالثة فروع:
  الفرع األول: أثر صغر السن يف جرمية القذف والكذب يف الفقه اإلسالمي    
  الفرع الثاين: أثر صغر السن يف جرمية القذف والكذب يف القانون اجلزائري   
  الفرع الثالث: موازنة بني الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري   
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  الفقه اإلسالميفي  أثر صغر السن في جريمة القذف وفي الكذبالفرع األول: 
حـــرم اهللا الكـــذب ونـــزع صـــفة اإلميـــان عـــن الكـــاذبني ألنـــه مـــن خصـــال املنـــافقني قـــال 

         ﴾إنمــــا يفتــــري الكــــذب الــــذين ال يومنــــون بآيــــات اهللا وأولئــــك هــــم الكــــاذبون  ﴿تعــــاىل:  
  ] 105[ النحل:

علــى النـاس صـفة مــن صـفات املنــافقني ال  واالفـرتاءواعتـرب الرسـول صــلى اهللا عليـه وسـلم الكــذب 
أربـع مـن كـن تنزع منه حىت يدعها ،عن عبد اهللا بن عمرو أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم قـال: ( 

فيــه كــان منافقــا خالصــا، ومــن كانــت فيــه خصــلة مــنهن كانــت فيــه خصــلة مــن النفــاق حتــى 
  1) فجر يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم

م اهللا تعاىل على املسلم إيذاء أخيه املسلم والنيل من عرضه ذكرا كان أم أنثى  ّ كما حر
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مااكتسبوا فقد احتملوا بهتانا ﴿ قال اهللا تعاىل:

والكبائر  العظيمةوقذف احملصنات املؤمنات من الذنوب ]58األحزاب: ﴾[ وإثما مبينا
إذ أن مرتكب هذه املعصية ملعون يف الدنيا واآلخرة مع  ،2والكذب االفرتاءوهو من  ،اجلسيمة

تمع قال اهللا  ما ينتظره من عذاب عند اهللا تعاىل، ملا ختلفه من آثار سيئة على الفرد واألسرة وا
إن الذين يرمون المحصنات الغافالت المؤمنات لعنوا في الدنيا واآلخرة ولهم ﴿ : تعاىل

 ] 23﴾ [ النور: عظيمعذاب 
يا   : السبع الموبقات قالوا اجتنبوا (   قال: صلى اهللا عليه وسلم ويف الصحيحني أن رسول اهللا

                                                

تاب املظامل، باب إذا ، ويف ك20،ص34باب عالمة املنافق، حديث رقم، كتاب اإلميان، البخاري: صحيح البخاري -1
، ويف كتاب اجلزية واملوادعة، باب إمث من عاهد مث غدر، حديث رقم 491- 490، ص2459خاصم فجر، حديث رقم

،ورواه أيضا بلفظ آخر عن أيب هريرة عن النيب صىب اهللا عليه وسلم قال: " آية املنافق ثالث إذا حدث  647، ص3178
، ويف كتاب الشهادات، باب من أمر بإجناز 20، ص33ديث رقمكذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤمتن خان "، ح

ا أو دين  ﴿ويف كتاب الوصايا، باب قول اهللا تعاىل: ، 539، ص2682الوعد،حديث رقم ﴾ [ من بعد وصية يوصي 
وكونوا ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا  ﴿، ويف كتاب األدب، باب قول اهللا تعاىل: 559ص،  2749]، حديث رقم 11النساء:

، مسلم : صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب بيان 1249، ص6095]، حديث رقم  119[ التوبة: ﴾مع الصادقني
، ورواه أيضا بلفظ آخر عن أيب هريرة عن النيب صىب اهللا عليه وسلم قال: " آية 53، ص 210خصال املنافق حديث رقم

 .53،ص213-212-211"، حديث رقم املنافق ثالث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤمتن خان
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،  النفس التي حرم اهللا إال بالحق الشرك باهللا، والسحر، وقتل  : قال  ؟ رسول اهللا، وماهن
المؤمنات  المحصنات وقذف  ، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف

  1) الغافالت
وهـو مـن اجلـرائم اخللقيـة الـيت تطعـن يف  2والقذف هو الرمي بالزىن عنـد مجهـور العلمـاء

مسعتهـا، وخيـدش عفتهـا، ويلـوث طهرهـا  صيانة األعراض من كل مـا يشـوهالعرض والشرف إذ أن 
ــا اإلســـالم شـــة يف ،والقـــاذف ممــن حيـــب إشـــاعة الفاح ونقاءهــا مـــن املقاصـــد الشــرعية الـــيت جـــاء 

إن الـــذين يحبـــون أن تشـــيع  املـــؤمنني وقـــد توعـــد اهللا تعـــاىل هـــذا الصـــنف مـــن النـــاس فقـــال: ﴿ 
] كمـا أوجـب اهللا تعـاىل احلـد علـى 19﴾ [ النـور: الفاحشة في الذين ءامنـوا لهـم عـذاب ألـيم

والــــذين يرمــــون المحصــــنات ثــــم لــــم يــــأتو بأربعــــة شــــهداء القــــاذف فقــــال عــــز مــــن قائــــل: ﴿ 
]  04﴾ [ النـور: لدة وال تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئـك هـم الفاسـقونفاجلدوهم ثمانين ج

فاآلية تدل علـى حتـرمي القـذف وبشـاعته وعقوبـة مرتكبـه فجـرح اللسـان كجـرح اليـد بـل قـد يكـون 
  .3أشد، وجيلد القاذف إن كان بالغا عاقال باتفاق الفقهاء مثانون جلدة

  م كل منهما ؟ هذا ماسنتناوله يف بندين والصغري قد يقذف غريه، وقد يقذفه الغري فما حك
  
  

                                                
            ﴾..إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ﴿البخاري: صحيح البخاري،كتاب الوصايا، باب قوله تعاىل:  - 1

،كتاب اإلميان، باب بيان الكبائر وأكربها، حديث رقم املرجع السابق، مسلم: 564ص 2766]، حديث رقم:10[ النساء:
  . 60ص  262

 8ج مواهب اجلليل، احلطاب:  325 -324ص 4، الدسوقي: املرجع السابق ج 383ص 12ابن قدامة: املغين ج - 2
، ابن 118ص11جاحمللى: ، ابن حزم: 91ص 22، النووي: املرجع السابق ج203ص 4جمغين احملتاجالشربيين: ،  401ص

، حسن حممد األمني: إجرام األحداث وحماكمتهم يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة،  342ص 3العريب: أحكام القرآن ج
-هـ1407املاجستري يف الفقه اإلسالمي، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية،  رسالة مقدمة لنيل درجة

 221، ص1408
 الذخرية، القرايف:  252ص 26: الشرح الكبري جمشس الدين بن قدامة، 384ص 12ابن قدامة : املغين ج - 3
موع ج102ص12ج ، ابن   40ص 7الكاساين: بدائع الصنائع ج، 322ص 7، روضة الطالبني ج91ص 22، النووي: ا

، حسن حممد األمني :املرجع 125-122ص 15، القرطيب :اجلامع ألحكام القرآن ج363-362جزي: املرجع السابق ص
  222السابق ص
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  البند األول : قذف صغير السن لغيره
ــذيب الصــغار وتــأديبهم ليتعــودوا ذكــر األلفــاظ      حثــت الشــريعة اإلســالمية علــى 

، وليتجنبــوا األلفــاظ البذيئـة الــيت تســئ للغــري 1يسـمى بالتأديــب الوقــائي التعليمـي احلسـنة، وهــو مــا
وشــرفه كــأن يقــذف شخصــا كبــريا، فهنــا ينبغــي أن نفــرق بــني الصــغري غــري ورمبــا تطعــن يف عرضــه 

  املميز والصغري املميز أو الصغري املراهق .
فإن كان  القاذف صغريا غري مميـز فـال حيـد، لعـدم حصـول اإليـذاء بقولـه إذ ال اعتـداد 

ـدٌّ ولرفع القلم عنـه فـال جيـري عليـه حكـم ، وال جيـب عليـبكالمه، ولسقوط حد الزىن عنه،  َ ، 2ه ح
يب ال يوصف بكونه جناية ، والقاعدة  3ألنّ احلدَّ عقوبة فيستدعي كون القذف جناية، وفعل الصّ

يوجب حد الزىن على فاعله يوجب حـد القـذف علـى القـاذف بـه ، وكـل  عند الفقهاء أن كل ما
  .  4ماال يوجب حد الزىن على فاعله اليوجب احلد على القاذف به

ـزِّر مـن بـاب الزجـر والتأديـب، كمـا وإن كـان القـاذف مميـزا  مراهقـا يـؤذي قـذفُ مثلـه عُ
، وال فرق يف وجوب التعزير بـني أن يكـون القـاذف الصـغري ذكـرا أو أنثـى فـردا 5يؤدّب يف مصاحله

أو مجاعــــة ، فكــــل واحــــد يســــتحق التعزيــــر لصــــدور الفعــــل منــــه، كمــــا أنــــه الفــــرق بــــني أن يكــــون 
  .6فغري مكل املقذوف ذكرا أو أنثى مكلفا أو

  السن أو الصغيرة  البند الثاني: قذف المكلف لصغير
اختلــف العلمـــاء يف إقامـــة احلـــد علـــى املكلـــف الـــذي قـــذف صـــغري الســـن أو الصـــغرية علـــى ثالثـــة 

  أقوال: 

                                                
، 310م، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ص1985الشرجبي البشري: رعاية األحداث يف اإلسالم والقانون املصري،ط - 1

  225حسن حممد األمني: إجرام األحداث وحماكمتهم يف الفقه اإلسالمي ص
، أيب زيد 112ص 12ج الذخرية، القرايف:  204ص 4جمغين احملتاج، الشربيين: 34ص 11ج احلاوي الكبرياملاوردي:  - 2

 353ص 14القريواين: النوادر والزيادات على مايف املدونة من غريها من األمهات ج
  40ص 7الكاساين: املرجع السابق ج - 3
 223حسن حممد األمني: إجرام األحداث وحماكمتهم يف الفقه اإلسالمي ص - 4
  204ص 4، الشربيين: املرجع السابق ج322ص 7الطالبني ج، النووي: روضة  34ص 11املاوردي: املرجع السابق ج - 5

  102ص  12، القرايف: املرجع السابق ج
م، دار 1996- هـ1416، 2حممد شحات اجلندي: جرائم األحداث يف الشريعة اإلسالمية مقارنا بقانون األحداث،ط - 6

 . 200النهضة العربية، القاهرة، ص
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وهـــو قـــول احلنفيـــة والشـــافعية وروايـــة عـــن اإلمـــام أمحـــد قـــالوا : ال يقـــام احلـــد علـــى القـــول األول :
  وإمنا يعزر، واستدلوا بأدلة منها:املكلف الذي قذف صغري السن، 

  . 1ال حيد قاذف الصغري ألن فعل الصغري ليس بزىن – 1
  2اليتصور الزىن من الصيب فكان قذفه بالزىن كذبا حمضا فيوجب التعزير ال احلد - 2
  3لو تصورنا الزىن من الصيب فإن زىن الصيب اليوجب حدا فال جيب احلد بالقذف – 3

الظاهرية قالوا: يقام احلد على املكلف الذي قذف صغري السـن ألن اهللا  : وهو قولالقول الثاني
املنع  ]، واإلحصان يف لغة العرب هو 04[ النور:  ﴾والذين يرمون المحصنات﴿تعاىل يقول: 

َ احلصــن حصــنا يقــال: درع حصــينة، وقــد أحصــن فــالن مالــه إذا أحــرزه ومنــع منــه، قــال  وبــه مسُِّــي
ـن ألن  14[ احلشـر:  ﴾يقاتلونكم جميعا إال في قـرى محصـنة  ال ﴿تعاىل:  صَّ ]، والصـغري حمُ

اهللا تعــاىل منعــه مــن الــزىن، فيجــب احلــد علــى قاذفــه لعمــوم اآليــة الــيت مل تفــرق بــني كبــري وصــغري، 
  .4وإسقاط احلد عنه خطأ حمض

أن يكـون مطيقـا : فرقوا بني أن يكون الصغري املقذوف فـاعال أو مفعـوال بـه، أوبـني القول الثالث
 للوطء أو غري مطيق، فإن كان املقذوف فاعال فال يقام احلـد علـى قاذفـه ، أمـا إن قـال للغـالم يـا

كانــت املقذوفــة صــبية ميكــن وطؤهــا أي تطيــق الــوطء، كــان  مفعــوال بــه وكــان مطيقــا لــذلك ، أو
احلنابلـة حـدا ، وحدد 5ورواية عن اإلمام أمحد قذفا ووجب على القاذف احلد ، وهو قول املالكية

أدىن لسن الصغري الذي يطيـق الـوطء وهـو عشـرة سـنني للفـىت وتسـع سـنني للفتـاة، وسـقوط احلـد 
  .6عن القاذف ال يسقط التعزير ردعا له عن أعراض املعصومني وكفا له عن أذاهم

  واستدلوا باألدلة التالية:
                                                

  343ص 3ج أحكام القرآن العريبابن ، 128-127ص 15جاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب:  - 1
  40ص 7بدائع الصنائع ج الكاساين: - 2
 385ص 12ابن قدامة: املغين  ج - 3
  273ص 11جاحمللى:ابن حزم: - 4
 12ج الذخرية، القرايف: 353ص 14واين: املرجع السابق ج ري ، أيب زيد الق 326ص 4السابق جاملرجع الدسوقي:  - 5

، سحنون: املدونة الكربى 343ص 3جأحكام القرآن، ابن العريب: 127ص 15جاجلامع ألحكام القرآن، القرطيب: 102ص
  385ص 12ج املغينابن قدامة: ،  401ص 8ج مواهب اجلليل، احلطاب:  491ص  4ج
 355-353ص 26ج اإلنصاف، املرداوي: 385ص 12، املغين ج355ص 26بن قدامة:: الشرح الكبري جمشس الدين  - 6
 128- 127ص 15جاملرجع السابقالقرطيب :، 
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ـــة  – 1 ـــامٌّ بـــوطء   هـــو –أي املوجبـــة للحـــد  –اعتـــرب اإلمـــام مالـــك القـــذف يف هـــذه احلال تعبـــري ت
كامــل، فكــان قــذفا، كمــا غلــب محايــة عــرض املقــذوف، وغــريه راعــى محايــة ظهــر القــاذف . قــال 
ابن العـريب: " ومحايـة عـرض املقـذوف أَوىل ، َألنَّ القـاذف كشـف سـرته بطـرف لسـانه فلزمـه احلـد 

"1.  
قــل عفيـــف يقــام احلــد علــى قــاذف املطيــق أو املطيقــة للــوطء ألن صــغري الســن هنــا حــر عا – 2

ذا القول املمكن صدقه فأشبه الكبري   .2يتعري 
إذا قــذف الصــغري الــذي ال يطيــق الــوطء فــال يلحقــه العــار بالقــذف واحلــد إمنــا شــرع لــدفع   – 3

املعرة، واملطيق أو املطيقة للوطء يلحقهما العار كما يلحق الكبري متاما، فوجب احلد دفعـا للمعـرة 
  .3كذب القاذف وإلظهار
احلنابلــة إقامــة احلــد علــى قــاذف الصــغري حــىت يبلــغ ويطالــب بــه بعــد بلوغــه وعللــوا ذلــك ومل جيــوز 

بعــدم اعتبــار كــالم الصــغري قبــل بلوغــه، ولــيس لوليــه املطالبــة عنــه، ألنــه حــق شــرع للتشــفي فلــيس 
ــــذ احلــــد علــــى  ــــه أقــــيم حينئ ــــب ب لغــــريه أن يقــــوم مقامــــه يف اســــتيفائه كالقصــــاص، فــــإذا بلــــغ وطال

  . 4القاذف
ق مــن أقـوال الفقهـاء يتبــني أن القـول الثالــث هـو القـول الــراجح إذ أن الصـغري أو الصــغرية وممـا سـب

مىت كانا مطيقان للوطء حلقهما األذى والعار كمـا يلحـق الكبـري، ورمبـا كـان أثـره علـى الصـغري أو 
الصغرية أشد، سواء مايرتكه من أثر نفسي على شخصية الصغري، أو ما ميس مـن شـرف الصـغرية 

وهـي يف مرحلـة ماقبـل الـزواج وقـد يكـون ذلـك سـببا لعـزوف الشـباب عنهـا لتهمـة باطلـة،  وعفتهـا
لذا وجب احلد علـى قاذفهـا حـىت تـربأ ممـا قيـل فيهـا ويتجلـى كذبـه وافـرتاؤه، كمـا يكـون عـربة لغـريه 
ـــام الغـــري صـــغريهم وكبـــريهم فيســـود الطهـــر والفضـــيلة بـــدال مـــن الفاحشـــة  ممـــن ال يتورعـــون عـــن ا

  والرذيلة. 
  
  

                                                
  128- 127ص 15، القرطيب :املرجع السابق ج344-343ص 3ابن العريب: املرجع السابق ج - 1
 385ص 12موفق الدين بن قدامة: املغين ج - 2
  287ص2أمحد النفراوي: الفواكه الدواين ج- 3
 357ص 26مشس الدين بن قدامة: الشرح الكبري ج - 4
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  في القانون الجزائري أثر صغر السن في جريمة القذف وفي الكذبالفرع الثاني: 
إن مفهوم القذف يف القانون اجلزائـري أعـم ممـا ورد يف الفقـه اإلسـالمي إذ حـددت مفهومـه املـادة 

ا  مـــن قـــانون العقوبـــات حيـــث تـــنص علـــى أنـــه: " يعـــد قـــذفا 296 كـــل ادعـــاء بواقعـــة مـــن شـــأ
املساس بشرف واعتبار األشخاص أو اهليئة املدعى عليها بـه إسـناد إلـيهم أو تلـك اهليئـة ويعاقـب 

أو ذلـك اإلسـناد مباشــرة أو بطريقـة إعـادة النشـر حــىت ولـو مت ذلـك علــى  االدعــاءعلـى نشـر هـذا 
ن املمكـن حتديـدمها ولـو كـان مـ االسـموجه التشكيك أو إذا قصد به شـخص أو هيئـة دون ذكـر 

مـن عبـارات احلـديث أو الصـياح أو التهديــد أو الكتابـة أو املنشـورات أو الالفتـات أو اإلعالنــات 
  .1موضوع اجلرمية "
عقوبـة القــذف، وميـزت بـني أن يكـون القــذف موجهـا إىل األفـراد وبــني أن  298وحـددت املـادة 

ديــن معــني إن كــان الغــرض هــو جمموعــة عنصــرية أو مذهبيــة أو إىل  يكــون موجهــا إىل شــخص أو
التحــريض علــى الكراهيــة بــني املــواطنني أو الســكان، إذ نصــت علــى أنــه: " يعاقــب علــى القــذف 

إىل    25 000) أشــهر وبغرامــة مــن  6) إىل ســتة (  2املوجــه إىل األفــراد بــاحلبس مــن شــهرين ( 
خص أو أكثـر دج أو بإحدى هاتني العقوبتني ...ويعاقب على القذف املوجه إىل شـ 50 000

ينتمون إىل جمموعـة عنصـرية أو مذهبيـة أو إىل ديـن معـني بـاحلبس مـن شـهر إىل سـنة وبغرامـة مـن 
ـــــــني املـــــــواطنني أو دج إذا كـــــــان الغـــــــرض هـــــــو التحـــــــريض علـــــــى ا 3 000إىل  300 ـــــــة ب لكراهي

  .2"السكان
أن:" ومل يعترب املشرع اجلزائري قذف األشخاص من النظام العام حيث نص يف نفـس املـادة علـى 

  صفح الضحية يضع حدا للمتابعة اجلزائية". 
كما تناول املشرع اجلزائري عقوبة القذف واإلهانة والتعدي علـى املـوظفني ومؤسسـات الدولـة يف 

  من قانون العقوبات.  146مكرر و144و 144املادة 
 ) وبغرامـة 2) إىل سـنتني (  2على أنه:" يعاقب باحلبس من شـهرين (  144حيث تنص املادة 

دج أو بإحـدى هـاتني العقـوبتني فقـط كـل مـن أهـان قاضـيا أو  500 000دج إىل  1 000من
شـارة أو التهديـد أو موظفا أو ضابطا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية بـالقول أو اإل

                                                
  232ص قانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –: قانون اإلجراءات اجلزائية فضيل العيش:  - 1
  232فضيل العيش: املرجع السابق ص املعدل لقانون العقوبات، ،  2006ديسمرب  20املؤرخ يف  23-06القانون رقم - 2
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ليم أي شـيء إلـيهم أو بالكتابـة أو الرسـم العلنيـني أثنـاء تأديـة وظـائفهم أو مبناسـبة سـبإرسال أو ت
  . 1الواجب لسلطتهم..." باالحرتامتأديتها وذلك بقصد املساس بشرفهم أو باعتبارهم أو 

أما الكذب فلم يتناوله املشرع اجلزائري بأنه جرمية يف حد ذاته، بل تناول الوشـاية الكاذبـة وذلـك 
مــن قــانون العقوبــات إذ تــنص علــى أنــه: " كــل مــن بلــغ بأيــة طريقــة كانــت رجــال  300يف املــادة 

ط القضــائي أو الشــرطة اإلداريــة أو القضــائية بوشــاية كاذبــة ضــد فــرد أو أكثــر أو أبلغهــا إىل الضــب
ســـلطات خمـــول هلـــا أن تتابعهـــا أو تقـــدمها إىل الســـلطة املختصـــة أو إىل رؤســـاء املوشـــى بـــه أو إىل 
خمدوميـــه طبقـــا للتـــدرج الـــوظيفي أو إىل مســـتخدميه يعاقـــب بـــاحلبس مـــن ســـتة أشـــهر إىل مخـــس 

دج وجيــوز للقضــاء عــالوة علــى أن يــأمر بنشــر احلكــم  15 000إىل  500مــة مــن ســنوات وبغرا
  .2أو ملخص منه يف جريدة أو أكثر على نفقة احملكوم عليه "

أكثـر فهـل يعاقـب مبثـل عقوبـة الرجـل  ضـد فـرد أووالصغري قد يقذف غريه أو يبلـغ بوشـاية كاذبـة 
  أم له عقوبة ختتلف عن عقوبة البالغ ؟ البالغ العاقل؟

  بالرجوع إىل نصوص القانون جند أن القانون ميز بني الصغري املميز والصغري غري املميز
إمــا لتــدابري احلمايــة أو الرتبيــة أو لعقوبــات خيضــع  18إىل  13يبلــغ ســنه مــن فــاألول هــو الــذي 

ا   ـا إذا كـان بالغـا وهـي املـدة الـيت حـدد خمففة تساوي نصف املدة اليت كـان يتعـني احلكـم عليـه 
مـن قـانون العقوبــات وللقاضـي السـلطة التقديريــة يف ذلـك ، وهــو  300و298مـن املــادتني  كـال

مـــن نفـــس القـــانون، والثـــاين وهـــو الـــذي مل يكمـــل الثالثـــة عشـــرة وهـــذا  50مانصـــت عليـــه املـــادة 
مـن قـانون العقوبـات ،  49التوقع عليه إال تدابري احلماية أو الرتبية كما نصـت علـى ذلـك املـادة 

ا املادة وتدابري احل   من قانون اإلجراءات اجلزائية.  444ماية أو الرتبية حدد
  

                                                
: قانون اإلجراءات اجلزائية فضيل العيش: بات، املعدل لقانون العقو ، 2001يونيو  26املؤرخ يف  09-01القانون رقم  - 1
 201-200ص قانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –
من القانون الفرنسي  10/ 226 ، واملادة1945من قانون العقوبات الفرنسي القدمي الصادر سنة  373 وتقابلها املادة -2

مغريب، جنيمي  445تونسي، واملادة  249و 248السويسري، واملادة  303، واملادة 1992-07-22 املؤرخ يف 92-683
، حبث منشور على 4ص م،2009جنحة الوشاية الكاذبة على ضوء االجتهاد القضائي املستشار باحملكمة العليا: مجال

: قانون ، فضيل العيش: http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=123133املوقع اإللكرتوين
  232صقانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –اإلجراءات اجلزائية 
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  الفرع الثالث: موازنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري 
يتميـــز الفقـــه اإلســــالمي عـــن القـــوانني الوضــــعية يف حرصـــه علـــى حــــث الصـــغار علــــى 

ـــأديبهم ليتعـــودوا ذكـــر األلفـــاظ  ـــذيبهم وت احلســـنة، وحتـــذيرهم مـــن التخلـــق بـــاألخالق احلميـــدة و
الفقــه البذيئـة ليتجنبــوا الكلمـات النابيــة الـيت تسـئ للغــري وتطعـن يف أعراضــهم، ذلـك ألن  ظاأللفـا

تكز علــى مصـدرين أساســني مهـا الكتــاب والســنة فـالقرآن الكــرمي كتـاب هدايــة وتشــريع ري اإلسـالمي
زائـــري اليهـــتم بالناحيـــة وكـــذا الســـنة النبويـــة، يف حـــني جنـــد القـــانون الوضـــعي مبـــا فيـــه القـــانون اجل

  األخالقية للفرد مامل ميس باآلداب العامة أو النظام العام. 
يعاقــــب علــــى الكــــذب يف حــــد ذاتــــه إمنــــا يعاقــــب علــــى الكــــذب  الكمــــا أن القــــانون 

، لـذلك تنـاول فقهـاء ألنـه أزعـج سـلطات عامـة مبصاحل معينـة حيميهـا القـانون أو أوقع أضرارا ألنه
القــذف والكــذب ســواء علــى مســتوى الفــرد أي أحلــق أضــرارا معنويــة  الشــريعة اإلســالمية أحكــام

ا فاحشة مما  بالفرد ، أو أزعج سلطات عامة بالوشاية الكاذبة اليت قد تنجر عنها فنت أو تشاع 
  ى القرآن عنها.

ويتفق القانون اجلزائري مع  الفقه اإلسالمي يف متييـزه بـني الصـغري غـري املميـز والصـغري 
لصغري املراهق، فال يوقعا عقابا وال تأديبـا علـى الصـيب غـري املميـز لعـدم حصـول اإليـذاء ا املميز أو

بقوله، غري أنه خيتلف عنه يف الصـيب املميـز إذ أن القـانون اجلزائـري خيضـعه إمـا لتـدابري احلمايـة أو 
ـــا إذا كـــان بالغـــ ـــه  ا، الرتبيـــة أو لعقوبـــة خمففـــة تســـاوي نصـــف املـــدة الـــيت كـــان يتعـــني احلكـــم علي

مراهقــا يــؤذي وللقاضــي الســلطة التقديريــة يف ذلــك. أمــا الفقــه اإلســالمي فــإن كــان القــاذف مميــزا 
زِّر من باب الزجر والتأديب، كمـا يـؤدّب يف مصـاحله ، وال يعاقـب ألن الصـغري لـيس قذفُ مثله عُ

ذف ، كما خيتلف القانون عن الفقـه اإلسـالمي يف نـوع العقوبـة إذ أن عقـاب القـامن أهل العقوبة
مـا ولـيس كمـا يف الشـريعة مثـانون جلـدة وهـذا ممـا  يف القانون إذا ثبت عليه احلبس أو الغرامـة أو 
يسـبب كثــرة السـب والشــتم والالمبـاالة بــأعراض النـاس عنــد مـن حيكمــون القـوانني الوضــعية، وممــا 

نه جعـــل احملكمـــني للشـــريعة يتمتعـــون بـــاألمن والراحــــة النفســـية وعـــدم اخلـــوف إال مـــن اهللا ســــبحا
  وتعاىل.
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  الفصل الثاني
  أثر صغر السن في جرائم األموال

  
ســـنتناول يف هــــذا الفصــــل أثـــر صــــغر الســــن يف جـــرائم األمــــوال، ويقتضــــي منـــا تقســــيمه إىل ســــتة 

  مباحث على النحو التايل:
  
 المبحث األول: أثر صغر السن في جريمة السرقة والحرابة   
  المبحث الثاني: أثر صغر السن في جريمة المخدرات والمسكرات 
  المبحث الثالث: أثر صغر السن في جريمة الربا 
  المبحث الرابع: أثر صغر السن في جريمة الرشوة 
  المبحث الخامس: أثر صغر السن في جرائم االنترنت 
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  المبحث األول
  والحرابة أثر صغر السن في جريمة السرقة

  
  السرقة نوعان صغرى وكربى 

  الصغرى هي اليت يسارق فيها عني املالك أو من يقوم مقامه يف احلفظ
والكربى هي اليت يسارق فيها عني اإلمام أو من يقوم مقامـه يف اآلفـاق ألنـه هـو املتصـدي حلفـظ 

  وتسمى حرابة ، لذلك سنتناول هذا املبحث يف مطلبني كاآليت: 1الطرق
  

  المطلب األول: أثر صغر السن في جريمة السرقة                    
  المطلب الثاني: أثر صغر السن في جريمة الحرابة                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  133ص 9السرخسي: املبسوط ج،  212ص 3الزيلعي: تبيني احلقائق ج - 1
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  المطلب األول: أثر صغر السن في جريمة السرقة
ســنتناول يف هــذا املطلــب أثــر صــغر الســن يف جرميــة الســرقة، ويقتضــي مــين أن أقســمه 

  كاآليت:إىل ثالثة فروع  
  الفرع األول: أثر صغر السن يف جرمية السرقة يف الفقه اإلسالمي                   
  الفرع الثاين: أثر صغر السن يف جرمية السرقة يف القانون اجلزائري                   
  الفرع الثالث: موازنة بني الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري                  

  الفرع األول: أثر الصغر في جريمة السرقة في الفقه اإلسالمي 
حــافظ اإلســالم علــى املــال واعتــربه مــن املقاصــد الضــرورية اخلمســة الــيت جيــب محايتهــا 
،وقــد خلــق اهللا تعــاىل املــال لالنتفــاع بــه وإنفاقــه يف أوجــه الــرب، كمــا حــرم كــل أنــواع الكســب غــري 

  ماعة كالسرقة واحلرابة والربا والرشوة ...وغريها. املشروع اليت تلحق ضررا بالفرد أو اجل
لذلك أوجب العقوبات واحلدود يف جرائم االعتداء على األموال كجرمية السرقة وجرمية احلرابة أو 
قطــع الطريــق، وكـــان مــن حكمــة اهللا تعـــاىل ورمحتــه بعبـــاده أن فــرض العقوبــة الرادعـــة لكــل ســـارق 

والســارق والســارقة ى أمــواهلم، قــال اهللا تعــاىل: ﴿ يفســد علــى النــاس معاشــهم وخيــل بــأمنهم علــ
 السـرقة] ف 38﴾ [ املائـدة: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكاال مـن اهللا واهللا عزيـز حكـيم 

تمعــات للخطــر ، لــذلك أخــرب النــيب صــلى اهللا عليــه  آفــة مــن اآلفــات الــيت تعــرِّض أمــن األفــراد وا
، فعـن أيب هريـرة رضـي اهللا عنـه قـال: قـال جيـرؤ علـى السـرقةوسلم أن املؤمن الصـادق يف إميانـه ال 

( اليزنــي الزانــي حــين يزنـي وهــو مــؤمن، وال يشــرب الخمــر حــين النـيب صــلى اهللا عليـه وســلم: 
يشــربها وهــو مــؤمن، وال يســرق حــين يســرق وهــو مــؤمن، وال ينتهــب نهبــة، يرفــع النــاس إليــه 

  . 1)فيها أبصارهم، حين ينتهبها وهو مؤمن 
ري قد يرتكب جرمية السرقة وحده، وقد يشرتك معه بالغ عاقل، فماهي السـرقة والصغ 

؟ ومـــاحكم الصـــغري الـــذي يرتكـــب جرميـــة الســـرقة وحـــده ؟ وهـــل يطبـــق احلـــد علـــى البـــالغ الـــذي 
يشـــرتك مـــع الصـــغري يف الســـرقة ؟ هـــذا ماســـنتناوله يف هـــذا الفـــرع ، إذ ســـنعرف الســـرقة مث نتنـــاول 

                                                
َ بغري إذن صاحبه، حديث رقم : - 1 ىب ْ ، وكتاب 494ص ،2475البخاري: صحيح البخاري،كتاب املظامل، باب النـُّه

، مسلم: 1163،ص5578﴿ إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم... ﴾ حديث رقم: األشربة، باب قول اهللا تعاىل: 
  .   52، ص203- 202حديث رقم : صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب بيان نقصان اإلميان باملعاصي،
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ســـرقة و حـــده ويف األخـــري نبـــني ارتكـــاب الصـــغري جرميـــة الســـرقة حكـــم ارتكـــاب الصـــغري جرميـــة ال
  باالشرتاك مع البالغ العاقل وذلك يف ثالثة بنود:

  البند األول: تعريف السرقة
  وذلك يف فقرتني  االصطالحسنعرفها يف اللغة أوال مث يف 

  الفقرة األولى: تعريف السرقة لغة:
قا، واســرتق ْ قًا وســر َ قَ منــه الشــيء يســرق ســر َ ـر َ ، وســرق 1ه جـاء مســترتا إىل حــرز، فأخــذ مــاال لغــريهس

  الشيء أخذه منه خفية وحبيلة.
قَ  ﴿قـــال ابـــن منظـــور: وقـــرئ  ّ ـــر ُ ـــكَ  س نَ ْ ] واســـرتق الســـمع أي اســــرتق  81[ يوســـف: ﴾ إِنَّ ابـ

إال  ﴿، ومنه قولـه تعـاىل ومنه اسرتاق السمع ومسارقة النظر إذا كان يستخفي بذلك، 2مستخفيا
  ]  18[ احلجر:  ﴾من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين 

ـــرت، وقــال ابــن فــارس:  ِ ــذ شــيء يف خفــاء وس ْ ٌ يــدلُّ علــى أخ (ســرق) الســني والــراء والقــاف: أصــل
 ً ـمع، إذا تسـمَّع خمتفيـا قَ السَّ َ ر ـاز: املسـرتق: (املسـتمع خمتفيـا) كمـا 3واستـَ ، وقـال الزبيـدي: ومـن ا

  .4يفعل السارق
  ني مما تقدم: وعلى هذا يتب

  أن السرقة عند اللغويني: هي أخذ الشيء من الغري على وجه اخلفية واالستتار.
  الفقرة الثانية: تعريف السرقة اصطالحا

عرف الفقهاء السرقة بتعاريف متقاربـة ال ختتلـف كثـريا عـن التعريـف اللغـوي، ومـن هـذه التعـاريف 
  مايلي:

ا:   عرفها الحنفية   بأ
رزة مبكان أو حافظ "" أخذ مكلف خفية    5قدر عشرة دراهم مضروبة حمُ

ا:وعرفها المالكية    بأ
                                                

 442ص 25، مرتضى الزبيدي: تاج العروس ج908-907الفريوز أبادي: القاموس احمليط ص - 1
 1496ص4، اجلوهري: الصحاح ج155ص  10العرب ج  ابن منظور: لسان - 2
 1496ص4،جالسابق، اجلوهري: املرجع 121ص3ابن فارس: مقاييس اللغة ج - 3
 447ص 25مرتضى الزبيدي: املرجع نفسه ج - 4
 211ص 3الزيلعي: تبيني احلقائق ج - 5
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أخذ مكلف حرا ال يعقل لصغره أو ماال حمرتما لغـريه نصـابا أخرجـه مـن حـرز بقصـد وأخـذ خفيـة 
  .1ال شبهة له فيه

ا: وعرفها الشافعية   بأ
  . 2أخذ املال خفية ظلما من حرز مثله الشبهة له فيه بشروط

ا: نابلةوعرفها الح   بأ
  .3أخذ مال حمرتم لغريه على وجه االختفاء وإخراجه من حرز مثله ال شبهة له فيه

هـذه التعـاريف تكـاد تتفـق فيمـا بينهـا علـى يتضـح لنـا أن  من خالل ماسبق من تعاريف الفقهـاء
، ولـذلك يسـمى األخـذ أخذ بالغ عاقل ماال من حرز من الغير خفيـة بغيـر حـقأن السرقة هي 

اهرة    على سبيل ا
با أو خلسة أو اغتصابا أو انتهابا واختالسا السرقة   . 4مغالبة أو 

  ، واعتربوا ذلك سرقة توجب احلد.5وزاد املالكية: أخذ مكلف طفال حرا اليعقل لصغره

                                                
تهد ،ج 413ص 8احلطاب: مواهب اجلليل ج - 1  4ج، الدسوقي: حاشية الدسوقي  479ص2، ابن رشد :بداية ا

 .332ص
اية احملتاج ج144ص 22وع جم، النووي : ا 207ص 4الشربيين : مغين احملتاج ج - 2  418ص7، الرملي: 
 الروض املربع البهويت:، 468ص 26، املرداوي: اإلنصاف ج468ص 26الشرح الكبري ج بن قدامة: مشس الدين  - 3

 367ص3، شرح منتهى اإلرادات ج673ص
هو الذي يضمر يف نفسه ماال يظهره بأن  االختالس: أن يستغفل صاحب املال فيخطفه بغري رضاه ويستلبه، واخلائن: - 4

هو املغري ، مأخوذ من النهبة وهي الغارة  يأخذ املال من غري علم مالكه مع إظهار النصيحة واحلفظ له ، واملنتهب:
د اتفق الفقهاء على أنه ليس يف اخليانة وال االختالس وال النهب أو الغصب والسلب، ويكون على جهة الغلبة والقهر ، وق

حد لقوله عليه الصالة والسالم : " ليس على خائن وال منتهب وال خمتلس قطع " . الرتمذي: سنن الرتمذي، كتاب 
ائي، كتاب قطع ، النسائي: سنن النس343، ص1448احلدود، باب ماجاء يف اخلائن واملختلس واملنتهب، حديث رفم:

، ابن ماجه سنن ابن ماجه، كتاب احلدود، باب اخلائن واملنتهب 754،ص4971السارق، باب ماال قطع فيه، حديث رقم:
  . 441، وصححه األلباين، ص2591واملختلس، حديث رقم:

،  263ص 1وآخرون: املعجم الوسيط جوأمحد حسن الزيات ، إبراهيم مصطفى 923ص3اجلوهري: الصحاح ج
زهرة: العقوبة يف الفقه  ، حممد أبو 65ص 7جبدائع الصنائع ، الكاساين:  443ص 4الدسوقي:حاشية الدسوقي ج

 94ص 6، وهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته ج458ص 2ج التشريع اجلنائي، عبد القادر عودة: 112اإلسالمي ص
ت، ابن رشد :  413ص 8ج مواهب اجلليلاحلطاب:  - 5 حاشية الدسوقي على ، الدسوقي:  479ص2،جهدبداية ا

  292ص 24، املوسوعة الفقهية ج 332ص 4جالشرح الكبري
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  البند الثاني: ارتكاب صغير السن جريمة السرقة وحده  
حـــرم اهللا تعـــاىل الســـرقة وأوجـــب قطـــع يـــد الســـارق ومل يفـــرق بـــني الـــذكر واألنثـــى قـــال 

ـــديهما﴿تعـــاىل:  ] وقـــد اتفـــق الفقهـــاء علـــى  38[ املائـــدة:   ﴾والســـارق والســـارقة فـــاقطعوا أي
وجــوب قطــع يــد الســارق مــىت تــوفرت الشــروط وانتفــت املوانــع، للمحافظــة علــى أمــوال النــاس مــن 

  ماع من أخذ مال الغري بغري حق.الضياع ولردع أصحاب األط
والصــغري قــد يرتكـــب جرميــة الســرقة وحـــده دون معــاون لــه فهـــل يطبــق عليــه حـــد الســرقة ؟ وهـــل 

  يضمن ماسرقه إن تلف يف يده ؟ هذا ماسنتناوله يف هذا البند وذلك يف فقرتني:
  الفقرة األولى: حكم سرقة الصغير

يقــام عليــه احلــد النعــدام أهليــة  الخــالف بــني الفقهــاء يف أن صــغري الســن إذا ســرق ال
، واســتدلوا علــى ذلــك بأدلــة 2، ولعــدم حتقــق معــىن اجلرميــة منــه1وجــوب القطــع عنــده وهــي البلــوغ

  منها:
] فـــاجلزاء ال يكـــون إال  38[ املائـــدة : ﴾جـــزاء بمـــا كســـبا نكـــاال مـــن اهللا﴿قولـــه تعـــاىل:  – 1

نو  3للمكلف ، ومن شرط التكليف البلوغ والعقل   .4ن ال كسب هلما، والصيب وا
الصــبي حتــى ) وذكــر منهــا ( رفــع القلــم عــن ثالثــةقــول الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم: (  – 2

  5)يحتلم
فــالتكليف مرفــوع عــن الصــغري ألن القلــم مرفــوع عنــه ويف إجيــاب القطــع إجــراء القلــم عليــه وهــذا 

ة، لعـــدم خــالف الـــنص ، وألن  القطــع عقوبـــة يســـتدعي جنايــة وفعـــل الصـــغري ال يوصــف باجلنايـــ

                                                
 3، الشريازي : املهذب ج 279-278ص13ج احلاوي الكبري، املاوردي:  67ص 7جبدائع الصنائع الكاساين:  - 1

جزي: املرجع السابق ، ابن 480ص2، ابن رشد : املرجع السابق ج547ص 4، سخنون: املرجع السابق ج354ص
موع ج 228ص4، الشربيين: مغين احملتاج ج332ص 4ج، الدسوقي: املرجع السابق 364ص  144ص 22، النووي: ا

 325وهبة الزحيلي: نظرية الضمان ص - 2
 1414ص3القاضي عبد الوهاب البغدادي: املعونة على مذهب عامل املدينة،ج - 3
 154ص 22ج السابق املرجعالنووي:  - 4
 سبق خترجيه - 5
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، واحلـــدود 1تكليفـــه شـــرعا، فـــالتكليف بتـــوافر العقـــل والبلـــوغ، وهلـــذا مل جيـــب عليـــه ســـائر احلـــدود
  . 2الجتب  إال على البالغ العاقل كحد الشرب والقذف

عـن ابــن عمــر قــال: عرضــت علـى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يـوم أحــد وأنــا ابــن أربــع  – 3
وأنـا ابـن مخـس عشـرة فأجـازين، قـال نـافع: فحـدثت بـه عشـرة فـردين، وعرضـت عليـه بـوم اخلنـدق 

عمــر بــن عبــد العزيــز فقــال عمــر: هــذا فــرق بــني الصــغري والكبــري، وكتــب لعمالــه أن يفرضــوا البــن 
ذا قلنـا، تقـام احلـدود علـى  مخس عشرة يف املقاتلة، والبن أربع عشرة يف الذرية، قال الشافعي: و

ألنـه فصـل بـني املقاتلـة وبـني الذريـة، وذلـك أنـه إمنـا من استكمل مخس عشرة سنة وإن مل حيـتلم، 
جيـب القتــال علــى مــن جتـب عليــه الفــرائض، ومــن وجبــت عليـه الفــرائض وجبــت عليــه احلــدود، مث 

  .  3قال: وال أعلم يف هذا خمالفا
وروي عـن علــي رضــي اهللا عنــه أنــه أيت بصــيب سـرق فقــال: اشــربوه فكــان دون مخســة أشــبار  – 4

عمــر رضــي اهللا عنــه بســارق فقــال: اشــربوه، فكــان ســتة أشــبار إال أمنلــة، فلــم ، وأيت 4فلــم يقطعــه
  . 6، وعن عثمان مثله5يقطعه ومسي: منيلة

وسـئل مالــك عــن الصــيب إذا ســرق أو أصــاب حــدا وقـد بلــغ ســن مــن حيــتلم، ومــن الصــبيان  – 5
ىت يبلـغ مـن حـ من يبلغ ذلك السن فال حيتلم، وحيتلم بعد ذلك بسـنة أو سـنتني أو ثالثـة، أينتظـر

الســن مــاال جيــاوزه أحــد مــن الغلمــان إال احــتلم، أم يقــام عليــه احلــد إذا بلــغ أول ســن االحــتالم؟ 
فقال مالك: ال يقام عليه احلد حىت يبلغ من السـن مـاال جيـاوزه غـالم إال احـتلم إذا مل حيـتلم قبـل 

ــــو أنبــــت الغــــالم ومل حيــــتلم ومل يبلــــغ ــــة إذا مل حتــــض كــــذلك، وســــئل ل أقصــــى ســــن  ذلــــك، واجلاري
                                                

 325ص نظرية الضمانوهبة الزحيلي: ، 67ص 7جبدائع الصنائع الكاساين:  - 1
 1415ص3القاضي عبد الوهاب البغدادي: املرجع نفسه ج - 2
 332-331ص 7الشافعي: األم ج - 3
موعالنووي:  - 4   154ص 22ج ا

، املكتب اإلسالمي، بريوت، 1403،  2أبو بكر الصنعاين: مصنف عبد الرزاق، حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي، ط - 5
ا، 178ص10ذكر ال قطع على من مل حيتلم ،ج ً ، يقول املاوردي: وليس هذا معترب يف البلوغ، وجيوز َأن يكون فعله استظهار

استكمال قبل االحتالم واحليض مخس عشرة سنة كانَا بالغَني ، احلاوي  والبلوغ يكون باحتالم الغالم، وحيض اجلارية، فإن
موع ج، 279ص 13الكبري ج  154ص 22النووي: ا

 .قال النووي: وال خمالف هلم يف الصحابة ،154ص 22ج السابق النووي: املرجع - 6
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االحتالم، أحيـد أم ال؟ فقـال مالـك: حيـد إذا أنبـت، وأحـب إيل أن ال حيـد وإن أنبـت حـىت حيـتلم 
أو يبلــغ مــن الســن مــاال جيــاوزه غــالم إال احــتلم، قــال ابــن القاســم وقــد كلمتــه يف اإلنبــات فرأيتــه 

  .1االحتالميصغي إىل 
لى اهللا عليـه وسـلم واخللفـاء الراشـدين فاهللا عز وجل مل يكلف إال البالغ العاقل، لـذا فـإن النـيب صـ
  من بعده والفقهاء مل يطبقوا حد السرقة على صغري السن.

غري أن سقوط احلد عن الصـغري اليعفيـه مـن التعزيـر والتأديـب إن كـان مميـزا، حـىت ال يعتـاد علـى  
بل يعـد  ممارسة السرقة  وال يرتك يعبث بأمن الناس وطمأنينتهم، وال يعد ذلك عقابا وزجرا وردعا

ذيبا وصيانة وتوجيها حنو اخلري   .   2تأديبا و
يقـــول اإلمـــام الكاســـاين يف رفـــع العقوبـــة عـــن الصـــيب ووجـــوب تأديبـــه: " وأمـــا شـــرط وجوبـــه ( أي 
التعزيــر ) فالعقــل فقــط، فيعــزر كــل عاقــل ارتكــب جنايــة لــيس هلــا حــد مقــدر ســواء كــان حــرا أو 

أو صـبيا بعـد أن يكـون عـاقال ، ألن هـؤالء مـن أهـل عبدا، ذكرا أو أنثـى مسـلما أو كـافرا ، بالغـا 
ــا ( أي  العقوبــة إال الصــيب العاقــل، فإنــه يعــزر تأديبــا ال عقوبــة ، ألنــه مــن أهــل التأديــب ...، أل

نــون والصــيب الــذي  العقوبــة ) تســتدعي اجلنايــة ، وفعــل الصــيب اليوصــف بكونــه جنايــة خبــالف ا
ما ليسا من أهل العقوبة وال   .3من أهل التأديب "اليعقل، أل

  وروي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه شقّ بطون َأصابع صيبٍّ سرق.
ا، وإمنا ضربه على كفه تأديبا فانشقت  ّ عنه فلم يفعله حدً قال املاوردي معلقا: وهذا إن صح

  .4بطون َأصابعه لرقتها
لذلك فهو اليسأل مسؤولية جنائية عن سرقته أي ال يقام عليه احلد، إمنا يسأل مسؤولية    

تمع، فالصغري  وإن كان  –تأديبية بغرض تقومي اعوجاجه وإصالح احنرافه ودرء خطره على ا

                                                
 547ص 4ج املدونة الكربىسحنون:  - 1
إجرام األحداث وحماكمتهم يف الفقه ، حسن حممد األمني:  339حممد أبو زهرة : اجلرمية يف الفقه اإلسالمي ص - 2

- 178حبث سابق صمسؤولية الصغري مدنيا وجنائيا يف الشريعة اإلسالمية ، علي بلحوت :  242-241صاإلسالمي 
179. 

، املرغيناين: اهلداية شرح البداية 139ص 6ج تبيني احلقائق ، وانظر: الزيلعي:64-63ص7جبدائع الصنائع الكاساين:  - 3
  .189ص 4ج
 .279ص13ج احلاوي الكبرياملاوردي:  - 4
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، أما إن كان غري مميز فال يقام عليه احلد 1ضحية وليس جمرما، وهو ليس من أهل العقوبة –مميزا 
  وال يؤدب.  

  الفقرة الثانية: ضمان الصغير السارق للمال المسروق
ال خالف بني الفقهاء يف أن العني املسروقة إذا كانت قائمة ردت إىل صاحبها، 

 ، سواء كان السارق بالغا عاقال ونفذ فيه حد القطع، أم كان صغريا ومل2لبقائها على ملكه
، فدل احلديث  3) على اليد ما أخذت حتى تؤدي(  :يقطع، ولقوله صلى اهللا عليه وسلم

على أن الشيء املسروق إذا كان قائما ومل يستهلك رد بعينه، فإن استهلك الصغري الشيء 
، قال الكاساين: ويضمن ( أي الصيب ) السرقة ألنّ اجلناية 4املسروق أو أتلفه ضمن قيمته

  . 5ضمان املالليست بشرط لوجوب 
فالصغري مسؤول عن ضمان قيمة ما أتلفه أو استهلكه، ويدفعه فورا إن كان له مال، فإن مل 

  .   6يكن له مال ثبت يف ذمته التزام بالدين إىل وقت اليسار
  البند الثالث: اشتراك صغير السن مع المكلف في السرقة

القطـع علـى املكلـف ؟  إذا اشرتك صغري السـن مـع املكلـف يف السـرقة، فهـل يقـام حـد
  أم يعفى من احلد تأثرا بظروف شريكه الصغري؟     

  اختلف الفقهاء يف ذلك إىل قولني:

                                                
  .517- 515ص1جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة : - 1
  .351-350نظرية الضمان ص، 95ص6وهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته ج - 2
، النرمذي: سنن 638، ص3561أبو داود: سنن أيب داود، كتاب البيوع، باب يف تضمني العارية، حديث رقم: - 3

، قال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح، 1266الرتمذي، كتاب البيوع، باب ماجاء يف أن العارية مؤداة، حديث رقم:
، 409، ص2400ب العارية، حديث رقم:، ابن ماجه: سنن ابن ماجه، كتاب الصدقات، با301وضعفه األلباين ،ص

م، دار ابن حزم، بريوت، حديث 2002-هـ1423، 1الدارمي: مسند الدارمي، كتاب البيوع، باب يف العارية مؤداة، ط
  .  368-367، ص2630رقم: 

إجرام ، حسن حممد األمني: 63ص7جبدائع الصنائع ، الكاساين:  486-485ص 2ج املرجع السابقابن رشد:  - 4
  .245صاألحداث وحماكمتهم يف الفقه اإلسالمي 

  . 67ص 7الكاساين: املرجع السابق ج - 5
  .265وهبة الزحيلي : نظرية الضمان ص - 6
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يقام حد القطع على املكلف الـذي اشـرتك مـع صـغري السـن يف السـرقة، وهـو قـول القول األول: 
خـرج الصـغري ، فـإن أخـرج املكلـف الشـيء املسـروق، وأ1املالكية والشافعية وروايـة عـن اإلمـام أمحـد

، وقـال 2شيئا آخـر مسـروقا أيضـا، فـال يقـام احلـد علـى املكلـف إال أن يكـون فيمـا أخرجـه نصـاب
  .  3أبو يوسف: يقام احلد على املكلف إذا توىل إخراج املتاع بنفسه

وميز الشافعية واحلنابلة بني الصغري املميز والصغري غري املميز الذي اشرتك مع املكلف، إذ أوجبوا 
لى املكلـف الـذي أمـر الصـغري غـري املميـز فـأخرج املتـاع املسـروق، ومل يوجبـوا القطـع علـى القطع ع

  املكلف الذي أمر الصغري املميز بإخراجه من احلرز.
  : 4واستدلوا على ذلك مبا يأيت

حديث: ( رفع القلم عن ثالثة ) وذكر منهـا ( الصـيب حـىت حيـتلم ) فقـد دل احلـديث علـى  - 1
  لصغري فال ينبغي أن يتعداه إىل غريه.  رفع املسؤولية عن ا

إن الصـغري غــري املميــز الــذي أمـره املكلــف أو أشــار إليــه بــاخلروج مـن احلــرز بعــد مــادفع إليــه  – 2
  الشيء املسروق هو كاآللة يف يد املكلف.

كمـا قـالوا إنَّ اإلخــراج مـن احلــرز هـو اَألصــل يف السـرقة، واإلعانــة كالتـابع، فــإذا وليـه الصــيب   – 3
فقد أتى باألصل فإذا مل جيب القطع باألصل كيف جيب بالتابع فإذا وليه بالغ عاقل فقـد حصـل 

ُوجب سقوطه عن اَألصل   .5اَألصل منه فسقوطه عن التبع ال ي
الـــذين قـــالوا بعـــدم قطـــع املكلـــف الـــذي أمـــر الصـــغري املميـــز ، عللـــوا ذلـــك بكـــون املميـــز لـــه  – 4

، ومل يوجبـوا القطـع علــى الصـغري املميـز حــىت ولـو كـان لــه اختيـار صـحيح فـال جيعــل مبنزلـة اآللـة لــه
  اختيار صحيح ألنه ليس من أهل التكليف.

                                                
موع ج ، 335ص 4جحاشية الدسوقي على الشرح الكبري ، الدسوقي: 141ص12ج الذخريةالقرايف:  - 1  22النووي: ا

املرجع ، الشريازي:  510ص26الشرح الكبري جبن قدامة: مشس الدين ،  470ص12ابن قدامة: املغين ج ،185و183ص
  . 97ص 13ج احلاوي الكبري:املاوردي، 358ص3ج السابق

 142ص12جاملرجع السابق  القرايف - 2
  189ص9ج املبسوط: ، السرخسي 67ص 7جبدائع الصنائع الكاساين:  - 3
ابن  ،358ص3ج املرجع السابق، الشريازي: 185ص 22ج موعاالنووي: ،  97ص 13ج احلاوي الكبرياملاوردي:  - 4

 510ص 26الشرح الكبري ج بن قدامة: مشس الدين ، 470ص12قدامة: املغين ج
 67ص7جبدائع الصنائع الكاساين:  - 5
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: ال يقــام حــد القطـع علــى املكلــف الــذي اشــرتك مــع الصــغري يف الســرقة، وهــو قــول القــول الثــاني
أيب حنفية وزفر، وقال أبو يوسف: يـدرأ احلـد عـن اجلميـع إذا كـان الصـغري هـو الـذي تـوىل إخـراج 

  لعدم تكليفه. املتاع، ألنه مقصود بالفعل، وإن أخرج املتاع غريه قطعوا مجيعا إال الصيب
قوهلم بأنّ السرقة واحدة وقد متكنت الشبهة يف فعل بعضهم فال جيب القطع واستدلوا على 

على الباقني إذ قد حصلت السرقة ممن جيب عليه القطع وهو املكلف وممن ال جيب عليه القطع 
، فال جيب القطع على َأحد ،كالعامد مع اخلاطىء إذا اشرتكا يف القطع أو يف وهو الصغري

  .1القتل
ورد السرخسي على أيب يوسف فقال: " إين أستقبح أن أدرأ القطع هلذا ( أي إخراج املتاع من 

طرف الصغري ) فيتطرق السراق به إىل اسقاط القطع ألن كل سارق ال يعجز عن أن 
  .2ا مع نفسه.. "يستصحب صبيا أو معتوه

يتبـني بـأن القـول الــذي يوجـب قطـع يــد املكلـف الـذي اشــرتك  مـن القـولين الســابقين
الـراجح، حـىت ولـو أخـرج الصـغري الشـيء املسـروق، ألن السـارق إذا اشـرتك القـول مع الصغري هـو 

سريسله إلخراج الشيء املسروق وذلك خلفة الصغري، وألنـه  -يف الغالب –ري السن فإنه غمعه ص
دم على الفعل دون تردد لعدم تقديره لعواقبـه الوخيمـة، فـالكبري البـالغ يسـتغل الصـغري للوصـول يق

إىل مبتغــاه، كمــا أن املكلــف قــام جبرميتــه وهــو كامــل اإلدراك فيتحمــل املســؤولية اجلنائيــة كاملــة، مث 
يسـتطيع كاآللـة يف يـده ال  إن الصغري يف كثري من حـاالت السـرقة إن كـان مـع البـالغ العاقـل فهـو

أن يـرفض لـه طلبـا أو يعـرتض علـى أوامـره، فكيـف يسـتفيد مـن ظـروف شـريكه ، خاصـة إذا علــم 
م ال يقــدمون علــى  رمــون بــأن اشــراك الصــغار معهــم يف الســرقة يســقط عــنهم حــد القطــع، فــإ ا
جرميــة الســرقة إال بإشــراك الصــغار للفــرار مــن العقوبــة، وبــذلك تعــم الفوضــى وينتشــر الفســاد وال 

يصــاحب حــاالت الســرقة االعتــداء علــى  النــاس علــى أنفســهم وال علــى أمــواهلم فكثــريا مــايــأمن 
  .     3بالتهديد والضرب واستعمال أسلحة بيضاء الشخص

  
                                                

  189ص9ج املبسوط، السرخسي:  67ص 7جبدائع الصنائع الكاساين:  - 1
  189ص9ج املبسوط: السرخسي -2
مسؤولية الصغري مدنيا ، علي بلحوت:  244صإجرام األحداث وحماكمتهم يف الفقه اإلسالمي حسن حممد األمني:  - 3

  180حبث سابق صوجنائيا يف الشريعة اإلسالمية 
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  الفرع الثاني: أثر صغر السن في جريمة السرقة في القانون الجزائري
مـن قـانون  350يف نـص املـادة  عرف القانون اجلزائري كل من جرمية السرقة والسـارق

  1العقوبات حيث نص على أن: " كل من اختلس شيئا غري مملوك له يعد سارقا..."
  ومن نص املادة يتبني أن جرمية السرقة تقوم على ثالثة أركان:

  الركن املادي وهو فعل االختالس - 1
  إىل ارتكاب اجلرميةالركن املعنوي ويتمثل يف القصد اجلنائي أي انصراف إرادة اجلاين  – 2
  حمل اجلرمية ويتمثل يف شيء منقول مملوك للغري – 3

احليـازة نقــالً غــري مشـروع مــن حــوزة  واالخـتالس اعتــداء أو اسـتيالء علــى حيــازة منقـول بنقــل هــذه
ين عليه إىل حوزة املتهم ين عليه الشخص ا   .2بالسرقة ، نقالً غري مقرتن برضى ا

)  إىل مخسـة  1عقوبة السـارق بقوهلـا: " ويعاقـب بـاحلبس مـن سـنة (وقد حددت املادة السابقة  
دج ..." باإلضــــــــافة إىل العقوبــــــــات  500 000دج إىل  100 000ســــــــنوات وبغرامــــــــة مــــــــن 

بعــدها الظــروف القانونيــة  مكــرر ومــا 350، كمــا تناولــت املــادة 3التكميليــة الــيت ذكــرت يف املــادة
  املشددة يف عقوبة السرقة. 

يرتكـب جرميــة السـرقة ســواء بــدافع االسـتهتار والطــيش فـال يبــايل بعواقــب والصـغري قــد 
اهلواتـف النقالـة وتنـاول  األمور، أم اشـباعا لرغباتـه واحتياجـات العصـر مبـا فيهـا األلبسـة واسـتعمال

السجائر.. أم الستغالله من طرف أشخاص كبار احرتفوا اإلجرام ليتهربوا من قبضة العدالـة ومـن 
. وغريها، ومهما كانت الـدوافع واألسـباب فـإن تـورط األطفـال القصـر يف قضـايا عقوبة السرقة ..

األرقــام والقضــايا املســجلة لــدى مصــاحل الــدرك  إجراميــة أصــبح حقيقــة ال مفــر منهــا بعــد تصــاعد
ّط  ألـــف قاصـــر يف خمتلـــف أشـــكال  34واألمـــن الـــوطين، حيـــث يشـــري تقريـــر للـــدرك اجلزائـــري تـــور

                                                
 –قانون العقوبات  –: قانون اإلجراءات اجلزائية ، فضيل العيش:  2006ديسمرب  20املؤرخ يف  23-06القانون رقم  - 1

 من قانون العقوبات املصري.  311، وتقابلها املادة  245صمكافحة الفسادقانون 
، حممد صبحي جنم: شرح قانون العقوبات  259ص 1بوسقيعة: الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص ، ج أحسن - 2

   162-161ص 4ج املوسوعة اجلنائية، جندي عبد املالك:  116اجلزائري ص
وقد ذكرت املادة أنه: " جيوز أن حيكم على اجلاين عالوة على ذلك باحلرمان من حق أو أكثر من احلقوق الواردة يف  - 3

) سنوات على األكثر، وباملنع من اإلقامة طبقا للشروط  5) على األقل ومخس (  1للمدة سنة (  1مكرر 9املادة 
 –قانون العقوبات  –: قانون اإلجراءات اجلزائية ن ". فضيل العيش: من هذا القانو  13و  12املنصوص عليها يف املادتني 

 .245صقانون مكافحة الفساد
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)، وتضـع  2008إىل  2003ل اخلمس سنوات املنقضـية ( أي مـن وأبرزها السرقة خال اإلجرام
املئــة، وأكثــر مــن  يف 44اإلحصــائيات الســرقة يف الصــدارة حيــث تظــل اجلرميــة األكثــر شــيوعا بـــ 

للتسـعينات، مـع االشـارة إىل أنّ الــذكور  باملئـة عمـا كـان يف النصــف الثـاين 12ذلـك ارتفعـت ب 
ـــر املتـــورطني، يف حـــني جنـــد الفئـــة العمريـــة املئـــ يف 97يشـــكلون األغلبيـــة الســـاحقة ب  ة مـــن القصّ

ســــنة بـــــ  16إىل  13علــــى رأس القائمــــة قبــــل شــــرحية  9743عامــــا بـــــ 18إىل  16األكثــــر مــــن 
  .1طفال 284العشر سنوات الذين وصلت أعداد املذنبني منهم إىل  دون إغفال ذوي 4612

جـــانفي ومـــاي مـــن ســــنة  كمـــا بينـــت اإلحصـــائيات املســـجلة خــــالل الفـــرتة املمتـــدة بـــني شــــهري
  .2حدث 168جرمية سرقة تورط فيها  4828إحصاء   2009

صــــغري الســــن بنصــــوص خاصــــة يف جرميــــة وبـــالرجوع إىل التشــــريع اجلزائــــري الجنــــده قــــد خـــص 
الســرقة، بــل تناولــه يف قــانون العقوبــات يف فصــل املســؤولية اجلنائيــة، إذ ميــز بــني الصــغري الــذي مل 

، فــاألول مل يوقــع عليــه إال تــدابري 18إىل  13ذي يبلــغ ســنه مــن يكمــل الثالثــة عشــر والصــغري الــ
الفتقـــاد اجلرميـــة للـــركن مـــن قـــانون اإلجـــراءات اجلزائيـــة ، 444احلمايـــة أو الرتبيـــة املبينـــة يف املـــادة 

املعنوي وهو القصد اجلنـائي الـذي يقـوم علـى اإلدراك التـام ، فـال ميكـن مسـاءلة الشـخص جنائيـا 
  إذ اليتصور قصد جنائي من صيب غري مميز. مامل يكن مدركا إدراكا كامال،وتوقيع العقاب عليه 

لعقوبـــات خمففـــة، وللقاضــي الســـلطة التقديريـــة، ا أو الرتبيــة والثــاين خيضـــع إمــا لتـــدابري احلمايـــة أو 
وخيضع القاصـر الـذي يبلـغ على أنه: "  49، حيث نص يف املادة 50 – 49وذلك يف املادتني 

 50نـص يف املـادة  ا لتـدابري احلمايـة أو الرتبيـة أو لعقوبـات خمففـة " كمـاإم 18إىل  13سنه من 
حلكــم جزائــي فــإن  18إىل  13علــى أنــه: " إذا قضــى بــأن خيضــع القاصــر الــذي يبلــغ ســنه مــن 

  العقوبة اليت تصدر عنه تكون كاآليت: 
  تساوي .... إذا كانت العقوبة هي السجن أو احلبس املؤقت فإنه حيكم عليه باحلبس ملدة -
  

                                                

 االستغالل: عمالة األطفال يف اجلزائر .. بني سطوة احلاجة وتنامي هبة بريس-1
http://www.hibapress.com/chakika/enfants_algerie  

املوافق  1430مجادي الثانية  19دة املساء يومية إخبارية وطنية، السبت ي،جر وضعية الطفولة يف اجلزائررشيدة بالل:  - 2
 3740، العدد 2009جوان13
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ا إذا كان بالغا "   1نصف املدة اليت كان يتعني احلكم عليه 
إذا ارتكـب جرميـة السـرقة تطبـق عليـه العقوبـة املـذكورة   18إىل  13فالصغري الذي يبلغ سنه من 

ألنه توفر لديه حـدا مـن اإلدراك والتمييـز اآلنفة الذكر ، وقد خففت عنه العقوبة ،  50يف املادة 
مـن املسـؤولية اجلنائيـة عـن أفعالـه ، غـري أن إدراكـه يبقـى ضـعيفا ألن رشـده مل  يؤهلـه لتحمـل قـدر

  ، وال ميكن أن يرتك دون عقاب حفاظا على أموال الغري. 2يكتمل
يف جرميــة  18إىل  13وإذا اشـرتك صــغري الســن الــذي ختفــف عنــه العقوبـة أي مــن كــان ســنه مــن 

اجلزائـــري يعاقـــب الشـــريك البـــالغ كمـــا لـــو الســرقة مـــع شـــخص بلـــغ ســـن الرشـــد اجلنـــائي فالقـــانون 
ارتكب اجلرمية وحده دون تأثري الظروف الشخصية للشريك الذي خففـت عنـه العقوبـة أو أعفـي 

مــن قـــانون العقوبـــات  44منهــا ملعـــىن أو وصــف يتصـــف بـــه وحــده كالصـــىب، حيــث تـــنص املـــادة 
ررة للجنايـة أو اجلنحـة وال اجلزائري على أنه : " يعاقـب الشـريك يف جنايـة أو جنحـة بالعقوبـة املقـ

تـؤثر الظــروف الشخصــية الــيت ينــتج عنهــا تشـديد أو ختفيــف العقوبــة أو اإلعفــاء منهــا إال بالنســبة 
  .3للفاعل أو الشريك الذي تتصل به هذه الظروف "

  الفرع الثالث: موازنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري
يف ضــبط اصــطالح مفهــوم الســرقة، إذ خيتلــف القــانون اجلزائــري عــن الفقــه اإلســالمي 

أن مفهومهـــا يف الفقــــه اإلســـالمي  هــــي أخــــذ الشـــيء أو املــــال مـــن الغــــري خفيــــة بغـــري حــــق، مــــع 
بــا  اخـتالف بـني الفقهـاء يف بعــض شـروط السـرقة، فــإن مل يكـن األخـذ خفيــة مسيـت اختالسـا أو

  .4أو غريمها وال تسمى سرقة، ويدرأ احلد عن السارق وجيب التعزير
فهي اختالس مال مملوك للغري، واالختالس اعتـداء أو اسـتيالء السرقة يف القانون أما  

ين عليه   .على مال الغري بغري رضى ا
                                                

 174صقانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –: قانون اإلجراءات اجلزائية فضيل العيش:  - 1
 . 389، رضا فرج: املرجع السابق ص146قورة: املرجع السابق ص عادل - 2
: قانون اإلجراءات املتضمن قانون العقوبات اجلزائري .فضيل العيش:  1975جوان 17املؤرخ يف  47 – 75األمر رقم  - 3

من قانون العقوبات املصري اليت  39، وتقابلها املادة  174-173صقانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –اجلزائية 
غيري وصف اجلرمية أو العقوبة بالنسبة له فال يتعدى تنص على أنه: " إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلني تقتضي ت

أثرها إىل غريه منهم ... " فهي تتماشى مع القول الذي يأخذ بعدم تأثر عقوبة الشريك املباشر بظروف شريكه، وهو املبدأ 
  .316ج  1جالتشريع اجلنائي الذي تأخذ به بقية القوانني الوضعية .عبد القادر عودة: 

 .460ص 2جالتشريع اجلنائي دة: عبد القادر عو  - 4
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ويتفق القانون اجلزائري مع الفقه اإلسالمي يف عدم معاقبة صغري السن غـري املميـز إذا 
الرتبيــة وهــي  احلمايــة أوتــدابري ســرق، غــري أن القــانون اجلزائــري خيضــع الصــغري يف هــذه احلالــة إىل 

حمددة، أما إذا كان الصغري مميزا فإن القـانون اجلزائـري خيضـعه لتـدابري احلمايـة أو الرتبيـة أو لعقوبـة 
يعـزر تأديبـا خمففة وللقاضي السلطة التقديرية يف ذلك، أما يف الفقـه اإلسـالمي فـإن الصـيب املميـز 

  العقوبة، ألنه من أهل التأديب وليس من أهل العقوبة. 
ويعاقــب القــانون اجلزائــري الشــريك البــالغ الــذي اشــرتك مــع صــغري الســن الــذي ختفــف 
عنه العقوبة يف جرمية السرقة كما لو ارتكب اجلرمية وحده دون تأثري الظروف الشخصية للشـريك 

املالكيــة فــق مــع أصــحاب القــول األول الــذي قــال بــه الــذي خففــت عنــه العقوبــة وهــو يف هــذا يت
  الذين قالوا بعدم تأثر الشريك بظروف شريكه.والشافعية وبعض احلنابلة 

وخيتلــف القـــانون اجلزائـــري وكـــذا بقيـــة القـــوانني الوضـــعية عـــن الفقـــه اإلســـالمي يف نـــوع 
ق مـــىت تـــوفرت العقوبـــة املســـلطة علـــى الســـارق فالعقوبـــة يف الفقـــه اإلســـالمي هـــي قطـــع يـــد الســـار 

الشـــروط وانتفـــت املوانـــع ، أمـــا العقوبـــة يف القـــانون اجلزائـــري وبقيـــة القـــوانني الوضـــعية هـــي احلـــبس 
  وغرامة مالية.

كمـــا خيتلـــف القـــانون اجلزائـــري وكـــذا بقيـــة القـــوانني الوضـــعية عـــن الفقـــه اإلســـالمي يف 
النصـــاب علـــى  الســـرقة فيمـــا دون النصـــاب، ففـــي الفقـــه اإلســـالمي ال تتحقـــق الســـرقة فيمـــا دون

" كل مـن اختالف بني الفقهاء يف حتديد النصاب ، يف حني جند أن القانون اجلزائري يعترب أن : 
  دون حتديد للنصاب .  اختلس شيئا غري مملوك له يعد سارقا..."

فالشــريعة شــددت يف شــروط الســرقة مث عاجلــت املــريض الســارق بعــالج حاســم يضــمن لــه عــدم 
طـــول حياتـــه ،كمـــا يعــاجل الطبيـــب يـــد املـــريض ببرتهـــا حـــىت ال يستشـــري الرجــوع إىل هـــذه اجلرميـــة 

املرض بسائر اجلسد فيهلك صاحبه، كما يكون عربة لكل من تسول له نفسـه يف السـرقة فيكـون 
دافعــا لــه ألن يكــون عــامال جــادا يســعى للكســب مــن يــده وال يقــدم علــى الســرقة، فــيعم بــذلك 

وأنفســـهم وتقـــل اجلـــرائم، أمـــا القـــانون اجلزائـــري وبقيـــة األمـــن واألمـــان ويـــأمن النـــاس علـــى أمـــواهلم 
ــرم يقضــي  القــوانني الوضــعية فقــد جعلــت عقوبــة الســارق احلــبس، ويف كثــري مــن األحيــان الجنــد ا
املدة كاملة، مث إن عقوبة احلبس التردعه حيث يعود إىل السرقة مـىت سـنحت لـه الفرصـة،كما أن 

ه أو أخطر منه ستجعله يتعلم الطرق واألساليب الـيت مل بقاءه مدة معينة باحلبس مع جمرمني أمثال
يكــن يعرفهــا مــن قبــل وبــذلك حيــرتف اإلجــرام، وأول خروجــه مــن الســجن ســيلتف حــول ثلــة ممــن  
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كـانوا معـه يف السـجن فيكونــوا عصـابة، وهـذ الــذي جعـل اإلجـرام يسـتفحل ويــزداد يومـا بعـد يــوم 
  ويصعب عالجه أو احتواؤه.

سم حقوق اإلنسان ويصفون حد القطع وغـريه مـن احلـدود بالوحشـية مث إن الذين يتشدقون با
ــرم ونســوا الشــخص املســروق املظلــوم كمــا نســوا أو تناســوا  والالإنســانية أرادوا العطــف علــى ا
تمع ككل عندما يتمتع السارق بصحة جيدة وجيد مـن يـدافع  الرعب واخلوف الذي يعيشه ا

هذا هو سـر تفـوق الشـريعة اإلسـالمية علـى القـوانني عنه ليواصل إجرامه وفساده يف األرض، و 
  الوضعية فهي شريعة  اهللا الكاملة احملققة لألمن واألمان والسلم واالطمئنان.

  المطلب الثاني: أثر صغر السن في جريمة الحرابة

سنتناول يف هذا املطلب أثر صغر السن يف جرمية احلرابة، ويقتضي مين أن أقسمه إىل 
  يت:ثالثة فروع كاآل

  الفرع األول: أثر صغر السن يف جرمية احلرابة يف الفقه اإلسالمي                   
  الفرع الثاين: أثر صغر السن يف جرمية احلرابة يف القانون اجلزائري                   
  الفرع الثالث: موازنة بني الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري                 

  الفرع األول: أثر صغر السن في جريمة الحرابة في الفقه اإلسالمي   
،كما 1عباده بنعمة األمن وذكرهم بذلك يف العديد من اآليات امنت اهللا على 

ما من املقاصد الضرورية اليت جيب احملافظة  حافظت الشريعة  على األنفس واألموال واعترب
ألنفس واألموال وأوجب يف ذلك القصاص واحلدود عليها، وحرم اهللا تعاىل كل اعتداء على ا

 ليأمن الناس على أنفسهم وأمواهلم. 
النفي، واعتربها حربا على اهللا  أو القطع أو الصلب لذلك شدد يف عقوبة احلرابة بالقتل أو

إنما جزاء الذين يحاربون اهللا ورسوله ويسعون في األرض فسادا أن ﴿ورسوله قال تعاىل: 
يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزي يقتلوا أو 

  ]. 33[ املائدة: ﴾في الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب عظيم
                                                

وضرب اهللا مثال قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم اهللا فأذاقها ﴿قال اهللا تعاىل:  - 1
وقال تعاىل:﴿...فأي الفريقني أحق باألمن إن كنتم ]،  112﴾ [ النحل: اهللا لباس اجلوع واخلوف مبا كانوا يصنعون 

  ]... وغريها 82 ﴿ ... أولئك هلم األمن وهم مهتدون ﴾ [األنعام:،] 81 األنعام:[  تعلمون ﴾
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ــافـاهللا تعــاىل شــدد العقوبــة علــى احملــاربني  ــا رادعً ً حــىت ال تنتشــر هــذه  إذ وضـع هلــم عقاب
تمـــع، فتكثـــر الفوضـــى واالضـــطرابات، وينهـــار ا ألن احلرابـــة ختـــل بـــاألمن يف تمـــع، اجلرميـــة يف ا

تمع فال يأمن الناس على أنفسهم وال على أمواهلم، فهي من أعظم اآلفات والفـنت الـيت تفسـد  ا
  على الناس معاشهم.

والصغري قد يرتكـب جرميـة احلرابـة وحـده، وقـد يشـرتك معـه بـالغ عاقـل أو أكثـر إذ قـد يسـتعملونه 
حكم الصـــغري الـــذي يرتكـــب جرميـــة احلرابـــة وحـــده ؟ وهـــل أو يســـتغلونه ، فمـــا هـــي احلرابـــة ؟ ومـــا

يطبــق احلــد علــى البــالغ الــذي يشــرتك مــع الصــغري يف احلرابــة ؟ هــذا ماســنتناوله يف هــذا الفــرع، إذ 
ســـنعرف احلرابـــة أوال  مث نتنـــاول حكـــم ارتكـــاب صـــغري الســـن جرميـــة احلرابـــة ســـواء كـــان وحـــده أم 

  بنود: باالشرتاك مع البالغ العاقل وذلك يف ثالثة
  وذلك يف فقرتني:  االصطالح: سنعرفها يف اللغة أوال مث يف البند األول: تعريف الحرابة

  الفقرة األولى: تعريف الحرابة لغة: 
َب 1احلرابة من احلرب الـيت هـي نقـيض السـلم، يقـال حاربـه حماربـة وحرابـا ، أو مـن احلـر

با  َ به حر ُ به حير َ   .2إذا أخذ ماله فهو حمروب وحريببفتح الراء: وهو السلب والنهب، يقال حر
  فاحلرابة يف اللغة هي احلرب من أجل السلب والنهب وأخذ املال.  

  الفقرة الثانية: تعريف الحرابة اصطالحا
عــــرف الفقهــــاء احلرابــــة وتســــمى قطــــع الطريــــق أو الســــرقة الكــــربى بتعــــاريف متقاربــــة، ومــــن هــــذه 

  التعاريف مايلي:
ا أخذ املال -  .3يف مكان ال يلحق صاحبه الغوث عرفها احلنفية بأ
ــا شــهر الســالح وإخافــة الســبيل يف مصــر أو بريــة، وشــرحوا ذلــك فقــالوا:  - وعرفهــا الشــافعية بأ

أي التعــرض للســائرين يف الطريــق باإلرهــاب ســواء وقــع ذلــك يف بلــد عظــيم أو يف بريــة مقفــرة غــري 
الناس يفزعون من االجتياز فيها  آهلة بالساكنني، فإذا أشهروا السالح وأخافوا السبيل حىت صار

 . 4خوفا منهم فقد صاروا حماربني بذلك وإن مل يأخذوا شيئا
                                                

  303ص1جلسان العرب ، ابن منظور:  250-249ص2مرتضى الزبيدي: تاج العروس ج - 1
  251ص2الزبيدي: املرجع السابق ج - 2
  133ص 9ج املبسوطالسرخسي:  - 3
موع ج - 4  230-227ص 22النووي: ا
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م هــم الـــذين يعرضــون للقـــوم بالســالح يف الصـــحراء ، فيغصـــبون  - وعــرف احلنابلـــة احملــاربون بـــأ
  .1املال جماهرة

ا اخلروج إلخافـة سـبيل بأخـذ مـال حمـرتم مكـابرة ل - لقتـال أو التخويـف وعرف املالكية احلرابة بأ
رد قطع الطريق   . 2أو ذهاب عقل أو 

كما عرفوا احملارب بأنه: "  القاطع للطريق املخيف للسبيل الشـاهر للسـالح لقصـد املـال أو لغـري 
كــان يف مصـــر أو قفــر، واحــدا كـــان أم مجاعــة، ومــن محـــل الســالح بغــري عـــداوة وال  املــال، ســواء

بــأن خيــدع رجــال، أو مشــى حــىت يدخلــه موضــعا فيأخــذ فائــدة فهــو حمــارب، وكــذلك قتــل الغيلــة، 
مامعــه، وإن دخــل دارا بالليــل فأخــذ مــاال مكــابرة ومنــع االســتغاثة فهــو حمــارب، واخلنــاق وســاقي 

  . 3السم ألخذ املال حمارب، وكل من قتل أحدا على ما معه فهو حمارب "
رض وحجـتهم يف ذلــك ووسـع الظاهريـة وبعـض املالكيـة معـىن احلرابـة ليشـمل كـل مفسـد يف األ -

أن آيـة احملـاربني جعلـت كـل مفسـد يف األرض حماربـا واحلكـم مطلـق جيـرى علـى اطالقـة مـا مل يــرد 
 .4حكم يقيده

ميكـــن القـــول بـــأن احلرابـــة أو قطـــع الطريـــق هـــي خـــروج الفـــرد أو  مـــن هـــذه التعـــاريف
، 5اجلماعــة علــى النــاس مغالبــة بقصــد الســلب والنهــب والقتــل واإلخافــة واالعتــداء علــى األعــراض

، ولــومل يأخــذوا شــيئا   6سـواء كــانوا داخــل املــدن أم خارجهــا علــى وجــه تتعــذر معــه االســتعانة عــادة
م احلرابــة العصــابات املختلفــة ، كعصــابات القتــل وخطــف كمــا قــال الشــافعية ، ويــدخل يف مفهــو 

  .7األطفال وغريهم، وعصابة اللصوص للسطو على البيوت والبنوك ...وغري ذلك

                                                
 474ص 12قدامة: املغين جابن  - 1
  429-428ص 8ج مواهب اجلليلاحلطاب:  - 2
 2، ابن فرحون: تبصرة احلكام ج 203-202ص 9جاملنتقى شرح املوطأالباجي: ، 123ص 12ج الذخريةالقرايف:  - 3

 348ص 4جحاشية الدسوقي على الشرح الكبري ، الدسوقي :  204ص
 2، ابن فرحون: تبصرة احلكام ج205-203ص 9املرجع السابق جالباجي: ، 312-300ص11ج احمللى: ابن حزم:  - 4

  206-204ص
 348ص 4الدسوقي: املرجع السابق ج - 5
 129ص 6، وانظر: وهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته ج204ص2جتبصرة احلكام ابن فرحون:  - 6
التشريعي يف حدي السرقة واحلرابة، جملة اجلامعة اإلسالمية،  اإلعجاززكريا إبراهيم الزميلي، كائنات حممود عدوان:  - 7

لد الرابع عشر ، العدد األول ، يناير  .100،ص 2006 غزة، ا
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ويفـــرق بــــني احلرابــــة وبــــني الســــرقة بــــأن احلرابــــة هــــي اخلــــروج ألخــــذ املــــال أو للقتــــل أو 
أخذ املال خفيـة ، فاحلرابـة لإلخافة  اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوث ، أما السرقة فهي 

تكتمل باخلروج على سبيل املغالبة وإن مل يؤخذ مال، أما السرقة فال بد فيها من أخذ املال علـى 
  .  1وجه االختفاء

  البند الثاني: ارتكاب صغير السن جريمة الحرابة وحده
 أو الصـــلب اتفـــق الفقهـــاء علـــى أن الصـــيب ال يقـــام عليـــه حـــد احلرابـــة ســـواء بالقتـــل أو

النفــي وإن باشـر القتــل وأخـذ املــال، ألن احلــد عقوبـة تســتدعي جنايـة، وفعــل الصــيب ال  أو لقطـعا
  . 3، وألنه ليس من أهل احلدود والنعدام التكليف2يوصف بكونه جناية

غــري أن عــدم إقامــة حــد احلرابــة علــى الصــغري ال يعــين تركــه دون عقوبــة، مــع ضــمان الــنفس واملــال 
كانـــت قـــتال أو ســـرقة أو زىن، خاصـــة مـــع محلـــه الســـالح وترويعـــه حبســـب طبيعـــة كـــل جرميـــة إن  

  اآلمنني، فإن ذلك
تمــع، جــاء يف مواهــب اجلليــل للحطــاب: " الصــيب إن حــارب ومل   يشــكل خطــورة كبــرية علــى ا

، والعقوبــة هنــا مــن بــاب التعزيــر جــاء يف بــدائع 4حيــتلم وأنبــت عوقــب ومل يقــم عليــه حــد احلرابــة "
، وللقاضـي 5أي الصـيب ) يعـزر تأديبـا العقوبـة، ألنـه مـن أهـل التأديـب..." الصنائع: "... فإنه (

تمـع يالسلطة التقديرية يف حتديد التعز  ر مبـا يتناسـب مـع سـنه ونضـجه العقلـي ومبـا يكفـل محايـة ا
، فالعقوبة هنا تعزيرية تأديبية ألنه ليس من أهل العقوبة فال يقام عليه حد وال قصـاص، 6من شره

، ألن الضـمان مـن حقـوق 7نفس واملال فإنه ال يسقط عنه حىت ولو سـقطت العقوبـةأما ضمان ال

                                                
  266حممد جرب األلفي: أحكام السرقة يف الشرع اإلسالمي ص - 1
 4ج بداية املبتدي، املرغيناين: 139ص 6ج تبيني احلقائق، الزيلعي:  91و64- 63ص7جبدائع الصنائع الكاساين: - 2

 130ص 6، وهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته ج189ص
 486ص 12، ابن قدامة: املغين ج198ص 9ج املبسوط السرخسي - 3
  429ص 8ج مواهب اجلليلاحلطاب:  - 4
  64-63ص7الكاساين: املرجع السابق ج - 5
مسؤولية الصغري مدنيا وجنائيا يف الشريعة اإلسالمية ، علي بلحوت: 594ص 2جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة:  - 6

 181حبث سابق ص
  82ص حماكمة األحداث اجلاحننيحممد سعيد املاحي:  ، 514ص1عبد القادر عودة: املرجع السابق ج - 7
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يف امللتـزم، وهـذه األهليـة يف  2حبقوق الغري إمنا يعتمد كمال أهلية الوجـوب االلتزامو" ألن  1العباد
، جـاء يف روضـة الطـالبني: " واملراهقـون ال عقوبـة علـيهم ويضـمنون املـال والـنفس  3الطفـل كاملـة "

، وجـاء يف كشـف األسـرار:" فأمـا حقـوق العبـاد فماكـان منهـا 4و أتلفوا يف غري هـذا احلـال"كما ل
ــــع واألجــــرة فالصــــيب ــــه وإن مل يكــــن غرمــــا كضــــمان املتلفــــات وعوضــــا كــــثمن املبي  مــــن أهــــل وجوب

  . 5"عاقال
ـذا قـال مجهـور العلمـاء مـن   وعليه ضمان مـا أخـذ مـن املـال يف مالـه، وديـة قتيلـه علـى عاقلتـه، و
ــم يــرون أن عمــد الصــيب خطــأ فهــو 6الكيــة والشــافعية واحلنابلــة وأبــو يوســف مــن األحنــافامل ، أل

، وخالف الظاهريـة يف ذلـك حيـث قـالوا ال حـد وال ديـة 7الميكن أن يقصد الفعل قصدا صحيحا
وذلـك لعمـوم قـول  ،8وهو قـول املالكيـة يف الرضـيع وحنـوهوال ضمان على الصيب وال على عاقلته، 

رفــع القلــم عــن ثالثــة عــن المجنــون حتــى يفيــق، وعــن الصــبي النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم: ( 
  .  9) حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ

ذهبــوا إىل أن جنايــة الصــيب حتملــه العاقلــة إن بلــغ الثلــث وإال ففــي مالــه ويتبــع بــه غــري أن املالكيــة 
، أما الصيب غري املميز ففيه روايتان عـن 10ذا يف الصيب املميزدينا يف ذمته إن مل يكن له مال، وه

ابــن القاســم: األوىل ذهــب فيهــا إىل أن ابــن الســنة فــأكثر مــا أفســد فعليــه، والروايــة الثانيــة عنــه يف 
وإال ففـي مالــه أفســد مـن املـال فهـدر، أو الـدم فعلــى العاقلـة إن بلـغ الثلـث  ابـن سـنة ونصـف: مـا

  .11مل يكن له مال يتبع به دينا يف ذمته إن
                                                

  84ص 7الكاساين: املرجع السابقج - 1
  60من املبحث الرابع األهلية اجلنائية من الفصل التمهيدي صعرفنا أهلية الوجوب يف الفرع الثاين من املطلب األول  - 2
  756ص2جاملدخل الفقهي العام ،مصطفى أمحد الزرقاء:  - 3
 364ص 7النووي: روضة الطالبني ج - 4
 240ص 4ج كشف األسرارعبد العزيز البخاري:   - 5
 91ص7جبدائع الصنائع ، الكاساين: 486ص 12ابن قدامة: املغين ج، 274-273ص 12ج الذخريةالقرايف:  - 6
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  274-273ص 12ج الذخريةالقرايف :  - 10
 223ص 7الباجي: املرجع السابق ج، 298و 274ص 12ج الذخريةالقرايف:  - 11
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  البند الثالث: ارتكاب صغير السن جريمة الحرابة باالشتراك مع المكلفين
إذا اشــرتك صــغري الســن مــع مكلفــني يف جرميــة احلرابــة ، فهــل يطبــق حــد احلرابــة علــى 

  املكلف ؟  املكلفني ؟ أم يسقط عنهم احلد لسقوطه عن شريكهم غري
  اختلف الفقهاء يف ذلك على ثالثة أقوال:

: ال يسقط حد احلرابة عن املكلفني، ويسقط عن شـريكهم الصـيب وإن باشـر القتـل القول األول
  1وأخذ املال ألنه ليس من أهل احلدود ،وهو قول املالكية والشافعية ورواية عن احلنابلة

: إذا كـــــان مــــع احملـــــاربني املكلفــــني صـــــغريا ســـــقط احلــــد عـــــن اجلميــــع، وهـــــو قـــــول القــــول الثـــــاني
عفــوا  شـاءواقتلـوا، وإن  شـاءوافـإن وقـع القتـل يف هـذه احلالـة يصـري القتـل لألوليـاء إن ، 2األحنـاف

  ألن حكم اجلميع واحد.  
  واستدلوا على قوهلم مبايلي:

  .3الشبهة يف فعل واحد وهو غري املكلف شبهة يف حق اجلميع -
شـرتاك يف الفعـل املانع معىن يف فعل الصيب وهـو أن فعلـه ال يصـح موجبـا للعقوبـة وقـد حتقـق اال -

  .4بينهم وبينه فال يقام احلد على واحد منهم
ريـق، وقـد حصـل ممـن جيـب عليـه وممـن ال جيـب فـال طسبب الوجـوب شـيء واحـد وهـو قطـع ال -

  .5جيب أصال
: فرق بني مباشرة صغري السن جلرمية احلرابة وعدم مباشرته ، فإن كان الصغري هو القول الثالث

فال حد على من مل يباشر من العقالء البالغني، أما إذا مل يكن هو الذي باشر  اجلرمية وحده 
دّ غريه من املكلفني، وهو قول أيب يوسف، وامتناع الوجوب على الصيب لعدم  ُ املباشر للحرابة ح
أهليته ألنه ليس من أهل اإلجياب عليه، وهلذا مل جيب عليه سائر احلدود، فإذا انتفى الوجوب 

                                                
حاشية الدسوقي على الشرح الدسوقي:  ،555ص 4ج املدونة الكربى،سحنون:  486ص 12ابن قدامة: املغين ج - 1
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  . 1تبع ضرورةعليه وهو أصل امتنع ال
  الفرع الثاني: أثر صغر السن في جريمة الحرابة في القانون الجزائري  

مبختلف صورها وأشكاهلا املتجـددة علـى رأس قائمـة اهتمامـات  لقد أصبحت اجلرمية 
ـــا املعضـــلة الدائمـــة الـــيت تقلـــق تمعـــات   املصـــلحني والقـــانونيني وعلمـــاء االجتمـــاع لكو طمأنينـــة ا

أمناطهـــا واســـتحداثًا يف أســـاليبها  ن اجلرميـــة تســـجل كـــل يـــوم تطـــوراً جديـــداً يفكافـــة، واملالحـــظ أ
تكاليفهــا املاليــة، وجرميــة احلرابــة أو قطــع الطريــق جرميــة  ومضــاعفات يف اخلســائر النامجــة عنهــا ويف

  من أخطر اجلرائم وهي جرمية يصعب تصنيفها فهي تتكون من جمموعة من اجلرائم.   
نــاول جرميــة احلرابــة أو قطــع الطريــق، إال أنــه بــالنظر إىل جمموعــة واملشــرع اجلزائــري مل يت

ــا تتفـــق مــع جرميــة احلرابـــة مــن حيـــث تــوافر العنصــر النفســـي ونشــر الرعـــب و  مــن اجلــرائم جنـــد أ
  ... ، ومن هذه اجلرائم: بقصد حتقيق أهداف معينة اخلوف 

 اجلرائم املوصوفة بأفعال إرهابية أو ختريبية   -
  األشرارتكوين مجعية  -

كمــا أن الظــروف املشــددة الــيت قــد تقــرتن بالقتــل أو الســرقة وغريمهــا فرتفــع مــن العقوبــة أوتشــددها 
موعة.   ميكن إدراجها ضمن هذه ا

  الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية: - 1
احتل موضوع اإلرهاب اهتمام فقهاء القانون الدويل والقانون اجلنـائي ملـا تشـكله هـذه 

تمـــع مبـــا ختلفـــه مـــن ضـــياع لألمـــن وتـــدمري للمتلكـــات وانتهـــاك الظـــ اهرة مـــن خطـــر عظـــيم علـــى ا
ديد حلياة الكثري منهم.   للحرمات وتدنيس للمقدسات وقتل وخطف للمدنيني اآلمنني و

بــاألمر  10مكــرر 87مكــرر إىل  87وقــد نــص املشــرع اجلزائــري عليهــا يف املــواد مــن 
   1995فرباير 25املؤرخ يف  11-95رقم 

 :وعرف الفعل اإلرهايب و التخرييب على النحو اآليت
أمـــن الدولـــة و الوحـــدة الوطنيـــة و الســـالمة الرتابيـــة و اســـتقرار املؤسســـات و  يســـتهدف كـــل فعـــل

 :سريها العادي عن طريق أي عمل غرضه ما يأيت

                                                
 2جالتشريع اجلنائي لقادر عودة : ، عبد ا239ص 3،الزيلعي: املرجع السابق ج 91ص7الكاساين: املرجع السابق ج - 1

  255صإجرام األحداث وحماكمتهم يف الفقه اإلسالمي ، حسن حممد األمني:  571ص
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الرعب يف أوساط السكان وخلـق انعـدام األمـن مـن خـالل االعتـداء املعنـوي واجلسـدي علـى  بث
م، عرقلــة حركــة  م أو حــريتهم أو أمــنهم للخطــر أو املــس مبمتلكــا األشــخاص  أو تعــريض حيــا

 الطـرق..... االعتـداء علـى رمـوز األمـة اجلزائريـة أو حريـة ممارسـة العبـادة املرور أو حرية التنقل يف
 1عرقلة سري املؤسسات العمومية.. ...

  . كورة بالتفصيل يف املواد سالفة الذكروهي مذ وقد شدد املشرع يف عقوبة اجلرائم اإلرهابية
ــــة األشــــرار:  - 2  مــــن قــــانون  182إىل  176املنصــــوص عليهــــا يف املــــواد مــــن تكــــوين جمعي

  العقوبات وتقوم هذه اجلرمية على ركنني أساسني:
  اجلمعية أو االتفاق: ويقتضي وجود شخصني أو أكثر يتشاورون فيما بينهم حول خطة معينة -
االتفاق: وهو اإلعداد جلناية أو جنحة معاقب عليها خبمـس سـنوات حـبس غرض اجلمعية أو  -

علــى األقــل ضــد األشــخاص، كالقتــل والضــرب واجلــرح العمــدي، أو ضــد األمــالك مثــل الســرقات 
 .2وتبييض األموال واملساس باملعاجلة اآللية للمعطيات

ـــرن بالقتـــل أو الســـرقة وغيرهمـــا فترفـــع  - 3 ـــي قـــد تقت مـــن العقوبـــة الظـــروف المشـــددة الت
  وتشددها

نص املشرع على الظروف املشددة اليت قد تقـرتن بالقتـل وجعـل عقوبتهـا اإلعـدام كمـا 
وذلـك كمـن قـام جبنايـة سـبقت أو صـاحبت  من قانون العقوبـات، 263هو ثابت يف نص املادة 

  3أو إذا كان الغرض من القتل إما إعداد أو تسهيل أو تنفيذ جنحة ... أو تلت جرمية القتل،
كمــا نــص املشــرع علــى الظــروف املشــددة الــيت قــد تقــرتن بالســرقة فرتفــع مــن عقوبتهــا 
وتشددها حىت تصل إىل السجن املؤبد، وقد كانت عقوبتهـا قبـل تعـديل قـانون العقوبـات يف عـام 

من قانون العقوبـات علـى جرميـة السـرقة  359إىل  351اإلعدام، وقد نصت املواد من  2006

                                                
قانون العقوبات  –: قانون اإلجراءات اجلزائية مل أتناول املواد بالتفصيل خلروجها عن موضوع البحث، فضيل العيش:  - 1
  186ص قانون مكافحة الفساد –
 473-471ص 1بوسقيعة: الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص ج أحسن - 2
بوسقيعة:  ، أحسن224صقانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –: قانون اإلجراءات اجلزائية فضيل العيش:  - 3

 48-46، حممد صبحي جنم: شرح قانون العقوبات اجلزائري ص31-30ص 1ج السابقاملرجع 
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وبينت الظروف املشـددة، كحمـل السـالح مـن طـرف السـارق أو مـن طـرف والعقوبات املقررة هلا 
  1أحدهم، أو ارتكاب السرقة بواسطة شخصني أو أكثر...

وقــد يعتـــد املشـــرع مبكـــان معــني ويضـــفي عليـــه ظرفـــا مشــددا يف العقوبـــة مثـــل تشـــديد  
سـرقات العقاب على مرتكيب جرائم السرقات اليت ترتكب يف األماكن املعـدة للسـكن أو جـرائم ال

مـــن  353الـــيت تقـــع يف الطـــرق العموميـــة وأمـــاكن تواجـــد املســـافرين ... كمـــا ورد يف نـــص املـــادة 
  .  2قانون العقوبات

فجـــرائم القتـــل واخلطـــف واالغتصـــاب بـــالقوة أو التهديـــد والســـطو املســـلح، والتخريـــب 
ا والشـــغب االجتمـــاعي وتكـــوين مجعيـــات األشـــرار واالغتياالت...وغريهـــا، ينبغـــي أن تشـــدد فيهـــ

ـا  تمـع لـذلك وضـع العقوبة، أل تنبـئ عـن خطـورة اجلرميـة وجسـامتها ونشـر الرعـب واخلـوف يف ا
املشـرع ظروفـا مشــددة لـبعض اجلـرائم وشــدد فيهـا العقوبـة، فهــي ال ختتلـف عـن جرميــة احلرابـة الــيت 

  بيناها يف الفرع االول. 
إلجراميـة، ويف  واألطفال الصغار وهـم عمـاد املسـتقبل أصـبحوا أكثـر عرضـة لألنشـطة ا

ُســـتغلون مـــن طـــرف عصـــابات إجراميـــة حمرتفـــة، وقـــد ازداد احنـــراف األطفـــال  كثـــري مـــن األحيـــان ي
  وتورطهم يف ارتكاب جرائم االعتداء على النفس واملال والعرض.

وقــد يشــرتك صــغري الســن يف جرميــة مــن اجلــرائم ســالفة الــذكر مــع أشــخاص بلغــوا ســن 
سـنة، والصـغري املميـز  13ز بـني الصـغري غـري املميـز األقـل مـن فالقانون اجلزائري ميـ الرشد اجلنائي

سـنة ، فنجــده مل يوقـع أيــة عقوبـة علــى الصـغري غــري املميـز يف حالــة ارتكابـه أيــة  18إىل  13مـن 
جرميــة مــن اجلــرائم املــذكورة آنفــا، بــل توقــع عليــه تــدابري احلمايــة والرتبيــة، أمــا إذا كــان الصــغري مميــزا 

ســنة، فللقاضــي الســلطة التقديريــة يف أن يوقــع عليــه تــدابري احلمايــة  18 إىل 13يــرتاوح ســنه مــن 
والرتبية أو يسـلط عليـه عقوبـة خمففـة تسـاوي نصـف عقوبـة البـالغ املـذكورة يف املـواد السـابقة سـواء 

مــن قــانون العقوبــات إذ  50، وهـو مابينتــه املــادة كانـت اجلرميــة قتــل أو ســرقة أو أي اعتــداء آخــر
حلكــم جزائــي  18إىل  13ذا قضــى بــأن خيضــع القاصــر الــذي يبلــغ ســنه مــنتــنص علــى أنــه: " إ

  فإن العقوبة اليت تصدر عليه تكون كاآليت:

                                                
 126، حممد صبحي جنم : املرجع السابق ص286- 283ص 1القانون اجلزائي اخلاص ج بوسقيعة: الوجيز يف أحسن - 1
  129صشرح قانون العقوبات اجلزائري حممد صبحي جنم:  ،282-281ص 1السابق جاملرجع  بوسقيعة: أحسن - 2
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إذا كانــت العقوبـــة الـــيت تفـــرض عليـــه هـــي اإلعــدام أو الســـجن املؤبـــد فإنـــه حيكـــم عليـــه بعقوبـــة  -
  احلبس من عشر سنوات إىل عشرين سنة.

ـــه بـــاحلبس ملـــدة تســـاوي وإذا كانـــت العقوبـــة هـــي الســـجن أو احلـــبس   - املؤقـــت فإنـــه حيكـــم علي
ا إذا كان بالغا   .1نصف املدة اليت كان يتعني احلكم عليه 

أمــا الشــركاء البــالغني فــإن املشــرع اجلزائــري يعاقــب كــل واحــد مــنهم كمــا لــو ارتكــب اجلرميــة وحــده 
و وصـف دون تأثري الظروف الشخصية للشريك الذي خففت عنه العقوبـة أو أعفـي منهـا ملعـىن أ

مـــن قـــانون العقوبـــات اجلزائـــري علـــى أنـــه: " يعاقـــب  44يتصـــف بـــه وحـــده، حيـــث تـــنص املـــادة 
الشريك يف جناية أو جنحة بالعقوبـة املقـررة للجنايـة أو اجلنحـة وال تـؤثر الظـروف الشخصـية الـيت 
ينـــتج عنهـــا تشـــديد أو ختفيـــف العقوبـــة أو اإلعفـــاء منهـــا إال بالنســـبة للفاعـــل أو الشـــريك الـــذي 

  .2ل به هذه الظروف "تتص
  الفرع الثالث: موازنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري 

إذا ما أجرينا مقارنة بني جرمية احلرابة يف الفقه اإلسالمي والصور املعاصـرة مـن اجلـرائم 
إجرامــي  اإلرهابيــة والتخريبيــة وتكــوين مجعيــات األشــرار ...وغريهــا، جنــد أن كــال منهمــا هــو فعــل

بأسـلوب يعتمـد علـى نشـر الرعـب يف النفـوس  مجاعـة مـن األفـراد دوافع دنيئة يرتكبه فـرد أوحتركه 
تمــع بغيــة حتقيــق هــدف أو أهــداف معينــة، فهــي تتفــق يف نشــر الرعــب  وإحــداث الفوضــى يف ا

بالقتــل واخلــوف يف نفــوس األفــراد وتقــويض دعــائم األمــن واالســتقرار والســعي يف األرض إفســادا 
 واالعتداء...  االغتصاب والتخريب والسلب واخلطف و 

تمـع باعتبـار  وقد حرص اإلسالم وكل القـوانني الوضـعية علـى ضـمان أمـن واسـتقرار ا
م  أن هــذه اجلــرائم مــن الكبــائر ورصــد هلــا أشــد العقوبــات ملــا يف قطــع الطريــق وقتــل النــاس وإرهــا

  م. ء عليهم من إشاعة للفوضى والرعب وإخالل خطري للنظام العااواالعتد

                                                
 174ص قانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –: قانون اإلجراءات اجلزائية فضيل العيش:  - 1
املتضمن قانون العقوبات اجلزائري، فضيل العيش : املرجع السابق  1975جوان 17املؤرخ يف  47 – 75األمر رقم  - 2

من قانون العقوبات املصري اليت تنص على أنه : " إذا وجدت أحوال خاصة بأحد  39، وتقابلها املادة 174-173ص
ه فال يتعدى أثرها إىل غريه منهم ... " فهي تتماشى مع القول الفاعلني تقتضي تغيري وصف اجلرمية أو العقوبة بالنسبة ل

الذي يأخذ بعدم تأثر عقوبة الشريك املباشر بظروف شريكه ، وهو املبدأ الذي تأخذ به بقية القوانني الوضعية .عبد القادر 
 316ج  1جالتشريع اجلنائي عودة: 
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غــري أن القــانون اجلزائــري خيتلــف عــن الفقــه اإلســالمي يف تســليط عقوبــة خمففــة علــى 
أو يوقـع عليـه تـدبريا مـن الصغري املميز، ولكنها تسمى عقوبة وقد تصـل إىل عشـرين سـنة سـجنا، 

ـــه تـــدابري احلمايـــة والرتبيـــة أو  تـــدابري احلمايـــة والرتبيـــة وللقاضـــي الســـلطة التقديريـــة يف أن يوقـــع علي
ط عليه عقوبة خمففة تساوي نصف عقوبة البـالغ وهـذا مـا خيـالف فيـه الفقـه اإلسـالمي إذ أن يسل

  السن قبل سن البلوغ ليس من أهل العقوبة.   صغري
كمــا أنــه خيــالف الفقــه اإلســالمي يف نوعيــة العقوبــة إذ أن العقوبــة يف الفقــه اإلســالمي 

وإمنــا يف   –كمـا ذكرنــا   -أهــل العقوبــة ، والصــغري لــيس مـن الصــلب أو القطــع أو النفـي القتـل أو
تســليط العقوبــة علــى مــن شــارك مــن املكلفــني يف عقوبــة احلرابــة وهــي حمــددة بــالنص القــرآين كمــا 
سبق الذكر، يف حني جند أن القانون اجلزائري يسـلط عقوبـة اإلعـدام أو السـجن بالنسـبة للبـالغني 

ك يف حــال اختيـار القاضــي العقوبـة بــدل  يف اجلرميــة، أمـا الصــغري فيعاقـب بالســجن وذلـنياملشـرتك
  تدابري احلماية والرتبية.

كمـا أن القـانون اجلزائــري يعاقـب الشـريك البــالغ الـذي اشـرتك مــع صـغري السـن الــذي 
 أو يف مجعيـات األشـرار، اجلرائم املوصـوفة بأفعـال إرهابيـة أو ختريبيـة،ختفف عنه العقوبة، سواء يف 

ه دون تــأثري الظــروف الشخصــية للشــريك الــذي خففــت عنــه يعاقبــه كمــا لــو ارتكــب اجلرميــة وحــد
العقوبــة، وهــو يف هــذا يتماشــى مــع أصــحاب القــول األول الــذي قــال بــه املالكيــة والشــافعية وهــو 

  الذين قالوا بعدم تأثر الشريك بظروف شريكه. رواية عن اإلمام أمحد
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  المبحث الثاني  
  والمسكراتأثر صغر السن في جريمة المخدرات 

  
سنتناول يف هذا املبحث أثر صغر السـن يف جرميـة املخـدرات واملسـكرات، وعليـه يقتضـي مـين أن 

  أتناوله يف ثالثة مطالب كاآليت:
  
  المطلب األول: أثر صغر السن في جريمة المخدرات والمسكرات في الفقه اإلسالمي  
  المطلب الثاني: أثر صغر السن في جريمة المخدرات والمسكرات في القانون الجزائري  
  المطلب الثالث: مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري 
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  المطلب األول: أثر صغر السن في جريمة المخدرات والمسكرات في الفقه اإلسالمي 
ولقــد  ميـز اهللا عـز وجـل اإلنسـان بنعمـة العقـل وكرمـه علـى سـائر خلقـه قـال تعـاىل: ﴿ 

كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم علـى  
]، وأمـــره باحملافظـــة علـــى هـــذه النعمـــة وشـــرع لـــه 70[ اإلســـراء:   ﴾ كثيـــر ممـــن خلقنـــا تفضـــيال

ــاه عــن كــل مــا األحكــام الــيت حتقــق  مقصــدا مــن مقاصــد الشــريعة وهــو احملافظــة علــى العقــل ، و
لـــذا حرمــت الشــريعة اإلســالمية كــل مســـكر ، 1يلحــق بــه األذى والضــرر كاملســكرات واملخــدرات

تمــع ، كمــا جرمــت كــل القــوانني تنــاول العقــاقري وخمــدر ألنــه مــن أعظــم اآلفــات الضــارة بــالفرد وا
ا القانون.املخدرة واملسكرة أو االجتار ف   يها إال يف احلدود اليت يسمح 

وقـــد تناولنـــا جرميـــة اخلمـــر يف املبحـــث الرابـــع مـــن الفصـــل التمهيـــدي كمـــانع مـــن موانـــع املســـؤولية 
اجلنائية وسنتناول يف هذا املبحث أثر صغر السـن يف جرميـة املخـدرات واملسـكرات، فهـي مشـكلة 

فمـا املقصـود باملخــدر  جتمـاع وعلـم الــنفس،العصـر الـيت حــريت املصـلحني والقـانونيني وعلمــاء اال
؟ هـذا مـا سـنتناوله يف هـذا املطلــب  للمخـدر أو املسـكرواملسـكر؟ ومـا حكـم تنـاول صـغري السـن 

وذلـك يف فـرعني األول نعـرف فيـه املخــدر واملسـكر، والثـاين نتنـاول فيــه حكـم تنـاول صـغري الســن 
  للمخدر واملسكر.

  الفرع األول: تعريف المخدر والمسكر
ا أننا عرفنا املسكر لغة واصـطالحا يف املبحـث الرابـع مـن الفصـل التمهيـدي ، سنقتصـر يف هـذا مب

  الفرع على تعريف املخدر لغة واصطالحا وذلك يف بندين 
  البند األول: تعريف المخدر لغة 

ـــــيت تطلـــــق يف اللغـــــة علـــــى عـــــدة معـــــان منهـــــا: الســـــرت  كلمـــــة خمـــــدر مشـــــتقة مـــــن الفعـــــل خـــــدر ال
والنعـاس واالســرتخاء والثقـل يف األعضــاء، جـاء يف املصــباح املنـري: "خــدر العضــو والفتــور 2والظلمـة

                                                
حبث مقدم مللتقى الباحثني حول الوقاية من  -املشكلة والعالج-ئرشتوان : انتشار ظاهرة تعاطي املخدرات يف اجلزا بلقاسم -1

  1، ص 2004نوفمرب  30- 29املخدرات يف اجلزائر املنعقد يومي
  142ص 11الزبيدي: تاج العروس ج، 408الفريوز أبادي: القاموس احمليط ، 122ص 2ابن فارس: مقاييس اللغة ج - 2
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ٌ فيهـا ، 1خدرا من باب تعب إذا اسرتخى ومل يطق احلركة " ـل ِقَ ُ يف العني فتورها  وقيـل هـو ث ر واخلَدَ
تور الذي يغشى األعضاء2من حكة وقذى يصيبها ُ والفُ ل َ ُ الكس ر ٌ كأَنه ناعس3، واخلَدَ ر دِ   .4، خَ

قال خدر جسمه وخدرت عظامه وخدرت يـده أو رجلـه .. إذا اعـرتاه فتـور واسـرتخاء، وخـدر وي 
اليــوم اشــتد حــره وســكن ومل يتحــرك فيــه نســيم الليــل وخــدر املكــان أظلــم فهــو خــدر وأخــدر... 

  .5ويقال خدره الشراب وخدره املرض وخدرته املقاعد للذي طال جلوسه حىت خدرت رجاله
وي يتبـــني أن املخـــدر وجتمـــع علـــى خمـــدرات لفـــظ حـــديث يقصـــد بـــه ممـــا ســـبق مـــن التعريـــف اللغـــ

التغطية، والسرت، والسـكون، والفتـور، والنعـاس، والثقـل الـذي يغشـى أعضـاء اجلسـم وحيصـل هـذا  
  كله بتغيب العقل وتغطيته. 

  اصطالحا البند الثاني: تعريف المخدر
  ة تعريفات، منها: ال يوجد للمخدر تعريف متفق عليه بني العلماء، لذا وردت فيه عد

: هو كل مادة يؤدي تعاطيها إىل التأثري على احلالة الذهنية لإلنسان مما يـؤدي إىل المخدر – 1
  .6اإلخالل حبالة التوازن الذهين العقلي لديه

: "مــادة يــؤدي تعاطيهــا إىل حالــة حتــذير كلــي أو  جزئــي مــع فقــدان الــوعي بصــورة المخــدر - 2
تكون هذه املادة صلبة أو مسحوق نـاعم أو بللـوري أو سـائلة ختتلف من شخص إىل آخر، وقد 

  . 7أو على شكل أقراص أو كبسوالت.."
وسـكونًا  وهو ما يـورث ضـعفًا بعـد قـوة، هو كل مفرت مأخوذ من التفتري واإلفتار، :المخدر - 3

  بعد 

                                                
 . 225ص1الفيومي: املصباح املنري جأمحد  -1

 230ص 4، ابن منظور: لسان العرب ج141ص 11، الزبيدي: املرجع السابق ج408الفريوز أبادي: املرجع السابق  - 2
  220ص 1وآخرون: املعجم الوسيط جوأمحد حسن الزيات إبراهيم مصطفى  - 3
 141ص 11، الزبيدي: تاج العروس ج 230ص 4ابن منظور: لسان العرب ج - 4
  220ص 1ج السابقوآخرون: املرجع وأمحد حسن الزيات إبراهيم مصطفى  - 5
 66م، توزيع دار الكتاب، ص1996مصطفى جمدي هرجة: جرائم املخدرات اجلديد، ط - 6
معهد ضباط الشرطة ،القاهرة  1984مجيل حنا مسيحية : االعتماد على املخدرات وتنظيم أجهزة املكافحة ، ط  - 7

، إبراهيم مصطفى وآخرون:  5-4تعاطي املخدرات يف اجلزائر، حبث سابق صشتوان: انتشار ظاهرة  بلقاسم،  15ص
  . 220ص 1جاملعجم الوسيط 
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ذكــر مــن إذا أصــابه مبــا  1حركــة، واســرتخاء بعــد صــالبة، وقصــوراً بعــد نشــاط، يقــال: فــرته األفيــون
  .2" الضعف والقصور واالسرتخاء

  من خالل ما سبق خنلص إىل اآليت:
يطلــق املخــدر علــى كــل مــا يســبب ســرت العقــل وتغطيتــه بفقــدان الــوعي، أو يــورث الكســل  – 1

ذا يلتقي املعىن اللغوي مع املعىن االصطالحي3والضعف والفتور واالسرتخاء   . 4، و
ــــــا – 2 ّف الفقهــــــاء املخــــــدرات أل م، لــــــذلك مل يتناولوهــــــا يف مل يعـــــر مل تكــــــن معروفــــــة يف زمــــــا

أحكامهم وال يف كتبهم، وقد عرفوا احلشائش اليت تؤثر على جسم اإلنسان وعقله  فتحـدث فيـه 
ومل يظهـــر تعـــاطي احلشيشـــة بـــني املســـلمني إال يف أواخـــر القـــرن ، وغـــريه 5اســـرتخاء وكســـال،كالبنج

 6دولـة التـرت وكـان ذلـك مـع ظهـور جنكيـز خـانالسادس اهلجري وأوائل القـرن السـابع عنـد ظهـور 
مـــن أعظـــم  –كمـــا يقـــول ابـــن تيميـــة رمحـــه اهللا   –علـــى بـــالد املســـلمني، فكانـــت هـــذه احلشيشـــة 

تمـع أفـىت 7املنكرات تمعات اإلسالمية وتبني ضـررها علـى الفـرد وا ، وملا انتشرت هذه اآلفة يف ا
"هــذه احلشيشــة الصــلبة حــرام، ه اهللا تعــاىل العلمــاء بتحرميهــا. يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة رمحــ

                                                
األفيون هو: عصارة لبنية تستخرج من اخلشخاش يستعملها املدمنون للتخدير، وفيها مواد منومة ( فارسية ) املنجد يف  - 1

 22ص 1،جالسابقوآخرون: املرجع د حسن الزيات وأمح، إبراهيم مصطفى  13، دار الشروق، ص20اللغة واألعالم ط 
جاء هذا التعريف يف حبث إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوى واإلرشاد باململكة العربية السعودية إىل املؤمتر - 2

  1365ص 8، جملة جممع الفقه اإلسالمي ج1394شوال  30 - 25اإلقليمي السادس للمخدرات ( الرياض 
  220ص 1وآخرون: املرجع السابق ،ج وأمحد حسن الزيات إبراهيم مصطفى 3
، عمر حميي الدين حوري: اجلرمية 5انتشار ظاهرة تعاطي املخدرات يف اجلزائر حبث سابق ص شتوان : بلقاسم - 4

ا   515، ص، دار الفكر، دمشق 2003-1424مكافحتها ،ط-أسبا
ة لزجة أزهاره بيضاء أو صفراء أو منمقة بالبنفسجي منبته بني البنج: نبات سام من فصيلة الباذجنانيات، أوراقه كبري  - 5

وأمحد حسن الزيات ، إبراهيم مصطفى 49الزرع أو اخلرائب يستعمل يف الطب للتخدير. املنجد يف اللغة واألعالم ص
  71ص 1ج عجم الوسيطوآخرون: امل

م، وفتح مشال 1206م بسط سلطانه على منغوليا عام 1227م وتويف 1162جنكز خان: امرباطور مغويل ولد سنة  - 6
م ) ، مث احتل مناطق واسعة يف آسيا الوسطى واجلنوبية وآسيا الصغرى، تويف إثر سقوطه يف 1215-م1211الصني ( 

األرجح عن صهوة جواده، فاقتسم خلفاؤه امرباطوريته وكانت متتد من الصني إىل البحر األدريايت. منري البعلبكي: معجم 
 160أعالم املورد ص

  130ص 34ج الفتاوى جمموعابن تيمية:  - 7
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سواء سكر منها أم مل يسكر، والسكر منها حرام باتفاق املسلمني، ومن استحل ذلك وزعـم أنـه 
  .1ال يصلى عليه وال يدفن يف مقابر املسلمني " مرتداً،، فإن تاب وإال قتل حالل فإنه يستتاب

س من احملرمات كـاخلمر والـزىن ففيـه احلـد. ومـا ويقول أيضا: "وقاعدة الشريعة أن ما تشتهيه النفو 
  .2ال تشتهيه كامليتة  ففيه التعزيز. واحلشيشة مما يشتهيها آكلوها وميتنعون عن تركها"

  وقد عرف العلماء أنواع احلشائش نذكر منها مايلي:
عصــارة لبنيــة تســتخرج مــن اخلشــخاش يســتعملها املــدمنون للتخــدير، وفيهــا مـــواد  األفيــون: -1

  .3منومة (فارسية)
تفتـل : أو احلشيشة  أو قنّب اهلند نبات سنوي زراعي يتميز بكونه من املنبهات، الحشيش –2

   .4يستخرج مسحوقه من ساق النبتة الذكر له فوائد طيبة يرغب فيه املدمنونحلاؤه حباال، 
: نبات يزرع بكثرة يف اليمن، موطنه احلبشة، ويسمى شاي العـرب، قليلـه منبـه وكثـريه قاتال -3

  .5خمدر
  حكم تناول صغير السن للمخدر والمسكرالفرع الثاني: 

لــذا حاربــت  جــاءت الشــريعة اإلســالمية لتحقيــق مصــاحل العبــاد ودفــع املضــار عــنهم،
ملا فيها مـن ضـرر واضـح علـى اإلنسـان يف املختلفة  وحرمت تناول املسكرات واملخدرات بأنواعها

اخلمـــر،  الفقهـــاء علـــى حتـــرمي تعـــاطي املخـــدرات بالقيـــاس علـــى صـــحته وعقلـــه وكرامتـــه وقـــد اتفـــق
فاخلمر حرمت لألضرار الكثرية املرتتبة على تعاطيها، وهذه األضرار متحققـة بالنسـبة للمخـدرات 

خــدرات الشــرتاكهما يف علــة اخلمــر وهــو التحــرمي علــى امل بــل إن ضــررها أشــد، فينســحب حكــم
  . احلكم

                                                
  134ص 34ج نفسهاملرجع ابن تيمية:  - 1
  136ص 34ج املرجع السابقابن تيمية:  - 2
 22ص 1،ج املعجم الوسيطوآخرون:  وأمحد حسن الزيات إبراهيم مصطفى،  13املنجد يف اللغة واألعالم ص - 3
 761ص 2ج، وآخرون: املرجع السابق وأمحد حسن الزيات إبراهيم مصطفى،  134املنجد يف اللغة واألعالم ص  - 4
 766ص 2وآخرون: املرجع السابق ج وأمحد حسن الزيات إبراهيم مصطفى - 5
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العديد من اآليات اليت  ورغم عدم ورود نص يف القرآن الكرمي بشأن املخدر، إال أن هناك
تصدق يف حكمها على املخدرات، نظرا ملا تسببه من أذى وضرر للمتعاطي سواء كان صغريا 

 أم كبريا، ومن هذه اآليات:
النبي األمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الذين يتبعون الرسول  ﴿قوله تعاىل: - 1

التوراة واالنجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
إباحة أكل  ] وضعت هذه اآلية الكرمية قاعدة عامة وهي: 157[ األعراف:  ﴾ الخبائث

هو ما أضر أو كان مستقذرا الطيبات وهي ماال ضرر فيها وال قذارة، وحترمي كل ما هو  خبيث و 
من اخلبائث. ،1ال يقبله العقالء دّ َ   واملخدرات بكل أنواعها تـُع

ـا أم اخلبائـث ينطبـق مـن بــاب  ، وهــذا الوصـف2وقـد وصـف النـيب صـلى اهللا عليــه وسـلم اخلمـر بأ
ا أشد ضرراً من اخلمر.   أوىل على املخدرات ، أل

يــا أيهــا الــذين آمنــوا إنمــا الخمــر والميســر واألنصــاب واألزالم رجــس مــن  ﴿وقولـه تعــاىل:  - 2
عمــــل الشــــيطان فــــاجتنبوه لعلكــــم تفلحــــون إنمــــا يريــــد الشــــيطان أن يوقــــع بيــــنكم العــــداوة 

     ﴾والبغضــاء فــي الخمــر والميســر ويصــدكم عــن ذكــر اهللا وعــن الصــالة فهــل أنــتم منتهــون 
رمي اخلمـر، الـذي خيـامر العقـل، ويلحـق بـاخلمر  ] فقد نصت اآليتان على حتـ 91-90[ املائدة: 

ـا ختـدر اجلسـم، وتثقـل لك مع املسكرات، فكل ما اشتمل على صفتها كاملخدرات اليت تشرت  كو
األعضــــاء، وتغطــــي العقــــل، وتلقــــي العــــداوة والبغضــــاء بــــني مــــدمنيها وتصــــد عــــن ذكــــر اهللا وعــــن 

  الشرتاكهما يف علة التحرمي.اخلمر أيضًا قياسا على  ، لذلك فهي حمرمة3الصالة
عليهــا بــأي شــكل مــن األشــكال ومنهــا  واالعتــداءاآليــات الكثــرية الــيت تنهــى عــن قتــل الــنفس  – 3

 اآليات اآلتية:

                                                
، شهاب الدين  135ص 9ج ،، الدار التونسية للنشر، تونس1984الطاهر بن عاشور: تفسري التحرير والتنوير،حممد  - 1

 9السيد حممود األلوسي: روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان،ج
 2م، دار الوفاء، املنصورة، مصر،ج2005-هـ1426، 2، الشيخ أمحد شاكر: عمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري،ط 81ص
  65-64ص

ا أم اخلبائث " موقوف عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، رواه النسائي: سنن النسائي،  - 2 حديث: " اجتنبوا اخلمر فإ
 ، قال الشيخ األلباين: ( صحيح موقوف ) 850-849، ص5667-5666حديث رفم:

 27ص 7الطاهر بن عاشور: املرجع السابق ج - 3
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  ]  29[ النساء:  ﴾وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيما﴿قال اهللا تعاىل: 
  ] 195﴾ [ البقرة: وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴿وقال تعاىل: 

  ]  190﴾ [ البقرة: وال تعتدوا إن اهللا ال يحب المعتدينوقال تعاىل: ﴿
ي عام مل خيصـص بكيفيـة دون أخـرى، سـواء كـان قـتال يف احلـال أم  والنهي عن قتل النفس هو 
قـتال بطيئــا كمــا هـو شــأن املخــدرات واملــؤثرات العقليـة، كمــا ينبغــي للمسـلم أن يصــون نفســه عــن 

ــا يف مــواطن الت ــى اهللا اإللقــاء  هلكــة، وتعــاطي املخــدرات ممــا يــورد اإلنســان مــوارد اهلــالك الــيت 
  . 1تعاىل عنها

  كما استند الفقهاء يف حترميهم للمخدر على السنة واملعقول
  :   من السنة

ـــى رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم عـــن كـــل مسكـــــر  ( قالـــت: عـــن أم ســـلمة رضـــي اهللا عنهـــا
واســرتخاء اجلسـم، وإذا شــرب أمحــى  الفتــور واخلمـول والضــعف،كــل مـا يــورث  واملفــرت ، 2)ومفـرت 

ـي عـن املخـدر، والنهـي عـن تنـاول  اجلسد، واملخدرات تورث الفتـور واخلمـول والنهـي عـن املفـرت
ً  الشيء يدل على حترميه، فيكون تناول   .3املخدرات حراما

  من المعقول: 
فـــوق مـــا للخمـــر،  4واقتصـــاديةصـــحية وعقليـــة وخلقيـــة واجتماعيـــة للمخـــدرات أضـــرارا 

لــذلك كــان مــن الضــروري حرمتهــا، إن مل يكــن حبرفيــة الــنص، فربوحــه ومعنــاه، وبالقاعــدة العامــة: 
  دفع املضار وسد ذرائع الفساد. 

                                                
ثمن واملبيع، حبث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه يف الفقه املالية املتعلقة بال سعاد سطحي: أسباب الفساد يف املعاوضات - 1

واألصول، كلية أصول الدين والشريعة واحلضارة اإلسالمية، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، السنة 
  231م، ص2004م/2003اجلامعية

، ضعفه الشيخ األلباين، 3686ماجاء يف السكر، رقم احلديث:أبو داود: سنن أيب داود، كتاب األشربة، باب  - 2
حديث صحيح ، جاء يف مسند اإلمام أمحد هذا 26676، اإلمام أمحد: مسند أمحد بن حنبل، رقم احلديث: 664ص

  309ص 6ج لغريه دون قوله: " ومفرت " وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب،
مشس احلق العظيم آبادي: عون املعبود شرح سنن أيب داود،كتاب ، حممد 47ص10ابن حجر: فتح الباري، ج - 3

  .232، سعاد سطحي: البحث السابق، ص186ص8األشربة، باب النهي عن املسكر، ج
 9-5شتوان: انتشار ظاهرة تعاطي املخدرات يف اجلزائر حبث سابق ص بلقاسم - 4
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ـا تفسـد العقـل  -كما يقـول شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة -واملخدر  أخبـث مـن اخلمـر، مـن جهـة أ
ا تصــد عــن ذكــر اهللا واملــزاج، حــىت يصــري يف الرجــل ختنــث ودياثــ ة، وغــري ذلــك مــن الفســاد...وأ

  .1وعن الصالة )
فللمســكرات واملخــدرات أضــرارا وآثــارا متعــددة اجلوانــب ســواء كــان ذلــك علــى الشــخص 

  يف جسمه وماله أم أسرته أم جمتمعه.
ــار الشخصــية : األضــرار الصــحية الكثــرية الــيت تســببها املســكرات واملخــدرات، فمــن اآلث

الواجبــات املدرســـية، واالكتئــاب والتـــوتر العصــيب، والعزلــة عـــن اآلخــرين، وتأنيـــب إمهــال و 
  .الضمري...وغري ذلك

: اهلــروب مــن املنــزل، التــأخر الدراســي،كثرة الشــجار ومــن اآلثــار االجتماعيــة
وقــوع العــداوة والبغضــاء بــني النــاس  مــع الوالــدين  واإلخــوة واألقــارب والــزمالء واملعلمــني،

حنـــرايف لـــدى الشـــباب  احبة رفـــاق الســـوء، وجـــود الســـلوك اال، مصـــحـــىت األصـــدقاء مـــنهم
كـم مــن الفــواحش اقرتفـت يف غيــاب عقــل اإلنسـان، وكــم مــن ف، كالسـرقة والقتــل وغريهــا

أعــراض انتهكــت، وكــم مــن أمــوال ســرقت وكــم مــن أرواح أزهقــت ...وغريهــا مــن اجلــرائم 
   .2تكبت حتت تأثري اخلمر واملخدرات، أو من أجل احلصول على املخدراليت ار 

وقد اتفق الفقهاء عند ظهور هذه اآلفة والتيقن من ضررها على حرمة تعاطي 
املخدرات، يقول ابن تيمية: " أما احلشيشة امللعونة املسكرة ،فهي مبنزلة غريها من املسكرات 

كلما يزيل العقل فإنه حيرم أكله ولو مل يكن مسكراً،    ،واملسكر منها حرام باتفاق العلماء ، بل
احلشيشة  كالبنج ،فإن املسكر جيب فيه احلد، وغري املسكر جيب فيه التعزير، وأما قليل

أما أكل ويقول أيضا: "  .3املسكرة، فحرام عند مجاهري العلماء، كسائر القليل من املسكرات"

                                                
للنشر  قيق علي بن حممد العمران، دار عامل الفوائدحت ابن تيمية: السياسية الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، - 1

  .140والتوزيع، ص
وفقي حامد أبو علي: ظاهرة تعاطي املخدرات األسباب ـ اآلثار ـ العالج، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، -2

عبد اللطيف ،7-6شتوان : انتشار ظاهرة تعاطي املخدرات يف اجلزائر حبث سابق ص  ومابعدها، بلقاسم205، ص2003
  180هـ ، ص1412رشاد أمحد، اآلثار االجتماعية لتعاطي املخدرات، املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب، الرياض ، 

 .140، السياسة الشرعية ص130ص 34ابن تيمية: جمموع الفتاوى ج - 3
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 .1احملرمة سواء أكل منها قليال أو كثريا " وهي من أخبث اخلبائث احلشيشة الصلبة حرام،
ويرد على من يرى أن املخدر ليس فيه دليل من قرآن أو سنة فيقول: " أما قول القائل: إن هذه 
ما فيها آية وال حديث، فهذا من جهله، فإن القرآن واحلديث فيهما كلمات جامعة هي قواعد 

ادخل فيها فهو مذكور يف القرآن واحلديث عامة وقضايا كلية ، تتناول كل مادخل فيها، وكل م
     .2بامسه العام، وإال فال ميكن ذكر كل شيء بامسه اخلاص..."

اإلمــام الــذهيب رمحــه اهللا يف كتابــه الكبــائر: ( واحلشيشــة املصــنوعة مــن القنــب حــرام كــاخلمر  يقــول
ا كما حيد شارب ـا تفسـد العقـل  حيد شار واملـزاج حـىت اخلمر وهي أخبث من اخلمر من جهة أ

  .3ري ذلك من الفساد...وكالمها يصد عن ذكر اهللا )غالرجل ختنث ودياثه و  يصري يف
( وال ) يبـــاح ( أكــل احلشيشـــة املســكرة ) لعمـــوم قولــه صـــلى اهللا عليـــه وجــاء يف كشـــاف القنــاع: 

ــموم  4) كــل مســكر خمــر وكــل خمــر حــراموســلم (  ّ ( وال ) يبــاح كــل ( مــا فيــه مضــرة مــن الس
  .]195[ البقرة: 5﴾ وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴿وغريها ) لقوله تعاىل 

وجـــاء يف حاشـــية رد احملتـــار أنـــه حيـــرم أكـــل البـــنج واحلشـــيش واألفيـــون، وجيـــب تعزيـــز آكلهـــا مبــــا 
  .7، أي جيب معاقبته مبا يراه ويل األمر حىت يقلع عن تعاطيها6يردعه

  
                                                

  .135ص 34ة: جمموع الفتاوى جابن تيمي - 1
 . 131ص 34ج نفسهابن تيمية: املرجع  - 2
 72م، املكتبة العصرية، بريوت،ص2000-هـ1420، 6مشس الدين الذهيب: كتاب الكبائر، ط - 3
، 5221حديث رقم:وأن كل مخر حرام،  مسلم: صحيح مسلم، كتاب األشربة، باب بيان أن كل مسكر مخر، - 4

، الرتمذي: سنن الرتمذي، كتاب األشربة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، باب ماجاء يف شارب اخلمر،  855ص
، النسائي: سنن النسائي، كتاب األشربة، باب إثبات اسم اخلمر لكل مسكر من األشربة، 428،ص1861حديث رقم: 
بلفظ: (كل مسكر مخر، وكل  5585بلفظ: (كل مسكر حرام، وكل مسكر مخر ) ورقم: 5583-5582حديث رقم:

 3390، ابن ماجه: سنن ابن ماجه، كتاب األشربة، باب كل مسكر حرام، حديث رقم:840مسكر حرام ) ص
، صححه 662، ص3679، أبو داود: سنن أيب داود، كتاب األشربة، باب ماجاء يف السكر، حديث رقم:569ص،

  الشيخ األلباين.
  179ص 21البهويت: كشاف القناع ج - 5
 197-196ص8، ج457-456و305ص6،ج42ص4ابن عابدين: حاشية رد احملتارج - 6
 7شتوان: انتشار ظاهرة تعاطي املخدرات يف اجلزائر حبث سابق ص بلقاسم - 7
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  . 1وحرم الشافعية كل ما يزيل العقل من غري األشربة كالبنج، لكن الحد يف تناوله
كمــا حــرم املالكيــة كــل مفســد للعقــل مــن املخــدرات، جــاء يف مواهــب اجلليــل للحطــاب: أنــه ال 

واألفيـون..،   خالف عند املالكية، يف حترمي القدر املغطي املفسد للعقل من املخـدرات،..كالبنج
  2. لها و كثريها، ما دامت مسكرةوحيرم قلي

  ، ومن هذه الفتاوى: 3وأفىت العلماء املعاصرين حبرمة  املخدرات
فتـــوى اإلمـــام األكـــرب الـــدكتور حممـــد عبـــد الـــرمحن بيصـــار شـــيخ األزهـــر الســـابق، الـــذي أفـــىت بـــأن 
ـــا وســيلة ألعـــداء املســـلمني الــذين يرتبصـــون باملســـلمني يف كــل مكـــان بغيـــة  املخــدرات حمرمـــة، وأ

م وعقوهلم.    اإلفساد عليهم وإتالف أمواهلم وأبدا
الظـواهري بتحـرمي املخـدرات ملـا هلـا مـن آثـار ضـارة كما أفىت فضيلة اإلمام األكرب حممد األمحدي 

  بالنفس والعقل.
يد سليم مفيت الديار املصرية وشيخ األزهر األسبق، حيث  وكذلك األستاذ األكرب الشيخ عبد ا
ـا تـؤدي إىل  قال: إنه ال يشك شاك أو يرتاب مرتاب يف أن تعاطي هذه املواد املخدرة حـرام، أل

ة، فهـــي تفســـد العقـــل، وتفتـــك بالبـــدن إىل غـــري ذلـــك مـــن املضـــار مضـــار جســـيمة ومفاســـد كثـــري 
مــع حترميهــا ملــا أقــل منهــا مفســدة وأخــف منهــا  فــال ميكــن أن تــأذن الشــريعة بتعاطيهــا، واملفاســد،

  ضرراً.
كما أفىت بتحرمي االجتار يف هذه املواد واختاذها حرفة تدر الـربح، وكـذلك حرمـة زراعـة هـذه املـواد 

نباتــات، وأن الــربح النــاتج مــن االجتــار فيهــا حــرام وخبيــث وأن إنفاقــه يف ومــا تســتخلص منــه مــن 
  القربات غري مقبول، بل هو حرام.

واتفق معه يف ذلك فضيلة الشيخ جاد احلق علي جاد احلـق، يف حتـرمي تعـاطي املخـدرات واالجتـار 
هـذه املـواد. وكـذا فيها وزراعتها وحرمة الربح الناتج منها وعدم قبول الصـدقة مـن املـال النـاتج مـن 

  فضيلة األستاذ الشيخ حممد حسنني خملوف.
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  .1وأفتت بذلك هيئة علماء الوعظ باألزهر الشريف وكذلك جلنة الفتوى
وال حيـد متعــاطي املخـدرات، وإمنــا يعـزر بالعقــاب الزاجــر لـه وألمثالــه، وللقاضـي الســلطة التقديريــة 

وتـرد  املطربـة، فيجـب فيـه احلـد كـاخلمر،يف ذلك، وقال بعض الفقهـاء: إذا وصـل إىل حـد الشـدة 
  .2به الشهادة

وأجـــاز العلمـــاء اســـتخدام املخـــدرات يف األغـــراض الطبيـــة عنـــد غيـــاب البـــديل عنهـــا، اســـتنادا إىل 
فمـن اضـطر غيـر بـاغ وال ﴿ النصوص اليت تبيح بعض احملظورات عند الضرورة منها قوله تعـاىل: 

الضــرورة بالقـدر الــذي يـزول بـه الضــرر ويـتم بــه ]، وتكـون 173[ البقـرة:  ﴾ عـاد فــال إثـم عليــه
 . 3العالج

وقـــد اســتفحلت ظـــاهرة ، والصــغير قــد يتنـــاول المخــدر أو المســـكر أو يتــاجر بهــا
ــــا يف أوســــاط األطفــــال واملــــراهقني، ســــواء كــــان ذلــــك  تعــــاطي املخــــدرات واملســــكرات واالجتــــار 

م نظرا لتهورهم أو ألجل الكسب السريع لألموال أو  ـا..، أم  بإراد لظـروفهم الصـعبة الـيت مـروا 
 ُ ـــم كـــأن ي إلجـــرام ، ويف كـــال غلوا مـــن طـــرف أشـــخاص كبـــار احرتفـــوا اســـتَ كـــان ذلـــك خـــارج إراد

عــن احنــراف ســلوك الصــغري وخطــورة الوضــع ممــا جيــب معاجلتــه مبســاءلة الصــغري  بــئاحلــالتني مــا ين
، فــإن كــان 4لـي عنهــا يف الكــرباملميـز مســاءلة تأديبيــة حــىت ينزجـر، وال يــدمنها فيصــعب عليــه التخ

  الصغري غري مميز فال بد من توجيهه وعالجه حىت يتخلص من هذه اآلفة.
وتأديـب الصـغري يكـون بتقـدير السـلطة القضــائية فيؤدبـه مبـا يـراه مناسـبا لتقوميـه وتربيتــه  
ولعالجـــه، جـــاء يف شـــرح مـــنح اجلليـــل يف حكـــم تنـــاول الصـــغري للمســـكرات: " فـــال حيـــد الصـــيب 

، وهـــو احلكـــم الـــذي يأخـــذه عنـــد تناولـــه 5يعتـــاده فيشـــربه بعـــد بلوغـــه" إصـــالحا لـــه ولـــئالويـــؤدب 
  املخدرات. 

                                                
  .75حامد جامع وحممد فتحي عيد: املرجع السابق ص - 1
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أما توجيهه فيكون بتنشئته على فضائل اإلسالم والعقيدة الصحيحة وغـرس األخـالق 
الفاضــلة وحتــذيره مــن ظــاهرة تعــاطي املخــدرات ســواء علــى مســتوى األســرة أو املدرســة أو وســائل 

  مقامه وبالوسائل املتاحة له. ، كل يف1اإلعالم
 فيهــا الــنشء الفضــائل والقــيم واآلداب ىفاألســرة هــي احملضــن األســاس الــذي يتلقــ

يف جـــو مـــن الرتبيـــة اإلســـالمية مـــن أب وأم وأوالد، واألســـرة هـــي الـــيت جيـــب أن تتـــابع األبنـــاء 
د أبناء ــوِّ َ ، خاصــة عنــد الرســوب أو التخلــف الدراســي، وهــي الــيت  جيــب أن تـُع هــا علــى دراســيًا

استثمار وقت الفراغ يف األعمال املفيدة ، وتشرف علـى اختيـار األصـدقاء ألبنائهـا  سـواء يف 
  املدرسة أو احلي أو غريمها ، فقرناء السوء من أهم العوامل يف تعاطي املسكرات واملخدرات. 

أمــــا توجيــــه الشــــباب عــــن طريــــق املدرســــة فبعقــــد النــــدوات وامللتقيــــات واحملاضــــرات يف 
ت الرتبويـــة واجلامعـــات وحتـــذيرهم مـــن آفـــة املخـــدرات ، وتشـــجيع الطلبـــة للقيـــام بأحبـــاث املؤسســـا

  واآلثار السلبية اليت ختلفها.  علمية متخصصة حول ظاهرة تعاطي املخدرات
ا تعترب مـن أهـم املؤسسـات ذات  أما وسائل اإلعالم سواء كانت مسموعة أم مرئية أم مقروءة فإ

تمــع بأضــرار املخــدرات وآثارهــا  ،التــأثري القــوي وتوجيــه األمــة الوجهــة الصــحيحة، وتوعيــة أفــراد ا
تمع.   السلبية على الفرد وا

هلا دور كبري وخطري يف  -وهي سالح ذو حدين –وينبغي التنبيه إىل أن اإلنرتنت 
ا الكثرية املتطورة، حيث أصبحت ا ومميزا مغرية سوقًا  الرتويج آلفة املخدرات وذلك خبدما

لتجار املخدرات واملروجني، إذ ميكن يف دقائق التعرف على كيفية زراعتها أو تنميتها أو تطويرها 
أوختليقها معمليا، كما ميكن تعلم كيفية احلصول على املخدرات، وكيفية استنشاقها، والتعرف 

، 2ري ذلكاخللطات...وغ إىل أسعارها، ومعرفة املواد األولية لصناعة املخدرات، وطرق صناعة
حيث يشري املركز واخلطر يكمن يف تردد صغار السن على شبكة االنرتنت دون رقابة أو توجيه ،

 صاحب موقع  The Center for Media Education اإلعالمي للتعليم
www.cme.org  األطفال الذين الذي يراقب جودة مواقع اإلنرتنت إىل زيادة عدد

                                                
 .16-13شتوان: انتشار ظاهرة تعاطي املخدرات يف اجلزائر حبث سابق ص  بلقاسم - 1
أمن املعلومات واخلصوصية يف ظل قانون  حسني بن سعيد الغافري: اإلنرتنت وآفة املخدرات، حبث مقدم ملؤمتر - 2

  9م ، ص2008يونيو4-2اإلنرتنت، القاهرة
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م ثقافة املخدرات اليت تتكاثر يف املنتديات وغرف يتجولون يف الدردشة  رحاب اإلنرتنت وجتذ
ترتتب على تعاطيها،  اليت تتناول املخدرات بشكل ودي وترسم صورة ساحرة للحالة اليت

مع آفة وغرف الدردشة  واألخطر من ذلك  أن تعامل هؤالء األطفال واملراهقني رواد املنتديات
  .1املخدرات يعد بالنسبة هلم نوع من املرح والتسلية

ــا واالبتعــاد عــن بيئــة  أمــا عــالج املــدمن فيكــون بقطــع الصــلة بينــه وبــني املــورد الــذي ميونــه 
تمع وإجياد بدائل حياتيـة  اإلدمان ووضعه حتت إشراف طبيب خمتص وحماولة إدماجه يف ا

املتمثـل يف األمـر بالصـالة واجتنـاب املعاصـي واآلثـام له من خالل خطوات العـالج اإلميـاين 
وترك رفقاء السوء ومصاحبة األخيـار وشـغل وقـت الفـراغ باألعمـال النافعـة وتقويـة اجلوانـب 

  .  2اإلميانية...وغريها
  المطلب الثاني: أثر صغر السن في جريمة المخدرات والمسكرات في القانون الجزائري

زائــر خــالل ســنوات أزمــة العنــف خاصــة يف الســنوات انتشــرت ظــاهرة املخــدرات يف اجل
ظــاهرة املخـدرات عــرب عـدة قــوانني نــذكر األخـرية يف أوســاط الشـباب، وقــد عـاجل املشــرع اجلزائـري 

املتضـمن  79/76املتعلق بقمـع االجتـار غـري املشـروع باملخـدرات، واألمـر 09/75منها: القانون 
فربايـر  16لـق حبمايـة الصـحة وترقيتهـا املـؤرخ يف املتع 05/85قانون الصحة العمومية ، والقـانون 

م املتعلــــق بالوقايــــة مــــن املخــــدرات 2004ديســــمرب 25املــــؤرخ يف  18/04قــــانون م، وال1985
  .3واملؤثرات العقلية

منه كما  2، يف املادة 18/04وقد عرف املشرع اجلزائري املخدرات واملؤثرات العقلية يف قانون 
  يأيت:

                                                
  8حسني بن سعيد الغافري: البحث السابق ص -1

، وفقي حامد أبو علي: املرجع 16-13سابق ص حبث  انتشار ظاهرة تعاطي املخدرات يف اجلزائرشتوان:  بلقاسم -2
 234السابق ص

م، واملتعلق حبماية الصحة 1985فرباير  16هـ املوافق لـ 1405مجادي األوىل  26املؤرخ يف  05-85القانون رقم - 3
م، عيسى قامسي مدير التعاون الدويل بالديوان الوطين 1985فرباير  17الصادر بتاريخ  8وترقيتها. اجلريدة الرمسية العدد
ا:  2005نوفمرب17 يف جمال مكافحة املخدرات، مدية مداخلة بعنوان التشريع الدويل والوطين ملكافحة املخدرات وإدما

  .  8،ص
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 1عية كانت أم اصطناعية، من املواد الواردة يف اجلدولني األول و الثايناملخدر:كل مادة، طبي - 
م بصيغتها املعدلة مبوجب بروتوكول سنة 1961من االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 

  م.1972
املؤثرات العقلية: كل مادة، طبيعية كانت أم اصطناعية، أو كل منتوج طبيعي مدرج يف  - 

  .19712و الثالث أو الرابع من اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة اجلدول األول أو الثاين أ
فاملشرع مل يعرف املخدر إمنا أحالنـا علـى االتفاقيـة والربوتوكـول اخلاصـني باملخـدرات واللـذان قامـا 

  بتعريف وتصنيف املخدرات يف اجلدولني األول والثاين 
ا:   أما رجال القانون فقد عرفوا املخدرات  بأ

كــل مــادة يــؤدي تعاطيهــا إىل التــأثري علــى احلالــة الذهنيــة لإلنســان ممــا يــؤدي إىل اإلخــالل حبالــة   
  .3التوازن الذهين العقلي لديه

ــــذه اجلرميــــة كتعريــــف  18/04وقــــد أعطــــى قــــانون  تعريفــــا ألهــــم املصــــطلحات الــــيت هلــــا عالقــــة 
  االستعمال غرب املشروع واإلدمان: 

االســـتعمال الشخصـــي للمخـــدرات أو املـــؤثرات العقليـــة املوضـــوعة االســـتعمال غـــري املشـــروع:  -
  حتت الرقابة بدون وصفة طبية.

 . اإلدمان: حالة تبعية نفسانية أو تبعية نفسية جسمانية اجتاه خمدر أو مؤثر عقلي -
ــا مــن اجلــرائم الــيت يعاقــب عليهــا القــانون، وشــدد  وقــد اعتــرب املشــرع تعــاطي املخــدرات واالجتــار 

  على كل من روج املخدرات يف أوساط األحداث واملؤسسات التعليمية. العقوبة
) إىل 2على أنه: " يعاقب باحلبس من شهرين ( 18/04من قانون  12حيث نص يف املادة 

دج أو بإحدى هاتني العقوبتني كل  50000دج إىل  5000) و بغرامة من 2سنتني (
                                                

ذه  - 1 بصيغها  االتفاقيةيقصد بتعبري اجلدول األول والثاين والثالث والرابع: قوائم املخدرات أو املستحضرات..املرفقة 
الوحيدة للمخدرات من االتفاقية  21الفقرة 1من االتفاقية . املادة  3املعدلة من حني إىل آخر وفقا ألحكام املادة 

، وقد صادقت اجلزائر على هذه االتفاقية مبوجب املرسوم  22م، ص1972م بصيغتها املعدلة بربوتوكول 1961لسنة
م ، قسوم عمر: دراسة القانون املتعلق بالوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية ، جملة 11/09/1963املؤرخ يف  63/343رقم

 . 121م، ص2007، سنة 3احملامني لناحية باتنة، العدد  احملامني، جملة تصدر عن منظمة
، يتعلق بالوقاية من املخدرات و املؤثرات 2004ديسمرب25املوافق 1425ذي القعدة13مؤرخ يف18-04قانون رقم - 2

ا.ط العقلية و قمع االستعمال و االجتار غري   م، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية، اجلزائر. 2005، 1املشروعني 
  .66ص مصطفى جمدي هرجة: جرائم املخدرات اجلديد -3
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ات أو مؤثرات عقلية بصفة غري شخص يستهلك أو حيوز من أجل االستهالك الشخصي خمدر 
) إىل عشر 02على أنه: " يعاقب باحلبس من سنتني (13مشروعة "، كما نص يف املادة 

دج كل من يسلم أو يعرض  500 000دج إىل  100 000) سنوات وبغرامة من10(
دف االستعمال الشخصي ،  بطريقة غري مشروعة خمدرات أو مؤثرات عقلية على الغري 

األقصى للعقوبة إذا مت تسليم أو عرض املخدرات أو املؤثرات العقلية حسب ويضاعف احلد 
الشروط احملددة يف الفقرة السابقة على قاصر أو معوق أو شخص يعاجل بسبب إدمانه أو يف 

  .1مراكز تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية "
ه اآلفة اخلطرية إذ ال يكاد مير يوم على اجلزائريني  دون أن والصغار قد يكونوا ضحايا هلذ
ر، انتشار  تطالعنا الصحف بأخبار جرمية ا  خاصة بني األطفال القصّ تعاطي املخدرات واالجتار 

  مما جعل البعض يعتربها شكالً من أشكال اإلرهاب.
عاقبتــه، بــل واملشــرع اجلزائــري مل ينظــر إىل صــغري الســن املنحــرف علــى أنــه جمــرم جيــب م

نظر إليه على أنه ضحية حيتاج إىل رعاية وعـالج ، سـواء صـدر منـه الفعـل اإلجرامـي بـأن تعـاطى 
املتعلـــق  72/3املخـــدر أو تـــاجر فيـــه ، أم أنـــه كـــان معرضـــا لالحنـــراف لـــذلك أصـــدر األمـــر رقـــم 

  .3ي، ويهدف إىل محاية األحداث املعرضني لالحنراف أو خلطر معنو 2حبماية الطفولة واملراهقة
وقـــد اســـتفحلت ظـــاهرة إدمـــان املخـــدرات يف أوســـاط األطفـــال واملـــراهقني وبـــني تالميـــذ املـــدارس 

  والطلبة والطالبات يف اجلزائر، ونشري إىل دراستني كعينة أخذناها من اإلنرتنت.
ا اهليئة الوطنية لرتقية الصحة وتطوير البحث يف اجلزائر أن  - 1 أظهرت دراسة ميدانية قامت 

% 28من املخدرات،  الب املؤسسات الرتبوية بالعاصمة  يتعاطون أنواعا خمتلفة% من ط48
م 51منهم إناث، وأن  التعليمية، ومشلت  %يتعاطون املخدرات بانتظام داخل مؤسسا

أطباء  طالبا ذكورا وإناثا موزعني على عشرين مؤسسة، وأشرف على الدراسة1544الدراسة 
 نفسانيون ورجال قانون.

% منهم  62سنة وأن  20و  15 % من العينة ترتاوح أعمارهم بني 86راسة أن وذكرت الد

                                                
ا  املتعلق بالوقاية من املخدرات و املؤثرات العقلية و قمع االستعمال و االجتار غري 18-04قانون رقم  - 1   املشروعني 
  .387أحسن بوسقبعة: البحث السابق ص - 2
  .30ص اجلزائريجنوح األحداث يف التشريع حممد عبد القادر قوامسية: -3
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األقل من أفراد  % ممن مشلتهم الدراسة بأن واحدا على 58ينتمون إىل الطبقة املتوسطة، وأكد 
م يتعاطى نوعا من املخدرات  .1عائال

املقيمات يف من الطالبات  1110كما كشفت دراسة ميدانية للمؤسسة نفسها مشلت - 2
ممن  % 22% من الطالبات يتعاطني املخدرات وأن  13اجلامعية بالعاصمة أن  األحياء

يفعلن ذلك داخل  % منهن 39مشلتهن الدراسة يتناولن املخدرات يوميا وبصورة منتظمة وأن 
%  20يف حني جند نسبة ، % يتناولن املخدرات بصفة فردية 56اإلقامة، فيما ذكرت أن 

 .اجلامعي وكذا اإلدمان  البات ال يعرفن الكثري عن املخدرات يف الوسطالطفقط من 
%  68املنتشرة بني الطالبات بنسبة  ويأيت القنب اهلندي واحلشيش على رأس أنواع املخدرات

  %. 17الفاليوم و أرتان بنسبة  وتليه األقراص واملؤثرات العقلية مثل
 خطرية وحذرت من أن تتحول الظاهرة هذه سابقةونبهت املؤسسة الوطنية لرتقية الصحة إىل أن 

الســلطات  إىل وبــاء حقيقــي بــني الطلبــة والطالبــات يف اجلامعــات وتالميــذ املــدارس إذا مل تلتفــت
ملكافحة بالطرق العلمية والتوعية  العمومية إىل األمر جبدية وحزم وإذا مل تتخذ يف مواجهته أسبابا

  .2املطلوبة
ر التعـاون الـدويل للـديوان الـوطين ملكافحـة املخـدرات خـالل اليـوم وأكد السيد عيسـى قـامسي مـدي

 66 000الدراســـي املنعقـــد حـــول " مكافحـــة املخـــدرات يف األوســـاط املدرســـية " أنـــه مـــن بـــني 
  سنة. 18تقل أعمارهم عن    %5.4شاب قدم إىل العدالة لتورطه يف قضايا املخدرات يوجد 

ــا خمتلــف مصــاحل األمــن فقــد بلغــت خــالل ســنة احملجــوزة مــن املخــدرات الــيت قالكميــة أمــا  امــت 
أكثــر مــن  2009طــن ،كمــا حجــزت يف الســتة  أشــهر األوىل مــن ســنة  38أكثــر مــن  2008

                                                

نيسان  8املركز العريب للمصادر واملعلومات األربعاء –أمان ،  منري إدعيبس-1
2009http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=9253 واملوقع

http://www.2colla.com/vb/t2841.html  

2- http://www.2colla.com/vb/t2841.html  
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ـــذه اآلفـــة اخلطـــرية مـــن طـــرف 1طـــن 16 تمـــع  ممـــا ينبـــئ علـــى خطـــورة الوضـــع، وحماولـــة إغـــراق ا
  جمموعات احرتفت اإلجرام. 

شــخص وهــو يف  10 000فإنــه يقــدر ب  2006 عــدد األشــخاص املقــدمني للعدالــة ســنةأمــا 
  .2شخص ) 8500( حوايل  2004ارتفاع مقارنة بسنة 

فظــاهرة ويكمــن اخلطــر يف جنــاح جتــار املــوت يف حتطــيم مســتقبل أطفــال صــغار يف ســن الدراســة، 
املخــدرات مــن اآلفــات االجتماعيــة املــدمرة الــيت ينبغــي مواجهتهــا بكــل صــرامة وعــزم، ومــن آثارهــا 

ـا السلبية أ ا تؤدي إىل تشرد األحداث وإىل تفشي كل أنواع اجلرائم بيـنهم، فاملخـدرات تـرتبط 
جـرائم كثـرية كالقتـل واالعتـداء علـى األصـول وإدمـان اخلمـور والبغـاء والرشـوة واالخـتالس والسـرقة 

  ...وغريها.وتكوين مجعيات األشراروتبييض األموال والفساد 
  سالمي والقانون الجزائريالمطلب الثالث: موازنة بين الفقه اإل

ال خـــــالف بـــــني الفقـــــه اإلســـــالمي والقـــــانون اجلزائـــــري يف وجـــــوب حماربـــــة املخـــــدرات 
واملسكرات ملا فيها من أضرار على صحة اإلنسان وعقله وكرامته، بل إن مجيع الشرائع السـماوية 

  والوضعية حتارب كل ما يضر باإلنسان.
صــحية وعقليــة ت واملســكرات أضــرارا وقــد ثبــت مبــا ال يــدع جمــاال للشــك أن للمخــدرا

  لذلك حرمتها الشريعة اإلسالمية وجرمتها القوانني الوضعية.وخلقية واجتماعية ...، 
ـا تصـد عـن ذكـر اهللا تعـاىل وعـن الصـالة وعـن الواجبـات وتوقـع العـداوة والبغضـاء  وكفاها ضررا أ

  بني الناس كما ذكر اهللا تعاىل.
فيهــا،   اإلســالمي يف جترميــه تعــاطي املخــدرات وزراعتهــا واالجتــار والقــانون اجلزائــري يتفــق مــع الفقــه

وعقوبــة مرتكبهــا، وال يســتثين مــن ذلــك إال اســتخدامها يف األغــراض الطبيــة، مــن بــاب الضــرورة. 
وخيتلف معه يف نوع العقوبة إذ حددها القانون بالعقوبـة البدنيـة املتمثلـة يف احلـبس والعقوبـة املاليـة 

  الغرامة فقد جيمع بينهما وقد يعاقب بأحد هاتني العقوبتني.املتمثلة يف 

                                                
جوان  01املوافق  1430مجادي الثانية 7االثنني  –مصطفى خياطي، جريدة صوت األحرار يومية إخبارية وطنية  - 1

 12-11حبث سابق ص عيسى قامسي: عرض عام حول ظاهرة املخدرات يف اجلزائر،،3433، العدد  2009
حوييت أمحد: تأثري املخدرات على األمن العمومي واالستقرار االجتماعي والتنمية االقتصادية، مداخلة مقدمة إىل  - 2

تمع املدين يف الوقاية من املخدرات،    25، ص2007جوان  27-26الندوة الوطنية حول دور ا
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يف حني جنـد أن الفقـه اإلسـالمي حيـدد عقوبـة اخلمـر باجللـد لكونـه حـدا مـن احلـدود، أمـا عقوبـة  
متعــاطي املخــدرات فقــد اختلفــوا فيهــا بــني اجللــد كحــد اخلمــر وبــني العقوبــة التعزيريــة الــيت حيــددها 

  القاضي وفق سلطته التقديرية.
ويتميـــز القـــانون اجلزائـــري بتشـــديده العقوبـــة علـــى كـــل مـــن روج املخـــدرات يف أوســـاط األحـــداث 

  واملؤسسات التعليمية...
كمــا يتفــق القــانون اجلزائــري مــع الفقــه اإلســالمي يف ضــرورة توجيــه الصــغري وتربيتــه قبــل الوقــوع يف 

ا، فالصغري  املنحـرف ال ينظـر إليـه علـى هذه اآلفة اخلطرية وعالجه حىت يتخلص منها إن ابتلي 
  أنه جمرم جيب معاقبته، بل ينظر إليه على أنه ضحية حيتاج إىل رعاية وعالج.

غــري أن القـــانون خيتلـــف عـــن الفقـــه اإلســـالمي يف مســاءلة الصـــغري املميـــز، ففـــي الفقـــه اإلســـالمي 
عب ينبغــي تأديــب املنحــرف إن كــان مميــزا حــىت ينزجــر وال يــدمن علــى املخــدرات منــذ صــغره فيصــ

  عليه التخلي عنها يف الكرب، وتركت تأديب الصغري لسلطة القاضي التقديرية. 
ســنة، والصــغري  13فقــد ميــز بــني الصــغري غــري املميــز األقــل مــن أمــا القــانون اجلزائــري 

ـــة تعاطيـــه املخـــدرات أو  18إىل  13املميـــز مـــن  ـــه أيـــة عقوبـــة يف حال ســـنة، فـــاألول ال توقـــع علي
مـن قـانون اإلجــراءات  444يـه تـدابري احلمايــة والرتبيـة احملـددة يف املــادة االجتـار فيهـا، بـل توقــع عل

سـنة، فللقاضـي السـلطة التقديريـة  18إىل  13اجلزائية، أما إذا كان الصغري مميـزا يـرتاوح سـنه مـن 
يف أن يوقع عليه تدابري احلماية والرتبيـة أو يسـلط عليـه عقوبـة خمففـة تسـاوي نصـف عقوبـة البـالغ 

مــن قــانون العقوبــات إذ تــنص علــى أنــه: " إذا  50، وهــو مابينتــه املــادة املــواد الســابقة املــذكورة يف
حلكـم جزائـي فـإن العقوبـة الـيت تصـدر  18إىل  13قضى بأن خيضع القاصر الـذي يبلـغ سـنه مـن

  عليه تكون كاآليت:
بـــة إذا كانــت العقوبـــة الـــيت تفـــرض عليـــه هـــي اإلعــدام أو الســـجن املؤبـــد فإنـــه حيكـــم عليـــه بعقو  -

  احلبس من عشر سنوات إىل عشرين سنة.
ـــه بـــاحلبس ملـــدة تســـاوي   - وإذا كانـــت العقوبـــة هـــي الســـجن أو احلـــبس املؤقـــت فإنـــه حيكـــم علي

ا إذا كان بالغا   .1نصف املدة اليت كان يتعني احلكم عليه 
  

                                                
 174صن مكافحة الفسادقانو  –قانون العقوبات  –: قانون اإلجراءات اجلزائية فضيل العيش:  - 1
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  المبحث الثالث
  أثر صغر السن في جريمة الربا

  
جرميـة الربـا، وعليـه يقتضـي منـا أن نتناولـه سنتناول يف هذا املبحث أثر صغر السـن يف 

  يف ثالثة مطالب كاآليت:
  

  المطلب األول: أثر صغر السن في جريمة الربا في الفقه اإلسالمي                   
  المطلب الثاني: أثر صغر السن في جريمة الربا في القانون الجزائري                   
  : موازنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الجزائريالمطلب الثالث                   
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  المطلب األول: أثر صغر السن في جريمة الربا في الفقه اإلسالمي    
حـافظ اإلســالم علــى املـال وحــرم كــل معاملــة ماليـة ضــررها أكــرب مـن نفعهــا فــدرء املفاســد 

األخالقية واالقتصادية واالجتماعية...وغريها، أوىل من جلب املصاحل، وأضرار الربا تعم اجلوانب 
فهو سبب األزمات االقتصادية، وزيادة االستغالل والظلم، فما هو الربا ؟ وما حكمـه ؟ ومـا أثـر 
صـــغر الســـن يف جرميـــة الربـــا ؟ ســـنتناول ذلـــك يف فـــرعني األول نعـــرف فيـــه الربـــا لغـــة واصـــطالحا، 

  هذه اجلرمية.والثاين نتناول فيه حكم الربا وأثر الصغر يف 
  سنعرفه يف اللغة أوال مث يف االصطالح وذلك يف بندين الفرع األول تعريف الربا:   

  البند األول تعريف الربا لغة: 
ً ربا الشيء يربو  ا ّ و ُ بـ ُ ]  10[ احلاقـة: ﴾فأخذهم َأخذة رابيةقال تعاىل:﴿ : منا وزاد، وأربيته: منيته،ر

] أي ينميهــا يف الــدنيا بالربكــة،  276﴾ [البقــرة: ويربــي الصــدقاتزائــدة. وقــال تعــاىل: ﴿ َأي 
ــا بالتضــعيف يف اآلخــرة ، يقــال ربــا املــال: زاد، وأرىب علــى اخلمســني وحنــوه: أي زاد، 1ويكثــر ثوا

ىب وروايب ُ   .2والربا: الزيادة، وربا اجلرح: ورِم، والربوة: املكان املرتفع من األرض واجلمع ر
  :البند الثاني: تعريف الربا اصطالحا

  عرف الفقهاء الربا بتعريفات عديدة منها:
  .3عرفه املالكية بأنه: " بيع ربوي بأكثر منه من جنسه ألجل" -
  .4وعرفه احلنابلة بأنه: الزيادة يف أشياء خمصوصة -
وعرفـه الشـافعية بأنــه: " عقـد علــى عـوض خمصــوص غـري معلــوم التماثـل يف معيــار الشـرع حالــة  -

  . 5أو أحدمها " العقد، أو مع تأخري البدلني
  .6"الفضل اخلايل عن العوض املشروط يف البيعوعرفه احلنفية بأنه: "  -

                                                
 402ص 4القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن ج - 1
، 2350ص 6، اجلوهري: الصحاح ج1293الفريوز أبادي: القاموس احمليط ، 304ص14ابن منظور: لسان العرب ج - 2

  327ص 1إبراهيم منصور وآخرون: املعجم الوسيط ج
 132ص 2حاشية العدوي جعلي العدوي:  - 3
 339ص 1البهويت: الروض املربع ج، 5ص 12الشرح الكبري ج : ، مشس الدين بن قدامة51ص 6ابن قدامة: املغين ج - 4
 30ص 2جمغين احملتاجالشربيين:  - 5
 109ص 12ج املبسوطالسرخسي:  - 6
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ربا الفضـل فهـو زيـادة عـني مـال شـرطت وفرق الكاساين بني ربا الفضل وربا النسيئة، فقال: "  -
يف عقــد البيــع علــى املعيــار الشــرعي وهــو الكيــل أو الــوزن يف اجلــنس، أَمــا ربــا النســاء فهــو فضــل 
احللول على األجل وفضل العني على الدين يف املكيلـني أو املـوزونني عنـد اخـتالف اجلـنس أو يف 

  .1غري املكيلني أو املوزونني عند احتاد اجلنس"
  ىل اآليت:إ من خالل التعريف اللغوي والتعريف االصطالحي خنلص

  الربا مبعىن الزيادة من املعاين اليت يشرتك فيها التعريفان. -
 2هاء على أن ما اجتمع فيه الكيل أو الوزن والطعم من جنس واحد جيري فيه الربااتفق الفق -
فرق احلنفية يف التعريف بني نوعي الربا لصعوبة استصدار علة واحـدة تشـملهما ، فربـا الفضـل ال  -

يكون إال يف البيـوع وال يكـون يف الـديون والقـروض ، خبـالف ربـا النسـيئة ، وكـذلك ال يكـون ربـا 
 3يف اجلنس الواحد من األموال الربوية الفضل إال

  الفرع الثاني: حكم الربا وأضراره وأثر صغر السن في هذه الجريمة.
  الربا حمرم بالقرآن والسنة واإلمجاع

الـــذين يـــأكلون الربـــا ال يقومـــون إال كمـــا يقـــوم ﴿ : قـــال اهللا تعـــاىل: مـــن القـــرآن - 1
ذلــك بــأنهم قــالو إنمــا البيــع مثــل الربــا وأحــل اهللا البيــع الــذي يتخبطــه الشــيطان مــن المــس 

وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربـه فـانتهى فلـه مـا سـلف وأمـره إلـى اهللا ومـن عـاد فأولئـك 
يمحــق اهللا الربـا ويربــي الصــدقات واهللا ال يحــب كــل كفــار أصـحاب النــار هــم فيهــا خالــدون 

لهـم أجـرهم عنـد ربهـم لصـالة وآتـوا الزكـاة أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقـاموا ا
وال خــوف علــيهم وال هــم يحزنــون يــا أيهــا الــذين آمنــوا اتقــوا اهللا وذروا مــا بقــي مــن الربــا إن  
كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اهللا ورسوله وإن تبتم فلكـم رؤوس أمـوالكم ال 

إن كنــتم ن تصــدقوا خيــر لكــم تظلمـون وال تظلمــون وإن كــان ذو عســرة فنظــرة إلـى ميســر وأ
 ﴾     تعلمـون واتقـوا يومـا ترجعـون فيـه إلـى اهللا ثــم تـوفى كـل نفـس مـا كسـبت وهـم ال يظلمــون

                                                
 183ص 3الكاساين: بدائع الصنائع ج- 1
  54ص 6ابن قدامة: املغين ج - 2
كمت عبد الرؤوف حسن مصلح: مقارنة بني السلم والربا يف الفقه ح،  58-57ص 6ابن قدامة: املرجع نفسه ج- 3

،  2007 -فلسطني –اإلسالمي، حبث مقدم  لنيل درجة املاجستري يف الفقه والتشريع جبامعة النجاح الوطنية يف نابلس 
 36ص
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، فهذه اآليات بينت سـوء املنقلـب ملـن يتعامـل بالربـا، واعتربتـه عـدوا هللا ] 281-275[ البقرة: 
س رضــي اهللا عنــه يف قولــه تعــاىل ولرســوله صــلى اهللا عليــه وســلم ومســتحقا حلربيهمــا، قــال ابــن عبــا

﴾ قـــال: ذاك حـــني  ال يقومـــون إال كمـــا يقـــوم الـــذي يتخبطـــه الشـــيطان مـــن المـــستعـــاىل: ﴿ 
م خبليبعث من قربه، وقال قتادة: " تلك عالمة أهل الر    .1"با يوم القيامة، يبعثون و

  : كما ثبت حترمي الربا بالسنة يف أحاديث كثرية نقتصر منها على اآليت: من السنة- 2
ؤكلــه، عــن علقمــة عــن عبــداهللا قــال: (  - ُ لعــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم آكــل الربــا وم

  .  2) قال: قلت: وكاتبه وشاهديه؟ قال إنما نحدث بما سمعنا
لعــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم آكــل الربــا وموكلــه وعــن جــابر رضــي اهللا عنــه قــال: (  -

 .3)وشاهديه، وقال: هم سواء
السـبع الموبقـات،  اجتنبـوا   قال: ( ة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلمعن أيب هرير  -

  .4)  وذكر منها الربا
  من اإلجماع:  - 3

  الواردة يف احلديث اآليت:   5أمجع الفقهاء على حرمة الربا يف األصول الربوية وهي األصناف الستة

                                                
 367ص 4ابن حجر: فتح الباري ج - 1
، الرتمذي: سنن 663، ص4092آكل الربا وموكله، حديث رقم:مسلم: صحيح مسلم،كتاب املساقاة، باب لعن  - 2

، ابن 287، ص1206الرتمذي، كتاب البيوع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، باب ماجاء يف أكل الربا، حديث رقم:
، النسائي: سنن النسائي،  390، ص2277ماجه: سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب التغليظ يف الربا، حديث رقم:

تاب الزينة، باب املوتشمات، وذكر االختالف على عبد اهللا بن مرة والشعيب يف هذا، بلفظ: " وشاهده "، حديث ك
، وصححه 3333، أبو داود: سنن أيب داود، كتاب البيوع، باب يف آكل الربا وموكله، حديث رقم:773، ص5104رقم:

  .  601األلباين،ص
، الصنعاين: حممد  663، ص4093عن آكل الربا وموكله، حديث رقم:مسلم: صحيح مسلم،كتاب املساقاة، باب ل - 3

م، دار 1992، 7بن إمساعيل األمري اليمين، سبل السالم، شرح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام، حتقيق إبراهيم عمر ط
 . 842ص 3، ج781احلديث، القاهرة، حديث رقم:

  سبق خترجيه - 4
 1، اآليب: الثمر الداين ج 6ص 12الشرح الكبري ج مشس الدين بن قدامة:وما بعدها ،  52ص6ابن قدامه: املغين ج - 5

، علي أمحد السالوس: موسوعة القضايا الفقهية املعاصرة واالقتصاد  28ص 3ي: حاشية الدسوقي جق،الدسو  495ص
   207، مكتبة دار القرآن، مصر، دار الثقافة، قطر، ص2002،  7اإلسالمي، ط
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الـــذهب عـــن عبـــادة بـــن الصـــامت رضـــي اهللا عنـــه قـــال: قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم:( 
بالــذهب والفضــة بالفضــة والبــر بــالبر والشــعير بالشــعير والتمــر بــالتمر والملــح بــالملح مــثال 
بمثـل ســواء بســواء، يـد بيــد ، فــإذا اختلفــت هـذه األصــناف فبيعــوا كيـف شــئتم إذا كــان يــدا 

  .1)بيد
اواختلفوا في ا من أصناف تبعا لعلة الربا، فما يتبعها يف العلة يلحق    .2ما عدا ذلك مما يلحق 

وقد حرم اهللا تعاىل الربـا وتوعـد مرتكـب هـذه اجلرميـة حبـرب مـن اهللا ورسـوله، ملـا لـه مـن آثـار سـيئة 
تمع، وملا فيه من أضرار خلقية واجتماعية واقتصادية.   على الفرد وا

  االجتماعية:فمن أضراره اخللقية و 
تفكيك الروابط األخوية بني اإلنسان وأخيه اإلنسان، وإزالة معاين اخلـري والنبـل يف نفـوس النـاس،  -

فيصــبح اإلنســان املــرايب جشــعا أنانيــا ال يهــتم إال جبمــع املــال مــن جمهــود غــريه ســواء كــان بــالطرق 
ت   .3معاملشروعة أم غري املشروعة، مما يولد العداوة والبغضاء بني أفراد ا

، ومظاهر التعـاون والتكافـل االجتمـاعي واإلحسـان الـيت زرعهـا والرمحة الرفقكما أنه يقضي على  -
كـــالقرض والصـــدقة وغريمهـــا، ويزيـــل قواعـــد  اإلســالم يف نفـــوس النـــاس، ويـــذهب املعـــروف بيـــنهم،

علــى  احملبـة واإلخــاء واملــودة والـرتاحم بــني املســلمني، فيصـبح اإلنســان ال يعامــل أخـاه اإلنســان إال
 .4أساس مادي حبت

  ومن أضرار الربا االقتصادية:
أنه يقلل مـن دورة احلركـة االقتصـادية إذ جيعـل املـال متـداوال بـني فئـة فليلـة مـن النـاس دون غريهـا،  -

تمــع فتنشــأ طبقــة األغنيــاء املرتفــني، وطبقــة  ممــا حيــدث خلــال يف توزيــع املــال، وخيلــق الطبقيــة يف ا

                                                
 659-658، ص4063ح مسلم، كتاب املساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، حديث رقم:مسلم: صحي - 1

  697، صححه الشيخ األلباين، ص4564، النسائي: سنن النسائي، كتاب البيوع، باب الشعري بالشعري، حديث رقم:
  39ابق صحكمت عبد الرؤوف حسن مصلح: مقارنة بني السلم والربا يف الفقه اإلسالمي حبث س - 2
، حكمت عبد الرؤوف  حسن مصلح: البحث 13حممد أبو زهرة: حبوث يف الربا، دار الفكر العريب، القاهرة، ص - 3

، جناح ميدين: آليات محاية املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي، مذكرة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف  40السابق ص
 .165، ص 2007/2008 -باتنة–االقتصاد اإلسالمي، جامعة احلاج خلضر 

 .40كمت عبد الرؤوف حسن مصلح: مقارنة بني السلم والربا يف الفقه اإلسالمي حبث سابق صح- 4
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تمـع االنسـاين، ويعوق العاملني الكادحني،  التنمية ويسبب التخلـف ويزيـد الفقـري فقـراً، ويـدمر ا
  وحيدث األزمات االقتصادية . 

والبطالــة، ممــا جيعــل الطاقــات  1كمــا أن الربــا يســبب الركــود االقتصــادي وكســاد الســلع والتضــخم -
تمـــع معطلـــة، فتكثـــر االضـــطرابات والفــــنت وينتشـــر اإلجـــرام وختتفـــي القـــيم ال نبيلــــة، العاملـــة يف ا

 ويتهارج الناس على الدنيا فال يتعاملون إال وفق املعايري املادية واملصاحل النفعية.   
لذلك يؤكد رجال االقتصاد اإلسالمي بأنه ال يوجد نظام أشر على العـامل مـن نظـام الفائـدة، 

امل م، ومـس ضـررها العـ2008وهو سبب األزمة االقتصادية العاملية اليت هزت أمريكا وأوربـا عـام 
ـــه هـــو نظـــام االســـتثمار اإلســـالمي القـــائم علـــى املشـــاركة واإلجـــارة والتصـــنيع  كلـــه، وأن البـــديل ل

لم ّ   ....وغريها مما هو مفصل يف كتب الفقه.  والس

، فقـد كتـب العامليـة دعوات يف الغـرب لتطبيـق الشـريعة اإلسـالمية كحـلٍ لألزمـة املاليـةوقد ظهرت 
ا بعنـوان: (البابـا أو القـرآن)، تسـاءل فيـه  "بوفيس فانسون" رئيس حتريـر جملـة "تشـالينجز" موضـوعً

عــن أخالقيــة الرأمساليـــة؟ ودور "املســيحية" كديانـــة... يف هــذا املنــزع والتســـاهل يف تربيــر الفائـــدة، 
ا إىل أن هذا النسل االقتصادي السيئ أودى بالبشرية إىل اهلاوية.  ً   مشري

قـائالً: أظــن أننـا حباجــة  -أســلوب يقـرتب مـن الــتهكم مـن موقــف الكنيسـة ب -وتسـاءل الكاتـب 
أكثــر يف هــذه األزمــة إىل قــراءة القــرآن بــدالً مــن اإلجنيــل، لفهــم مــا حيــدث بنــا ومبصــارفنا، ألنــه لــو 
حاول القائمون على مصارفنا احرتام ما ورد يف القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنـا مـا 

  . 2مات وما وصل بنا احلال إىل هذا الوضع املزري، ألن النقود ال تلد النقودحل من كوارث وأز 

                                                
  التضخم زيادة يف األمثان املتداولة ال يقابلها زيادة يف السلع واخلدمات. د.عبد العظيم جالل أبوزيد: فقه الربا -1

، وقد عرف بعض االقتصاديني التضخم بأنه: ظرف ال تؤدي فيه زيادة إضافية يف الطلب الكمي  22م، حلب، ص2003
إىل زيادة أخرى يف الناتج؛ وعرف أيضًا بأنه: وجود اجتاه صعودي يف األمثان بسبب وجود طلب زائد أو فائض بالنسبة إىل 

 .481ص  عدم إمكان التوسع يف العرض. كامل بكري وأمحد مندور: علم االقتصاد

دعوات يف الغرب لتطبيق الشريعة اإلسالمية كحلٍ لألزمة املالية، مقال منشور على: موقع اإلسالم  -2
  http://www.alukah.net/articles/1/3912.aspxاليوم



225 
 

والربــا أساســه ظلــم اإلنســان ألخيــه اإلنســان ويعظــم هــذا الظلــم إذا كــان الطــرف املســتغل 
لنفســه  هنـا هـو طفــل صـغري الســن، حيـث يســتغل صـاحب املـال حاجــة احملتـاج إىل املــال ويضـمن

ا مــن املـــال يف مجيــ ــا حمـــددً واملـــأذون لـــه  1ع األحـــوال ويتصــور ذلـــك يف تصــرفات الصـــيب املميــزمبلغً
  . 2الذي أذن له بالتجارة

ـــدف إىل تربيـــة الطفـــل والعنايـــة بـــه للحيلولـــة دون احنرافـــه، فأســـاس  والشـــريعة اإلســـالمية 
ـــه تعــاىل يف قلبـــه،  الوقايــة مــن الربــا هـــو االهتمــام بالصــغري منـــذ الصــغر برتســيخ اإلميــان وتقـــوى اللَّ

يبــه اإلنفــاق يف ســبيل اهللا، واالهتمــام بشــؤون الفقــراء واملســاكني، وإرشــاده إىل القيــام بأعمــال وحتب
اخلــري كاإلحســان إىل النــاس وإقراضــهم بغــري مصــاحل ماديــة، بــل ابتغــاء مرضــاة اهللا، وهــذا مــن أهــم 

مي عـن طريـق الربا، وإذا مل تنفع سياسة الوقاية اجتهت الشريعة إىل سياسـة التقـو  التدابري الواقية من
  . 3التأديب والتعزير بالطرق املالئمة، عالجا للصغري ومنعا له من معاودة اجلرمية

  .4يقول ابن فرحون:" يؤدب الصبيان يف كل تعد كان منهم إذا كانوا قد راهقوا أو عقلوا "
إال الصــيب العاقــل، فإنــه يعــزر تأديبــا العقوبــة ، ألنــه مــن أهــل التأديــب ويقــول الكاســاين: " ... 

نـون  ا ( أي العقوبة ) تستدعي اجلناية، وفعـل الصـيب اليوصـف بكونـه جنايـة خبـالف ا ...، أل
  والصيب 

ما ليسا من أهل العقوبة والمن أهل التأديب "   .5الذي اليعقل، أل
  يمة الربا في القانون الجزائري المطلب الثاني: أثر صغر السن في جر   

مل يعرف املشرع اجلزائري الربا، ومل يتناوله على أنه جرمية يعاقب عليها القانون، لـذلك مل 
يـنص عليـه يف قـانون العقوبـات، غـري أنـه وبـالرجوع إىل القـانون املـدين جنـده قـد نـص علـى الفوائـد 

االسـتهالكي مـن البـاب السـابع اخلـاص على القروض يف القانون املدين يف الفصل الرابع: القـرض 
  .456، 455، 454بالعقود املتعلقة بامللكية يف املواد 
                                                

ور وهي تصرفات نافعة له نفعا حمضا كقبوله اهلبة والصدقة..، وتصرفات ضارة له ضررا حمضا كهبته للغري، وتصرفات تد - 1
 بني النفع والضرر كالبيع واإلجيار. 

  ومابعدها.171ص 7، الكاساين: بدائع الصنائع ج وما بعدها 533ص 4ابن قدامة: املغين ج - 2
 .32، صم، دار الفكر العريب، القاهرة1994الوالية على النفس، ط حممد أبو زهرة: - 3
 . 242ص2ابن فرحون: تبصرة احلكام ج - 4
، املرغيناين: اهلداية شرح البداية  139ص 6، انظر: الزيلعي:تبيني احلقائق ج 64- 63ص7الكاساين:بدائع الصنائع ج - 5
  189ص 4ج
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على أن: " القرض بني األفراد يكون دائمـا بـدون أجـر ويقـع بـاطال كـل  454حيث تنص املادة 
  نص خيالف ذلك ".

) علــى أنــه: "  1984ديســمرب 24املــؤرخ يف  21-84( عــدلت بالقــانون  455وتــنص املــادة 
جيوز ملؤسسات القرض يف حالة إيداع أموال لديها أن متنح فائدة حيددها قدرها مبوجب قـرار مـن 

  الوزير املكلف باملالية لتشجيع االدخار ". 
) علـــى أنـــه: "  1984ديســـمرب 24املـــؤرخ يف  21-84(عـــدلت بالقـــانون  456وتـــنص املـــادة 

قتصـاد الـوطين أن تأخـذ فائـدة جيوز ملؤسسات القرض اليت متـنح قروضـا قصـد تشـجيع النشـاط اال
  . 1حيدد قدرها مبوجب قرار من الوزير املكلف باملالية "

وقد فرق املشرع اجلزائري وميز بني الفائدة الـيت يأخـذها الشـخص علـى القـروض إذا كـان القـرض 
بـــني األفـــراد فيمـــا بيـــنهم، وبـــني الفائـــدة الـــيت يأخـــذها الشـــخص أو يـــدفعها إذا كـــان القـــرض بـــني 

  واملؤسسات. األفراد 
فأجاز الفائدة على القروض اليت تدفعها املؤسسات كالبنوك وصـندوق التـوفري واالحتيـاط وغريمهـا 

  إىل األفراد، أو تأخذها منهم عندما تقرضهم أمواال.
يف حـني منـع الفوائـد علــى القـروض الـيت تكـون بــني األفـراد فيمـا بيـنهم، وأبطــل كـل عقـد يتضــمن 

  فوائد بني األفراد. 
نع املشرع اجلزائري الفوائد بني األفراد حىت يسد الباب أمام املرابني اجلشـعني الـذين وقد م

م بفوائـد وميلـون علـيهم شــروطهم يف  يسـتغلون الظـروف االقتصـادية السـيئة لألشــخاص، فيقرضـو
العقـــد ألن العقـــد شـــريعة املتعاقـــدين، وذلـــك كلـــه محايـــة للنزاهـــة وحســـن النيـــة يف املعـــامالت بـــني 

وحـــىت تســـتقر املعـــامالت بـــني النـــاس، أمـــا إباحتـــه للفائـــدة بـــني األفـــراد واملؤسســـات  األشـــخاص،
تمع تقتضي أن تقدم املساعدة إىل األشخاص عونـا هلـم علـى اجتيـاز  فاملشرع يرى أن مصلحة ا
ـــا، كمـــا أنـــه ضـــبط هـــذه الفوائـــد بقـــوانني يســـتطيع الـــتحكم فيهـــا  الظـــروف الصـــعبة الـــيت ميـــرون 

  سات.   مادامت تنظمها مؤس
                                                

، كما حرمت يتضمن القانون املدين  1975سبتمرب 26املوافق  1395رمضان  20املؤرخ يف  58-75أمر رقم  - 1
، 233، والقانون املدين السوري املادة 232التشريعات العربية تقاضي الفوائد ومن ذلك القانون املدين املصري املادة 

. عبد الرزاق أمحد السنهوري: مصادر احلق يف الفقه 174، والتقنني املدين العراقي املادة 235والتقنني املدين اللييب املادة 
   247ص 3، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، جم1998، 2اإلسالمي، ط
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إضـافة إىل أن القــرض بـني األفــراد يكــون بـدون أجــر، فقــد محـى املشــرع اجلزائــري الصـغار مــن كــل 
ومنع كل ما من شأنه أن يشغل ذمتهم املالية، وعاقب املـرابني واجلشـعني استغالل أيا كان نوعه، 

م  ورتـب علـى باسـتعمال اخلـداع والغـش واإلخـالل بالثقـة وغريهم ممن يستغلون القصر واحتياجا
ا املـادة  ـين  380ذلك عقوبة حدد مـن قـانون العقوبـات، وشـدد العقوبـة علـى املـرايب إذا كـان ا

  .1عليه موضوعا حتت رعاية اجلاين أو رقابته أو سلطته
حيـث نصـت هـذه املـادة علـى أنـه: " كـل مـن اسـتغل حاجـة لقاصـر مل يكمـل التاسـعة عشــرة أو  

لس منه التزامات أو إبراء منها أو أية تصرفات أخـرى تشـغل ميال أو هوى أو عدم خربة فيه ليخت
 500ذمته املالية وذلك إضرارا به يعاقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات وبغرامة مـن 

  دج. 10 000إىل 
دج إذا   15 000إىل  1 000وتكـون العقوبــة احلـبس مــن سـنة إىل مخــس سـنوات والغرامــة مــن 

ين عليه موضوعا حت   .2ت رعاية اجلاين أو رقابته أو سلطته ..."كان ا
  المطلب الثالث: موازنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري

عـــرف فقهـــاء اإلســـالم الربـــا واتفقـــوا يف بعـــض املعـــاين منـــه كالربـــا مبعـــىن الزيـــادة واختلفـــوا يف بعـــض 
املعـــــــاين األخـــــــرى، كمـــــــا اتفقـــــــوا علـــــــى أنـــــــه حمـــــــرم ملـــــــا فيـــــــه مـــــــن أضـــــــرار أخالقيـــــــة واقتصـــــــادية 
تمع، فهو سـبب األزمـات االقتصـادية،  واجتماعية...وغريها، وملا له من آثار سيئة على الفرد وا

دة االستغالل والظلم الذي يتسلط بـه أصـحاب رؤوس األمـوال علـى غريهم،كمـا أنـه يسـاهم وزيا
يف تفكيــك الــروابط األخويـــة بــني اإلنســـان وأخيــه اإلنســان، ويزيـــل معــاين اخلـــري يف نفــوس النـــاس 
تمــع، ويقلــل مــن دورة احلركــة االقتصــادية، ممــا يزيــد يف خلــق  ويولــد العــداوة والبغضــاء بــني أفــراد ا

تمـع،  الطب وغريهـا مــن  كمــا يسـبب الركــود االقتصـادي وكسـاد الســلع والتضـخم والبطالــةقيـة يف ا
تمع، مما جعل اإلسالم يشن عليه حربا ال هوادة فيها.   اآلفات واألمراض اليت تعصف با

مل يعــرف املشــرع اجلزائــري الربــا، ومل يتناولــه علــى أنــه جرميــة يعاقــب عليهــا القــانون، وقــد يف حــني 
ني الفائــدة الــيت يأخــذها الشــخص علــى القــروض إذا كــان القــرض بــني األفــراد فيمــا بيــنهم، فــرق بــ

  وبني الفائدة اليت يأخذها الشخص أو يدفعها إذا كان القرض بني األفراد واملؤسسات. 
                                                

شرح قانون العقوبات ، حممد صبحي جنم: 381-379ص 1بوسقيعة: الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص،ج أحسن - 1
  .177-176صاجلزائري 

 253صقانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –: قانون اإلجراءات اجلزائية فضيل العيش:  - 2
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فمنـــع األوىل وأجـــاز الثانيـــة، وقــــد منـــع الفائـــدة بــــني األشـــخاص حـــىت يســــد البـــاب أمـــام املــــرابني 
م بفوائـــد وميلـــون اجلشـــعني الـــذين يســـ تغلون الظـــروف االقتصـــادية الســـيئة لألشـــخاص، فيقرضـــو

  عليهم شروطهم يف العقد.   
أمــا الشــريعة اإلســالمية فلــم تفــرق بــني النــوعني بــل حرمــت كــل أنــواع الربــا، ووضــعت الكثــري مــن 

الـيت  البدائل االقتصادية كالقرض واإلجارة والسلم والتصنيع والقراض وغريها من السـبل والوسـائل
تســــاهم يف اســــتثمار األمــــوال وإدارة احلركــــة االقتصــــادية دون اســــتغالل لطبقــــة معينــــة أو لظــــروف 

  أشخاص معينني.
ولعــل األزمــة االقتصــادية العامليــة الــيت مــس ضــررها العــامل كلــه، أيقظــت الكثــري مــن عقــالء الغــرب 

لفائـدة، وهـو سـبب ومصلحيهم وعلمائهم، فأكدوا أنه ال يوجد نظام أشر على العـامل مـن نظـام ا
  األزمة العاملية، وأن البديل له هو نظام االستثمار اإلسالمي.

فاإلســالم هــو شـــريعة اهللا الكاملــة الــيت جـــاءت للنــاس، واهللا عـــز وجــل أعــرف مبصـــاحل العبــاد مـــن 
  ].14﴾ [ امللك: أال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيرأنفسهم، قال تعاىل : ﴿ 

والـــدوام علـــى عكـــس القـــانون الوضـــعي الـــذي وضـــع لفـــرتة معينـــة فشـــريعة اهللا وضـــعت لالســـتمرار 
ولظــــروف حمــــددة وألشــــخاص معينــــني، أمــــا الشــــريعة اإلســــالمية فقــــد جــــاءت للنــــاس كافــــة علــــى 
م، يف كـــل األزمنـــة واألمكنـــة، لتجلـــب للنـــاس املصـــاحل وتـــدفع عـــنهم  م وعـــادا اخـــتالف مشـــار

 املفاسد.
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  المبحث الرابع
  جريمة الرشوةأثر صغر السن في 

  
ـــا أن  ســـنتناول يف هـــذا املبحـــث أثـــر صـــغر الســـن يف جرميـــة الرشـــوة، وعليـــه يقتضـــي من

  نتناوله يف ثالثة مطالب كاآليت :
  

  المطلب األول: أثر صغر السن في جريمة الرشوة في الفقه اإلسالمي                     
  المطلب الثاني: أثر صغر السن في جريمة الرشوة في القانون الجزائري                     
  المطلب الثالث: موازنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



230 
 

  المطلب األول: أثر صغر السن في جريمة الرشوة في الفقه اإلسالمي  
ــى عــن كــل كســب غــري مشــروع كالرشــوة فمــاهي الرشــوة؟ حــافظ اإلســالم ع   لــى املــال و

وماحكمها؟ هذا ماسنتناوله يف هذا املطلـب حيـث سـنعرف الرشـوة يف اللغـة مث يف االصـطالح مث 
  نتناول حكم الرشوة  وأثر صغر السن يف هذه اجلرمية وذلك يف ثالثة فروع كاآليت:

  الفرع األول: تعريف الرشوة لغة: 
ُة والرشـــوة يف  َ ـــو ُة و اللغـــة بفـــتح الـــراء وضـــمها وكســـرها، فنقـــول: الرَّشْ َ ـــو : هـــي  الرُّشْ ُة َ ـــو الرِّشْ

 ، ً ً ورِشـى شـى ُ ، أو هي ما ميده احملتاج من مصانعة ومال وحنوه لنيل حاجـة متعـذرة، واجلمـع ر ُ ل ْ ع ُ اجل
  .1ورشاه يرشوه رشوا: أعطاه الرشوة، وارتشى منه رشوة إذا أخذها، وراشاه: حاباه وصانعه

ـه، أي تــدخل   تزّق ِ قـال ابـن منظـور: الرشــوة مـأخوذة مـن رشــا الفـرخُ إذا مـد رأســه إىل أمـه ل
صـانعة، واسرتشـى: طلـب الرشـوة، فنقـول اس ُ ةُ إىل احلاجـة بامل ـَل ْ ص ُ ُة الو َ و شـى رت األكل يف فمه، والرُّشْ

  الفصيل ( وهو ولد الناقة ) إذا طلب الرضاع.
ــه علــى ا  عينُ ُ عطــي الــذي ي ُ ، والــرَّائش الــذي يســعى فالرَّاشــي مــن ي تَشــي اآلخــُذ ْ ر ُ لباطــل، وامل

 ٌ ة َ ي شِ ْ ُ ، واجلمع أَر ل ْ : احلب ُ ُ هلذا، والرِّشاء نْقِص َ تـ ْ َس زيد هلذا وي تَ ْ َس   . 2بينهما ي
َ وغريه ليحكم له أو حيمله على مايريد ُ احلاكم ، أو مـايعطى 3ومنه فالرشوة لغة: مايعطيه الشخص

  .4حق لقضاء مصلحة، أو إلحقاق باطل أو إبطال
  الفرع الثاني: تعريف الرشوة اصطالحا

  عرف العلما ء الرشوة بتعريفا ت متقاربة يف املعىن، وهي كاآليت:
  5ما يؤخذ بغري عوض ويعاب آخذه -
  6كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونًا على ما الحيل-

                                                
 322ص14ابن منظور: لسان العرب ج - 1
، اجلوهري: الصحاح، 1295، الفريوز أبادي: القاموس احمليط ص322ص14ج املرجع السابقابن منظور:  - 2
  347ص1وآخرون: املعجم الوسيط جوأمحد حسن الزيات ، إبراهيم مصطفى  2357ص6ج
  219ص الفيومي: املصباح املنري أمحد - 3
 348ص1ن: املرجع السابق جإبراهيم مصطفى وآخرو  - 4
  261ص5جابن حجر: فتح البا ري  - 5
  .212 ص11 ج املرجع نفسه ابن حجر: -6
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-  ً   1الرشوة ما يعطى بعد طلبه واهلدية ما يدفع إليه ابتداء
  .2إلبطال حق أو إلحقاق باطل أو هي ما يعطى -

وهــذا التعريــف األخــري هــو أحســن التعــاريف ألن الرشــوة تشــمل كــل ســلوك غــري مشــروع يقــوم بــه 
الشــخص، ســواء دفــع مــاال أو قــدم خدمــة وســواء دفعهــا إىل ذي ســلطان أو جــاه أو منصــب أو 

حـق ضـررا ليحكم له أو على خصـمه مبـا يريـد هـو أو ينجـز لـه عمـال أو يل وظيفة عامة أو خاصة
  بالغري.

  الفرع الثالث: حكم الرشوة وأثر صغر السن في هذه الجريمة
ـــا مـــن أســـباب الفســـاد والظلـــم، وهـــي داء خطـــري مـــا انتشـــر يف  حـــرم االســـالم الرشـــوة أل
جمتمع قط إال فتك به، وأصبح القـوي يأكـل الضـعيف، واختفـت القـيم األخالقيـة النبيلـة وطغـت 

وال ﴿ال النــاس بالباطــل، ومــن كبــائر الــذنوب قــال اهللا تعــاىل: األنانيــة واجلشــع ، وهــي أكــل ألمــو 
وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقـا مـن أمـوال النـاس بـاإلثم  تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

]، فهذا النص فيه النهي عن أكل أموال الناس بالباطل بأي صـفة 188[البقرة: ﴾تعلمون وأنتم
، وقـد خــص  4وهـي حمرمـة بـنص هـذه اآليـة 3هـو الرشـوة خاصـة كانـت، واملنهـي عنـه يف هـذه اآليـة

ــا ليســت قاصــرة علــيهم، ولكنهــا مــنهم أعظــم خطــرا وأشــد فتكــا، فهــم  الرشــوة يف احلكــام مــع أ
ميـــزان العدالــــة ، قـــال القــــرطيب يف معــــىن هـــذه اآليــــة : " ال تصــــانعوا بـــأموالكم احلكــــام وترشــــوهم 

مظنــة الرشــا إال مــن عصــم، والرشــوة مــن الرشــاء،  ليقضــوا لكــم علــى أكثــر منهــا ..، ألن احلكــام 
ــا ليقضــي احلاجــة " ...، وتــدلوا مــن إرســال الــدلو يف البئــر وهــو هنــا جمــاز يف التوســل 5كأنــه ميــد 

  .6والدفع

                                                
  212ص11املرداوي: اإلنصا ف ج - 1
  220ص 22، املوسوعة الفقهية ج 36ص1اجلرجاين : التعريفات جعلي بن حممد  - 2
 190ص 2الطاهر بن عاشور: تفسري التحرير والتنوير ج - 3
  192ص 2الطاهر بن عاشور: املرجع نفسه ج - 4
  226ص 3القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن ج - 5
 190ص 2ج السابقالطاهر بن عاشور: املرجع  - 6
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ـالون للسـحت﴿وقال تعاىل يف وصف اليهـود واملنـافقني: ]، 41[املائـدة:﴾سـماعون للكـذب أكَّ
رة، قـال: قـال يل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم:  ( ...  ْ ـرة وعن كعب بن عُج ياكعـب بـن عُجْ

  .1) إنه ال يربو لحم نبت من سحت، إال كانت النار أولى به
، وقال ابن مسعود: السحت: الرُّشا، وقال عمر بن 2قال ابن سريين: السحت: الرشوة يف احلكم

: رِشوة احلاكم من السحت، وعن علي رضي اهللا عنه أنه قـال: السـحت: اخلطاب رضي اهللا عنه
  .3الرشوة...، وقال احلسن وسعيد بن جبري: السحت هو الرشوة

  ، أو 4قال القرطيب: " مسي املال احلرام سحتا ألنه يسحت الطاعات أي يذهبها ويستأصلها "
  .5يسحت الربكة أي يذهبها

ـــه وســـلم  لعـــن رســـولعنهمـــا قـــال: ( وعـــن عبـــد اهللا بـــن عمـــرو رضـــي اهللا    اهللا صـــلى اهللا علي
  .6)الراشي والمرتشي

فيحرم طلب الرشوة وقبوهلا وبذهلا،كما حيرم عمل الوسيط بني الراشي واملرتشي، أما الرشوة الـيت  
ـــا ـــا جـــائزة ويكـــون اإلمث يتوصـــل  علـــى املرتشـــي دون  املـــرء إىل حقـــه أو لـــدفع ظلـــم أو ضـــرر، فإ

ا بدينارين، حـىت خلـي  يف األثر أن ابن مسعود رضي اهللا عنه كان. وقد ورد 7الراشي شَ َ ر باحلبشة فَـ

                                                
الرتمذي: سنن الرتمذي، كتاب اجلمعة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، باب ماذكر يف فضل الصالة، حديث  - 1

  .155حسن غريب من هذا الوجه، وصححه األلباين، ص ، قال الرتمذي: هذا حديث614رقم:
، 449البخاري: صحيح البخاري، كتاب اإلجارة، باب مايعطى يف الرقية على أحياء العرب بفاحتة الكتاب، ص - 2

 486ص 7القرطيب: املرجع السابق ج
  59ص 14، ابن قدامة: املغين ج 221ص 22املوسوعة الفقهية ج - 3
 486-485ص 7السابق جالقرطيب: املرجع  - 4
 220ص 22املوسوعة الفقهية ج - 5
، كتاب األحكام عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، باب ما جاء يف الراشي واملرتشي يف املرجع السابقالرتمذي:  - 6

، أبو داود، سنن أيب داود، كتاب 155، قال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح، ص1337احلكم، حديث رقم:
، ابن ماجه: سنن ابن ماجه، كتاب األحكام، باب التغليظ 642، ص3580يف كراهية الرشوة، حديث رقم: القضاء، باب

  ، وصححه األلباين.396، ص2313يف احليف والرشوة، حديث رقم:
، الذهيب:  157ص9، ابن حزم: احمللى ج 222ص 22، املوسوعة الفقهية ج115ص 8طاب: مواهب اجلليل جاحل - 7

  .   486ص 7جاجلامع ألحكام القرآنقرطيب: ، ال112الكبائر،ص
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، وعــن عطــاء واحلســن: ال بــأس بــأن يصــانع  1الــدافع ســبيله، وقــال: إن اإلمث علــى القــابض دون
  .2الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم

عنـدما يكافئانـه عـن  وقد ال حيسن الوالدان تربية الطفل فيعلمانه سلوك الرشـوة مـن صـغره 
( أخطــر مــايقوم بــه الوالــدان هــو  3كــل عمــل يقــوم بــه مكافــأة ماديــة، يقــول الــدكتور أكــرم زيــدان

ــــك أن   تقــــدمي املكافــــأة ــــه، فيــــتعلم الطفــــل بعــــد ذل ــــه مــــن نشــــاط مرغــــوب ب للطفــــل مبجــــرد انتهائ
وك حــل الســلوكيات واألنشــطة الســيئة املنفــرة هــي الــيت تــؤدي إىل املكافــآت، فــال ينمــو لديــه ســل

  .4الذي ينمو لديه هو سلوك الرشوة )   املشكالت بل
ــــه إال إذا اســــتغله الكبــــار  أمــــا أن يأخــــذ الطفــــل الرشــــوة أو يقــــدمها لغــــريه فهــــي غــــري متصــــورة من

مواستعملوه كطعم للوصول إىل    الدنيئة.   مآر
فـإن كـان صـبيا ، إن كـان فاعلهـا بالغـا عـاقال 5والرشوة ليست فيها عقوبـة مقـدرة وإمنـا فيهـا التعزيـر

فإنه يعفى من العقوبة ألن الصغري ليس من أهل العقوبة، فإن كان مميـزا مراهقـا أدب مبـا يتناسـب 
تمع من شره وللقاضي السلطة التقديرية يف ذلك   .6مع سنه ونضجه العقلي ومبا يكفل محاية ا

  المطلب الثاني: أثر الصغر في جريمة الرشوة في القانون الجزائري
ا: مل يعرف ا   ملشرع اجلزائري جرمية الرشوة، وعرفها فقهاء القانون بأ

تســتلزم وجــود شخصــني موظــف عــام أو  جرميــة ختــتص يف االجتــار بأعمــال الوظيفــة العامــة. وهــي
أو وعدا بعطية أو يتلقـى هبـة أو هديـة أو أيـة  قاضي أو عامل أو مستخدم يطلب أو يقبل عطية

عــه عــن عمـل مــن أعمـال وظيفتــه سـواء كــان مشــروعا أو أو امتنا منـافع أخــرى مقابـل قيامــه بعمـل

                                                
  486ص 7القرطيب: املرجع السابق ج - 1
  222ص 22املوسوعة الفقهية ج- 2
وهو من الكتاب املعاصرين له كتاب: سيكولوجية املال هوس الرتاء وأمراض الثروة، وكتاب سيكولوجية املقامر  - 3

 التشخيص والتنبؤ والعالج.

، مقال منشور على املوقع هذه الكلمة نقلها الباحث محيد لفتة يف مقاله: املال وأثره على سلوك النساء والرجال - 4
  http://www.alnoor.se/article.asp?id=41521مركز النور للدراسات، اإللكرتوين 

 226ص 22ة جاملوسوعة الفقهي- 5
 594ص 2جالتشريع اجلنائي عبد القادر عودة:  - 6
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خارجــا عــن اختصاصــاته الشخصــية إال أن مــن شــأن وظيفتــه أن تســهل لــه  غـري مشــروع وإن كــان
  .1من املمكن أن تسهله له أداؤه أو كان

قبــل أداء مـا يطلبــه املوظــف أو تقــدم  ويسـمى هــدا املوظــف مرتشــيا وصـاحب املصــلحة راشــيا إذا 
  . 2ملوظف أو القاضيبالعطاء فقبله ا

وختتلف التشريعات الوضعية حول ما إذا كانت جرمية الرشوة جرمية واحدة يقتضي لقيامهـا وجـود 
ا تتكون من جرميتني مستقلتني: أحدمها يرتكبها الراشي والثانية  شخصني الراشي واملرتشي، أم أ

ا .يرتكبها املرتشي حبيث يكون لكل منهما عقابا منفصال باعتبارها جرمي   ة تامة بكل أركا
وقــد أخــذ املشــرع اجلزائــري بالنظــام الــذي يعتــرب الرشــوة جرميــة واحــدة، غــري أنــه نــص علــى عقوبــة 

  الراشي واملرتشي والوسيط. 
  .  4: الرشوة اإلجيابية، وجرمية املرتشي: الرشوة السلبية3وتسمى جرمية الراشي 

على رشوة املوظفني العموميني، حيـث نـص علـى جرميـة الرشـوة  5وقد نص قانون مكافحة الفساد
منــه، فتنــاول جرميــة الراشــي يف الفقــرة األوىل  25الــيت يقرتفهــا كــل مــن الراشــي واملرتشــي يف املــادة 

امللغـاة مـن قـانون العقوبـات، أمـا جرميـة املرتشـي  127مكـرر و 126و 126الـيت عوضـت املـواد 
  امللغاة من قانون العقوبات. 129عوضت املادة  فتناوهلا يف الفقرة الثانية اليت

وإن مل يذكر كلمة الراشـي واملرتشـي صـراحة، وقـد رصـد هلمـا نفـس العقوبـة سـواء كانـت بدنيـة أو 
يعاقب باحلبس مـن سـنتني (  من قانون مكافحة الفساد على أنه:" 25مالية، حيث تنص املادة 

  دج. 1 000 000إىل  دج 200 000) سنوات وبغرامة من  10) إىل عشر (  2

                                                
  8حممد صبحي جنم: شرح قانون العقوبات اجلزائري ص - 1
 8حممد صبحي جنم: املرجع نفسه ص - 2
 أردنا أن نبني أركان كل جرمية رغم أن القانون اجلزائري اعتربمها جرمية واحدة بغرض التوضيح وإزالة اللبس - 3
عبد الرزاق بوبندير: دروس يف القانون اجلنائي لألعمال منشورة على املوقع االلكرتوين:  - 4

http://lejuriste.montadalhilal.com/montada-f82/topic-t2779.htm 
 8ص السابق، حممد صبحي جنم: املرجع 

 08، 14، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 2006فيفري20يف  الصادر 01-06قانون مكافحة الفساد رقم  - 5
قانون  –قانون العقوبات  –: قانون اإلجراءات اجلزائية ، فضيل العيش: 10هـ، ص1427صفر 08م / 2006مارس 
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/ كل من وعد موظفا عموميا مبزية غري مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياهـا بشـكل مباشـر 1
أو غري مباشر سواء كان ذلك لصاحل املوظف نفسـه أو لصـاحل شـخص أو كيـان آخـر لكـي يقـوم 

  بأداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل من واجباته.
كل مباشـر أو غـري مباشـر، مزيـة غـري مسـتحقة، سـواء / كل موظف عمومي طلب أو قبـل، بشـ2

لنفســــه أو لصــــاحل شــــخص آخــــر أو كيــــان آخـــــر ألداء  عمــــل أو االمتنــــاع عــــن أداء عمــــل مـــــن 
  .1واجباته"

 جلرمية الرشوة اإلجيابية أو جرمية الراشي ركنان مها: ويستفاد من هذه املادة أن  
الرشوة اإلجيابية وهي الوعد أو اهلبة أو  ة: وهي األعمال اليت تقوم عليها جرميالركن المادي - أ

 .العطية أو اهلدية سواء كانت لصاحل املوظف أو لشخص آخر وهذا ما يعرب عنه بالرشوة الفعلية
ويتحقق الركن املادي أيضا إذا قام الراشي بإغراء املرتشي وحتريضه على أداء خدمة معينة له أو 

 أو غريها من املزايا دون أمهية ملوضوعها إن كانتأو هبة أو هدية  لغريه مقابل وعد أو عطية
  .2ماال أو سلعة أو غريمها، مهما كان مقدارها وأمهيتها

: وهــو قصــد الراشــي وانصــراف إرادتــه لتحقيــق مصــلحة لنفســه أو لغــريه، إذ الــركن المعنــوي - 
راشـي أنـه تتجـه إرادتـه لتحقيقـه، وجيـب أن يعلـم ال يعترب قصد الراشي أسـاس الـركن املعنـوي الـذي

يوجـــه العطيــــة أو اهلديــــة أو غريهــــا مـــن املزايــــا إىل املرتشــــي املوظــــف حلملـــه علــــى القيــــام بعمــــل أو 
االمتنـــاع عـــن عمـــل، فمـــىت تـــوافر القصـــد واإلرادة والعلـــم عنـــد التنفيـــذ أو قبلـــه فقـــد تـــوفر القصـــد 

  .3اجلنائي
  ثالثة أركان: وجلرمية الرشوة السلبية

                                                
 103، وتقابلها املادة  281صقانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –اإلجراءات اجلزائية : قانون فضيل العيش:  - 1

جرمية : عبد احلميد محيداينسوري،  342-341أردين ، واملواد  173إىل  170من قانون العقوبات املصري ، واملواد من 
االلكرتوين  الرشوة .. هل تكفي العقوبات القانونية ملنعها ؟مقال منشور على املوقع

http://www.aleppobar.org/forum/showthread.php?t=922واملوقع ،http://www.law-
dz.com/el%20rachwa.htm 

-http://forum.law: جرمية الرشوة، حبث منشور على املوقع االلكرتوينعلي بن سليطان:  -2
dz.com/lofiversion/index.php/t2396.html زاق بوبندير: دروس يف القانون اجلنائي لألعمال منشورة ، عبد الر

  http://lejuriste.montadalhilal.com/montada-f82/topic-t2779.htmعلى املوقع االلكرتوين:
 16صشرح قانون العقوبات اجلزائري حممد صبحي جنم :  ،البحث السابق علي بن سليطان: - 3
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 وصف خاص يف املرتشي ويعـرب عنـه بالصـفة املفرتضـة يف اجلـاينوهو توافر  :الركن المفترض -1
املـذكورة  25غـريه، وقـد ورد يف املـادة  ألن املشـرع اشـرتط وصـفا خاصـا يف مرتكبهـا، فـال تقـع مـن

آنفا حتديد هذا الوصف على سبيل احلصر وهو: أن يكون موظفا عموميا وذلك حلمايـة الوظيفـة 
  .الثقة فيها العامة ومقتضيات

: وهــو النشــاط اإلجرامـي ويتمثــل يف األفعـال الــيت تقــوم عليهـا جرميــة الرشــوة لــركن المـادياـ  2
الســلبية وهــي الطلــب والقبــول الصــادرين عــن املوظــف العمــومي ســواء لصــاحله أم لصــاحل شــخص 

  آخر ألداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل من واجباته.
وهو القصد اجلنائي لدى املوظف العمومي املرتشي، وتوفر عنصري العلم  الركن المعنوي:ـ  3

املقابل  طلب الرشوة أو قبوهلا، وأن يعلم بأن املقصود من واإلرادة عنده، بأن تتجه إرادته إىل
اجلنائي للركن املادي، أي  ه هو أداء عمل أو االمتناع عنه ، ويشرتط معاصرة القصدذالذي أخ

 .  1ي لدى املرتشي وقت طلبه الرشوة أو قبوله هلاتوفر القصد اجلنائ
والصغري ال يتصور منه جرمية الرشوة سواء كان راشيا أم مرتشيا الشرتاط الركن املعنوي          

لقيام جرمية الرشوة ، وهو القصد اجلنائي سواء عند الراشي أم املرتشي لتحقيق املصلحة املرجوة 
جنائي ألنه ال يفقه معاين األفعال وال يقصدها فهو غري من الرشوة، فالصغري ليس له قصد 

مسؤول جنائيا إذا ما ارتكب جرمية الرشوة، فإن كان صغريا مل يكمل الثالثة عشرة فال توقع عليه 
من قانون العقوبات اجلزائري: " التوقع  49إال تدابري احلماية أو الرتبية وهو مانصت عليه املادة 

. وقد حددت املادة 2الثالثة عشرة إال تدابري احلماية أو الرتبية ..." على القاصر الذي مل يكمل
  .3من قانون اإلجراءات اجلزائية تدابري احلماية والرتبية 444

فيخضـعه   18إىل  13أما إن كان الصغري الذي ارتكب جرمية الرشوة يبلـغ سـنه مـن 
لتقديريـة، وهـو مانصـت عليـه القاضي لتدبري احلماية أو حيكم عليه بعقوبة خمففة حسب سـلطته ا

                                                
جرمية الرشوة، حبث منشور على املوقع  علي بن سليطان:،  15-11حممد صبحي جنم : املرجع السابق ص - 1

عبد الرزاق بوبندير: دروس  ،http://forum.law-dz.com/lofiversion/index.php/t2396.html: االلكرتوين
-http://lejuriste.montadalhilal.com/montadaيف القانون اجلنائي لألعمال منشورة على املوقع االلكرتوين:

f82/topic-t2779.htm 
 174صقانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –: قانون اإلجراءات اجلزائية فضيل العيش:  - 2
اليت تناولت هذه التدابري يف مرحلة املسؤولية اجلنائية  444وقد ذكرنا املادة ، 105فضيل العيش: املرجع السابق ص - 3

  املبحث األول يف الفصل األول املخففة يف القانون اجلزائري يف الفرع الثاين من املطلب الثاين من 
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ــا الثالثــة: " خيضــع القاصــر الــذي يبلــغ ســنه مــن  49املــادة  إىل  13مــن قــانون العقوبــات يف فقر
  . 1إما لتدابري احلماية أو الرتبية أو لعقوبات خمففة " 18

مـــن قـــانون العقوبـــات نـــوع العقوبـــة املخففـــة: " ...إذا كانـــت العقوبـــة هـــي  50وقـــد بينـــت املـــادة 
و احلــبس املؤقـــت فإنــه حيكـــم عليــه بـــاحلبس ملــدة تســاوي نصـــف املــدة الـــيت كــان يتعـــني الســجن أ

ا إذا كان بالغا "   .2احلكم عليه 
وعقوبة الصغري بصفة عامة هو إجراء استثنائي اليلجأ إليه القاضي إال يف حاالت خاصـة ختضـع 

ظــروف وعوامــل  لظــروف الصــغري االجتماعيــة والشخصــية الــيت ارتكــب فيهــا اجلرميــة، فهــو ضــحية
أن  –وفـــق ســلطته التقديريـــة  –خمتلفــة ممـــا جيــب اعتبـــاره " جمنيــا عليـــه ولــيس جانيـــا "  فللقاضــي 

يراعـي ذلــك كلــه قبــل إصــداره احلكــم حــىت ال تــرتك العقوبــة آثــارا نفســية عنــد الصــغري فتتولــد لديــه 
  . 3الشخصية اإلجرامية يف املستقبل

  ي والقانون الجزائريالمطلب الثالث: موازنة بين الفقه اإلسالم
ال خيتلف فقهاء القـانون عـن فقهـاء الشـريعة اإلسـالمية يف كـون الرشـوة اسـتغالل منصـب 
الوظيفة عامة كانـت أم خاصـة أو اجلـاه أو السـلطان، فيطلـب أو يقبـل عطيـة أو هبـة أو هديـة أو 

باملســمى  أي منفعـة مقابــل قيامـه بعمــل أو امتناعـه عــن عمـل أو إحلــاق ضـرر بــالغري، فـالغرض إذا
  ال باألمساء.

غــري أن القــانون خيتلــف عــن الفقــه اإلســالمي يف كــون القــانون حــدد عقوبــة الرشــوة ســواء   
مــن  25للراشــي أو املرتشــي، مبينــا بــأن العقوبــة نوعــان بدنيــة وماليــة، وهــي مانصــت  عليــه املــادة 

  قانون مكافحة الفساد املذكورة آنفا.
وجرميـــة املرتشـــي، فســـمى األوىل جرميـــة إجيابيـــة وقـــد بـــني القـــانون كـــال مـــن جرميـــة الراشـــي 

والثانيـــة جرميـــة ســـلبية، وضـــبط أركـــان كـــل نـــوع، حيـــث بـــني بـــأن للرشـــوة اإلجيابيـــة ركنـــان: مـــادي 
  ومعنوي، وللرشوة السلبية ثالثة أركان: الركن املفرتض والركن املادي والركن املعنوي.

                                                
 174ص قانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –: قانون اإلجراءات اجلزائية فضيل العيش:  - 1
  174ص قانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –قانون اإلجراءات اجلزائية  فضيل العيش: - 2
األحداث يف التشريع وقد ذكرنا ذلك يف املطلب الثاين من املبحث األول يف الفصل األول. نبيل صقر، صابر مجيلة :  - 3

 89ص اجلزائري
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ركــا األمــر لســلطة القاضــي التقديريــة، يف حــني جنــد أن الفقــه اإلســالمي مل حيــدد هــذه الضــوابط تا
غــري أنــه رهــب مــن ارتكــاب جرميــة الرشــوة وتوعــد مرتكبهــا بالوعيــد الشــديد وبــني ســوء اســتعماهلا 
تمــع وتفكيــك  ــا مــن الســلوكات الــيت تســاهم يف ختريــب ا تمــع وأ وآثارهــا الســيئة علــى الفــرد وا

ـدف إىل تقــومي  أخـالق الفــرد ليكـون عنصــرا صــاحلا يف بنيانـه ومقوماتــه، ألن الشـريعة اإلســالمية 
تمع.     ا

وخيتلــف القــانون عــن الفقــه اإلســالمي يف توقيعــه العقوبــة علــى الصــغري املميــز، ألنــه يف 
يكــون قــد تــوفر لديــه حــدا مــن اإلدراك يؤهلــه لتحمــل  -حســب املشــرع اجلزائــري –هــذه املرحلــة 

ـــه، غـــري أن إدراكـــه يبقـــى ضـــعي فا لـــذلك خفـــف عنـــه العقوبـــة، وهـــذا املســـؤولية اجلنائيـــة عـــن أفعال
اليلجـــأ إليـــه إال يف حـــاالت خاصـــة ختضـــع لظـــروف الصـــغري  -كمـــا ذكرنـــا   –اإلجـــراء اســـتثنائي 

االجتماعية والشخصية اليت ارتكب فيها اجلرمية، فهو ضحية ظروف وعوامل خمتلفة، أما الشـريعة 
ة جــزاء جنايــة وفعــل الصــغري اإلســالمية فــال توقــع عقوبــة علــى الصــغري يف هــذه املرحلــة ألن العقوبــ

سواء كان مميزا أو غري مميز اليوصف بـذلك، فالصـغري يف هـذه املرحلـة حكمـه حكـم الصـغري غـري 
املميز من حيث املسؤولية اجلنائية، فهو اليسأل جنائيا عن اجلـرائم الـيت اقرتفهـا أيـا كـان تكييفهـا، 

تتناسـب مسـؤوليته مـع ضـعف إدراكـه،  ألنه وإن أصبح مميزا إال أن متييزه يبقى ضعيفا، فال بد أن
لـذلك فهــو اليســأل مسـؤولية جنائيــة إمنــا يسـأل مســؤولية تأديبيــة بغـرض إصــالح احنرافــه البغــرض 

  ليس من أهل العقوبة. –وإن كان مميزا  –إيالمه ، فالصغري 
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  المبحث الخامس
  أثر صغر السن في جرائم اإلنترنت

  
الســن يف جــرائم اإلنرتنــت، وعليــه يقتضــي منــا أن ســنتناول يف هــذا املبحــث أثــر صــغر 

  نتناوله يف ثالثة مطالب كاآليت:
  

  المطلب األول: أثر صغر السن في جريمة اإلنترنت في الفقه اإلسالمي                   
  المطلب الثاني: أثر صغر السن في جريمة اإلنترنت في القانون الجزائري                   
  المطلب الثالث: موازنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري                   
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  المطلب األول: أثر صغر السن في جريمة اإلنترنت في الفقه اإلسالمي  
مل تشــهد احلضــارة اإلنســانية يف تارخيهــا ثــورة يف االتصــاالت ويف جمــال املعلومــات مثــل 

وجنحـت يف ربـط العـامل  مكسبًا حضـاريًا لإلنسـانيةما شهدته يف االنرتنت، هذه الشبكة اليت تعد 
، إذ يعد ظهور االنرتنـت مـن أهـم ثـورات التكنولوجيـا يف العصـر احلـديث مـن بشكل غري مسبوق

م على خمتلفحيث سرعة ا   أجناسهم.  النتشار والقبول بني الناس، والتأثري يف حيا
واالتصاالت واخلدمات الصحية  كما أن لإلعالم اآليل دوراً يف تطوير جماالت التعليم

  وخدمات شركات الطريان...وغريها من اخلدمات اليت تتوسع كل يوم.
حىت أصـبح الـبعض يصـف وقد بدأت تنتشر االنرتنت بكثافة بني الشباب واألطفال، 

 باألنرتنـــتاالنرتنـــت " أو " اجليـــل الرقمـــي " وذلـــك الهتمامـــه الشـــديد  اجليـــل احلـــايل بأنـــه "جيـــل
الـــيت توفرهـــا اإلنرتنــت ، وضـــخامة حجـــم هـــذه املعلومــات الـــيت ميكـــن احلصـــول  ولتنــوع املعلومـــات

ا يف حيــــاة الكثــــري مــــن األفــــراد  عليهــــا دون عقبــــات ّ مكانيــــة أو زمانيــــة، وأصــــبحت عــــامال أساســــي
  والشركات واحلكومات. 

التقــــدم فيــــه الكثــــري مــــن اإلجيابيــــات، لكنــــه جيــــب أن يكــــون ضــــمن  ال شـــك أن هــــذا
ــز جمتمعنــا املســلم، إذ قــد تســتخدم يف كثــري مــن احلــاالت يف  ّ ضــوابط حتفــظ لنــا قيمنــا ومبادئنــا ومتي

، أو بقصــد اإلضــرار بــالغري ســواء  يف أنفســهم أم يف أعراضــهم أم يف أمــواهلم أغــراض غــري شــرعية
يسمى جبرائم االنرتنـت ، واألسـوأ مـن ذلـك أن يكـون هـذا االسـتخدام مـن طـرف أطفـال  وهو ما
فهـل عـامل اإلنرتنـت عـامل آمـن لألطفـال؟ وهـل قضـاء السـاعات الطـوال يف التجـوال مفيـد صغار، 

سـية سـلبية علـى مسـتخدمي اإلنرتنـت ؟ ومـا هـي أهـم أنـواع جـرائم للصـغار ؟ وهـل هنـاك آثـار نف
  االنرتنت؟ 

بــالرجوع إىل كتــب الفقهــاء ال جنــدهم يتكلمــون عــن هــذا املوضــوع ألنــه مــن املواضــيع 
احلديثة جدا، غري أنه بالرجوع إىل أصول اإلسالم العامة جند أن الشريعة اإلسـالمية تركـت البـاب 

ملســتجدة حتـت قواعـد فقهيــة مضـبوطة، منهــا ( ال ضـرر وال ضــرار مفتوحـا لتجـرمي بعــض األفعـال ا
كمــا أن احلفــاظ علــى الــدين والــنفس والعقــل والنســل واملــال مــن مقاصــد الشــريعة االســالمية،   1)

                                                
أصل هذه القاعدة الفقهية حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " ال ضر وال ضرار " ابن ماجه: سنن ابن ماجه،   -1

، مالك: املوطأ، كتاب 400، ص2341-2340قه مايضر جباره، حديث رقم:كتاب األحكام، باب من بىن يف ح
  .745ص2، ج31األقضية، باب القضاء يف املرفق، حديث رقم:
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فهـــي الشـــريعة الكاملـــة  1وكـــل اعتـــداء علـــى أصـــل مـــن هـــذه األصـــول يعتـــرب جرميـــة يعاقـــب فاعلهـــا
وكـل  - 2كمـا يقـول اإلمـام الشـاطيب وابـن القـيم  -اهماملشـتملة علـى مصـاحل العبـاد يف ديـنهم ودنيـ

مفسدة ودفعه مصلحة، ومن املقـرر فقهيـا أن دفـع  يفوت أصل من هذه األصول أو أكثر فهو ما
  .3املفاسد مقدم على جلب املصاحل

وجــــرائم اإلنرتنــــت كثــــرية ومتنوعــــة يصــــعب حصــــرها وهــــي متــــس بأصــــل أو أكثــــر مــــن  
رائم احلديثة اليت تُستخدم فيها شبكة اإلنرتنت يف عمل غري األصول السالفة الذكر، وهي من اجل

مشــروع وضــار باملصــلحة العامــة أو اخلاصــة أو يســتغل فيهــا احلاســوب كــأداة الرتكــاب اجلرميــة أو  
ـا تـدمريها أو اخـرتاق الشـبكات وكشـف  كسـرقة امللفـات أو الـربامج والبيانـات، أو  4تسهيل ارتكا

  . 5املعلومات واألسرار
ا:وتعرف    جرائم االنرتنت بأ

" كــل ســلوك غــري مشــروع أو غــري مســموح بــه فيمــا يتعلــق باملعاجلــة اآلليــة للبيانــات أو نقــل هــذه  
االســتغالل اجلنســـي   وتشــمل جــرائم إنشــاء املواقـــع اجلنســية  أو الدعايــة للشــذوذ أو 6البيانــات "

رم يف صورة القائد أو البطل الذي جيب أن حيتـذى  لألطفال وتعليم اإلجرام واإلرهاب وإظهار ا
اعتــداء  بــه، إضــافة إىل جــرائم صــناعة الفريوســات ونشــرها واقتحــام املواقــع وتعطيــل األجهــزة وهــذا

                                                                                                                                           
حبث منشور على املوقع   20، ص1423 حممد عبداهللا منشاوي: جرائم االنرتنت من منظور شرعي وقانوين، مكة املكرمة 

  http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=32327االلكرتوين
  .  20حممد عبداهللا منشاوي: البحث السابق ص - 1

، راجعه طه إعالم املوقعنيابن القيم: ، 344ص 1جاملوافقات يف أصول الشريعة، دار الكتب العلمية، بريوت. الشاطيب:-2
 .150ص1ج، القاهرة.الكليات األزهريةعبد الرءوف سعد، مكتبة 

  228ص، يف الفقه اإلسالمي اجلرميةحممد أبو زهرة:  - 3
  7اهللا املنشاوي: جرائم االنرتنت من منظور شرعي وقانوين ص مد عبدحم-4
 54-51، ص 2007،جويلية 84االنرتنت ورهان االنقسام الرقمي ،جملة الشرطة العدد  علوي مصطفى: - 5
  20م، دار النهضة العربية، القاهرة، ص1992، 1جرائم احلاسب االلكرتوين يف التشريع املقارن، طهدى قشقوش:  -6
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على ممتلكـات الغـري، فضـال عـن جـرائم القـذف والتشـهري وتـرويج املخـدرات أو زراعتها...وغريهـا 
  1من اجلرائم

ل الصـغار، إذ يـتم التغريـر يـذهب ضـحيتها األطفـا ولعل أخطر هـذه اجلـرائم تلـك الـيت
مــن بينهــا تقريــر صــادر عــن "املركــز  تقــارير دوليــة ــم واســتدراجهم واســتغالهلم جنســيا، فحســب

واملفقـــودين" ارتفعــت حــاالت اســـتغالل األطفــال جنســـيا  القــومي األمريكــي لألطفـــال املختطفــني
العـــامل بشـــكل كبـــري. حبيـــث تزايـــد عـــدد املواقـــع اإلباحيـــة الســـتغالل  نرتنـــت حـــولعـــرب شـــبكة اإل

  .2005وسنة  2004% بني سنة  400بنسبة  األطفال

 مايلي: ويهدف جمرمو االنرتنت الذين يستغلون األطفال إىل 
 القاصرين على األعمال اجلنسية.وإغواء حتريض  -
  . الكمبيوتر من أجل أعمال إباحيةتلقي أو نشر املعلومات عن القاصرين عرب  -
  التحرش اجلنسي بالقاصرين أو تصويرهم أو ظهارهم ضمن أعمال إباحية عرب الكمبيوتر . -
 استخدام االنرتنت لرتويج الدعارة والشذوذ عن القاصرين. -

 وغريها من األعمال غري املشروعة اليت تستهدف األطفال الصغار، وغالبا ما تقف وراء هذا
  .2من اجلرائم عصابات إجرامية حمرتفةالنوع 

ـــا يف متنـــاول اجلميـــع فـــإن األطفـــال مل يســـلموا مـــن هـــذه  ونظـــرا لطبيعـــة االنرتنـــت وكو
اجلـــرائم حيـــث أصـــبحوا ميارســـون الكثـــري منهـــا دون رقيـــب ســـواء بـــدافع التحـــدي وإبـــراز املهـــارات 

  شاعر الغري. العقلية والقدرات الذهنية أم بدافع الطيش والتهور وعدم االكرتاث مب

                                                
، إياس اهلاجري: جرائم  10حممد عبد اهللا املنشاوي: جرائم االنرتنت من منظور شرعي وقانوين حبث سابق ص -1

   http://www.riyadhedu.org/alan/fntok/general/12.htmاالنرتنت مقال منشور باملوقع االلكرتوين

-http://efrin : جرائم اإلنرتنت واألمن املعلومايت، مقال منشور على املوقع االلكرتوين رفعت مشيس: - 2
culture.org/home/modules.php?name=News&file=article&sid=31  
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فكل جرمية من جرائم االنرتنت سـواء كانـت اعتـداء علـى ممتلكـات الغـري أو أعراضـهم أو تعلقـت 
اجلرميــة بــالرتويج للمخــدرات ...وغريهــا مــن اجلــرائم هــي مــن احملرمــات يف االســالم، نظــرا ملــا تســبه 

  من آثار سيئة وأضرار على األصول اخلمسة املذكورة آنفا.

 ﴾ وال تعتدوا إن اهللا ال يحـب المعتـدينفاالعتداء أيا كان نوعه منهي عنه شرعا قال تعاىل:﴿ 
]، وسـرقة أمــوال النـاس بـأي شــكل مـن األشــكال أو صـورة مـن الصــور هـو أكــل  190[ البقـرة: 

ــى اهللا تعــاىل عــن ذلــك فقــال:  أيهــا الــذين ءامنــوا ال تــاكلوا  ﴿ يــاألمــوال النــاس بالباطــل وقــد 
] والنظـر إىل  29﴾ [ النسـاء:  أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون تجـارًة عـن تـراض مـنكم

األجنبيات سواء حقيقة أو يف الصور أو ارتياد املواقع اجلنسـية مـن احملظـورات الشـرعية، فقـد أمرنـا 
منين يغضـــوا مـــن ؤ قـــل للمـــ ات، قـــال تعـــاىل:﴿يـــاهللا تعـــاىل بغـــض البصـــر وحـــرم النظـــر إىل األجنب

  ] 30[ النور: ﴾ارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن اهللا خبير بما يصنعون أبص

ــى  " فهنــاك عالقــة بــني ارتكــاب أفعــال الفاحشــة والنظــر إىل الصــور اجلنســية العاريــة، فاإلســالم 
تمع  1"عن النظر للعراة ملا حيدثه من تصدعات أخالقية يف الفرد وا

ا موصلة جلرمية الزىن اليت تعد من كبائر فاإلسالم الذنوب  فهو مل حيرم الزىن  حرم هذه األمور أل
َ فقــط بــل حــرم االقــرتاب منــه قــال تعــاىل:﴿  ﴾     وال تقربــوا الزنــى إنــه كــان فاحشــة وســاء ســبيال 

 ]. 32[ اإلسراء: 
﴾ أبلـغ  والتقربـوا الزنـىيقول القرطيب رمحه اهللا يف تفسري هذه اآلية: " قال العلماء قولـه تعـاىل ﴿

، فكـل اقـرتاب مـن احملـرم هـو حمـرم يف حـد 2من أن يقول: وال تزنـوا، فـإن معنـاه: ال تـدنوا مـن الـزىن
ذاته، ومن ذلك النظر إىل الصـور اجلنسـية فضـال عـن تـرويج املـواد االباحيـة فهـو أشـد ضـررا، ألن 

منني، وقــد توعــد اهللا عــز ضــرره يتعــدى للغــري ويســاهم بشــكل مباشــر يف نشــر الفاحشــة بــني املــؤ 
إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشـة يف الـذين آمنـوا هلـم عـذاب ألـيم  وجل أمثال هؤالء فقال : ﴿

  ] . 19[ النور:  3﴾يف الدنيا واآلخرة واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون 
                                                

تمع السعودي:حممد ابراهيم السيف -1 التصور االجتماعي وحقائق االجتاه بني  الظاهرة اإلجرامية يف ثقافة وبناء ا
  .100، صهـمكتبة العبيكان، الرياض1417االسالمي

 72ص13القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن ج - 2
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ـــأثريهأمـــا القـــذف والتشـــهري فقـــد حرمـــه اإلســـالم  تمـــع  لت الســـليب علـــى الفـــرد واألســـرة وا
ولكونــه يســاعد علــى إشــاعة الفاحشــة بــني النــاس، وقــد جعــل عقوبتــه مــن احلــدود الــيت ال ميكــن 

ــــازل عنهــــا وال جيــــوز فيهــــا العفــــو مــــىت بلغــــت القاضــــي، قــــال اهللا تعــــاىل: ﴿  والــــذين يرمــــون التن
] ويضـاف إىل  4لنـور: ﴾ [ االمحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 

وال تقبلــوا هـذه العقوبــة البدنيــة عقوبــة معنويــة تتمثـل يف عــدم قبــول شــهادة اجلــاين قــال تعـاىل :﴿ 
وشدد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  ] 4[ النور:  ﴾لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون 

اجتنبــــوا الســــبع (يف جرميـــة القـــذف حيــــث اعتربهـــا مــــن املوبقـــات فقــــال عليـــه الصــــالة والســـالم:
الموبقات، قالوا يارسول اهللا، وما هن؟ قال الشـرك بـاهللا، والسـحر، وقتـل الـنفس التـي حـرم 
ــا، وأكــل مــال اليتــيم، والتــولي يــوم الزحــف، وقــذف المحصــنات  اهللا اال بــالحق، وأكــل الرب

وال تعاقـــب الشـــريعة علـــى القـــذف إال اذا كـــان كـــذبا وافـــرتاء فـــان كـــان  1) المؤمنـــات الغـــافالت
  .2عقوبة حقيقة واقعية فال جرمية وال

وقد تناولنا قذف الصـغري لغـريه يف املبحـث اخلـامس مـن الفصـل األول وفرقنـا بـني الصـغري 
  املميز والصغري غري املميز.

، وألنّ احلـدَّ عقوبـة فيسـتدعي  3فإن كان غري مميز فال حيد وال يعاقـب لعـدم حصـول اإليـذاء بقولـه
ــيب  ، والقاعــدة عنـد الفقهـاء أن كـل مــا 4 ال يوصـف بكونـه جنايـةكـون القـذف جنايـة، وفعـل الصّ

يوجـب حـد الـزىن علـى فاعلـه يوجـب حـد القــذف علـى القـاذف بـه، وكـل مـاال يوجـب حـد الــزىن 
، وال يتصــور اعتــداء عــن طريــق االنرتنــت مــن صــيب 5يوجــب احلــد علــى القــاذف بــه علــى فاعلــه ال

اآلبــاء واألمهــات مراقبتــه وتوجيهــه منــذ غــري مميــز، وإن وقــع ذلــك عرضــا بغــري قصــد فيجــب علــى 
الصـغر حـىت يعتـاد علـى املواقـع املفيـدة واحلسـنة وحيــذر مـن دخـول املواقـع الـيت تلحـق بـه ضــررا  يف 

  نفسه أو جتعله ضحية فرد أو عصابة حمرتفة تستدرجه لإليقاع به.

                                                
  سبق خترجيه - 1
  .33حممد عبداهللا منشاوي: جرائم االنرتنت من منظور شرعي وقانوين حبث سابق ص - 2
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ـــزِّر مــن بـــاب الزجــر والتأديـــب،  وإن كــان القـــاذف مميــزا  كمـــا مراهقـــا يــؤذي قـــذفُ مثلــه عُ
، وال فرق يف وجوب التعزير بـني أن يكـون القـاذف الصـغري ذكـرا أو أنثـى فـردا 1يؤدّب يف مصاحله

فــــرق بــــني أن يكــــون  أو مجاعــــة، فكــــل واحــــد يســــتحق التعزيــــر لصــــدور الفعــــل منــــه، كمــــا أنــــه ال
وإن كانــت جرميــة القــذف والتشــهري عــن طريــق ، 2غــري مكلــف املقــذوف ذكــرا أو أنثــى مكلفــا أو

تمـع، سـواء كـان يف البيـت االنرتنت ف ينبغـي توجيهـه ومراقبتـه مـن طـرف األبـوين وأفـراد األسـرة وا
أم يف مقــــاهي االنرتنــــت، حــــىت يعتــــاد علــــى املواقــــع املفيــــدة واحلســــنة، وحيــــذر مــــن دخــــول املواقــــع 
ـا ضـررا للغـري أو جتعلـه ضـحية فـرد  املشبوهة وكذا املواقع اليت تلحق به ضررا  يف نفسـه أو يلحـق 

ولألســرة دور كبــري يف توعيــة الطفــل مبخــاطر اإلنرتنــت، صــابة حمرتفــة تســتدرجه لإليقــاع بــه، أو ع
ـــــيت جتـــــذب األطفـــــال كاأللعـــــاب وغـــــرف الدردشـــــة، واملواقـــــع  ـــــات ال فهـــــذه الشـــــبكة مليئـــــة باملغري

...وغريها، فال بـد مـن متابعتـه وتـذكريه بـأخالق اإلسـالم ومراقبـة اهللا لـه واالعتقـاد اجلـازم اإلباحية
فتحقيـق مصـاحل العبـاد ودفـع ]  19﴾ [ غـافر:  يعلم خائنة األعين وما تخفي الصـدور﴿  بأنه

م يف الـدنيا واآلخـرة مـن مقاصـد الشـريعة اإلسـالمية، بغــض  األذى والفسـاد عـنهم وحتقيـق سـعاد
النظر عمن سبب هـذا األذى صـغريا كـان أم كبـريا ذكـرا أم أنثـى فكـل أذى جيـب دفعـه " والضـرر 

، والتجـــرمي والعقـــاب يف النظـــام اإلســـالمي يتوجـــه إىل 3مقـــرر يف القواعـــد الفقهيـــة يـــزال " كمـــا هـــو
  .4ومحاية املصاحل املعتربة يف اإلسالم، وهي الدين والنسل والنفس والعقل واملال صيانة
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  المطلب الثاني: أثر صغر السن في جريمة االنترنت في القانون الجزائري 
يف مـؤمتر جـرائم االنرتنـت املنعقـد   internet crimeأطلـق مصـطلح جـرائم االنرتنـت 

  .   1م17/02/1998- 16يف اسرتاليا يف الفرتة من 
نظـرا للتطـور املسـتمر يف تقنيـة احلاســب اآليل،  واملشـرع اجلزائـري مل يعـرف جرميـة االنرتنــت،

ريع ممــا يصــعب ضــبط صــور وأنــواع جــرائم االنرتنــت، وهلــذا جنــد بعــض التشــريعات املتطــورة كالتشــ
عــدم وضــع تعريــف حمــدد  1990اإلجنليــزي آثــر يف قــانون إســاءة اســتخدام احلاســب اآليل ســنة 

جلــرائم احلاســب اآليل بغيــة عــدم حصــر القاعــدة التجرمييــة يف إطــار أفعــال معينــة، حتســبًا للتطــوير 
  .2التقين والعلمي يف املستقبل تاركًا للفقه حتديد ذلك

م التعريفـــات  والبـــاحثنيوتباينـــت تعريفـــات القـــانونيني  جلـــرائم االنرتنـــت، ومـــن أهـــم تعريفـــا
  اآلتية:

تمع، الـــذي يرتكـــب باســـتخدام احلاســـب - "كـــل أشـــكال الســـلوك غـــري املشـــروع أو الضـــار بـــا
  .3اآليل"

أو هــي " كــل ســلوك غــري مشــروع أو غــري مســموح بــه فيمــا يتعلــق باملعاجلــة اآلليــة للبيانــات أو  -
  4نقل هذه البيانات "

  هي " الفعل غري املشروع الذي يستخدم فيه احلاسب اآليل كأداة رئيسية". أو -
أو هــــي " نشــــاط غــــري مشــــروع موجــــه لنســــخ أو تغيــــري أو حــــذف أو الوصــــول إىل املعلومــــات  -

  . 5املخزنة داخل احلاسب أو اليت حتول عن طريقه "
ا:   وعرفها مكتب تقييم التقنية يف الواليات املتحدة األمريكية بأ

                                                
حبر عبد الرمحان حممد: معوقات التحقيق يف جرائم االنرتنت، دراسة مسحية على ضباط الشرطة يف دولة البحرين،  - 1

    2 رسالة ماجستري ، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، اململكة العربية السعودية ص
جرمية االعتداء على األموال عن طريق احلاسب اآليل، حبث مقدم لنيل درجة املاجستري  حممد بن محيد املزمومي: - 2

 18ص م2007ه/1428،جامعة امللك عبد العزيز جدة 
  18حممد بن محيد املزمومي: البحث نفسه، ص-3
  20هدى قشقوش: جرائم احلاسب االلكرتوين يف التشريع املقارن ، ص - 4
املعلوماتيــــة، أصــــول التحقيــــق اجلنــــائي الفــــين، جملــــة األمــــن والقــــانون، ديب، كليــــة الشــــرطة، العــــدد اجلــــرائم  رســــتم هشــــام: -5
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- " "   .1اجلرائم اليت تلعب فيها البيانات والربامج املعلوماتية دوراً أساسيًا
أوهـــي " اجلرميـــة النامجـــة عـــن إدخـــال بيانـــات مـــزورة يف األنظمـــة وإســـاءة اســـتخدام املخرجـــات  -

 .2"إضافة إىل أفعال أخرى تشكل جرائم أكثر تعقيدا من الناحية التقنية مثل تعديل الكمبيوتر

لـس األوريب يف بودبسـت  االتفاقية األوربية حول جـرائم اإلنرتنيـتكما أن  ، الـيت صـادق عليهـا ا
 من أكثـر التشـريعات تطـورا، قامـت بتعريـف تسـع جـرائم مت جتميعهـا يف أربعـة واليت تعترب 2001

  هي: أنواع

 .اجلرائم اليت متس سرية وأمن وسالمة الكومبيوتر ومنظوماته -
ــــال املتعلقــــة  - ــــر املتعلقــــة وكــــذا جرميــــة النصــــب واالحتي إســــاءة اســــتخدام األجهــــزة (جرميــــة التزوي

 بالكومبيوتر) 
              .ا  املتعلقة  واحلقوق  والنشر  الطبع  حبقوق  اخلاصة  باالنتهاكات  املتعلقة  اجلرائم -
  . 3اجلرمية املتعلقة بالرغبة اجلنسية (اجلرائم املتعلقة باألعمال اإلباحية لألطفال ) -

فجرائم االنرتنت تشـمل جـرائم إنشـاء املواقـع اجلنسـية  أو الدعايـة للشـذوذ أو االسـتغالل   
اجلنســـــي لألطفـــــال، وتعلـــــيم اإلجـــــرام واإلرهـــــاب، وغســـــل األمـــــوال، والتزويـــــر، وجـــــرائم صـــــناعة 

ات ونشــــرها، واخـــــرتاق املواقــــع وتعطيـــــل األجهــــزة، وجــــرائم القـــــذف والتشــــهري، وتـــــرويج الفريوســــ
  . 4املخدرات ...وغريها من اجلرائم

وهــي جــرائم ال تعــرتف باحلــدود بــني الــدول وال حــىت بــني القــارات وتقــع يف أغلــب األحيــان عــرب 
ات والــربامج، ويــتم علــى التالعــب بالبيانــات و املعلومــ يف الغالــب حــدود دوليــة كثــرية، وهــي تقــوم

                                                
  18حممد بن محيد املزمومي: جرمية االعتداء على األموال عن طريق احلاسب اآليل حبث سابق ص - 1
: انظرGOAمة للواليات املتحدة األمريكية، هذا التعريف من وضع مكتب احملاسبة العا: البحث السابقفراح مناين -2

www.goa.gov  
مقال منشور باملوقع ، جرائم اإلنرتنيت اليت تستهدف القاصرين -3

  http://www.jeunessearabe.info/article.php3?id_article=580االلكرتوين
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الـدخول غـري  تعـديلها، أو إلغائهـا، عنـد أو ذلك أثناء القيام باملعاجلة اآللية للبيانات إمـا مبحوهـا،
 أو البقاء فيه بدون إذن مث ارتكاب الفعل. املشروع على النظام املعلومايت

وال يشرتط يف جرائم االنرتنت أن يكون الشخص ذو مواصفات معينة، فكمـا يكـون كبـريا 
قد يكون صغريا وكما يكون ذكرا قد تكـون أنثـى وكمـا يكـون حمرتفـا يف اإلجـرام قـد يكـون مبتـدئا 

  يف مبادئ اإلعالم اآليل. 
كانية وأصـبحت ومنه فالصغار ليسوا مبنأى عن هذه اجلرائم اليت ختطت احلدود الزمانية وامل

عابرة للحدود، وقد أطلق فقهاء القانون على فئة صغار السن الذين حيـاولون الـدخول إىل املواقـع 
ألن هلـــم  1صـــغار نوابـــغ املعلوماتيـــة "املختلفـــة مصـــطلح " العـــابثني " أو كمـــا يســـميهم الـــبعض: " 

م الذهنيــة م وقــدرا ، وغالبــًا مــا يرتكبــون اهتمــام بــاإلعالم اآليل، حمــاولني التحــدي وإبــراز مهــارا
األخطـــاء عـــن غـــري قصـــد، أو عـــن غـــري إرادة تامـــة باإلضـــرار، فهـــم أقـــل خطـــورة  إذ قـــد يقتصـــر 

علــى البيانــات، غــري أن اخلطـورة تكمــن فقــط  يف احتمــال  االطـالعنشـاطهم وعملهــم علــى جمــرد 
  .2نشر ما تطلع عليه هذه الفئة من معلومات وبيانات سرية على شبكة اإلنرتنت

ر حبكــم طبيعــتهم حيبــون االستكشــاف والبحــث الــذي يــوفره اإلنرتنــت بكــل حريــة والصــغا
ا من خالل الدردشة والتخاطب مع اآلخرين  وسهولة، كما جيدون يف عامل اإلنرتنت متعة وتشويقً
والرتاسل عن طريق الربيـد اإللكرتوين...وغريهـا ، ويتـأثرون عنـد إحبـارهم يف عـامل االنرتنـت بطبيعـة 

                                                
ون إجراءات أمن النظم والشبكات دون وجود دوافع حاقدة  - 1 ويطلق عليهم مصطلح اهلاكرز وهم املتطفلون الذين يتحدّ

أو ختريبية ، وإمنا ينطلقون من دوافع التحدي وإثبات املقدرة والسمة الغالبة على اعضاء هذه الطائفة صغر السن وقلة اخلربة 
  . اقوعدم التمييز بني األنظمة حمل االخرت 

م تعكس ميوال إجرامية تنبئ عن رغبتهم يف إحداث التخريب فيطلق عليهم اسم الكريكرز.    أما إن كانت  اعتداءا
مقال  -ولكن يف النهاية فللطائفتني مسؤولية عن األنشطة واألضرار اليت تلحق باملواقع املستهدفة . الدكتور حممد أبو العال 

يف جمال اجلرائم  القي يف املؤمتر العلمي األول: التحقيق ومجع األدلة -للعمليات االلكرتونية بعنوان اجلوانب القانونية واألمنية
                                           منشور على املوقع االلكرتوين: -26/04/2003اإللكرتونية يف ديب بتاريخ 

law.net/law/member.php ?u=3 www.f-  
دد أنظمة املعلومات مقال مقدم إىل ملتقى :"اإلرهاب يف العصر الرقمي " املنعقد : الفري أجمد حسانوانظر:  وسات إرهابا 

 جرائم الكمبيوتر واالنرتنت، يونس عرب: 17، ص 12/07/2008- 10عمان. -البرتاء-يف جامعة احلسني بن طالل معان
 http://www.elazayem.com/B(47).htm، حبث منشور على املوقع االلكرتوين 82- 81ص

  24حبث سابق ص جرمية االعتداء على األموال عن طريق احلاسب اآليلحممد بن محيد املزمومي:  -2
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ا أثناء استخدامهم لإلنرتنت أكثـر مـن غـريهم الرسائل اإلعال مية والثقافية والدعائية اليت يصادفو
ا غريبــة عــن جمتمعــه ودينــه وأخالقــه، يصــعب بعــد ذلــك التعامــل معــه، أو  ً ورمبــا يتبــىن الصــغري أمــور

مدمنا علـى ذلـك ممـا يـؤثر سـلبا  لألنرتنتختليه عن هذه األخالق، وقد يصبح من كثرة استعماله 
  .1صيله الدراسي وانطوائه على نفسه وصعوبة تعامله اجتماعياعلى حت

وقــد يكــون الصــغري مســتهدفا مــن طـــرف أفــراد أو عصــابات تســتدرجه وتســتغله اســـتغالال 
وعــرض هــذه  جنســية خملــة، جنســيا عــرب األنرتنــت ســواء كــان ذلــك بتصــوير األطفــال يف أوضــاع

تلــك املواقــع الــيت قــد تنجــر عنهــا  أن الصــغار قــد يصــلوا إىل الصــور ونشــرها، واألخطــر مــن ذلــك
ـــدف إىل إغـــواء  تنظـــيم دعـــارة لألطفـــال عـــرب الشـــبكة، أو كـــان عـــن طريـــق نشـــر عـــروض مغريـــة 

اجلنســية وقــد يشــارك فيهــا أطفــال  وإفســاد األطفــال أو عقــد وتنظــيم لقــاءات تقــوم علــى املعاشــرة
  .2سواء كانوا جناة أم جمنيا عنهم

نـــت علـــى األطفـــال دون مراقبـــة األوليـــاء يف دراســـة ونشـــري هنـــا إىل خمـــاطر اســـتخدام االنرت 
  ميدانية أجريت يف اجلزائر العاصمة كعينة أخذناها من االنرتنت.

أظهــرت دراســة ميدانيــة أعــدها مرصــد حقــوق الطفــل بالتعــاون مــع اهليئــة الوطنيــة لرتقيــة  
آلبــــاء الصــــحة وتطــــوير البحــــث حــــول "جــــرائم االنرتنــــت والطفولــــة يف اجلزائــــر" أن الكثــــري مــــن ا

يســــمحون ألبنــــائهم باســــتخدام االنرتنــــت ســــواء يف البيــــت العــــائلي أو يف منــــزل األصــــدقاء أو يف 
نوادي االنرتنت دون مراقبة، مما ينبئ عـن نقـص الـوعي عنـد األوليـاء حـول خمـاطر سـوء اسـتخدام 
ّض مستقبل األبناء إىل خطر االحنراف من خالل تعريضـهم اىل مشـاهد العنـف  هذه التقنية، ويعر

  واإلباحية واملواقع املروجة لإلرهاب وترويج املخدرات ... وغريها.
بلــديات خمتلفـــة  10أنثــى ينتمـــون اىل  427ذكـــرا و  548طفـــال مــنهم  975ومشلــت الدراســة 

سـؤاال ملعرفــة مـدى عالقــتهم بالتقنيـات اجلديــدة  16علـى مسـتوى العاصــمة، حيـث طــرح علـيهم 
  . لوسائل االعالم واالتصال ومنها االنرتنت

  االنرتنت.  وخلصت الدراسة إىل أن االطفال يف اجلزائر ليسوا مبنأى عن خطر جرائم

                                                
   www.quran-radio.com/abna47.htmواألطفال: حبث منشور على املوقع االلكرتوين  اإلنرتنت - 1
مقال منشور على ملوقع االلكرتوين  أهم جرائم اإلعالم اآليل: - 2

www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1644975  
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  وجاءت نتائج الدراسة بناء على تقسيم عينة البحث اىل أربع جمموعات:
تلميــــذا يدرســــون يف  141طفــــل يف نــــوادي االنرتنــــت، وتعلقـــت الثانيــــة بـــــ  300مشلـــت األوىل  

موعــــة  ــــة، فيمــــا اســــتهدفت ا ــــات، ومشلــــت  264الثالثــــة االبتدائي ــــذا يدرســــون يف اإلكمالي تلمي
موعة الرابعة    تلميذا يف الطور الثانوي . 270ا
مــن أمهــات األطفــال %13.79مــن اآلبــاء مقابــل %23.89املســتجوبني أن   وبينــت إجابــات

مــن األمهــات ميلكــون  %49.02مــن اآلبــاء مقابــل %43.69يعــانون مــن األميــة، يف حــني أن 
 %18.76مــن اآلبــاء مقابــل %32.82مســتوى تعليميــا يتــأرجح بــني االبتــدائي والثــانوي، وأن 

  من األمهات لديهم مستوى جامعي.
األطفـال املشـمولني بالدراسـة ميلكـون   مـن عـائالت %56.26كشفت االستجوابات أن    كما

بيوتر، إضافة اىل أن ثلث األسـر منهم أكثر من جهاز كم %8جهاز كمبيوتر واحد، فيما ميلك 
  .1مربوطة بشبكة االنرتنت

وقـد شـدد اخلبـري القـانوين األملـاين جبامعـة كولـون األملانيـة مـاركو جيكـر علـى ضـرورة مراقبــة 
مقــــاهي االنرتنـــــت الــــيت انتشـــــرت كالفطريــــات يف اجلزائـــــر ، قبــــل أن تتحـــــول إىل مراكــــز لإلجـــــرام 

 مبكافحـة اجلرميـة املعلوماتيـة يف القـانون اجلزائـري ، املعلومايت  يف ظل غياب نصوص واضـحة تعـىن
وذلـــك أثنـــاء حماضـــرة ألقاهـــا مبقـــر املدرســـة الوطنيـــة للقضـــاء يف إطـــار التحضـــري ملواجهـــة القضـــايا 
ا وزارة العــــدل فــــوج عمــــل إلعــــداد  املتعلقــــة بــــاإلجرام املعلومــــايت  والــــيت كانــــت قــــد نصــــبت بشــــأ

كـن مــن محايـة املعلومـات عــرب الشـبكة الداخليـة وشــبكة نصـوص قانونيـة كفيلـة بــردع املخـالفني ومت
  .2االنرتنت

لس األورويب حلمايـة اإلنسـان واحلريـات األساسـية احلكومـة اجلزائريـة  كما دعا خرباء من ا
لالنضـــمام إىل االتفاقيـــة الدوليـــة حملاربـــة جـــرائم املعلوماتيـــة، بعـــدما أحســـت بـــاخلطر الـــذي يتهـــدد 

  .  3للجزائر من اعتداءات عصابات اإلجرام املعلومايتاملصاحل اخلاصة والعمومية 

                                                
-http://www.elعلى املوقع االلكرتوين:    01/12/2008بتاريخاألطفال واألنرتنيت: مقال منشور  - 1

massa.com/ar/content/view/14858/46 
ا إىل مركز لإلجرام، مقال منشور جبريدة الشروق، سليمان لبان: خرباء حيذرون اجلزائر من حتول مقاهي اال -2 نرتنت 

  . 2006 أفريل 5األربعاء ،  1653العدد
  . 2006 أفريل 4 الثالثاء ،4669ن شحيت: اجلزائر معرضة للقرصنة املعلوماتية، مقال منشور جبريدة اخلرب، العدد  -3
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، والقليل من هـذه وقد طبقت أغلب التشريعات العربية القوانني العادية على جرائم اإلعالم اآليل
التشريعات فقط هي اليت وضعت نصوصا تشمل جرائم االنرتنت واجلرائم املعلوماتية سواء كانـت 

  يف نصوص خاصة أو بتعديلها لقانون العقوبات ومن بينها التشريعات أو القوانني اآلتية: 
ة اإلمـارات لدولـ يف شأن مكافحة جـرائم تقنيـة املعلومـات 2006لسنة  2القانون االحتادي رقم  -

  العربية املتحدة .
  17الصادر باملرسوم امللكي السعودي رقم م/ -ونظام مكافحة جرائم املعلوماتية السعودي  -

 . 14281-03-08املوافق لـ  2008أبريل  27بتاريخ  
 . 2004والتعديل الذي مس قانون العقوبات القطري سنة  -
 .اجلزائريمن قانون العقوبات  394والتعديل الذي مس املادة  -
غشـت  ( أوت  05هـ املوافق 1430شعبان عام 14املؤرخ يف  04-09والقانون اجلزائري رقم  -

م، املتضـــمن القواعـــد اخلاصـــة للوقايـــة مـــن اجلـــرائم املتصـــلة بتكنولوجيـــات اإلعـــالم 2009) ســـنة
 واالتصال ومكافحتها.

عديـدة منهـا الـنص وقد أوىل التشريع اجلزائري اهتماما حملاربـة جرميـة االنرتنـت يف نصـوص 
والـــذي وضـــع قاعـــدة قانونيـــة ملكافحـــة هـــذا النـــوع مـــن  2004التشـــريعي الـــذي يعـــود إىل ســـنة 

اجلرمية، وأدرج بعض النصوص اخلاصة باملعاجلة اإللكرتونية للمعطيـات يف قـانون العقوبـات، وكـذا 
  .  2003قانون محاية امللكية الفكرية لسنة 

وقـد  م2009أوت  05املـؤرخ يف  04-09رقـم و قـانون وأهم قانون أصـدره املشـرع اجلزائـري هـ
 القواعــد اخلاصـة للوقايــة مـن اجلــرائم املتصـلة بتكنولوجيــات اإلعـالم واالتصــال ومكافحتهــاتضـمن 

يف املـادة الثانيـة  واالتصـالمادة، وقد عـرف اجلـرائم املتصـلة بتكنولوجيـات اإلعـالم  19وذلك يف 

                                                
لدولة اإلمارات العربية املتحدة ، عن  تقنية املعلوماتيف شأن مكافحة جرائم  2006لسنة  2القانون االحتادي رقم  - 1

الصادر باملرسوم امللكي السعودي -، قانون نظام مكافحة جرائم املعلوماتية السعودي 9764صحيفة اخلليج اإلماراتية العدد
" منشور على موقع املوسوعة احلرة"جوريسبيديا 1428-03-08 املوافق 2008أبريل 27بتاريخ 17رقم م/ 

www.jorisbidia.com  
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ا: جرائم املساس بأنظمة املعاجل ة اآللية للمعطيات احملـددة يف قـانون العقوبـات وأي جرميـة منه بأ
ا عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام لالتصاالت اإللكرتونية   .1أخرى ترتكب أو يسهل ارتكا

وقد أرجع هذا القـانون حتديـد جـرائم املسـاس بأنظمـة املعاجلـة اآلليـة للمعطيـات لقـانون العقوبـات 
، أوحــذف أو نظومــة املعاجلــة اآلليــة للمعطيــاتيــق الغــش ملالــذي بــدوره جــرم كــل دخــول عــن طر 

  ختريب نظام أشغال املنظومة عند الدخول.تغيري معطيات املنظومة، أو 
 03من قانون العقوبات على أنه:" يعاقب باحلبس مـن ثالثـة (  مكرر 394املادة حيث نصت 

كـل مـن يـدخل أو يبقـى دج   100 000دج إىل  50 000) وبغرامـة مـن 1) أشهر إىل سـنة (
  أو حياول ذلك . 2منظومة للمعاجلة اآللية للمعطياتعن طريق الغش يف كل أو جزء من 

  تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغيري ملعطيات املنظومة .
وإذا ترتـب علـى األفعــال املـذكورة أعــاله ختريـب نظــام أشـغال املنظومــة تكـون العقوبــة  احلـبس مــن 

  3دج " 150 000دج إىل  50 000)  والغرامة من  2شهر إىل سنتني ( ) أ 06ستة (

                                                
م، املتضمن القواعد اخلاصة 2009غشت ( أوت ) سنة05هـ املوافق1430شعبان عام14املؤرخ يف04-09القانون رقم - 1

 25الصادرة يوم األحد  47اجلريدة الرمسية، العدد للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها. 
  5م،ص2009غشت 16هـاملوافق1430شعبان 

مل يعرف املشرع اجلزائري على غرار املشرع الفرنسي نظام املعاجلة اآللية للمعطيات تاركا مهمة التعريف لكل من الفقه  - 2
ا الثانية على النحو التايل اوالقضاء ، وقد قامت االتفاقية  الدولية لإلجرام  املعلومايت بتعريف  لنظام املعلومايت يف ماد

تية يدل على كل مركب يتكون من وحدة أو جمموعة وحدات مرتابطة ، واليت تؤمن هي أو إحدى عناصرها :"نظام املعلوما
  على تنفيذ برامج أو املعاجلة اآللية للمعطيات ".

  أما الفقه الفرنسي فقد عرفه كما يلي :
امج واملعطيات وأجهزة "كل مركب يتكون من وحدة أو جمموعة وحدات معاجلة واليت تتكون كل منها من الذاكرة والرب 

اإلدخال واإلخراج وأجهزة الربط واليت يربط بينها جمموعة من العالقات اليت عن طريقها حتقق نتيجة معينة وهي معاجلة 
من قانون العقوبات القطري  374املعطيات على أن يكون هذا املركب خاضع لنظام احلماية الفنية"، وجاء يف املادة 

احلاسب اآليل  معاقبة كل من يتلف أو خيرب عمدا وحدات اإلدخال أو اإلخراج أو شاشةاليت نصت على 11/2004
ثالث سنوات وبالغرامة اليت ال تزيد عن العشرة آالف  مملوك للغري أو اآلالت أو األدوات املكونة له، باحلبس مدة ال جتاوز

: مقال منشور على املوقع االلكرتوين ملركز القوانني اإلنرتنت جرمية إتالف وتدمري املعطيات والبيانات بواسطةلایر قطري . 
دد أنظمة املعلومات أجمد حسان: ،  www.arblaws.comالعربية   18مقال سابق ،صالفريوسات إرهابا 

الصادرة  71 ي، اجلريدة الرمسية عدداملعدل لقانون العقوبات اجلزائر  2004نوفمرب  10املؤرخ يف  05-04القانون رقم  - 3
قانون مكافحة  –قانون العقوبات  –: قانون اإلجراءات اجلزائية ، فضيل العيش : 2004 نوفمرب سنة 10 يف
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مـن نفــس القــانون فقـد جرمــت كــل مـن أدخــل أو أزال أو عــدل بطريقــة  1مكــرر 394أمـا املــادة 
) أشـهر إىل 6الغش معطيات املنظومة اآللية حيـث نصـت علـى أنـه: " يعاقـب بـاحلبس مـن سـتة(

دج كــل مــن أدخــل بطريــق  2000 000إىل دج  50 000) ســنوات وبغرامــة مــن  3ثــالث ( 
  .1الغش معطيات يف نظام أو أزال أو عدل بطريقة الغش املعطيات اليت يتضمنها

 01ســـنوات وبالغرامـــة مـــن  03شـــهرين إىل  02وعاقـــب املشـــرع اجلزائـــري بـــاحلبس مـــن 
 ماليني دينار جزائري كل من يصمم أو ينشر أو يتاجر يف املعطيـات سـواء كانـت 05مليون إىل 

ا تتم بطريقة عمديه وغري شرعية،  خمزنة أو معاجلة أو مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية مادام أ
ونفس العقـاب لكـل مـن حـاز أو أفشـا أو نشـر املعطيـات املتحصـل عليهـا مـن هـذه اجلـرائم، وقـد 
تضاعف العقوبة على الشخص املعنوي الذي يرتكب جرائم املعطيـات بالغرامـة املضـاعفة خلمـس 

 3مكـرر 394، واملـادة  2مكرر 394وهو مانصت عليه املواد اآلتية:  ت من احلد األقصى،مرا
  .2من قانون العقوبات 4مكرر 394، واملادة 

وجــرم االشــرتاك يف مثــل هــذه اجلــرائم وعاقــب كــل مــن شــارك يف جمموعــة بــنفس العقوبـــة 
ـــا، ســـتخدمة وإغـــالق املواقــــع وأجـــاز مصـــادرة األجهــــزة والـــربامج والوســـائل امل املقـــررة للجرميـــة ذا

واحملالت وأماكن استغالل اجلرمية إن متت بعلم مالكها مع مراعاة حسين النيـة، كمـا عاقـب علـى 
،  5مكــرر  394وهــو مانصـت عليـه كـال مـن املـواد: الشـروع علـى هـذه اجلنحـة بعقوبـة اجلنحـة، 

  .3من قانون العقوبات 7مكرر  394، واملادة  6مكرر 394واملادة 

                                                                                                                                           
اإلنرتنت: مقال سابق منشور على املوقع   جرمية إتالف وتدمري املعطيات والبيانات بواسطة ، 257صالفساد

www.arblaws.com  ، : دد أنظمة املعلومات أجمد حسان   18مقال سابق ،صالفريوسات إرهابا 
لدولة اإلمارات  يف شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات 2006لسنة  2) من القانون االحتادي رقم 6املادة (وتنص  - 1

من أدخل عن طريق الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات، ما من شأنه : كل العربية املتحدة على أن 
إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو تدمري أو مسح أو حذف أو إتالف أو تعديل الربامج أو البيانات أو املعلومات فيها 

صحيفة اخلليج اإلماراتية  ني العقوبتني .يعاقب بالسجن املؤقت وبالغرامة اليت ال تقل عن مخسني ألف درهم أو بإحدى هات
 257صقانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –: قانون اإلجراءات اجلزائية ،فضيل العيش :  9764العدد 

حسان  ، أجمد 258-257صقانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –: قانون اإلجراءات اجلزائية فضيل العيش :  - 2
 19مقال سابق ،صدد أنظمة املعلومات الفريوسات إرهابا : 
،أجمد حسان :  258صقانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –: قانون اإلجراءات اجلزائية فضيل العيش :  - 3

دد أنظمة املعلومات   20مقال سابق ،صالفريوسات إرهابا 
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ــدف إىل محايــة أصــحاب اإلبــداعات كمــا وضــع  املشــرع اجلزائــري جمموعــة مــن القــوانني 
مــن االعتــداءات العاديــة والتقنيــة، فــأعطى ( أي املشــرع اجلزائــري ) لصــاحب احلــق إمكانيــة منــع 
الغــري مــن االعتــداء علــى برناجمــه وقــرر املســؤولية املدنيــة للتعــويض يف حالــة وقــوع االعتــداء ورتــب 

ـــة  علـــى مـــن يعتـــدي علـــى أنظمـــة املعلومـــات واملعطيـــات ليواكـــب الصـــور احلديثـــة املســـؤولية اجلناي
  .1لالعتداءات ويعمل على معاقبتها

اجلنائية  اهتم بتطوير قوانينهالذي وقد تأثر املشرع اجلزائري يف ذلك كله باملشرع الفرنسي   
اف الذي أض، 1988سنة 88-19القانون رقمحيث أصدر  لتتوافق مع املستجدات اإلجرامية

حيـث نـص علـى جرميـة املقـررة هلـا،  احلاسـب اآليل والعقوبـات جـرائمإىل قانون العقوبـات اجلنـائي 
 ) مــن قـانون العقوبــات الفرنســي 462( الـدخول غــري املشـروع يف نظــم املعلومـات مبوجــب املـادة 

) مــن قــانون العقوبــات  331( يف املــادة  1993والـيت مت تعــديلها مبوجــب القــانون الصــادر سـنة 
والـيت نصــت علـى مــايلي: " يعاقــب بـاحلبس ملــدة ســنة واحـدة وبغرامــة تصــل إىل مائـة ألــف فرنــك  
كل من تواجد أو بقى على حنو غري مشروع يف نظام معاجلة آلية سواء على حنو كلـي أو جزئـي، 

) فرنــك إذا مــا ترتــب علــى  200.000( عقوبــة بــاحلبس ملــدة ســنتني وبغرامــة مقــدارها وتشــدد ال
  .2ذلك إلغاء أو تعديل للبيانات اليت حيتويها هذا النظام أو باختالف وظيفة هذا النظام"

                                                

عاقب القانون السعودي بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات وبغرامة ال تزيد على مخسة ماليني لایر، كل من أنشأ  -  1
موقع ملنظمات إرهابية على الشبكة املعلوماتية، أو أحد أجهزة احلاسب اآليل أو نشره، لتسهيل االتصال بقيادات تلك 

رتوين، أو نظام معلومايت مباشرة، أو عن طريق الشبكة املعلوماتية، أو أخد املنظمات أو الدخول غري املشروع إىل موقع إلك
من  7أجهزة احلاسب اآليل للحصول على بيانات متس األمن الداخلي أو اخلارجي للدولة، أو اقتصادها الوطين . املادة 

هـ ، وقد أجاز 1428/ 3/ 8خ: بتاري 17قانون نظام مكافحة جرائم املعلوماتية السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم 
املشرع السعودي للمحكمة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من اجلناة بإبالغ السلطة املختصة باجلرمية قبل العلم 
ا وقبل وقوع الضرر، كما ربط بني العقوبات هنا والعقوبات املوجودة يف قوانني امللكية الفكرية. كما مت مراعاة حسين النية 

من قانون نظام مكافحة جرائم املعلوماتية السعودي .أجمد حسان :  9د القيام باحلجز أو إغالق احملالت. املادةعن
دد أنظمة املعلومات   21مقال سابق ،صالفريوسات إرهابا 

اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، م، 2001فكرة احلماية اجلنائية لربامج احلاسب اآليل، ط :شتا حممد حممد -2
ّام أمحد حسام طه: 70ص لقاهرة، ام، دار النهضة العربية، 2000اجلرائم الناشئة عن استخدام احلاسب اآليل، ط ، مت
 .115و 91ص
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 ( املـــادةمبوجـــب البيانـــات علـــى جتـــرمي االعتـــداء علـــى أنظمـــة معاجلـــةكمـــا نـــص القـــانون الفرنســـي 
  الغش. ) اليت تناولت إدخال أو مسح أو تغيري معلومات بطرق 323-3

اجلوانـــب املتصـــلة باملســـتند  فقـــد تنـــاول بعـــض هـــذه النصـــوصومل يقتصـــر املشـــرع الفرنســـي علـــى 
  اإللكرتوين يف قوانني متفرقة أمهها:

 م، والـــذي أقـــر فيـــه األخـــذ بالـــدليل 2000اإلثبـــات والتوقيـــع اإللكـــرتوين الصـــادر ســـنة  قـــانون 
  صحته.  كرتوين يف اإلثبات والتوقيع اإللكرتوين ووضع له الضوابط اليت تكفلاإلل

اإللكرتوين قانون حرية  ومن التشريعات اليت تتضمن جانبا من احلماية املقررة للمستند
 .20001وعدل سنة  1986 االتصاالت الذي صدر سنة

 فاملشرع اجلزائري اتبع نفس املنهج الذي اتبعه املشرع الفرنسي يف تعديله لقانون العقوبات      
بتجرمي االعتداء على النظام املعلومايت سواء بالدخول عن طريق الغش أو بتخريب حمتويات 

  نظام معلومايت أو تزوير وثائق ممكنة... وغري ذلك مما ورد يف املواد السابقة .
مــت اتفاقيــة بودابســت املوقعــة بتــاريخ وج       ّ واملتعلقــة بــاإلجرام املعلومــايت   23/11/2001ر

ــا  اإلتــالف الــذي تتعــرض لــه املكونــات املنطقيــة للحاســب اآليل ونصــت علــى عــدة صــور يــتم 
  .2واإلفساد والتدمري اإلتالف املعلومايت كاإللغاء

اء علـى النظـام املعلومـايت وإتـالف كما جرم املشرع األمريكـي  يف قوانينـه الفدراليـة االعتـد
 CFAAالبيانات والربامج ، السيما يف القانون الفدرايل لالحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر 

والـيت  ، وقـانون احتيـال اهلـاتف الفـدرايل،  ECPA،وقـانون خصوصـية االتصـاالت اإللكرتونيـة 
  .3ري املشروع فيهتقع بعد الدخول غري املشروع إىل نظام معلومايت أو البقاء غ

  ولكي حنمي أوالدنا من خطر جرائم االنرتنت ينبغي أن نتبع بعض اخلطوات منها:

                                                
حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي األول  –دراسة مقارنة  – احلماية اجلنائية للمستند االلكرتوينأشرف توفيق مشس الدين: -1

نيسان  28-29ية واألمنية للعمليات االلكرتونية مبركز البحوث والدراسات، أكادميية شرطة ديب بتاريخ حول اجلوانب القانون
  العربية املتحدة . منشور على املوقع االلكرتوين: اإلمارات،  2003

http://f-law.net/law/t11328.html  
 سابق .اإلنرتنت: مقال  جرمية إتالف وتدمري املعطيات والبيانات بواسطة -2
 
 ، دار اهلالل للخدمات اإلعالمية، اجلزائر،م2005ط نبيل صقر: جرائم الكمبيوتر واالنرتنت يف التشريع اجلزائري،-3

  .                                    129ص
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  مراقبتهم من حني آلخر للتأكد منعدم إساءة استعماهلم هلذه األداة. -
العمــل علــى وضــع وصــلة االنرتنــت يف مكــان تواجــد العائلــة حبيــث ميكــن ألي فــرد مــن العائلــة أن  -

 ويرى العمل الذي يقوم به األطفال على هذا اجلهاز. يرى جهاز اإلعالم اآليل
ـــادلون االتصـــال مـــع األوالد عـــن طريـــق غـــرف الدردشـــة  - ـــدان للتعـــرف علـــى الـــذين يتب يســـعى الوال

 وغريها.
ال يســمح الوالـــدان لــألوالد برتتيـــب لقــاء مباشـــر مــع غـــريهم مــن مســـتخدمي احلواســب إال بـــإذن  -

  أو أحد من األقارب.مسبق من األهل ومبكان عام وحبضور الوالد 
 كما ينصح األوالد بعدم إعطاء معلومات شخصية على االنرتنت ألي شخص ال يعرفونه -
وينصح بأن ال يستجيب  للرسائل أو اإلعالنات املثرية، أو اليت تدعو إىل الفاحشة، أو األعمـال  -

ر الوالـدين املشينة أو اإلجرام أو تشيد بأعمال غري مشروعة، وينبغـي تشـجيع األطفـال علـى إخبـا
 مثل هذه الرسائل. ايف حال تلقو 

ـــائهم - وتـــوجيههم ومـــراقبتهم، وال يلقـــوا بـــاللوم علـــى  وعلـــى األبـــوين أن يتحملـــوا مســـؤولية تربيـــة أبن
 اآلخرين.  

وعلـــى الدولــــة أن تصــــيغ قــــوانني صــــارمة ملعاقبــــة جمرمــــي االنرتنــــت وتشــــدد العقوبــــة عنــــدما يكــــون  -
 الضحايا أطفاال صغارا.

ن تفرض التوعية املدرسـية يف الـربامج الدراسـية لتـدعم التوعيـة البيتيـة خبطـر جـرائم كما أن عليها أ -
 .1االنرتنت على األطفال وتوجيههم إىل الربامج املفيدة والنافعة

  المطلب الثالث: موازنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري
ـا عنصـر أصبحت االنرتنت اليوم هي لغة العصـر يف عـامل االتصـاالت واملعلو  مـات كمـا أ

تمعات.   أساس ال غىن عنه لدى كافة األفراد واملؤسسات وا
غـــري أن جـــرائم االنرتنـــت هـــي مـــن أخطـــر اجلـــرائم، ألنـــه يصـــعب حصـــرها كمـــا يصـــعب 
ـــرم يف الغالـــب ال يـــرتك أثـــرا جلرميتـــه،  ـــدليل فيهـــا ، إذ أن ا ـــا، لصـــعوبة إثبـــات ال مراقبتهـــا أو إثبا

تعــاون بــني كــل املختصــني املعنيــني علــى املســتوى الــوطين، والتنســيق لــذلك فهــي جرميــة تتطلــب ال
  املستمر بني خمتلف الدول من أجل مكافحتها.

                                                
-http://efrin : رفعت مشيس :جرائم اإلنرتنت واألمن املعلومايت مقال مقال منشور على املوقع االلكرتوين - 1

culture.org/home/modules.php?name=News&file=article&sid=31  
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وقد وضعت الشريعة اإلسالمية مجلة من األخالق الفاضـلة واملبـادئ العظيمـة  والضـوابط 
تمــع، كمــا راعــت مصــاحل العبــاد يف العا ــا الفــرد وحافظــت علــى كيــان ا جــل الدقيقــة حصــنت 

واآلجل، ودفعت املضار واملفاسد عنهم ودرء املفاسد أوىل مـن جلـب املصـاحل والرسـول صـلى اهللا 
البـر حسـن الخلـق، عليه وسلم وضع لنا قواعد مضبوطة للتمييز بني اخلـري والشـر حيـث قـال: ( 

  .  1) وكرهت أن يطلع عليه الناس واإلثم ما حاك في صدرك
واء يف عالقة اإلنسان خبالقه أو عالقته باآلخرين فما يلحق الضرر بالنفس أو بالغري س

رمني، وذلك بعد  ا املنحرفني وا ت عنه الشريعة وشرعت عقوبات وحدود صارمة لرتدع 
حثهم على مكارم األخالق واالبتعاد عن األخالق الذميمة ، وهذا ماجعل الشريعة اإلسالمية 

والرتهيب وهي عقيدة وشريعة وأخالق ،  تتفوق على القانون الوضعي، إذ مجعت بني الرتغيب
فقبل أن تشرع األوامر والنواهي تريب الفرد على العقيدة الصحيحة واألخالق الفاضلة مث تأمره 

 وتنهاه، وهذا ماال جنده يف القانون الوضعي لذلك جند القانون الوضعي وقف عاجزا عن
 .  2مالحقة األشكال املختلفة والغريبة لسوء استعمال االنرتنت

قواعد قانونية ملكافحة هذا النوع من اجلرمية والقانون اجلزائري كغريه من القوانني حاول أن يضع 
لكنها كانت يف جوانب دون أخرى، أي مل تكن شاملة جلميع أنواع جرائم االنرتنت، وهو ماال 

  ميكن حصره ألن جرمية االنرتنت غري حمصورة وغري حمددة.
ـا الـدخول  عـن طريـق ومع ذلك فقد وضع املشرع اجلزائري جمموعة من القوانني والنصوص جـرم 

ختريـب نظـام حـذف أو تغيـري معطيـات املنظومـة، أو  ، أونظومـة املعاجلـة اآلليـة للمعطيـاتالغش مل
محايــة أصــحاب اإلبــداعات مــن االعتــداءات العاديــة  ، كمــا قصــدأشــغال املنظومــة عنــد الــدخول

فأعطى لصاحب احلق إمكانية منع الغري من االعتداء على برناجمه وقرر املسؤولية املدنية  والتقنية،
للتعويض يف حالة وقوع االعتداء ورتب املسؤولية اجلنايـة علـى مـن يعتـدي علـى أنظمـة املعلومـات 

                                                
، 1061، ص6517-6516حديث رقم: مسلم: صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب الرب واإلمث، - 1

 538، ص2389الرتمذي: سنن الرتمذي، كتاب الزهد، باب ماجاء يف الرب واإلمث، حديث رقم:
شور على املوقع االلكرتوين: منوقائية الشريعة ..وفوضى جرائم االنرتنت، مقال : الورداين املنشاوي - 2

http://www.brmasr.com/view_columns_article.php?cat=view5&id=8490  
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وضــاعف العقوبــة إذا كــان  واملعطيــات ليواكــب الصــور احلديثــة لالعتــداءات ويعمــل علــى معاقبتهــا
  ول يرتتب عليه حذف أو تغيري ملعطيات املنظومة.الدخ

إال أن ذلك ليس كافيا نظرا للتطور املذهل الذي يشهده نظام املعلوماتية والتقنية احلديثة 
وعلى الدولة أن تصيغ قوانني صارمة وتشدد الرقابة على جمرمي االنرتنت وتشدد العقوبة 

  ارا.وتضرب بيد من حديد عندما يكون الضحايا أطفاال صغ
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  خـاتمـةال
ينا بعد  يف  لمسؤولية الجنائيةفي االسن  صغرأثر  :هذا البحث -حبمد اهللا وتوفيقه -ما أ

الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري، نقدم ملخصا موجزا للبحث، مع تقدمي بعض النتائج  
                                                                         والتوصيات.                                               

فمن خالل ما تقدم خنلص إىل أن الشخص ال يسأل وال يعاقب عن أفعاله اإلجرامية اليت يقوم 
ا إال إذا كان أهال للمساءلة اجلنائية، فاألهلية مطلوبة لتحمل اإلنسان تبعة أفعاله، وقد تسقط 

ؤولية اجلنائية ألسباب تسمى موانع املسؤولية اجلنائية، فإن مل يدرك الشخص طبيعة عنه املس
رم قانونا بغري اختياره  نون أو ارتكب الفعل احملرم شرعا أو ا الفعل الذي يقوم به كالصغري وا

ال   ليتهمسئو  ، أما إذا نقص عنده اإلدراك أو التمييز فإنوإرادته كاملكره امتنعت مسؤوليته اجلنائية
.                                                                                                  تنتفي وإمنا تكون ناقصة

ال يسأل يف الفقه اإلسالمي مسؤولية جنائية عن وصغري السن سواء أكان مميزا أم غري مميز 
دود أم القصاص، ألنه وإن كان مييز ويدرك إال اجلرائم اليت اقرتفها سواء أكانت من جرائم احل

أن متييزه وإدراكه يبقى ضعيفا، فال بد أن تتناسب مسؤوليته مع ضعف إدراكه، وإمنا يسأل 
تمع، فهو ليس من  مسؤولية تأديبية بغرض تقومي اعوجاجه وإصالح احنرافه ودرء خطره على ا

ة نوع العقوبة التأديبية، بل تركت ذلك أهل العقوبة، فألجل ذلك مل حتدد الشريعة اإلسالمي
  .للقاضي حيددها وفق سلطته التقديرية

وانعدام املسؤولية اجلنائية عن الصغري املميز اليعفيه من املسؤولية املدنية، فهو مسؤول عن 
در الضمان وال  تعويض الضرر الذي حيدثه بالغري، لعصمة دماء الناس وأمواهلم، فاألعذار ال

  تسقطه ولو سقطت العقوبة.     

أما املشرع اجلزائري فقد ميز بني الصغري املميز وغري املميز، فغري املميز ال خيضعه إال 
لتدابري احلماية والرتبية وقد حددها القانون، أما الصغري املميز فقد أخضعه إذا ارتكب فعال 

ففة تساوي نصف عقوبة البالغ، جيرمه القانون إىل تدابري احلماية والرتبية أو إىل عقوبة خم
وللقاضي السلطة التقديرية يف ذلك، وهذا اإلجراء استثنائي اليلجأ إليه إال يف حاالت خاصة 
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ختضع لظروف الصغري االجتماعية والشخصية اليت ارتكب فيها اجلرمية، فهو ضحية ظروف 
  وعوامل خمتلفة.

  وقد توصلنا يف حبثنا هذا إىل النتائج اآلتية:
ــا اإلنســان يف يع - 1 تــرب صــغر الســن أو مرحلــة الطفولــة مــن أهــم املراحــل الــيت ميــر 

حياتــه، وقــد عــرف فقهــاء الشــريعة اإلســالمية صــغري الســن علــى أنــه الشــخص منــذ والدتــه إىل أن 
حيتلم، أما التشريعات الوضعية فلم تعرف صغري السن ألن ذلك من شأن الفقـه وشـراح القـانون، 

بتحديـــد  احلـــد األدىن واحلـــد األقصـــى للحـــدث، فـــدون احلـــد األدىن واكتفـــت أغلـــب التشـــريعات 
تنعـدم املســؤولية اجلنائيــة، واحلــد األقصــى هــو سـن الرشــد اجلنــائي، وللصــغري بــني احلــدين مســؤولية 

  ناقصة، لذلك خيضع لتدابري احلماية أو الرتبية. 
والكبـــــار يف مل متيــــز القــــوانني الوضــــعية إىل ماقبــــل الثـــــورة الفرنســــية بــــني الصــــغار  - 2

املسؤولية اجلنائية، ومبجيء الثورة الفرنسـية وانتشـار مـذاهب اإلصـالح، بـدأت التشـريعات تتخلـى 
عــن فكــرة الــردع إىل اإلصــالح والعــالج، وميــزت بــني جنــوح األحــداث وإجــرام الكبــار، وجعلــت 

جبديـد للصغار تشريعا خاصا،  ولكن القوانني الوضـعية بـالرغم مـن تطورهـا تطـورا عظيمـا مل تـأت 
مل تعرفـــه الشـــريعة، فقـــد وضـــعت الشـــريعة اإلســـالمية أحـــدث القواعـــد الـــيت تقـــوم عليهـــا مســـؤولية 
صـــغار الســـن يف عصـــرنا احلاضـــر، وهـــي مـــن املبـــادئ األساســـية يف التشـــريع العقـــايب يف اإلســـالم، 

 أقرتــه الشــريعة فالتشــريعات احلديثــة بعــد التطــور العظــيم والتــأثر مبــذاهب اإلصــالح انتهــت إىل مــا
اإلســالمية يف تــدرج املســؤولية اجلنائيــة لألحــداث، فــال يســأل الشــخص جنائيــا إال إذا كــان أهــال 
للمسـاءلة اجلنائيـة، وذلـك بتـوفر عنصـري اإلرادة أو االختيـار واإلدراك لديـه، وهـذا مـن غـري شـك 

 يرجع إىل تأثر القوانني مبا جاء يف الفقه اإلسالمي خبصوص هذه املسألة.
 

لشــــخص يف الفقــــه اإلســــالمي بالعالمــــات الطبيعيــــة كــــاالحتالم عنــــد يكــــون بلــــوغ ا - 3
الصــــيب، واحلــــيض واحلمــــل عنــــد األنثــــى، ولكــــن إذا تــــأخر ظهــــور العالمــــات الطبيعيــــة فــــإن بلــــوغ   
الصغري يكون بالسن على اختالف بني العلماء يف حتديد سن البلـوغ، واجلمهـور يـرى أن الصـغري 

غ يتحمـــل الشـــخص املســؤولية كاملـــة جزائيـــة كانـــت أم يصــري بالغـــا بســـن اخلامســـة عشــر، وبـــالبلو 
  مدنية.
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ايـة صـغر السـن بتمـام سـن  الثامنـة عشـر سـنة ميالديـة،  أما القانون اجلزائري فقـد حـدد 
وفـرق بـني ومساها سن الرشد اجلزائي، أما قبل هذه السن فيكـون قاصـرا يف نظـر املشـرع اجلزائـري، 

إذ حـدد األوىل بثمانيـة عشـر سـنة، أمـا الثانيـة فحـددها بتسـعة املسؤولية اجلزائية واملسؤولية املدنية 
  وذلك لضبط األحكام القضائية.، عشر سنة
يف حتديـــد مرحلـــة انعــــدام  اإلســـالميةتتفـــق أغلـــب التشـــريعات الوضـــعية مــــع الشـــريعة  - 4

بعة، فالصـــغري يف هــذه املرحلـــة ال توقـــع عليـــه أي عقوبـــات وال حـــىت ااملســؤولية اجلنائيـــة بســـن الســـ
ـابري تأديبيــة لــذلك انتُ تـد ِ دت التشــريعات الوضــعية الـيت توقــع التــدابري التأديبيـة علــى عــدمي التمييــز  ق

إذ أن املشــرع اجلزائــري حــدد ســن التمييـز بثالثــة عشــر ســنة وهــي ســن مبــالغ  كالتشـريع اجلزائــري،
غري أن املشرع اجلزائري ترك السلطة التقديرية لقاضي األحداث  فيها خالف فيها جل التشريعات

هــي ســن قطعيــة  -يف نظــر املشــرع  –التــأدييب املناســب، كمــا أن ســن الثالثــة عشــر لتوقيــع التــدبري
تقبل العكس فال جيوز إقامة الدليل على توافر التمييز لدى الصغري  لتحقق التمييز، وهي قرينة ال

   دون هذه السن.

  تكمن فيما يلي:حديد السن الفاصل بني الصغر والبلوغ أمهية كبرية ولت      
إن كــان ممــا خيــص  والقاضــي املخــتص، والقــانون الواجــب التطبيــق، حتديــد احملكمــة املختصــة، – أ

  القصر أم البالغني.
األحــــداث أم اإلجــــراءات اخلاصــــة بأي اإلجــــراءات  حتديــــد اإلجــــراءات الواجــــب اتباعهــــا، – ب

  ني.اخلاصة بالبالغ
   .التدابري الواجب تطبيقها على الصغار أم على الكبار حتديد العقوبات وتقدير – ج
والرتبويــة الــيت يتقــرر إيــداع احلــدث فيهــا دون املؤسســات الــيت  اإلصــالحيةحتديــد املؤسســات  – د

    .البالغني العقوبة فيها ميكن قضاء
أوىل اإلسالم اهتماما بالغا بالرعاية الوقائية لصغار السن وتربيتهم، حيث أوجب هلـم  - 5

ــم بــل قبــل الــزواج بــأن ختتــار األم املناســبة هلــم، ومــن حقــه اختيــار االســم  حقوقــا حــىت قبــل والد
ى احلسن واحلضانة والنفقة والتعليم..، ومشلهم بالرعاية والرتبية وغـرس القـيم النبيلـة، وتنشـئتهم علـ

سـواء علـى  االحنـرافمـن  موحتذيره األخالق الفاضلةفضائل اإلسالم والعقيدة الصحيحة وغرس 
مستوى األسرة أو املدرسة أو وسائل اإلعالم، فقد يؤدي وجود اخلالفـات املسـتمرة يف األسـرة أو 
 تفككهــا إىل احنــراف الصــغري، وكــذا عــدم متابعــة الصــغري يف املدرســة واختيــار األصــدقاء املناســبني
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مـن أهـم املؤسسـات احنـراف الصـغار، أمـا اإلعـالم اهلـادف فهـو  عوامـلأهـم قرناء السوء من له، ف
  ، وتوجيه الصغار وتوعيتهم وتربيتهم إن أحسن استعماله.ذات التأثري القوي

لـذلك فــإن هنــاك مســئولية كبــرية علــى األســرة عمومــا والوالــدين خصوصــا، وعلــى املدرســة 
  لرعايتهم ومحايتهم من االحنراف. ووسائل اإلعالم جتاه الصغار

ترفــع املســؤولية اجلنائيــة عــن الشــخص الــذي قــام جبرميــة وكــان فاقــدا للــوعي واإلدراك  – 6
بسبب جنون أو سكر غري اختياري وقت ارتكـاب اجلرميـة أو وقـع حتـت اإلكـراه سـواء كـان ماديـا 

ســــئولية اجلنائيــــة، وبرفــــع أم معنويــــا، ألن اجلنــــون والســــكر غــــري االختيــــاري واإلكــــراه مــــن موانــــع امل
  .املسؤولية اجلنائية عن الشخص ترفع عنه العقوبة

وضعت الشريعة اإلسالمية مجلة من األخالق الفاضلة واملبـادئ العظيمـة  والضـوابط   - 7
تمــع، كمــا راعــت مصــاحل العبــاد يف العاجــل  ــا الفــرد وحافظــت علــى كيــان ا الدقيقــة حصــنت 

سد عنهم ودرء املفاسد أوىل من جلـب املصـاحل. فمـا يلحـق الضـرر واآلجل، ودفعت املضار واملفا
ـت عنـه الشـريعة وشـرعت  بالنفس أو بالغري سواء يف عالقة اإلنسان خبالقه أو عالقته باآلخرين 
ــرمني، وذلــك بعــد حــثهم علــى مكــارم األخــالق  ــا املنحــرفني وا عقوبــات وحــدود صــارمة لــرتدع 

جعل الشريعة اإلسالمية تتفـوق علـى القـانون الوضـعي،  وهذا ماواالبتعاد عن األخالق الذميمة، 
إذ مجعت بني الرتغيب والرتهيب وهي عقيدة وشـريعة وأخـالق، فقبـل أن تشـرع األوامـر والنـواهي 
تـــريب الفـــرد علــــى العقيـــدة الصــــحيحة واألخـــالق الفاضـــلة مث تــــأمره وتنهـــاه، وهــــذا مـــاال جنــــده يف 

ألنــه  مــن اجلــرائم، مالحقــة األشــكال املختلفــة والغريبــة نعــالقـانون الوضــعي إذ أنــه وقــف عــاجزا 
  .يفتقد إىل الرتبية الروحية واألخالقية

  وعليه فإننا نوصي باآليت: 
نظــرا ملــا يتمتــع بــه صــغري الســن مــن خصوصــيات ختتلــف عــن البــالغ  كــان لزامــا علــى املشــرع  – 1

اجلزائــري أن خيصــص لألحــداث قانونــا مســتقال خاصــا بــه، علــى غــرار مــاهو معمــول بــه يف بعــض 
كقـانون الطفـل املصـري وقـانون األحـداث اجلـاحنني واملشـردين يف اإلمـارات العربيـة  الدول العربيـة،

وغريمهــا، إذ لــيس مــن مصــلحة احلــدث أن تتــوزع النصــوص املتعلقــة بــه يف أكثــر مــن  املتحــدة ...
  قانون.
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علـــى الصـــيب غـــري املميـــز كمـــا هـــو  مل حيـــدد املشـــرع اجلزائـــري ســـنا أدىن لتوقيـــع تـــدابري األمـــن - 2
(      معمـول بــه يف بعــض القــوانني العربيــة ( مثـل قــانون العقوبــات املصــري ) والتطبيقــات القضــائية

  اء الفرنسي )...وغريمها.كالقض
فمن الضروري حتديد هذه السن وهي سن السابعة حيث تنعدم األهلية فال توقع على الصيب أية 

    قوميي.تعقوبة أو أي تدبري 
نــرى أن املشــرع اجلزائــري قــد بــالغ يف النــزول مبرحلــة تطبيــق العقوبــات إىل ســن الثالثــة عشــر،  – 3

ب الثالثــة عشـر ربيعــا بعشــر سـنوات ســجنا   ( وهــي فمـن غــري املعقـول أن نعاقــب احلــدث صـاح
إذ تتكــون شخصــيته يف هــذه  –وهــي أهــم الســنوات يف حيــاة اإلنســان  –نصــف عقوبــة البــالغ ) 

املرحلــة فكيــف بــه إذا كــان يف الســجن ، فــال شــك أنــه ســيخرج حمرتفــا لإلجــرام حــىت وإن قلنــا أن 
حيـة القانونيـة فحسـب ونطبـق عليـه القـانون، تطبيق العقوبة اسـتثنائيا، فـال ننظـر إىل األمـر مـن النا

بـل جيـب دراســة األمـر مـع متخصصــني يف علـم الــنفس وعلـم االجتمـاع وعلمــاء اإلصـالح وعلــوم 
  الشريعة حىت جند احلل املناسب.

رفــع الــروح اإلميانيــة وغـــرس القــيم النبيلــة للصــغار وحتـــذيرهم مــن االحنــراف وحتســني وتطـــوير  – 4
وقائيــة والعالجيــة لألحــداث، وانتهــاج سياســة أســرية وتربويــة وإعالميــة وســائل وأســاليب الرعايــة ال

 .رشيدة تنمي يف الطفل روح اإلسالم وتبعده عن اجلرمية واملنحرفني

  
هــذا جهــدي املقــل فــإن وفقــت فمــن اهللا وحــده فللــه احلمــد واملنــة، وإال.. فهــذه طبيعــة اإلنســان  

  والتعديل.أسأل اهللا تعاىل أن يعينين على التقومي 
  

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.
  
  
  
  
  
  



264 
 

  
  

  الفهــارس
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  فهرس األحاديث النبوية واآلثار                    
  فهرس األعالم                    
  فهرس المصادر والمراجع                    
  فهرس الموضوعات                    
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  فهـرس اآليـات القرآنية
  سورة البقرة

  رقم الصفحة   رقم اآلية  رأس اآلية
  فمن اضطر غري باغ وال عاد فال إمث عليه 

  أويل األلباب  لعلكم تتقون ولكم يف القصاص حياة  يا
  .............................وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

  
  ............................وال تعتدوا إن اهللا ال حيب املعتدين 

واحلرمـات فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتـدى علـيكم 
  قصاص

  .................................وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة
   .......................والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني

  الذين يأكلون الربا ال يقومون ...............................
  .............................................ويريب الصدقات

  

173  
  

179  
  

188  
  

190  
  

194  
  
  

194  
  

195  
233  
275-281  

  
  

  212و71و60و58
  

129  
  

  و232
  

  244و208و140
  

142  
  

  210و208
  

23  
222  
  222و221

  
  

   
  سورة آل عمران

  قال رب أىن يكون يل غالم .........
  

40  21  

  
  النساءسورة 

  يوصيكم  اهللا  يف  أوالدكم   
  وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيما

  
  أيها الذين ءامنوا ال تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل... يا
  يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى ... 
  ...من يعمل سوء جيز به 

11  
  

29  
  
  

29  
  

34  
123  

23  
  

208  
  
  

244  
  

74  
55  
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  سورة املائدة
  والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما...

  إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ....
الون للسحت   مساعون للكذب أكَّ

  واجلروح قصاص
  ....وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 

  يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر .......
  

38  
  

33  
  

41  
45  

  
47  
90-91  

  
  

  181و178
  

191  
  

234  
  148و134

  
134  
208  

  
  

  
  سورة األنعام

  إله إال هو خالق كل شيء فاعبدوه ذلكم اهللا ربكم ال
  سيصيب الذين أجرموا صغار عند اهللا

  ...آباؤنا وال حرمنا من شيء أشركنا وال اهللا مالو شاء 
   وال تقتلوا  النفس  اليت  حرم  اهللا  إال باحلق 

102  
  

124  
  

148  
151  

57  
  

11  
  

54  
120  

  سورة األعراف
  207  157  ....الذين يتبعون الرسول النيب األمي 

  
  

  سورة التوبة
  11  29  حىت يعطوا اجلزية عن يد  وهم صاغرون 

  
  سورة يوسف

  سيارة فأرسلوا واردهم.....وجاءت 
  وقال نسوة يف املدينة....

  إن ابنك سرق 

  
19  
30  

  
81  

  
21  
22  

  
179  
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  سورة الرعد

  57  16   قل اهللا خالق كل شيء
  

  

  سورة إبراهيم
  58  22  ...وما كان يل عليكم من سلطان

  

  
  سورة احلجر

  ...إال من اسرتق السمع فأتبعه شهاب مبني ..
  التوجل إنا نبشرك  بغالم عليم اقالو 

18  
  

53  

179  
  

21  

  
  سورة النحل

  ...الذين ال يومنون بآيات اهللا......إمنا يفرتي الكذب 
  ميانإلإال من أكره وقلبه مطمئن با

  عوقبتم به وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما

105  
  

106  
  

126  

168  
  

  60و58
  

142  
  

  
  

  سورة اإلسراء
  إمالق....خشية   وال تقتلوا  أوالدكم
  وال تقربوا الزىن....

  ءادم ومحلناهم يف الرب والبحر... ولقد كرمنا بين

31  
  

32  
  

70  

23  
  

  245و153
  

144  
  

  سورة الكهف
م وزدناهم هدى م فتية ءامنوا بر   إ

  ؤمن ومن شاء فليكفريفمن شاء فل
13  

  
29  

22  
  

55  
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  أبرح حىت أبلغ جممع البحرين... ال وإذ قال موسى لفتاه
  فقتله  ... غالما فانطلقا حىت إذا لقيا

  وأما اجلدار فكان لغالمني يتيمني...
  

  
60  
74  

  
82  

  
  

  
22  
21  

  
21  

  
  

  
  سورة مرمي

  ...يا حيىي خذ الكتاب بقوة
  قالت  أىن يكون  يل غالم  ومل  ميسسين بشر...

  فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان يف املهد صبيا

12  
  

20  
  

29  

20  
  

21  
  

20  
  األنبياءسورة 

  22  60  قالوا مسعنا فىت يذكرهم يقال له إبراهيم

  
  سورة احلج

  20  05  مث خنرجكم طفال مث لتبلغوا أشدكم ... 

  
  سورة النور

  الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
  والذين يرمون احملصنات مث مل يأتو بأربعة شهداء...

  ....الفاسقونوال تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك هم 
  إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين ءامنوا...

  إن الذين يرمون احملصنات الغافالت املؤمنات...
  .....قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم

  
  أو الطفل الذين مل يظهروا على عورات النساء
  وإذا بلغ  األطفال منكم احللم فليستأذنوا....

02  
  

04  
  

04  
  

19  
  

23  
  
  

30  
  

59  

156  
  

  244و168
  

  244و168
  

  167و153
  

243  
  

  21و20
  

115  
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  سورة الفرقان
  وخلق كل شيء فقدره تقديرا

م لؤلؤ مكنون   ويطوف عليهم غلمان هلم كأ
2  
  

24  

57  
  

34  

  
  القصصسورة 

  68  68  ....يشاء وخيتار وربك خيلق ما

  
  سورة األحزاب

  198و168  58  ....والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات

  
  سورة يس
  4  12  قدموا وآثارهم ونكتب ما

  
  سورة الصافات

م مسؤولون   وقفوهم إ
  واهللا خلقكم وما تعملون

  فبشرناه بغالم حليم

24  
  

96  
  

101  

42  
  

  72و68
  

34  
  

  سورة غافر
  يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور

  هو الذي خلقكم من تراب...
19  

  
67  

282  
  

33  

  
  سورة فصلت

  70و68  46  فعليها  أساء  ومن  فلنفسه  من عمل صاحلا

  
  سورة الشورى
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  169  40  وجزاء سيئة سيئة مثلها

  سورة الفتح
ا وأهلها   54  26  وكانوا أحق 

  
  سورة الذاريات

  34  28  فأوجس منهم خيفة قالوا الختف...

  
  سورة الطور

  كل امرىء مبا كسب رهني
م لؤلؤ مكنون   ويطوف عليهم غلمان هلم كأ

21  
  

24  

70  
  

21  

  
  سورة النجم

  58  41-39  ...وأن ليس لإلنسان إال ماسعى

  
  سورة القمر

  57و53  49  إنا كل شيء خلقناه بقدر

  
  سورة احلاقة

  220  10  فأخذهم َأخذة رابية

  
  سورة املدثر

  3  24  إن هذا إال سحر يؤثر 

  
  

  سورة احلشر
  170  14  ال يقاتلونكم مجيعا إلال يف قرى حمصنة 
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  سورة اإلنسان
  3  إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا 

  
  

  58و55

  
  سورة القدر

   إنا  أنزلناه  يف  ليلة  القدر
  

01  
  
  

54  
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  فهرس األحاديث النبوية واآلثار
  ( وقد تتبعت فيها ترتيب أرقام الصفحات )

  الصفحة  طرف احلديث
  ..................من ترضون دينه وخلقه فزوجوهخطب  إليكم إذا 

  ..........................أفضل من أدب حسن هما حنل والد ولد
  من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا.................................

  ....................................يف رزقه لهأن يبسط  سرهمن 
  .................................أحدكم عبدي وال أميت  ولناليق

م املطر   ...........................خرج ثالثة ميشون فأصا
  .........................فقال: " هو صغري " فمسح رأسه ودعا له

  ......................هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر احلجر
 .........................ليس على املسلم يف فرسه وغالمه صدقة 

 ............................هريرة هذا غالمك قد أتاك ... يا أبا 
 ......................................تلقت املالئكة روح رجل  

  .....................ال يقل أحدكم : اطعم ربك................
 ..........صدق ابن مسعود....................................

 أكل ولدك حنلت مثله .........................................
 اللهم ارزقه ماال وولدا.......................................... 

  أعطيت سائر ولدك مثل هذا ................................... 

  ...سؤول عن رعيته ................................كلكم راع وم
  رفع القلم عن ثالثة.............................................

  
  مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني........................
  فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام.....................

  ..........................................ال حيل دم امرئ مسلم

  -مقدمة -أ 

  -مقدمة -أ 

  -مقدمة -ك
  
4  
  

22  
23  

  
24  
24  

  
24  

  
24  

  
24  
25  

  
25  

  
25  

  
25  
25  

  
28  

  
  58و167و153و244و168و55

  126و123و115و102و60و
  194و184و180و154و

100  
103  

  
120  
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  العمد قود إال أن يعفو ويل املقتول................................
  قود يف املأمومة وال يف اجلائفة.................................. ال

  ......................................أربع من كن فيه كان منافقا
  ..........................................السبع املوبقات اجتنبوا 

  ................................ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن
  على اليد ما أخذت حىت تؤديه..................................

  ........ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن كل مسكــر ومفرت
  ..................................حرام مخر وكل مخر مسكر كل
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آكل الربا..................... لعن

  الذهب بالذهب والفضة بالفضة.................................

  ال يربو حلم نبت من سحت، إال كانت النار أوىل به...............
 .............هللا صلى اهللا عليه وسلم الراشي واملرتشيا لعن رسول

 ...............................................خللقالرب حسن ا 
  
  
  

  
125  
147  

  
167  

  
  244و222و 167

  
177  
183  

  
241  

  
209  
222  

  
223  
232  

  
232  

  
257  
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  فهرس األعالم
  وقد تتبعت فيه ترتيب أرقام الصفحات

                                                                                              

  الصفحة  األعالم
  ابن القاسم

  أبو احلسن املاوردي
  ابن فرحون

  الزيلعي
  قدامة موفق الدين ابن

  اآلمدي
  ملربوزو

  انريكو فريي
  رافاييل جاروفالو

  أبو احلسن األشعري
  الكاساين
  أفالطون

  أصبغ بن الفرج
  بن مزين
  بن وهب

  أشهب
  زفر بن اهلذيل  

  يوسف أبو
  

5  
  

29  
  

29  
  

30  
30  

  
32  

  
46  
46  

  
46  

  
56  

  
60  

  
84  

101  
  

101  
  

109  
141  

  
156  

  
156  
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  فهرس المصادر والمراجع
  
   -رواية حفص  -القرآن الكرمي  -

  كتب التفسير أوال:
م، دار الوفاء، 2005-هـ1426، 2الشيخ أمحد شاكر: عمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري،ط - .1

  املنصورة، مصر. 
  العريب، لبنان.أبوبكر اجلصاص: أحكام القرآن، دار الكتاب  - .2
شهاب الدين السيد حممود األلوسي: روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، دار  – .3

  إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان. 
  م، دار املعرفة، بريوت.1980 -هـ1400، 4الطربي: جامع البيان، ط - .4
  ، دار الكتب العلمية، بريوت. أحكام القرآن ابن العريب: - .5
- هـ7142، 1القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، ط - .6

  م، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان.6200
  . م، الدار التونسية للنشر، تونس1984الطاهر بن عاشور: تفسري التحرير والتنوير،حممد  – .7

  ثانيا: كتب الحديث
الباري بشرح صحيح اإلمام البخاري، حتقيق عبد أمحد بن علي بن حجر العسقالين: فتح  - 1

 م، مكتبة امللك فهد، الرياض.2001-هـ1421، 1القادر شيبة احلمد، ط
م، دار الكتاب العريب، 1983-هـ1403، 3شرح موطأ اإلمام مالك، ط  املنتنقىاإلمام الباجي:  - - 2

 بريوت.
ي، حتقيق أمحد زهوة وأمحد البخاري: أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري، صحيح البخار  - 3

  م، دار الكتاب العريب، بريوت.2004-هـ1،1425عناية، ط
الرتمذي: حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي، سنن الرتمذي، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق  - 4

 ، د ن، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض.1عليه: حممد ناصر الدين األلباين، ط
 م، دار املعرفة، بريوت.1966- هـ1386ين، حتقيق عبداهللا مياين املداين، طالدارقطين: سنن الدارقط - 5
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رام الدارمي، مسند الدارمي، ط - 6 ، 1الدارمي: أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن 
 .م، دار ابن حزم، بريوت2002- هـ1423

وآثاره وعلق حكم على أحاديثه سليمان بن األشعث السجستاين، سنن أيب داود،  أبو داود: - 7
م، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، 2007-هـ1427، 2عليه: حممد ناصر الدين األلباين، ط

 .الرياض
 .دار احلديث، القاهرة ألحاديث اهلداية،د ن، نصب الرايةاإلمام الزيلعي:  - 8
 ،مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية حبيدر1، طاجلرح والتعديلأبو حممد عبد الرمحن الرازي:  - 9

 .اهلند أباد الدكن،
 هـ، مكتبة الرشد، الرياض.  1409، 1ابن أيب شيبة: مصنف ابن أيب شيبة، ط  - 10
حكم على أحاديثه ابن ماجه: أيب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين، سنن ابن ماجه،  - - 11

، د ن، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، 1وآثاره وعلق عليه: حممد ناصر الدين األلباين، ط
   .الرياض

مالك بن أنس: املوطأ، صححه ورقمه وخرج أحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي،  - 12
 .م، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت1985-هـ1406ط

حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين: شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك،  - - 13
 القاهرة.دار احلديث، م ،  2006 -هـ1427 حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي،

مسلم: أيب احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري، صحيح مسلم، حتقيق أمحد زهوة  - 14
 ، دار الكتاب العريب، بريوت.م2004-هـ1،1425وأمحد عناية، ط

حكم على النسائي: أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي النسائي، سنن النسائي،  - 15
، د ن، مكتبة املعارف للنشر 1باين، طأحاديثه وآثاره وعلق عليه: حممد ناصر الدين األل

 .والتوزيع، الرياض
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  ثالثا: كتب الفقه
  الفقه المالكي -أ 

  خ صاحل عبد السميع اآليب األزهري، جواهر اإلكليل، شرح خمتصر العالمة خليل.ياآليب: الش .1
 .، دار الفكر، بريوت1415أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي املالكي: الفواكه الدواين،ط  .2
هـ، دار الفكر، 1411، عبد الباقي الزرقاين: شرح الزرقاين على خمتصر خليل، طالزرقاين - .3

 بريوت.
 الكربى، دار الفكر، بريوت. املدونةاإلمام سحنون:  - .4
، 1سليمان ين خلف الباجي: املنتقى شرح املوطأ، حتقيق حممد عبد القادر أمحد عطا، ط - .5

 .م دار الكتب العلمية، بريوت1999- هـ1420
صاحل بن عبد السميع اآليب: الثمر الداين على رسالة القريواين، حققه وعلق عليه أمحد  - .6

 .مصطفى قاسم الطهطاوي، دار الفضيلة، القاهرة
القاضي أبو حممد عبد الوهاب البغدادي املالكي: التلقني يف الفقه املالكي حتقيق حممد ثالث  - .7

 ت.م، دار الفكر بريو 2005-هـ1425 سعيد الغاين،
، حتقيق على شرح كفاية الطالب الرباينعلي الصعيدي العدوي املالكي: حاشية العدوي  - .8

 .هـ، دار الفكر، بريوت1412ط  يوسف الشيخ حممد البقاعي،
أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب: االستذكار، علق عليه ووضع حواشيه:  - .9

 م، دار الكتب العلمية، لبنان.2006 –هـ 1427،  2سامل حممد عطا وحممد علي معوض، ط
 أبو القاسم حممد بن جزي الكليب الغرناطي: القوانني الفقهية، مكتبة الشركة اجلزائرية. - .10
 يف املدونة من غريها من األمهات. أيب زيد القريواين: النوادر والزيادات على ما - .11
اية -.12 تهد و املقتصد، حتقيق وتصحيح حممد سامل  أبو الوليد حممد بن رشد القرطيب: بداية ا

  م مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة.1982ط  حميسن وسعبان حممد إمساعيل،
 م، دار الفكر، بريوت.1989هـ 1409حممد عليش: منح اجلليل شرح خمتصر سيد خليل ط  -.13
كر، حممد عرفة الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، حتقيق حممد عليش، دار الف -.14

 بريوت.
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  الفقه الحنفي -ب 
  ، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة. 2شرح كنز الدقائق، طتبيني احلقائق الزيلعي:  -1
  م، دار املعرفة، بريوت.1986 - هـ1406، املبسوط: لسرخسيا - 2
  .كراتشي، حتقيق أبو الوفا األفغاين سالمية،لوم اإلالشيباين: املبسوط، إدارة القرآن والع -3
، 1شرح جملة األحكام، تعريب احملامي فهمي احلسيين، ط درر احلكامعلي حيدر:  -4

  م، دار اجليل، بريوت. 1991 - هـ1411
قاضي خان: الشيخ نظام قاضيخان ومجاعة من علماء اهلند: الفتاوي اهلندية، دار صادر،  -5

  . بريوت
   .العريب، بريوت، لبنان، دار الكتاب م1982 -هـ1402،  2، طبدائع الصنائعالكاساين:  -6
، 1املرغيناين: بداية املبتدي، حتقيق حامد إبراهيم كرسون، حممد عبد الوهاب حبريي، ط -7

  هـ، مطبعة حممد علي صبيح، القاهرة.1355
هـ 1421شرح تنوير األبصار، ط عابدين: حاشية رد احملتار على الدر املختارحممد بن  -8

  .بريوت م، دار الفكر للطباعة والنشر،2000
  م، دار الفكر، بريوت. 1977- هـ1397 ،2شرح فتح القدير، طابن اهلمام:  -9

  العلمية، بريوت.دار الكتب م، 1997 –هـ1418،  1، طبة الطلبةلْ طُ : لنسفيا - 10        
  
  الفقه الشافعي -ج 

أمحد حيدر، أبادي الشريازي: التنبيه، حتقيق عماد الدين  إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوز -1
  هـ، عامل الكتب، بريوت.1403، 1ط
م، دار الكتاب العريب، 1990 –هـ 1410، 1أبو احلسن املاوردي: األحكام السلطانية، ط -2

 لبنان. 
  أبو احلسن املاوردي: احلاوي الكبري، دار الفكر، بريوت. -3
عبد املطلب،  ، حتقيق وختريج: رفعت فوزياألم: كتاب لشافعي: حممد بن إدريس الشافعيا -4
  .دار الوفاء للطباعة والنشر م،2001-هـ1422، 1ط
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الشربيين: حممد بن اخلطيب الشربيين: مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، اعتىن به حممد  -5
  م، دار املعرفة، بريوت، لبنان.1997-هـ1418، 1خليل عيتاين، ط

موع، حتقيق حممد جنيب النووي:كتاالنووي: أبو زكرياء حمي الدين بن شرف  - 6 ب ا
  املطيعي، مكتبة اإلرشاد جدة، اململكة العربية السعودية.

حتقيق عادل أمحد عبد روضة الطالبني،  النووي:النووي: أبو زكرياء حمي الدين بن شرف  -7
  م، دار عامل الكتب.2003-هـ1423والشيخ علي حممد معوض، ط املوجود

هـ، دار الكتب 1418، 1أمحد األنصاري: فتح الوهاب، ،طأبو حيىي زكريا بن حممد بن  - 8
  العلمية، بريوت.

  الفقه الحنبلي -د 
هـ ، حتقيق عصام  1405، 2إبراهيم بن حممد بن سامل بن ضويان: منار السبيل، ط -1

  القلعجي، مكتبة املعارف، الرياض
  وت.هـ، املكتب اإلسالمي، بري 1400أبو إسحاق بن مفلح احلنبلي: املبدع،ط -2
 –هـ1426، 3ابن تيمية: جمموعة الفتاوى، خرج أحاديثها: عامر اجلزار وأنور الباز، ط -3

  مصر. م، دار الوفاء للطباعة والنشر،2005
أبو عمر عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان الشهرزوري: فتاوى بن الصالح، حتقيق موفق  -4

  ، مكتبة العلوم واحلكم، عامل الكتب، بريوت. 1407، 1عبد اهللا عبد القادر، ط
  املرداوي: اإلنصاف، حتقيق حممد حامد الفقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.  -5
أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي: الكايف يف فقه ابن موفق الدين  -6

  ب اإلسالمي، بريوت. م،  املكت1988 -هـ1408، 5حنبل، حتقيق زهري الشاويش، ط
، 1أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي: املغين، بريوت طموفق الدين  -7

  هـ، دار الفكر.1405
مشس الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي: الشرح الكبري،  -8

م، 1993-هـ1414، 1حممد احللو، ط حتقيق د.عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي ود.عبد الفتاح
  هجر للطباعة والنشر.
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  الفقه الظاهري -هـ 
  ، حتقيق عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بريوت.احمللىابن حزم: 

  الفقه اإلباضي -و 
م، دار الفتح، 1972- هـ1392، 2حممد بن يوسف أطفيش: شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ط

   بريوت.
  الفقه الزيدي -ز 

  أمحد بن حيىي بن املرتضى: البحر الزخار، دار الكتاب اإلسالمي.
  

  والعقائد كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية وكتب المقاصد واألخالق  -رابعا 
  مطبعة املعارف، مصر. م1914 –هـ 1332اآلمدي: اإلحكام يف أصول األحكام،  -1
اإلمام جالل الدين أيب حممد عمر بن حممد بن عمر اخلبازي: املغين يف أصول الفقه  -2

هـ، ، مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث 1403، 1، حتقيق حممد مظهر بقا ، ط
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  اإلسكندرية. 
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م، كلية احلقوق ابن 2006،معراج جديدي: حماضرات يف قانون العقوبات اجلزائري -  55
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م، دار املطبوعات 1995، 2معوض عبد التواب: املرجع يف شرح قانون األحداث، ط -56

  اجلامعية، اإلسكندرية. 
م، دار 1988-هـ1408مصعب اهلادي بابكر: األسباب املانعة من املسؤولية اجلنائية،  -  57

  مكتبة اهلالل، بريوت.
  ، دار الفكر، بريوت. 7مصطفى أمحد الزرقاء: املدخل الفقهي العام، ط -  58
م، مؤسسة 1982، 1، طاملؤسسة االقتصاديةمصطفى العوجي: املسؤولية اجلنائية يف  -  59

  نوفل، بريوت.
  م، دار الكتاب.1996مصطفى جمدي هرجة: جرائم املخدرات اجلديد،  ط -60
، دار الفكر اجلامعي، م2000ممدوح عزمي: دراسة يف أسباب اإلباحة وموانع العقاب، ط -61

  اإلسكندرية.
م، دار العلوم للنشر، عنابة، 2006، طالعاممنصور رمحاين: الوجيز يف القانون اجلنائي  -62

  اجلزائر. 
، م1992-هـ1412موالي ملياين بغدادي: اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، ط -  63

  املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر.
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م ،دار اهلدى ،عني 2008نبيل صقر، صابر مجيلة: األحداث يف التشريع اجلزائري، ط -  65
  مليلة، اجلزائر. 

دار اهلالل  م،2005نبيل صقر: جرائم الكمبيوتر واالنرتنت يف التشريع اجلزائري، ط -  66
  .للخدمات اإلعالمية، اجلزائر

م، دار 1983- هـ1403، 1نبيل حممد توفيق السمالوطي: الدراسة العلمية للسلوك اإلجرامي ط – 67   
  الشروق، جدة. 

دار النهضة العربية،  م،1992 ،1جرائم احلاسب االلكرتوين يف التشريع املقارن، ط: هدى قشقوش -  69
  .القاهرة

  عاشرا: الرسائل والدراسات الجامعية
  

احلماية اجلنائية للحق يف صيانة العرض يف الشريعة اإلسالمية أشرف توفيق مشس الدين ،  .1
 .م 1994 والقانون الوضعي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه يف كلية احلقوق، جامعة القاهرة

حسن حممد األمني: إجرام األحداث وحماكمتهم يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة، رسالة  .2
إلسالمي، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات مقدمة لنيل درجة املاجستري يف الفقه ا

 .1408-هـ1407 اإلسالمية،

حكمت عبد الرءوف حسن مصلح: مقارنة بني السلم والربا يف الفقه اإلسالمي، حبث مقدم  .3
 .2007 -فلسطني –لنيل درجة املاجستري يف الفقه والتشريع جبامعة النجاح الوطنية يف نابلس 

 -دراسة مقارنة -حنان شعبان مطاوع عبد العاطي: املسئولية اجلنائية للصيب يف الفقه اإلسالمي .4
-هـ1423رسالة لنيل درجة دكتوراه يف احلقوق، قسم الشريعة كلية احلقوق جامعة القاهرة، سنة 

 م.2003

   
ج لنيل إجازة محيش كمال: احلماية القانونية للطفل يف التشريع اجلزائي اجلزائري، مذكرة التخر  .5

 .2004-2001 املعهد الوطين للقضاء، اجلزائر، الدفعة الثانية عشر

ثمن واملبيع، حبث مقدم لنيل سعاد سطحي: أسباب الفساد يف املعاوضات املالية املتعلقة بال .6
شهادة الدكتوراه يف الفقه واألصول، كلية أصول الدين والشريعة واحلضارة اإلسالمية، جامعة 

 .م2004م/2003قادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، السنة اجلامعيةاألمري عبد ال



290 
 

حبث مقدم لنيل درجة املاجستري يف العلوم اإلسالمية، ختصص زوانيت بلحسن: جناح األحداث  .7
  م.2004-هـ1425شريعة وقانون، جامعة اجلزائر، سنة

مقدمة لنيل شهادة يف ضوء الشريعة والقانون، مذكرة  مسري شعبان: احنراف األحداث وعالجه، .8
م، كلية العلوم االجتماعية 2003 - هـ1424املاجستري يف العلوم اإلسالمية، ختصص شريعة وقانون،
 والعلوم اإلسالمية، جامعة العقيد احلاج خلضر، باتنة. 

علي بلحوت: مسؤولية الصغري مدنيا وجنائيا يف الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة،  حبث مقدم  .9
جستري يف الشريعة، معهد الشريعة قسم الدراسات العليا ،جامعة األمري عبد لنيل شهادة املا

 م.1999، القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة

رسالة للحصول على  –دراسة مقارنة  –علي حممد جعفر: تأثري السن على املسئولية اجلنائية .10
 م.  1980درجة دكتوراه يف احلقوق،كلية احلقوق جامعة القاهرة سنة 

قارة آمال: اجلرمية املعلوماتية، رسالة لنيل درجة املاجستري يف القانون اجلنائي، كلية احلقوق بن .11
 م.2002-م2001عكنون، اجلزائر، سنة

جمدي عبد الكرمي أمحد املكي: جرائم األحداث وطرق معاجلتها يف الفقه اإلسالمي دراسة .12
  م2008-هـ1429 اإلسكندرية، مقارنة، رسالة لنيل درجة املاجستري يف احلقوق ، جامعة

حممد بن محيد املزمومي: جرمية االعتداء على األموال عن طريق احلاسب اآليل، حبث مقدم    .13
  م 2007ھـ/1428 لنيل درجة املاجستري ،جامعة امللك عبد العزيز جدة

ري جناح ميدين: آليات محاية املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي، مذكرة مقدمة لنيل درجة املاجست.14
  م.2007/2008 -باتنة–يف االقتصاد اإلسالمي، جامعة احلاج خلضر 

  
  األبحاث والمقاالت -حادي عشر 

أحسن بوسقيعة: املسؤولية اجلنائية لألحداث تقرير قدم يف املؤمتر اخلامس للجمعية املصرية  - .1
 .العربية القاهرة، دار النهضة اآلفاق اجلديدة للعدالة اجلنائيةم، 1992للقانون اجلنائي لسنة 

أديب هلسا: حملة تارخيية عن مسؤولية األحداث يف اململكة األردنية اهلامشية تقرير قدم يف  - .2
 ،دار النهضة العربية بالقاهرةم، 1992 املؤمتر اخلامس للجمعية املصرية للقانون اجلنائي لسنة

  .القاهرة
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، العامة اإلدارةمعهد  ،1417، جرمية الرشوة يف النظام السعودير: عجب نو  سامة حممدأ - .3
  الرياض

دد أنظمة املعلومات مقال مقدم إىل ملتقى :"اإلرهاب يف  - .4 أجمد حسان: الفريوسات إرهابا 
   12/07/2008- 10. عمان-البرتاء-العصر الرقمي " املنعقد يف جامعة احلسني بن طالل معان

دراسة مسحية على ضباط  حبر عبد الرمحان حممد: معوقات التحقيق يف جرائم االنرتنت، - .5
الشرطة يف دولة البحرين، رسالة ماجستري، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

  اململكة العربية السعودية.

حبث مقدم  - املشكلة والعالج- انتشار ظاهرة تعاطي املخدرات يف اجلزائر: بلقاسم شتوان - .6
  م2004 نوفمرب 30- 29نعقد يوميامل اجلزائر الوقاية من املخدرات يفمللتقى الباحثني حول 

قدم يف املؤمتر  حسين اجلندي: احلماية اجلنائية لألحداث يف القانون اليمين تقرير اليمن - .7
، اآلفاق اجلديدة للعدالة اجلنائية يف جمال م1992 اخلامس للجمعية املصرية للقانون اجلنائي القاهرة

  األحداث.
املخدرات على األمن العمومي واالستقرار االجتماعي والتنمية حوييت أمحد: تأثري  - .8

تمع املدين يف الوقاية من املخدرات ، االقتصادية، مداخلة مقدمة إىل الندوة الوطنية حول دور ا

  2007 جوان 26-27
رستم هشام: اجلرائم املعلوماتية، أصول التحقيق اجلنائي الفين، جملة األمن والقانون، ديب،   - .9

  1999)،2(الشرطة، العدد  كلية
رشيد الزناد: رؤية عصرية ملعاجلة احنراف األطفال باجلمهورية التونسية ، حبث مقدم يف كتاب  -.10

مطبعة فضالة،  رشيد الرينكة: حنو اسرتاتيجية إسالمية موحدة حلماية الطفولة اجلاحنة، للدكتور:
  2002-1422،  1ط املغرب،

اإلعجاز التشريعي يف حدي السرقة مود عدوان: زكريا إبراهيم الزميلي، كائنات حم - 16
لد الرابع عشر، العدد األول ، يناير   2006 واحلرابة، جملة اجلامعة اإلسالمية، غزة، ا

 حبث مقدم يف كتاب : األفكار الرتبوية اإلسالمية بروسيا وأكرانيا،سعيد هبة اهللا كامليوف -.11
  موحدة حلماية الطفولة اجلاحنة: حنو اسرتاتيجية إسالمية شيد الرينكةللدكتور ر 

ا إىل مركز لإلجرام، جريدة  -.12 سليمان لبان: خرباء حيذرون اجلزائر من حتول مقاهي االنرتنت 
  2006 لأفري 5 األربعاء،  1653العدد الشروق،
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ر اخلامس للجمعية متعبد الرمحن مصلح: املسؤولية اجلنائية لألحداث تقرير مقدم إىل املؤ  -.13
  .، اآلفاق اجلديدة للعدالة اجلنائية1992للقانون اجلنائي القاهرة دار النهضة العربيةاملصرية 

عبد الوهاب عبدول: املسؤولية اجلنائية لألحداث تقرير قدم يف املؤمتر اخلامس للجمعية  -.14
  .دار النهضة العربية، القاهرة1992 املصرية للقانون اجلنائي لسنة

اجلزائية لألحداث، تقرير سوريا قدم يف املؤمتر اخلامس للجمعية عمر فاروق فحل: املسؤولية  -.15
  اآلفاق اجلديدة للعدالة اجلنائية يف جمال األحداث. ،1992 املصرية للقانون اجلنائي القاهرة

ا: مداخلة  -.16 عيسى قامسي مدير التعاون الدويل بالديوان الوطين ملكافحة املخدرات وإدما
  2005نوفمرب 17 طين يف جمال مكافحة املخدرات، مديةبعنوان التشريع الدويل والو 

حممد صبحي جنم: دور شرطة األحداث يف مرحلة الضبط القضائي تقرير قدم يف املؤمتر  -.17
  . دار النهضة العربية، القاهرة، 1992اخلامس للجمعية املصرية للقانون اجلنائي لسنة 

حممد حمي الدين عوض: احلدث على املستوى الدويل وقايته ...وعالج احنرافه، تقرير قدم يف  -.18
  بالقاهرة. 1992املؤمتر اخلامس للجمعية املصرية للقانون اجلنائي لسنة 

حممد نعيم ياسني: أثر األمراض النفسية والعقلية على املسؤولية اجلنائية، جملة الشريعة  -.19
ة حمكمة تعىن بنشر الدراسات الشرعية والقانونية، نصف سنوية ، تصدر والقانون، جملة علمي

هـ يناير 1422، شوال 16عن جملس النشر العلمي، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، العدد 
    م.2002

 1430مجادي الثانية 7 االثنني –جريدة صوت األحرار يومية إخبارية وطنية  ،مصطفى خياطي -.20

  3433 العدد،  2009 جوان 01املوافق 

 أفريل 4 الثالثاء ،4669 ن شحيت: اجلزائر معرضة للقرصنة املعلوماتية، جريدة اخلرب، العدد - .21

2006.  

جملة قضايا اختطاف األطفال يف اجلزائر بني احلقيقة والتهويل: حتقيق السيدة ص جوزي:  -.22
 ،جوان 87 الوطين، العددالشرطة، إعالمية أمنية ثقافية تصدر دوريا عن املديرية العامة لألمن 

2008  
جريدة املساء يومية إخبارية وطنية، السبت  ،وضعية الطفولة يف اجلزائررشيدة بالل:  - .23

  3740 ، العدد 2009جوان13 املوافق 1430 مجادي الثانية19
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أسبوعية تصدر عن مؤسسة اليمامة اليمامة لة ، جمخطف األطفال .. االغتيال البشع للرباءة -.24
 20املوافق لـ  1429 رمضان 20 السنة الثامنة واخلمسون. السبت . 2025 عدد الصحفية

  .2008سبتمرب
  البحوث والمقاالت المنشورة على المواقع اإللكترونية -ثاني عشر 

   على املوقع االلكرتوين  01/12/2008بتاريخ: مقال منشور األطفال واألنرتنيت -  1
http://www.el-massa.com/ar/content/view/14858/46  

-www.quran : حبث منشور على املوقع االلكرتوينواألطفال اإلنرتنت - 2

radio.com/abna47.htm  
حبث  –دراسة مقارنة  – احلماية اجلنائية للمستند االلكرتوينأشرف توفيق مشس الدين: - 3

مقدم إىل املؤمتر العلمي األول حول اجلوانب القانونية واألمنية للعمليات االلكرتونية مبركز 
، االمارات العربية  2003 نيسان 28-29البحوث والدراسات، أكادميية شرطة ديب بتاريخ 

  املتحدة . منشور على املوقع االلكرتوين:
 http://f-law.net/law/t11328.html    

 مقال منشور على املوقع االلكرتوين :يلجرائم اإلعالم اآلأهم  - 4
www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1644975  

  إياس اهلاجري: جرائم االنرتنت مقال منشور باملوقع االلكرتوين -  5
http://www.riyadhedu.org/alan/fntok/general/12.htm  

 مقال منشور على ملوقع االلكرتوين :يلأهم جرائم اإلعالم اآل  -  6
www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1644975  

  مقال منشور باملوقع االلكرتوين، جرائم اإلنرتنيت اليت تستهدف القاصرين -7
http://www.jeunessearabe.info/article.php3?id_article=580  

: مقال منشور على املوقع اإلنرتنت رمية إتالف وتدمري املعطيات والبيانات بواسطةج -  8
  www.arblaws.com االلكرتوين ملركز القوانني العربية

، مقال منشور على: موقع عوات يف الغرب لتطبيق الشريعة اإلسالمية كحلٍ لألزمة املاليةد -9
  http://www.alukah.net/articles/1/3912.aspx اإلسالم اليوم

   على املوقع االلكرتوين:، مقال منشور جرائم اإلنرتنت واألمن املعلومايت: رفعت مشيس - 10
 http://efrin-culture.org/home/modules.php?name=News&file=article&sid=31  

مقال منشور  ها ؟جرمية الرشوة .. هل تكفي العقوبات القانونية ملنععبد احلميد محيداين:  -11
 واملوقع،  http://www.aleppobar.org/forum/showthread.php?t=922 على املوقع االلكرتوين

http://www.law-dz.com/el%20rachwa.htm  
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: عبد الرزاق بوبندير: دروس يف القانون اجلنائي لألعمال منشورة على املوقع االلكرتوين -12
http://lejuriste.montadalhilal.com/montada-f82/topic-t2779.htm  

  2007جويلية ،84 علوي مصطفى: االنرتنت ورهان االنقسام الرقمي ،جملة الشرطة العدد - 13
www.alminshawi.com  

  :، حبث منشور على املوقع االلكرتوينالرشوةجرمية : علي بن سليطان - 14

 http://forum.law-dz.com/lofiversion/index.php/t2396.html  
 مركز النور للدراسات: املال وأثره على سلوك النساء والرجال - 15

http://www.alnoor.se/article.asp?id=41521  
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   ملخص البحث

ا إال إذا كان أهال  الشخصال يسأل  وال يعاقب عن أفعاله اإلجرامية اليت يقوم 
للمساءلة اجلنائية، فاألهلية مطلوبة لتحمل اإلنسان تبعة أفعاله، وقد تسقط عنه املسؤولية 
اجلنائية ألسباب تسمى موانع املسؤولية اجلنائية، فإن مل يدرك الشخص طبيعة الفعل الذي 

رم قانونا بغري اختياره وإرادته  يق نون أو ارتكب الفعل احملرم شرعا أو ا وم به كالصغري وا
ال  مسئوليته ، أما إذا نقص عنده اإلدراك أو التمييز فإنكاملكره امتنعت مسؤوليته اجلنائية

                                       .                                                           تنتفي وإمنا تكون ناقصة
ال يسأل يف الفقه اإلسالمي مسؤولية جنائية عن كان مميزا أم غري مميز أوصغري السن سواء 

مييز ويدرك إال  كانكانت من جرائم احلدود أم القصاص، ألنه وإن  أاجلرائم اليت اقرتفها سواء 
إمنا يسأل و مسؤوليته مع ضعف إدراكه، أن متييزه وإدراكه يبقى ضعيفا، فال بد أن تتناسب 

تمع، فهو ليس  مسؤولية تأديبية بغرض تقومي اعوجاجه وإصالح احنرافه ودرء خطره على ا
مل حتدد الشريعة اإلسالمية نوع العقوبة التأديبية، بل تركت فألجل ذلك من أهل العقوبة، 

                                                  ذلك للقاضي حيددها وفق سلطته التقديرية.
وانعدام املسؤولية اجلنائية عن الصغري املميز اليعفيه من املسؤولية املدنية، فهو مسؤول عن 
در الضمان  تعويض الضرر الذي حيدثه بالغري، لعصمة دماء الناس وأمواهلم، فاألعذار ال

                                                              والتسقطه ولو سقطت العقوبة.
أما املشرع اجلزائري فقد ميز بني الصغري املميز وغري املميز، فغري املميز ال خيضعه إال لتدابري 

ارتكب فعال جيرمه قد أخضعه إذا احلماية والرتبية وقد حددها القانون، أما الصغري املميز ف
خمففة تساوي نصف عقوبة البالغ، وللقاضي  القانون إىل تدابري احلماية والرتبية أو إىل عقوبة

 السلطة التقديرية يف ذلك، وهذا اإلجراء استثنائي اليلجأ إليه إال يف حاالت خاصة ختضع
لظروف الصغري االجتماعية والشخصية اليت ارتكب فيها اجلرمية، فهو ضحية ظروف وعوامل 

  خمتلفة.
  

  
  



Résumé:   
Dans notre recherche dite ( l'effet de minorité sur la   
Responsabilité pénale dans la doctrine islamique et 
la lois algérienne ) on résulte que la personne 
humaine ne peut prévoir ou  réprimer à cause de 
ses actions criminels sauf qu’elle est dotée d'une 
volonté libre et consciente c'est –à-dire qu'elle avait 
la capacité de faire ses ations. 
Mais par fois la personne humaine pourrait être non 
responsable s'elle était touchée par les causes 
d'irresponsabilité pénale qui concernent la minorité, 
les réactions mentales (la démence), ou la 
contrainte. 
D'une autre par  ,le mineur dans la doctrine 
islamique n'avait pas une responsabilité pénale , 
malgré qu'il est conscient , mais son conscience 
reste toujours faible , c'est pour cela qu'il prévoit 
par les peines correctionnelles , et dans ce cas la 
chari'a islamique n'a pas précisé le genre des peines 
correctionnelles , mais laisse ça aux pouvoirs 
discrétionnaires de juge.                                            
Mais l'absence de responsabilité pénale de mineur 
dans la doctrine islamique ne joute pas la 
responsabilité civile qui concerne la réparation des 
dommages aux tiers. 
Le législateur algérien distingue entre le mineur 
conscient et le mineur non conscient  ,ce dernier 
soumis aux procédures de protection rééducation , 
mais le mineur conscient soumis aux procédures de 
protection et à la peine atténuante dont le juge avait 



un pouvoir discrétionnaire, dans ce cas cette 
procédure à un rapport avec les circonstances

  atténuantes de l'individu (circonstances ,
  personnelles ). 

  
Conclusion: 
After we finished this research : the impact of the yong 
age of criminel responsability in islamic jurisprudence 
and algerian law ,. 
We offer a brief summary of research .  
No person shall not be punished for his actions by the 
criminal only if eligible for criminal liability , eligibility 
required to bear the consciences of human actions , has 
waived responsability criminal grounds called criminal 
prohibitions , the person did not understand the nature of 
the act done by minor and insanity , or committed an act 
forbidden law or criminal law without him refrained 
from criminal responsibility , but if he has a lack of 
awareness , or excellence , the responsibility does not 
cease to exist but are incomplete.  
The yong , whether special or non – discriminatory is not 
responsibly in islamic jurisprudence, criminal 
responsibility for crimes committed , whether the crimes 
of aggression or retaliation because , although i twas 
recognized only as it remains weak , it must be suitable 
for realizing the vulnerability of responsibity asks 
disciplinary responsibility for the reform of deviation and 
remove  a theat To community , it is not punishable that 
islamic law did not specify the type of disciplinary 
punishment and left it to the judge determined in 
accordance with his discretion . 



And lack of criminel responsibility from the minor does 
not exempt him from civil liability is responsible for 
compensation for the damage caused by third parties to 
maintain the people's blood and money are not wasted 
warranty does not even hit the penalty shot down . 
The algerian legislature distinguished between small and 
non-privileged carries not only measures of protection 
and education has been defined by the law but has 
plunged the minor privileged if he commits a crime 
punishable by death lenient legal equality of death of the 
jud ge the discretion to do so , the action was exceptional 
and should not be resorted to only in special cases , 
subject to conditions of minor social and the minor 
where he committed the crime , he is a victim of 
circumstances and different factors . 
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