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 مقدمػػػػػػة
   تسعى المجتمعات كميا إلى الرقي بأفرادىا مف خبلؿ تمسكيـ باألخبلؽ السامية، ك التي دكنيا تتزعزع 
ك ينصير كيانيا، فبل يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ الحصكؿ عمى مجتمع سميـ إال إذا كانت أخبلقو سكية 
ك مف المحاؿ كجكد مجتمع سميـ مركب مف أفراد غير أسكياء لذا فإف أخبلؽ المجتمع مف أخبلؽ أفراده 

الذيف مف الكاجب أف تغرس فييـ الفضيمة ك اإلبتعاد عف الرذيمة بكػػؿ أشكاليا ك قد كاف السعي منذ القدـ 
لترسيخ ىذه األفكار عمى شتى األصعدة في حياة اإلنساف، ك خصكصا ما تعمؽ منيا بالجانب الجنسي 

 .  الذم جبؿ عميو
   ك تعتبر الغريزة الجنسية مف األمكر الطبيعية في حياة البشر فيي لـ تخمؽ مف أجؿ المتعة في حد 

ذاتيا ك إنما مف أجؿ إستمرار اإلنساف عمى كجو األرض، ك قد ساىـ الديف ك التربية ك المثؿ السامية ك 
الشعكر بالحياء المغركس في النفكس البشرية في كضع قيكد عمى ممارسة اإلنساف لغريزتو، ك تيذيب 
التعبير عنيا ك تكجيييا ك تنظيميا، لذلؾ أصبحت الحياة الجنسية لؤلفراد مكضكعا ىاما مف المكاضيع 
اإلجتماعية ك القانكنية تنظـ بحسب ما يطغى عمى المجتمعات مف قيـ ك أفكار دينية ك إجتماعية ك 

 .قانكنية
    ك يعتبر القانكف الجنائي مف أىـ القكانيف التي تكفؿ سبلمة األخبلؽ الحميدة حسب ما تقره قيـ كؿ 

مجتمع ك مف بينيا المجتمعات المغاربية كالجزائر ك تكنس ك المممكة المغربية ك ليبيا ك مكريتانيا 
خصكصا في ظؿ ما ترسخ في مجتماعاتيا مف قكاعد دينية ك أخبلقية تحـر كؿ كطء دكف زكاج، ك تمنع 
المساس باألعراض ك اآلداب العامة، ألف ىذه القكاعد الدينية ك األخبلقية السامية ىدفيا صيانة الفضيمة 

 .ك حماية اآلداب العامة لممجتمعات ككؿ ك المجتمعات المغاربية عمى كجو الخصكص
   ك قد كانت ىذه التشريعات متأثرة منذ القدـ بما ساد مف تحريـ لمعبلقات الجنسية غير المشركعة في 

كافة مظاىرىا، ك لكف مع مركر الزمف زاد شعكر اإلنساف بالتحضر ك صار عرضو قيمة إنسانية ك دينية 
ك أخبلقية ك إجتماعية، بمعنى أف الفعؿ الماس بالعرض قد إعتبر في الكقت ذاتو مخالفا لمديف ك 
 .األخبلؽ ك النظاـ ك إعتبرت الحماية لمعرض حماية لمقيـ الدينية ك اإلجتماعية ك األخبلقية الراسخة

   كما صادفت ىذه التشريعات المغاربية ما جاء بو فقياء القانكف الكضعي الغربي الذيف رأكا أف تمؾ 
األفكار السابقة تعتبر تجاكزا لحدكد التنظيـ التشريعي، لذلؾ كقفت الشرائع الحديثة عند تجريـ األفعاؿ 
الماسة بالعرض ك اآلداب العامة ك ضيقت مف نطاقيا ك تبنت أساسا لمتجريـ مخالفا لما تبنتو الشرائع 
القديمة مف الناحية الدينية ك األخبلقية، فأصبح حسب ىذه الشرائع الكضعية مف األفعاؿ ما ىك غير 

محـر ك لكف مف الناحية الدينية ك األخبلقية يعتبر محـر ك خطيئة ك رذيمة، ك ىذا بحجة أف القانكف لو 
نطاؽ مختمؼ عف نطاؽ الديف ك األخبلؽ ك بيذا حرصت ىذه التشريعات عمى كفالة الحريات الشخصية 
ك مف بينيا الحرية الجنسية ك عدـ التدخؿ في شؤكف األفراد، كما حرصت عمى التجريـ فقط لتمؾ األفعاؿ 
التي تستيجنيا األخبلؽ ك الديف ك التي تمس في نفس الكقت بالتنظيـ اإلجتماعي سكاء بصفة مباشرة أك 



  

غير مباشرة، ك بيذا إقتصر التجريـ عمى األفعاؿ التي تشكؿ إعتداء عمى الحرية الجنسية ألف ضماف ىذه 
الحرية حسب ىذه التشريعات الكضعية أمر الـز لكجكد األفراد في المجتمع ك حفظ النظاـ الطبيعي 

 . لمحياة
   ك مع بركز األفكار التي جاءت بعد الثكرة الفرنسية ك المناداة بفصؿ الديف عف الدكلة ك إنكار حؽ 

السمطة العامة في اإلطبلع عمى حياة األفراد الشخصية ك عمى رأسيا حريتو في ممارسة الجنس، عزمت 
ىذه التشريعات الكضعية الغربية عمى كضع خطة تسير عمييا في اإلعتراؼ لؤلفراد بالحرية الجنسية ك 

ممارستيا بإعتبارىا حقا مشركعا، دكف إشتراط أية صمة قانكنية بيف أطراؼ ىذه العبلقة ك حصرت 
 .التجريـ في األفعاؿ التي تقع دكف الرضا الصحيح حسب ما تحدده قكانينيا

   ك بيف كؿ ىذه الظركؼ ك التطكرات ك األفكار كجدت التشريعات المغاربية نفسيا تحاكؿ جاىدة مسايرة 
ما رسخ في ذىنيات أفرادىا مف قيـ دينية ك أخبلقية ك ذلؾ بتجريـ كؿ ما يعتبر ماسا بالعرض ك اآلداب 

العامة في حد ذاتو، ك بيف ما يعتبر ماسا بالحريات الجنسية أك بالحياء العرضي لممجتمع فقط، أك 
بالنظاـ األسرم في نطاقو الضيؽ أك بالنظاـ العاـ في بعض الحاالت، ككنيا منبثقة عف األفكار الحديثة 

 .ليذه التشريعات الكضعية الغربية التي تتعايش معيا ك تتأثر بيا
   ك مف ىنا برزت األىمية البالغة لمعرفة المفيـك الذم صبغ كؿ مف العرض ك اآلداب العامة خصكصا 
في ظؿ النظرة المختمفة ليما مف الجانب اإلجتماعي ك األخبلقي ك حتى الديني، فالعرض يقصد بو في 
القانكف الكضعي أك حسب التعريؼ اإلجتماعي حرية المعاشرة الجنسية، بمعنى حماية الجسد مف كؿ 
ممارسة غير إرادية، ليذا فإف كؿ فعؿ يتضمف مساسا بيذه الحرية أك خركجا عنيا يعتبر إعتداء عمى 

، ك الحقيقة أف نظرة فقياء القانكف لمعرض ىي نظرة ضيقة تنبع مف فمسفة مختمفة عف الفمسفة 1العرض
الدينية ك األخبلقية فتعتمد عمى الحرية الجنسية أك الحياء العرضي أك حماية النظاـ العاـ أك حماية 

األسرة في نطاقيا الضيؽ كأساس لمتنظيـ القانكني لمعبلقات الجنسية لذلؾ تضيؽ فكرة العرض ك تتحدد 
 .أفعاؿ اإلعتداء عميو بكؿ ما يتضمف مساسا بيذه األفكار أك خركجا عف القيكد اإلجتماعية
 ك بيذا يستمد 2   أما التعريؼ األخبلقي لمعرض فيك صيانة الجسد مف كؿ ممارسة غير مشركعة لمجنس

المفيـك األخبلقي لمعرض مقكماتو مف القكاعد الدينية ك المعتقدات األخبلقية النابعة مف المثؿ العميا، ك 
ىك يتكجو إلى الفرد فيحثو عمى التحمي باألخبلؽ ك الفضيمة ك اإلبتعاد عف كؿ فعؿ أك تصرؼ يتعارض 
مع مقتضيات الحفاظ عمييا ك يقكـ ىذا المبدأ عمى أف نقاء العرض ىك كاجب الفرد إتجاه نفسو كما أنو 

 . حؽ لصاحبو في مكاجية الغير
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   أما المفيـك الكضعي لآلداب العامة فيك مجمكعة القيـ ك التقاليد األخبلقية ك اإلجتماعية التي يعتبرىا 
القانكف حقا لممجتمع جدير بالحماية ك اآلداب العامة، ك ىي مجمكعة مف القكاعد األخبلقية التي يقرىا 

، ك ترد عبارة اآلداب العامة جنبا إلى جنب في لغة القانكف مع عبارة 1الشارع ك يكفؿ ليا الحماية القانكنية
النظاـ العاـ، ك ما ىذا إال ألنيا مف المجاالت التي تتعمؽ بالمصمحة العامة لممجتمع ك إذا كاف النظاـ 
العاـ مف مجمكعة المبادئ األساسية ك السياسية ك اإلقتصادية ك اإلجتماعية ك الخمقية التي يقكـ عمييا 

مجتمع ما في كقت مف األكقات فإف اآلداب العامة في لغة القانكف ىي مجمكعة المبادئ النابعة مف 
المعتقدات الدينية ك األخبلقية المتكارثة إجتماعيا ك العادات ك التقاليد ك األعراؼ المتأصمة في مجتمع ما 

 .         في زمف معيف ك التي يعد الخركج عنيا إنحراؼ ال يسمح بو المجتمع
 عمى شتى األصعدة جراء أىمية بالغة   ك ليذا فإف دراسة جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة ليا 

التطكر الرىيب ك إستفحاؿ ىذا النكع مف الجرائـ، ك كذا ذلؾ اإلنحراؼ الخطير في المبادئ ك األفكار ك 
 .                    األسس الذم أثر عمى معالجة ىذه الجرائـ ك الذم برزت آثاره كاضحة ك جمية عمى المجتمع برمتو

جرائـ العرض و إنتياؾ :"    ك مف ىنا كقع إختيارنا عمى دراسة ىذا المكضكع فكاف العنكاف المقترح ىك
 ".اآلداب العامة في تشريعات المغرب العربي

 : تبرز أىميتو البالغة عمى الصعيد القانكني ك أىمياألسباب عديدة    ك قد كاف ىذا اإلختيار 
   إستفحاؿ جرائـ العرض و إنتياؾ اآلداب العامة بشكؿ رىيب حيث تعدى النمط الكالسيكي المعروؼ 

كجرائـ اإلعتداء )، ليمتد إلى نكع جديد تستنكره الطبائع ك النفكس البشرية أكثر فأكثرعمى مر العصور
، ليصؿ إلى المجتمعات العربية ك مف بينيا دكؿ المغرب العربي، ك ىك ما جعمنا نتخذىا (عمى األطفاؿ

نمكذجا لمدراسة ك الفحص ك التمحيص عمى أساس أنيا دكؿ مجاكرة لبعضيا البعض تخضع لنفس 
التأثيرات الخارجية، ك ليا مقكمات عربية إسبلمية مشتركة ك خضعت لنفس اإلستعمار مف الدكؿ 

األكركبية، فتأثرت بالفكر الغربي ك كانت تمجأ في كؿ مرة إلى المشرع ك القضاء األكركبي حيف التصدم 
 .ليذه الجرائـ

 و اآلثار الجسيمة الجسدية و النفسية التي تمحؽ باألفراد و خصوصا اإلناث و األطفاؿ، ناىيؾ عف   
 .اإلضرار بمستقبميـ عمى المدى القريب و البعيد

   و كذلؾ تعميؽ البحث عف أوجو التشابو و اإلختالؼ بيف تشريعات المغرب العربي حينما تصدت 
 مف أجؿ محاكلة البحث عف مدل لمعالجة ىذا النوع مف الجرائـ في تشريعاتيا العقابية و اإلجرائية

 التكازف المكجكد مف عدمو بيف حماية األخبلؽ ك بيف حماية الحرية الجنسية
  ك مف خبلؿ كؿ ىذه األسباب اليامة التي جعمتنا نكلي ىذا المكضكع إىتمامنا، باإلضافة لما رأيناه مف 

السابقة المماثمة و ما وجد  قمة الدراساتقمة معالجة ىذا النكع مف المكاضيع ك دراستو دراسة كاممة، ك 
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، حاكلنا معالجة منيا يمس بإحدى الجزئيات أو يتناولو مف زاوية أخرى غير التي نريد أف نيتـ بدراستيا
ىذا المكضكع مف الناحية القانكنية ك ذلؾ بإبراز جممة الحقائؽ القانكنية التي تككف ىذه الجرائـ ك أسباب 
تكاجدىا بالشكؿ الذم ىي عميو في عدد مف البمداف المتقاربة ك ىي دكؿ المغرب العربي الكبير، ك ذلؾ 

 .مف خبلؿ كاقع النصكص الجزائية
 :ىذا البحث المتمثمة فيإشكالية    ك قد حاكلنا طرح 

ما ىي المعالجة القانونية التي حظيت بيا جرائـ العرض و إنتياؾ اآلداب العامة في التشريعات 
 المغاربية؟ 

 ال يقبل أىمية عنو إف أردنا حقيقة معالجة ىذه تساؤليف فرعييفك ىذا السؤاؿ في الحقيقة ينطكم عمى     
 : الظكاىر اليدامة لمكياف البشرم ك ىي

   ما ىك مقدار التكازف الذم حققتو التشريعات المغاربية بيف حماية األخبلؽ ك التي ال تخرج في مفيكميا 
 عف المفيـك الديني مف جية ك حماية الحرية الجنسية مف جية أخرل؟

   ك ىؿ المعالجة القانكنية مف طرؼ التشريعات المغاربية ليا األثر الفاعؿ في القضاء عمى ىذه الجرائـ 
 أك عمى األقؿ التقميؿ منيا؟

   ك في محاكلة منا لمعالجة ىذه األنكاع الخطيرة مف الجرائـ التي إستفحمت في دكؿ المغرب العربي 
مف منيجا تحميميا، و إستعنا باألسموب المقارف في كثير مف الحاالت كنمكدج، حاكلنا بالتكازم إتباع 

أجؿ محاكلة المقاربة بيف ىذه التشريعات ك إستخبلص أكجو الشبو ك اإلختبلؼ ك تحميميا ثـ المقارنة فيما 
 . بينيا مف أجؿ إستخبلص الحمكؿ المثمى المكجكدة في قكانيف ىذه الدكؿ

 :ك قد قسمنا ىذه الدراسة إجماال كاآلتي
 .أنكاع جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة في التشريعات المغاربية: الباب األوؿ
اإلجراءات ك العقكبات التي تصدت بيا التشريعات المغاربية لجرائـ العرض ك إنتياؾ : الباب الثاني
 .اآلداب العامة

  .الخاتمة
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 :الباب األوؿ
 .أنواع جرائـ العرض و إنتياؾ اآلداب العامة في التشريعات المغاربية

   لقد إختمفت تشريعات المغرب العربي في تصنيؼ جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة في قكانينيا 
:       الجزائية، فنجد أف المشرع الجزائي الجزائرم صنؼ ىذا النكع مف الجرائـ في الفصؿ الثاني بعنكاف

ك القسـ " إنتياؾ اآلداب: "، فكاف القسـ السادس بعنكاف"الجنايات ك الجنح ضد األسرة ك اآلداب العامة"
، ك ىك بيذا يككف قد نظر إلى ىذا النكع إنطبلقا 1"تحريض القصر عمى الفسؽ ك الدعارة: "السابع بعنكاف

مف ككنو ماسا إما بالنظاـ األسرم أك بتمؾ العادات التي يسير عمييا المجتمع ك التي عبر عنيا باآلداب 
 . العامة

في اإلعتداء : "   أما المشرع التكنسي فقد أكرد في المجمة الجزائية التكنسية في الجزء الثاني تحت عنكاف
جرائـ اإلعتداء بالفكاحش ك " في اإلعتداء عمى األشخاص: "، في الباب األكؿ الذم بعنكاف"عمى الناس

اإلعتداءات عمى األخبلؽ الحميدة، التحرش الجنسي، ك اإلعتداء بما : "ذلؾ في القسـ الثالث ك عددىا
، ك المشرع التكنسي ىنا 2"ينافي الحياء، التحريض عمى فعؿ الخناء، الزنا ىتؾ شرؼ اإلنساف ك عرضو

 .يككف قد بدأ بالنظر ليذا النكع مف الجرائـ عمى أساس أنيا أفعاؿ منكرة ألف الفحش ىك قمة المنكرات
، جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة في 3  ك أما مشرع المممكة المغربية فقد أكرد في قانكنو الجنائي

، في فرعو "في الجنايات ك الجنح ضد نظاـ األسرة ك األخبلؽ العامة: "الباب الثامف الذم جاء بعنكاف
، حيث أكرد جرائـ اإلخبلؿ العمني بالحياء ك ىتؾ العرض "في إنتياؾ اآلداب: "السادس الذم جاء بعنكاف

في إفساد الشباب ك في :"ك اإلغتصاب ك الشذكذ الجنسي ك الزنا، ك في فرعو التاسع الذم جاء بعنكاف
، ك أكرد فيو جرائـ تحريض القصر عمى الدعارة أك البغاء ك جريمة البغاء، الحقيقة أف إنطبلقة ىذا "البغاء

المشرع مماثمة لنظيره الجزائرم ألنو جـر ىذه األفعاؿ إنطبلقا مف ككنيا ماسة بما ساد في المجتمع مف 
 .آداب ك أخبلؽ
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، في فرعو "الجنايات ك الجنح ضد األفراد: " فقد جاء الباب الثاني بعنكاف1   ك بالنسبة لمتشريع المكريتاني
تجريـ األفعاؿ الماسة بالعرض ك اآلداب " اإلعتداء عمى الشعائر اإلسبلمية: "الرابع الذم جاء بعنكاف

 .  يؤكد عمى إتباع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية- تشريعيا- العامة ك قد إنتيج منيجا
أما بالنسبة لممشرع الميبي فقد نظـ في قانكف العقكبات الميبي ىذه الجرائـ في الباب الثاني الذم جاء 

ك في الباب " الجرائـ ضد أخبلؽ األسرة: "في الفصؿ الثاني الذم جاء بعنكاف" الجرائـ ضد األسرة: "بعنكاف
، ك ىنا نجد أف المشرع الميبي قد أراد "الجرائـ ضد الحرية ك العرض ك األخبلؽ: "الثالث الذم جاء بعنكاف

 . 2اإللماـ بتجريـ ىذه األفعاؿ إنطبلقا مف ككنيا ماسة باألسرة ك األخبلؽ ك اآلداب عمكما
    ك الحقيقة أف ىذا التقسيـ األكلي الذم إتخذتو التشريعات المغاربية ال تتضح معالمو إال إنطبلقا مف 
: دراسة ما ذىبت إليو حينما عالجت ىذه الجرائـ، ك قد قسمنا ىذا الباب إلى فصميف، كاف األكؿ بعنكاف

، أما الفصؿ الثاني فكاف "جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة الرضائية في التشريعات المغاربية"
 ".جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة غير الرضائية في التشريعات المغاربية: "بعنكاف

   ك قد قصدنا مف ىذا التقسيـ أف ىذا النكع مف الجرائـ ليا جممة مف المميزات التي تشترؾ فييا مع 
بعضيا البعض، ك ىك ما يجعؿ التقسيـ يصعب ك يعاب في كؿ مرة ك قد كاف األصكب النظر إلييا 

إنطبلقا مف ككنيا إف كانت ىذه الجرائـ ترتكب برضى األطراؼ فبل نقكؿ أنو ىناؾ جاف ك مجني عميو 
بؿ كبل الطرفيف أك األطراؼ يعتبركف جناة في نظر القانكف، أك ال ترتكب برضى أحد األطراؼ أك أكثر 
ك في ىذه الحالة يعتبر ىذا الطرؼ أك األطراؼ مجنيا عمييـ ك بالتالي فيـ ليـ مركزا قانكنيا مختمفا عف 
المركز القانكني لمجاني أك الجناة، ك كؿ ىذا بالطبع خاضع لمتكازف المنطقي ك العممي الذم يرتضيو ىذا 

 .     النكع مف األبحاث
 :الفصؿ األوؿ

 .جرائـ العرض و إنتياؾ اآلداب العامة الرضائية في التشريعات المغاربية
جرمت ىذا النكع  (الجزائر ك تكنس ك المممكة المغربية ك ليبيا ك مكريتانيا)   إف التشريعات المغاربية 

الفظيع مف األفعاؿ ك عددت جممة الجرائـ الماسة بالعرض ك إنتياؾ اآلداب العامة ك لكف أدرجتو تحت 
تقسيمات بتسميات مختمفة كما سبؽ القكؿ، ك لكف بتصفح ىذه التشريعات نجد أنيا قد ضمت جممة مف 
الجرائـ تشترؾ في صفة كاحدة ىي أنيا مرتكبة برضا األطراؼ فبل نجد أنو ىناؾ مف كقع الفعؿ عميو 
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دكف إرادتو أك إرتكبو دكف إرادتو ك ليذا كانت تسميتيا بالجرائـ الرضائية، ك قد نظرنا إلييا بحسب 
 .منظكرىا المتأثر إما بالسياسات الجنائية الكضعية الغربية، أك بالسياسة الجنائية في الشريعة اإلسبلمية

   ك قد جاء ىذا الفصؿ محاكال اإللماـ بما يخص ىذه الجرائـ التي تنطكم تحت ىذا التقسيـ مف حيث 
تعريفيا ك أركانيا ىذا مف جية، مع إبراز في كؿ مرة المنيج الذم تأثرت بو ىذه التشريعات في كؿ 

جريمة عمى حدل ك ىذا مف جية أخرل، ك ذلؾ مف أجؿ محاكلة تكصيؿ أكبر فيـ ليذا النكع الخطير 
مف الجرائـ مف منظكر التشريعات المغاربية، ك مدل نجاعة السبؿ التي إتبعتيا في سياساتيا التجريمية 

جريمة الزنا، ك  (المبحث األكؿ)ليذه األفعاؿ، ك قد قسمنا ىذا الفصؿ إلى خمس مباحث تناكلنا في 
، ك تناكلنا في  (المبحث الثاني)تناكلنا في  جريمة  (المبحث الثالث)جريمة إرتكاب الفاحشة بيف المحاـر

المبحث )جريمة اإلعتداء عمى األخبلؽ الحميدة، أما  (المبحث الرابع)الشذكذ الجنسي، ك تناكلنا في 
 . فتناكلنا فيو جريمة البغاء (الخامس

 :المبحث األوؿ
 .جريمػػػػػػػػػػػػػػػػػة الزنػػػػػػػا

   إف نظاـ األسرة يقكـ عمى مصطمحات يرتضييا العقؿ ك قكاعد تختارىا الجماعة ترمي إلى محاربة 
الغرائز أك تكجيييا إلى طريؽ غير طريقيا الطبيعي، ك ىي ليست مف صنع األفراد ك ال ىي خاضعة في 
تطكرىا لما يريده ليا القادة ك المشرعكف، فنظاـ األسرة يرتبط إرتباطا كثيقا بمعتقداتيا ك تقاليدىا ك عرفيا 

، ك يجب اإلشارة 1الخمقي ك ما تسير عميو مف نظـ في شؤكف السياسة ك االقتصاد ك التربية ك القضاء
إلى أنو حتى في التشريعات القديمة كاف ىناؾ تجريـ لمعبلقات التي تتـ خارج إطار الزكاج ك قد كانت 

 . 2العقكبة تصؿ أحيانا إلى اإلعداـ ك منيا قانكف حمكرابي
   ك الزكاج ك الزنا مظيراف لفعؿ كاحد ىك الكطء بيف الرجؿ ك المرأة، غير أف األكؿ عمؿ مشركع نظمتو 

الشرائع ك أحكمتو القكانيف ك اآلخر غير مشركع جرمتو الشرائع ك القكانيف ك كضعت لو عقكبات، ك 
بالتالي فالزنا جريمة مباشرة تسمط عمى الذات البشرية، ك ىك لـ يعرؼ إال حينما عرؼ الزكاج فبالزكاج 
إستأثر الرجؿ بالمرأة ك أصبح يتأذل مف أم إفراط عمى حقو ك يثكر إذا ما إعتدل أحد غيره عمى ىذا 
الحؽ، ك الشرائع الكضعية لـ تسمؾ طريقا كاحدا في نظرتيا إلى الزنا، فمنيا مف بالغ في التسامح ك لـ 
يعد الزنا جريمة كالقانكف اإلنجميزم الذم لـ ير في الزنا مكجبا لمطبلؽ ك إف كاف يستكجب التعكيض 

فقط، فالمرأة المتزكجة ك الرجؿ المتزكج ال حرج عمييما في ىذا القانكف إذا صدر منيما فعؿ الخيانة في 
 . حؽ الطرؼ اآلخر لمعبلقة الزكجية
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ك منيا مف تشدد في العقاب فالتـز بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية التي تجـر الزنا ك تعتبره كؿ صمة جنسية 
محرمة بيف رجؿ ك إمرأة، فيعاقب عمى الزنا سكاء كاف الزاني رجبل أك إمرأة متزكجا أـ غير متزكج، ك قد 

أم عمى الفعؿ باعتباره )تكسطت غالبية الشرائع بيف اإلتجاىيف فمـ تعاقب عمى كؿ كطء في غير حبلؿ 
، ك إنما قصرت العقاب عمى الفعؿ الذم يقع مف شخص متزكج عمى إعتبار أف فيو (رذيمة في حد ذاتو

 . إخبلؿ بإلتزاـ األمانة الزكجية الكاقع عمى عاتؽ الفاعؿ بمقتضى عقد زكاج كاف يربطو كقت إتياف الفعؿ
   ك ال تجيز ىذه التشريعات في الكقت نفسو تحريؾ الدعكل إال بناء عمى شككل مف المجني عميو الذم 

، ك ىذا ىك حاؿ بعض دكؿ 1لو أف يتنازؿ عف الدعكل في أم مرحمة كانت عمييا فتنقضي بيذا التنازؿ
المغرب العربي التي تحاكؿ مجارات النظريات الغربية فيما يخص تجريـ الزنا، ك دكف ترؾ مبادئ الشريعة 

تعريؼ جريمة الزنا، ك  (المطمب األكؿ)اإلسبلمية، ك قد قسمنا ىذا المبحث إلى خمسة مطالب، تناكؿ 
أركاف  (المطمب الثالث)جريمة الزنا ك غيرىا مف التسميات المصيقة بيا، ك تناكؿ  (المطمب الثاني)تناكؿ 

التمقيح الصناعي ك جريمة الزنا، أما  (المطمب الرابع)جريمة الزنا في التشريعات المغاربية، ك تناكؿ 
فتناكؿ تقدير تجريـ الزنا بيف ككنو محرما لذاتو ك بيف ككنو يمس بالحرية الجنسية ك  (المطمب الخامس)

 .العبلقات األسرية
 :المطمب األوؿ

 .تعريؼ جريمة الزنا في التشريعات المغاربية
ختمفت تشريعات المغرب العربي في التطرؽ لجريمة الزنا، فيناؾ مف سماىا بيذا المفظ ك ىناؾ مف    إ

كمفيـك قائـ " الزنا"، ك لكف المراد ىنا ىك تعريؼ "الخيانة الزكجية"، أك "جريمة الفساد"أطمؽ عمييا إسـ 
بذاتو ثـ التطرؽ إلى باقي المفاىيـ، ك الحقيقة أنو لـ تتطرؽ التشريعات المغاربية لتعريؼ الزنا عدا 

 .التشريع الميبي، ك يتحدد مفيـك الزنا بالتطرؽ إلى تعريفو لمغكيا ك فقييا ك قانكنيا
 : الفرع األوؿ

 .التعريؼ المغوي لجريمػػػػة الزنا
كممة مشتقة مف فعؿ زنا أم ضاؽ، ك زنا عميو تزنية أم ضيؽ :    يعرؼ الزنا مف الناحية المغكية بأنو 

، ك ىك بيذا لفظ يتجو إلى تمؾ العبلقة غير المشركعة بيف الرجؿ ك المرأة خارج 2ك زنا يزني بمعنى فجر
إطار الزكاج، ك يقاؿ أيضا زنا أم ضيؽ عمى فبلف، ك فجر في عبلقة الجنس، ك أتى المرأة مف غير 
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عقد شرعي ك يقاؿ أيضا زنا الرجؿ ك زنت المرأة ك جمعيما زناة، أم مرتكبي الزنا ك الفاجرة في عبلقة 
 .   1الجنس ىي الزانية التي أقامت عبلقات جنسية دكف زكاج شرعي

 : الفرع الثاني
 .التعريؼ القانوني لجريمة الزنا

   لـ تتطرؽ قكانيف الدكؿ المغاربية لتعريؼ الزنا ك لكف إكتفت بتعداد جممة األركاف التي تجعمو جريمة 
قائمة بذاتيا مع أنيا إختمفت في تسميتو كما سكؼ نرل، ك قد إنفرد المشرع الميبي بتعريؼ جريمة الزنا ك 

 في شأف إقامة حد الزنا ك تعديؿ بعض أحكاـ قانكف العقكبات 1973 لسنة 70ذلؾ في القانكف رقـ 
ىك أف يأتي رجؿ ك إمرأة فعؿ الجماع بغير أف تككف : "الميبي، في المادة األكلى منو كرد فييا تعريؼ الزنا

، ك يبلحظ أف المشرع الميبي ىك الكحيد الذم أكرد تعريؼ الزنا في 2"بينيما عبلقة الزكجية المشركعة
نصكصو القانكنية بالمقارنة مع التشريعات المغاربية فظبطو بما ال يدعكا مجاال ألم خمط في مفيكميا أك 
األسس التي إستند عمييا حيف تجريميا، كما يبلحظ أف ىذا التشريع قد جـر ىذا الفعؿ عمى إطبلقو فمـ 
ينظر إف كاف أحد األطراؼ أك كمييما متزكجا، ك لـ يقرنو بشرط أف يككف مرتكبا داخؿ منزؿ الزكجية ك 

 .ىك بيذا قد شابو تعريؼ الزنا في الشريعة اإلسبلمية كما سكؼ نرل
 : الفرع الثالث

 .التػػػػعريؼ الفقػػيػػي لجريمة الزنا
، ك قد إعتاد غالب الفقو عمى التكجو لتعريؼ "عبلقة جنسية خارج إطار الزكاج:"إف الزنا فقيا ىك      

، ك الفقو الفرنسي يميز بيف نكعيف  الخيانة الزكجية ك ليس الزنا بمفيكمو المطمؽ الذم يجـر الكطء المحـر
، زنا بسيط ك ىك الزنا الذم يرتكبو الشخص المتزكج مع شخص غير - الخيانة الزكجية-مف الزنا 

الخيانة -، ك ىناؾ مف عرؼ 3متزكج، ك زنا ثنائي ك ىك زنا يرتكبو شخص متزكج مع شخص متزكج
:" ، ك ىناؾ مف عرفو أيضا بأنو4"تدنيس فراش الزكجية ك إنتياؾ حرمتيا بتماـ الكطء:" بأنو- الزكجية

إرتكاب الكطء الطبيعي غير المشركع مف رجؿ : "، ك ىناؾ مف عرفو أيضا بأنو5"خيانة العبلقة الزكجية
عمى أنثى غير متزكجة أك متزكجة برضاىما حاؿ قياـ الزكجية حقيقة أك حكما، أك حاؿ إنعداميا بيف 

ك ذلؾ حسب - الخيانة الزكجية–، ك يبدك مف التعريفات السابقة أنيا تختمؼ في تعريؼ الزنا 6"اإلثنيف
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المنطمقات ك السياسات التي يتبناىا ىؤالء الفقياء، ك بيذا نجد أف الزنا في تعريفو الفقيي ال يماثؿ الخيانة 
 .الزكجية التي تعتبر مف أسس قياميا العبلقة الزكجية

 : الفرع الرابع
 .التعريؼ الشرعي لجريمة الزنا

لقد حرمت الشريعة اإلسبلمية كؿ كطء خارج حدكد العبلقة الزكجية ك عاقبت عميو سكاء حدث مف    
كطء الرجؿ المرأة في :"متزكج أك غير متزكج، فكؿ كطء محـر في الشريعة ىك زنا،  فقد عرفو الحنفية بأنو

تغييب البالغ العاقؿ حشفة ذكره في أحد :" ، ك عرفو الشافعية بأنو1"القبؿ في غير الممؾ ك شبية الممؾ
كطء كقع عمى غير : "، ك عرفو الحنابمة بأنو2"الفرجيف مف قبؿ أك دبر ممف ال عصمة بينيما أك شبية

كطأ مكمؼ عامد عالـ بالتحريـ في : " ، كما عرؼ بأنو3"نكاح صحيح ك ال شبية نكاح ك ال ممؾ عيف
، ك قد أرادكا بالكطء اإليبلج ك خرج بالمكمؼ الصبي "قبؿ محـر العينة مشتيى طبعا مع الخمك مف الشبو

ك المجنكف، فميس كطء كؿ منيما زنا حقيقة ك خرج بمحـر العينة العارض كحيض ك إحراـ ك صـك 
فرضي فميس الكطء لزكجة ك ىي حائض أك محرمة بحج أك بعمرة زنا ك إف كاف حراما ك بمشتيى طبعا 
خرج كطء البييمة ك الميتة فإف ذلؾ ليس بمشتيى طبعا، ك خرج بقيد الخمك مف الكطء مع الشبية كأف 

 .4يطأ أجنبية يظنيا زكجتو ليس ذلؾ بزنا ك ال يحد بو
 :المطمب الثاني

 .جريمة الزنا و غيرىا مف التسميات المصيقة بيا في التشريعات المغاربية
   ذىبت التشريعات المغاربية إلى تسمية الزنا بجريمة الخيانة الزكجية ك بالتالػي ضيقت مف مدلكؿ الزنا 
ك ذىبت تشريعات مغاربية أخرل إلى تسمية الزنا بيذا المفظ فمـ تخرجيا بذلؾ عف المفيـك المكسع الذم 
عرفت بو منذ القدـ ك إستحدثت تشريعات أخرل تسمية لمزنا أال ك ىي جريمة الفساد ك لكؿ منيا أساس 

 .أكجده
 : الفرع األوؿ

 .التشريعات المغاربية التي جرمت الزنا
، ك "الزنا"   لقد ذىب كؿ مف التشريع المكريتاني ك الميبي إلى تسمية ىذا الفعؿ بمسماه الحقيقي ك ىك

ذلؾ إقتداء بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية التي كانت دقيقة في تسمية ىذا الفعؿ فمـ تفرغو مف محتكاه ك لـ 
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تقرنو بشرط كشرط قياـ الربطة الزكجية أم الحفاظ عمى الرابطة األسرية في نطاقيا الضيؽ، بؿ جرمتو 
 .صراحة دكف قيد أك شرط

 : الفقرة األولى
 .التشريػػػػع الموريتانػػػػي

كؿ مكمؼ ذكرا كاف أك أنثى ثبت :"  مف قانكنو لمعقكبات307المشرع المكريتاني في المادة     لقد أكرد
بالشيكد األربعة أك باإلقرار أك بالحمؿ أنو إرتكب جريمة الزنا عف طكاعية يعاقب بالجمد مائة جمدة أماـ 

 ، ك المبلحظ مف 1..."المؤل ك الحبس مع التغريب سنة إذا كاف بكرا ك بالرجـ أماـ المؤل إذا كاف محصنا
خبلؿ ىذا النص أف المشرع المكريتاني قد جـر الزنا عمى إطبلقو دكف قيد أك شرط ك قد شابو بيذا ما 

ذىبت إليو أحكاـ الشريعة اإلسبلمية مف حيث تسميتو ك عدـ جعؿ تجريمو مقترنا بشرط أك مقيدا بأم قيد 
 .مف القيكد التي عيدت التشريعات الكضعية عمى كضعيا

 :الفقرة الثانية
 . التشريػػػػػػػػػػػع الميبػػػػػػػػػػي

 ـ في شأف إقامة حد الزنا 1973 لسنة 70   لقد كرد في التشريع الميبي في المادة األكلى مف قانكف رقـ 
مرأة فعؿ الجماع بغير أف تككف بينيما عبلقة الزكجية  إالزنا ىك أف يأتي رجؿ ك: "السابؽ ذكره، أف

  .2"المشركعة
   مف خبلؿ ىذا النص نجد أف المشرع الميبي سمى ىذه الجريمة بالزنا أيضا، ك بذلؾ إعتمد عمى  
المدلكؿ الكاسع ليا، بأنيا تمؾ العبلقة الجنسية غير المشركعة بيف الرجؿ ك المرأة سكاء كانا اإلثنيف 

متزكجيف، أك كاف أحدىما متزكجا ك اآلخر ليس متزكجا أك كاف اإلثنيف غير متزكجيف، ك ىذا إقتداء 
، ك قد شابو بيذا المكقؼ ما ذىب 3..."ك الزانية ك الزاني فأجمدكا كؿ كاحد منيما مائة جمدة: "بقكلو تعالى

 .       إليو المشرع المكريتاني
 : الفرع الثاني

 .التشريعات المغاربية التي جرمت الخيانة الزوجية
   لقد جـر كؿ مف التشريع الجزائرم ك التشريع التكنسي ك تشريع المممكة المغربية جريمة الزنا ك لكف 

ليس بمفيكميا المكسع الذم ظير بمكجب أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ك في كؿ مف التشريعيف المكريتاني ك 
الميبي، ك قد سمكىا بجريمة الخيانة الزكجية ك ىي تقتصر عمى تجريـ الزنا الذم يرتكبو أحد أك كؿ 

 .الزكجيف خارج إطار عبلقة الزكاج
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 : الفقرة األولى
 .التشريػػػػػع الجزائػػػػػػػري

يقضى بالحبس مف سنة إلى سنتيف عمى : " مف قانكف العقكبات الجزائرم أنو339   لقد كرد في المادة 
 .كؿ إمرأة متزكجة ثبت إرتكابيا جريمة الزنا

 .ك تطبؽ العقكبة ذاتيا عمى كؿ مف إرتكب جريمة الزنا مع إمرأة يعمـ أنيا متزكجة
ك يعاقب الزكج الذم يرتكب جريمة الزنا بالحبس مف سنة إلى سنتيف ك تطبؽ العقكبة ذاتيا عمى 

مف خبلؿ النص السابؽ أف المشرع الجزائرم إتبع اإلتجاىات الكضعية ك عمى يالحظ ، ك 1..."شريكتو
رأسيا التشريع الفرنسي الذم جـر الزنا فقط إف كاف مرتكبو متزكجا، ك القكؿ ىذا معناه يكفي أف يككف أحد 

 األطراؼ متزكجا فإف لـ يكجد ىذا الشرط إنعدمت الجريمة؟ 
 :الفقرة الثانية

 .تشريػػػػع المممكػػػػة المغربيػػػػػة
يعاقب بالحبس مف سنة إلى سنتيف أحد : "491ما مشرع المممكة المغربية فقد أكرد في الفصؿ    أ

الزكجيف الذم يرتكب جريمة الخيانة الزكجية ك ال تجكز المتابعة في ىذه الحالة إال بناء عمى شككل مف 
الزكجة أك الزكج المجني عميو، غير أنو في حالة غياب أحد الزكجيف خارج تراب المممكة فإنو يمكف 

 .2"لمنيابة العامة أف تقكـ تمقائيا بمتابعة الزكج اآلخر الذم يتعاط الخيانة الزكجية بصفة ظاىرة
    ك المبلحظ أف تشريع المممكة المغربية قد ذىب مذىب المشرع الجزائرم فجـر الخيانة الزكجية بدؿ 

 الزنا؟
 : الفقرة الثالثة

 .التشريػػػػع التونسػػػػػػي
زنا الزكج أك : "  مف المجمة الجزائية التكنسية أف236  أما بالنسبة لمتشريع التكنسي فقد أكرد في الفصؿ 

ك الشريؾ يعاقب بنفس ... الزكجة يعاقب عنو بالسجف مدة خمسة أعكاـ ك بخطية قدرىا خمسمائة دينار
 أف المشرع التكنسي قد نجد، ك مف خبلؿ ىذا النص 3"العقاب المقرر لمزكجة أك الزكج المرتكب لمجريمة
 . سمؾ نفس اإلتجاه الذم سمكو نظيريو السابقيف

 : الفرع الثالث
 .تفرد تشريع المممكة المغربية بتسمية زنا غير المتزوجيف بالفساد
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 490   لقد نص مشرع المممكة المغربية عمى جريمة غير المتزكجيف ك سماىا بالفساد ك ذلؾ في الفصؿ 
كؿ عبلقة جنسية بيف رجؿ ك إمرأة ال تربط بينيما عبلقة الزكجية تككف جريمة الفساد ك يعاقب : "عمى

، ك بيذا يككف مشرع المممكة المغربية قد قسـ جريمة الزنا إلى 1"عمييا بالسجف مف شير كاحد إلى سنة
 سماىا بجريمة الفساد، ك كاف األكلى أف يبقي الثانية سماىا بجريمة الخيانة الزكجية ك األولىجريمتيف، 

عمى ىذه الجريمة بتسمية الزنا فيكافؽ إسميا مضمكنيا أال ك ىك الجريمة التي تقع مف المتزكج ك غير 
 .المتزكج

 : المطمب الثالث
 .أركاف جريمة الزنا في التشريعات المغاربية

ىناؾ مف التشريعات الكضعية مف فرؽ بيف زنا الزكج ك زنا الزكجة فجعؿ ىذه الجريمة ليا أركاف إذا    
قياـ الزكجية ك الكطء : كقعت مف الزكج ك جعؿ ليا أركاف إذا كقعت مف الزكجة، ك أركاف زنا الزكجة ىي

حصكؿ الزنا في منزؿ الزكجية، باإلضافة إلى : غير المشركع ك القصد الجنائي، أما أركاف زنا الزكج ىي
        .      أركاف زنا الزكجة

إلى تجريـ الزنا إذا  (الجزائر، المممكة المغربية، تكنس)   أما تشريعات المغرب العربي فذىب غالبيتيا 
كقع مف أحد الزكجيف، ك لـ يفرقكا بيف زنا الزكج ك زنا الزكجة كما أنيـ إختمفكا بيذا عف التشريع الميبي ك 

المكريتاني المذاف لـ يشترطا قياـ الزكجية، ك عف مشرع المممكػػة المغربية فيما يخص جريمػػػة الفساد 
قياـ الزكجية ك الكطء غير المشركع ك القصد الجنائي، ك سكؼ نبرز جممة : فأركاف جريمة الزنا ىي

 .الفركؽ الجكىرية فيما يخص أركاف الجريمة ك ىذا بيف التشريعات المغاربية
 : الفرع األوؿ

 .حصػػوؿ الوطء غػػير المشروع
إلتحاـ ذكر مع أنثى في المكاف الطبيعي مف المرأة، ك بناء عميو يشترط لحصكؿ الكطء : الكطء ىك    إف

غير المشركع كجكد شريؾ يجامع الزكجة جماعا غير شرعي عمى سبيؿ المثاؿ، ك قد إعتدت التشريعات 
 . (الخيانة الزكجية، ك الفساد)المغاربية بحصكؿ الكطء كركف مادم لقياـ جريمة الزنا 

 : الفقرة األولى
 .الشروط الواجب توفرىا في الوطء غير المشروع

 :ىناؾ شركط عديدة لئلعتداد بالكطء كركف مادم لجريمة الزنا ك ىي
 .حصوؿ الوطء الطبيعي: أوال
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 ك ال يككف ىذا إال مف طرؼ رجؿ ك إمرأة، ك بناء عميو ال يعتبر زنا مجرد الخمكة بيف رجؿ ك إمرأة   
متزكجة إذا لـ تصطحب ىذه الخمكة بكطء ك أعماؿ فاحشة، كما ال يعد مف قبيؿ الزنا األعماؿ المخمة 
بالحياء التي تأتييا المرأة عمى نفسيا أك الصبلت غير الطبيعية التي تأتييا مع إمرأة أخرل، كما ال يعد 

كطئا الفتاة البكر المتزكجة التي تمتنع عف زكجيا ك تجتمع مع صديؽ ليا في خمكة ليقـك بفض بكارتيا لك 
 .1حدث ذلؾ بغير عضكه التناسمي

   ك يسقط نفس الحكـ عمى الزكج الذم يرتكب جريمة الخيانة الزكجية، حيث أف غالبية تشريعات 
المغرب العربي لـ تفرؽ كما قيؿ سابقا بيف زنا الزكج ك زنا الزكجة، ك كذلؾ عمى الكطء في جريمة الفساد 

 .التي نص عمييا تشريع المممكة المغربية
 .حصوؿ الوطء التاـ: ثانيا

 لـ تبيف النصكص السابقة الخاصة بتجريـ الزنا في تشريعات المغرب العربي إذا كاف القصد بالكطء   
التي تككف تمييدا لمكطء، لكف الرأم  (...التقبيؿ، العناؽ)ىنا ىك الكطء التاـ أك مجرد القياـ بأفعاؿ 

الخيانة )الغالب أف ىذه التشريعات تتفؽ في أف كؿ منيما ال يعاقب إال عمى الفعؿ التاـ، بمعنى أف الزنا 
ال تقع إال كاممة، ك قد فسر القضاء الميبي المكاقعة بأنيا الكطء في القبؿ فالشركع فييا  (الزكجية، الفساد

جنحة بالنسبة ألحكاـ  غير معاقبا عميو تحت كصؼ الزنا ألف ىذه الجريمة تعتبر عمى سبيؿ المثاؿ
 .2القانكف الجزائرم ك ال عقاب عمى الشركع في الجنح بالنسبة ألحكاـ ىذا األخير

   أما بالنسبة لمتشريع التكنسي فيذىب مذىب التشريع الجزائرم في عدـ تجريـ ما دكف الكطء عمى أنو 
جريمة زنا، أما تشريع الممكة المغربية فقد ذىب إلى عدـ اإلعتداد بما ىك دكف الكطء سكاء كاف ىذا 

، أك كاف ىذا بالنسبة لما أسماه (الزنا بيف شخصيف غير متزكجيف)بالنسبة لما سماه بجريمة الفساد 
 .بجريمة الخيانة الزكجية

   ك يصدؽ نفس القكؿ عمى رأم المشرع المكريتاني ك المشرع الميبي، ك إف كاف أساس رأييما مستمد مف 
 .   أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ك ليس إقتداء باآلراء الغربية

 .حصوؿ الرضا بيف طرفي العالقة غير المشروعة: ثالثا
فبل تقـك جريمة الزنا إال إذا تـ إيبلج العضك التناسمي لرجؿ في قبؿ إمرأة برضاىما في حالة ككنيما ليسا 

زكجيف، ك ككف أحدىما أك كبلىما متزكج بآخر ك سكاء كاف اإليبلج كميا أك جزئيا، ك سكاء أف يبمغ 
 .3أحدىما أك كبلىما شيكتو أك ال يتحقؽ شيء مف ذلؾ
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 : الفقرة الثانية
 .تمييز الفعؿ المادي لجريمة الزنا عف الفعؿ المادي لغيرىا مف الجرائـ

   إف الفعؿ المادم في الزنا لو نفس الداللة في اإلغتصاب، فبل يفرؽ بيف الجريمتيف غير ككف اإلتصاؿ 
 .الجنسي في اإلغتصاب بغير رضا المرأة في حيف ينصرؼ إليو قبكليا في الخيانة الزكجية
 الذم يشترطو –   أما مف حيث ماديات الفعؿ فبل فرؽ إزاءىا بيف الجريمتيف ك ما داـ اإلتصاؿ الجنسي 

 ال يككف إال بإيبلج العضك التناسمي لمرجؿ في المرأة مف األماـ دكف الخمؼ، ك بناء –القانكف لقياـ الزنا 
يمـز أف يككف الكطء مف عنصريف متغايريف ذكر ك : عميو فالركف المادم يتككف إذف مف عنصريف ىما

 .1أنثى، ك أف يككف إتياف الرجؿ المرأة بالطريؽ الذم أعدتو الطبيعة بحكـ غريزة التناسؿ
حسب تشريعات المغرب العربي ال يعتبر مف قبيؿ الزنا " المكاط"   ك بناء عميو فإف الكطء بيف رجميف 

حتى ك لك كاف الرجبلف أك أحدىما متزكجا، أك تـ الكطء في منزؿ الزكجية أك  (الخيانة الزكجية، الفساد)
 .كاف أحدىما خنثى، ك ىك ما ال يمنع مف عقابيما تحت كصؼ آخر

، حتى ك (الخيانة الزكجية)   كما أنو حسب ذات التشريعات ما يسمى بالسحاؽ ال يعتبر مف قبيؿ الزنا 
لك كانت إحداىما أك كمتاىما متزكجة أك تـ الفعؿ بينيما في منزؿ الزكجية، كما إذا مكنت المرأة المتزكجة 

 .مف نفسيا إمرأة أخرل
، بؿ يستحؽ (خيانة زكجية)   كما أف المرأة المتزكجة إذا مكنت مف نفسيا حيكانا فبل يعد فعميا أيضا زنا 

فعميا في نظر التشريع اإلسبلمي التعزير فقط ألف حكميا حكـ إتياف الرجؿ البييمة، كما أف مجرد العبث 
بعكرات الطرؼ اآلخر ال يعد مف قبيؿ الزنا، كما ال تقـك جريمة الزنا بتمقيح الزكجة صناعيا برضائيا دكف 

عمـ زكجيا أك عمى الرغـ مف إعتراضو ك لـ تنص أصبل تشريعات المغرب العربي عمى ىذه الحالة 
المستحدثة عدا ما كرد في القانكف الميبي الذم عاقب المرأة التي تقبؿ تمقيحا صناعيا أك تقـك بتمقيح نفسيا 

صناعيا بالسجف ك كذا الزكج إذا قاـ الزكج بنفس العمؿ ك كاف يعمـ سكاء كاف التمقيح منو أك مف رجؿ 
 .2آخر

 : الفقرة الثالثة
 .خصوصية الفعؿ المادي لجريمة الزنا في الشريعة اإلسالمية

   إختمؼ فقياء الشريعة فيما إذا كاف مفيـك الزنا يشمؿ الكطء في القبؿ أك الدبر، فيرل المالكية ك 
الشافعية ك الحنابمة ك الزيدية أف الكطء في الدبر يدخؿ في مفيـك الزنا، أما أبك حنيفة فبل يرل الكطء في 
الدبر زنا ك إنما يراه معصية يعزر فاعميا نظرا إلختبلؼ إسمي الفعميف، ألف الكطء في الدبر يسمى لكاطا 

كما أف الزنا يؤدم إلى إشتباه األنساب ك تضييع األكالد ك ليس األمر كذلؾ بالنسبة لمكاط، ك ىذا رأم 
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الظاىرية أيضا فيـ يتفقكف مع أبي حنيفة فيما ذىب إليو، لعدـ كركد نص صحيح يعطي المكاط حكـ 
الزنا، ك لك أف التعريؼ الذم جاء بو الحنفية ك التكجو الذم ذىبكا إليو مف قصر مفيـك الزنا عمى الكطء 
مف قبؿ ىك األكثر دقة لقكة األسانيد التي إستندكا إلييا، فيكفي إنتفاء عمة إختبلؼ األنساب في جريمة 

 . 1المكاط ألنو ال يمكف تحققيا
   كما يقكؿ فقياء الشريعة اإلسبلمية أف كؿ شركع في فعؿ محـر ال يعاقب عميو إال بالتعزير، ك يعتبر 
كؿ شركع معاقب عميو معصية في حد ذاتو أم جريمة تامة، ك لك أنو جزء مف األعماؿ المككنة لجريمة 
لـ تتـ، فالزاني إذا دخؿ بيت المرأة المزني بيا مثبل يرتكب معصية، ك إذا جمس معيا في خمكة يرتكب 
معصية، ك كؿ ىذه األفعاؿ تعتبر شركعا في جريمة الزنا التي لـ تتـ ك لكف كؿ فعؿ منيا يعتبر بذاتو 
معصية تامة تستكجب التعزير فإذا تمت الزنا كجب الحد ك إمتنع التعزير ألف ىذه المقدمات تككف مع 

 .  2اإليبلج جريمة تامة ىي الزنا
 :الفرع الثاني
 .(الخيانة الزوجية)قياـ عالقة الزوجية في الزنا 

   إف المقصكد بيا حسب ما كرد في المكاد السابقة الذكر مف التشريعات المغاربية أف جريمة الزنا 
البد أف تككف حاصمة أثناء قياـ العبلقة الزكجية، ك ىذا عدا ما ذىب إليو المشرع  (الخيانة الزكجية)

الميبي ك المكريتاني حيث لـ يشترطا ىذا الركف لقياـ جريمة الزنا ك كذا ما ذىب إليو مشرع المممكة 
المغربية فيما أسماه جريمة الفساد، ك عدا ىذا فإف إشتراط قياـ الزكجية في تشريعات المغرب العربي مثميا 

قياـ الرابطة الزكجية الشرعية بيف المرأة الزانية ك بيف الرجؿ :" مثؿ باقي التشريعات األخرل القصد بيا
الذم قدـ الشككل ك حرؾ الدعكل الجزائية ضدىا، أك بينيا ك بيف مف يتكلى الشاكي ميمة الكالية أك 

 .3"الكصاية عميو
 : الفقرة األولى

 .مفيـو الزوجية المعتد بيا في ما يسمى بالخيانة الزوجية
   إف الزكجية القائمة فعبل ىي تمؾ التي يككف الزكجاف فييا في معيشة كاحدة مستمرة ك لك إنقطعت 

لفترات ك لك كاف الزكج في مقر عممو بعيدا عف زكجو اآلخر بآالؼ الكيمكمترات ك ال يراه إال كؿ عاـ أك 
عاميف مثبل، أك كاف محبكسا أك غائبا أك مفقكدا ك لـ يحكـ بعد بالتطميؽ أك بإنياء ك انحبلؿ العبلقة 
الزكجية، ك الزكجية القائمة حكما تككف في الفترة بيف عقد القراف ك الدخكؿ الفعمي، ك تعتبر الخمكة 

                                                           

مجمة األمف ك-دراسة مقارنة مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية-جريمة الزنا في القكانيف الكضعية: (نوفؿ)،عمي عبد اهلل الصفو (عمي)عدناف الفيؿ  . 1 
.358، صالقانكف، السنة الرابعة عشر، العدد األكؿ، يناير، أكاديمية شرطة دبي   

.1، ىامش رقـ 23 مرجع سابؽ، ص :(محمد)رشاد متولي  . 2  
  3 .54 ص  الشركة الكطنية لمنشر ك التكزيع،،، الجزائر(دكف طبعة)الجرائـ األخبلقية في قانكف العقكبات الجزائرم،  :(سعد)عبد العزيز. 



  

الصحيحة دخكال حكميا تترتب عميو جميع نتائج الدخكؿ الحقيقي، ك تعتبر الزكجية قائمة في حالة ترؾ 
 .1 ك معيشتيا مع أىميا أك في مسكف مستقؿ– ألم سبب كاف –الزكجة بيت الزكجية 

   ك مف خبلؿ ما سبؽ ك إذا ما إستثنينا ما جاء في التشريع الميبي ك المكريتاني ك تشريع المممكة 
المغربية فيما يتعمؽ بجريمة الفساد، يمكننا القكؿ أف القانكف ال يعاقب عمى الكطء مف رجؿ غير متزكج 
عمى إمرأة غير متزكجة ما لـ يقترف بو عنؼ ك ما لـ تكف المكطكءة قاصرا، ك بيذا نستنتج أيضا أف 

الكطء الممنكع ىك الذم يقع بيف تاريخ بداية عقد الزكاج ك تاريخ نيايتو التي تككف بالكفاة أك بالطبلؽ، ك 
 .2عميو إذا كقع الكطء أثناء الخطكبة فبل عقاب عميو

   ك لكف إذا كقع أثناء الطبلؽ ك قبؿ صدكر حكـ نيائي فيك ممنكع، ك ىك ما قضت بو المحكمة العميا 
الجزائرية لقياـ جريمة الزنا في حؽ الزكجة التي تزكجت مع رجؿ آخر بالفاتحة دكف أف تنتظر الفصؿ في 

، كما قضت ذات المحكمة بقياـ الزنا في حؽ الزكجة التي 3القضية المنشكرة بينيا ك بيف زكجيا األكؿ
 .4أبرمت عقد الزكاج مع رجؿ آخر قبؿ أف يصبح حكـ الطبلؽ بينيا ك بيف زكجيا األكؿ نيائيا

 : الفقرة الثانية
 .عمة تمسؾ التشريعات المغاربية بركف قياـ العالقة الزوجية

 ك مف –إف جريمة الزنا تبحث في القكانيف الكضعية ضمف الجرائـ اإلجتماعية التي تيدؼ التشريعات    
 مف خبلؿ تجريميا إلى –بينيا تشريعات المغرب العربي مع خصكصية التشريع الميبي ك المكريتاني 

حماية األسرة مف خبلؿ المحافظة عمى حؽ كؿ مف طرفي الرابطة الزكجية في عدـ إخبلؿ اآلخر بعيد 
الزكاج ك صيانة نظاـ األسرة، كما ييدؼ بتجريميا إلى حماية حؽ الزكجيف في اإلختصاص بالعبلقة 

الجنسية مع بعضيما البعض، أما إشتراط ركف الزكجية لقياـ جريمة الزنا فمـ يعتد بو التشريع اإلسبلمي ك 
ىك ما ذىب إليو التشريع الميبي فجعؿ الزكاج ظرفا مشددا لمعقكبة ك ليس ركنا لقياميا ك كذا المكريتاني ك 

، فقد جاء التحريـ عمى إطبلقو ك لـ 5"ك ال تقربكا الزنا إنو كاف فاحشة ك ساء سبيبل:"قد قاؿ اهلل تعالى
 . يقتصر عمى المتزكجيف أك أحدىما
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 فيك لـ يتمسؾ كما قمنا بركف قياـ العبلقة الزكجية ك ىك ما يميز 1   ك بالنسبة لتشريع المممكة المغربية
ىذه الجريمة عف جريمة الخيانة الزكجية، ك لكف ألنو يرل أف ىذه الجريمة ليست خطيرة بقدر الخيانة 
الزكجية فيك أسقط ىذا الركف ليس تمسكا بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية ك إنما تصغيرا لعظمة ىذا الجـر 

 .2الذم في نظره ليس ماسا بحرمة العبلقة الزكجية ك إختصاص كؿ زكج باآلخر
 

 : الفرع الثالث
 .الركف المعنوي لجريمة الزنا

  ذىبت التشريعات المغاربية لمقكؿ أنو حتى تكتمؿ الجريمة البد مف تعمد الكطء المحـر فتنصرؼ إرادة 
المرأة ك الرجؿ إلى إرتكاب الجريمة طكاعية ك عف إختيار، دكف إكراه أك إضطرار ك ىما عالماف بأركاف 
ىذه الجريمة، أما إذا إنتفى القصد عندىما أك عند أحدىما فبل تتككف جريمة الزنا في حؽ مف إنتفى لديو 
القصد الجنائي لغياب أحد أركاف الجريمة، ك عميو البد مف إتياف الفعؿ مع العمـ بحرمتو عف إختيار دكف 

 .3إكراه أك اضطرار
ك يجب عمى الجية القضائية المختصة أف تبحث عف كجكد القصد ك تعمد إرتكاب الفعؿ ألف إنتفاء 

 .القصد قد يككف إما لغمط مكضكعي أك لغمط قانكني
 : الفقرة األولى
 .(الخيانة الزوجية)الغمػػػػػػػػػػػط الواقعػػػػػػػػػػػي في الزنا 

   ال تقـك جريمة الزنا إلنعداـ القصد الجنائي إذا ثبت أف الكطء قد حصؿ دكف رضا الزكج كما لك تـ 
بالعنؼ أك التيديد أك نتيجة لمخديعة أك المباغتة، كأف يتسمؿ رجؿ إلى مخدع إمرأة فتستسمـ لو ظنا منيا 
أنو زكجيا، ك بالمقابؿ ىناؾ مف الفقياء مف يقكؿ أنو تقـك جريمة اإلغتصاب في حؽ مف كاقع إمرأة دكف 

 مف 37، ك ينتفي القصد أيضا في صكرة إنعداـ التمييز نتيجة لحالة جنكف عمى معنى الفصؿ 4رضاىا
حالة تسمؿ رجؿ مخدع )المجمة الجنائية التكنسية أك التخدير ك كذلؾ عند إنتفاء الرضا بسبب غمط مادم 

 .5ك لك أف ىذه الكضعية تكاد تككف خيالية ك لكف ليست مستحيمة (إمرأة
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 : الفقرة الثانية
 .(الخيانة الزوجية)الغمػػػػػػػط القانونػػػػػػػػػػي في الزنا 

   ك الغمط القانكني ىك الذم يثير بعض الصعكبات المرتبطة بالركف المعنكم، إذ قد يعمد أحد الزكجيف 
إلى اإلتصاؿ جنسيا بالغير بمجرد صدكر حكـ إبتدائي بالطبلؽ، ظنا منو أنو أصبح في حؿ مف الرابطة 
الزكجية جاىبل أف الطرؼ المقابؿ إستأنؼ الحكـ أك عالما بذلؾ ك يعتقد أف اإلستئناؼ مرفكض شكبل 

 ـ، إف مثؿ ىذا الدفع 07/12/1982حسب ما أقرتو محكمة التعقيب التكنسية في قرارىا الصادر بتاريخ 
 مف 545ال يكفي لرد الدعكل إذا أف جيؿ القانكف ال يككف عذرا في إرتكاب الممنكع طبقا لما أقره الفصؿ 

مجمة اإللتزامات ك العقكد التكنسية، كما أنو يتعيف التثبيت لدل المحكمة التي أصدرت حكـ الطبلؽ 
بمعرفة ما إذا كقع الحكـ فيو أـ ال، ك في الحالة األكلى فإف العبلقة الزكجية تبقى مستمرة ك بالتالي يككف 
الزنا مؤاخذا عميو، ك إف كاف نفي القصد اإلجرامي عف الفاعؿ األصمي صعبا فإف األمر مختمؼ بالنسبة 

عمـ الجاني عند إتيانو الفعؿ أنو يأتي عمبل محظكرا ك : "، ك عمكما جاء أف القصد الجنائي ىك1لمشريؾ
 .2"ذلؾ بغض النظر عف الدافع أك الداعي حتى لك كاف نبيبل

إذا " ـ، 04/06/1975ـ، مؤرخ في 1323عدد -  تكنسي– كما أنو قد جاء في قرار تعقيبي جزائي
إستأنؼ الزكجاف حكـ الطبلؽ إستمرت الرابطة الزكجية بينيما، ك يمكف قياـ أحدىما ضد اآلخر بدعكل 

 .   3"الزنا ما داـ الحكـ لـ يصبح باتا
 : الفقرة الثالثة

 .تأثير التمييز بيف أطراؼ العالقة عمى القصد الجزائي في التشريعات المغاربية
   نميز ىنا بيف ثبلث إتجاىات سمكتيا التشريعات المغاربية، األكلى لـ يميز فييا بيف أطراؼ الجريمة ك 

 .الثانية ميز بينيـ، ك الثالثة جمع فييا بيف الحالتيف السابقتيف
 .التشريعات المغاربية التي ال تميز بيف أطراؼ العالقة: أوال
ىناؾ مف التشريعات المغاربية مف نظر إلى أطراؼ ىذه العبلقة عمى أساس المساكاة فإف إرتكبكا الفعؿ    

قامت مسؤكليتيـ في حالة عدـ كجكد مانع مف قياميا، ك منيا التشريع المكريتاني ك التشريع الميبي فجعبل 
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إتجاه الشخص إلى نية القياـ بعبلقة غير مشركعة ك خارج إطار الزكاج تعتبر جريمة معاقبا عمييا ك 
 . ، ك إف كاف ىناؾ خبلؼ فيك في العقكبة1بذلؾ فالقصد عندىما ىك قصدا عاما

ك قد ذىبا بيذا مذىب الشريعة اإلسبلمية التي إعتبرت قياـ القصد الجنائي متى إتجيت نية ك إرادة الزاني 
 .2إلى إرتكاب الجريمة ك ىك عالـ بنتائجيا مختارا غير مكره عمى ذلؾ

   ك ال يختمؼ معنى القصد الجنائي في الفكر اإلسبلمي عنو في النظـ الكضعية، فيك تعمد الزاني إتياف 
فعؿ الكطء المحـر مع عممو بأنو يطأ إمرأة محرمة عميو شرعا، ك كذلؾ تعمد المرأة تمكيف الغير مف 

كطئيا مع عمميا بأنو رجؿ محـر عمييا شرعا، ك ينتفي القصد إذا إنتفى العمـ ك إنتفت اإلرادة ك ينتفي 
العمـ إذا حدث جيؿ أك غمط في الكقائع الجكىرية، أما اإلرادة فتنتفي إذا كقع إكراه يعدميا أك تدليس 
يجعميا معيبة، ك عمى ذلؾ فمف يأتي فعؿ الكطء ك ىك ال يعمـ أنو محـر عميو أك يعممو ك لكف عمى 

 . 3درجة مخالفة لمحقيقة فبل حد عميو
 . التشريعات المغاربية التي تميز بيف أطراؼ العالقة: ثانيا

   ىناؾ مف فقياء المغرب العربي مف ذىب بصدد ىذه النقطة إلى أف القصد الجرمي في الخيانة الزكجية 
يختمؼ بإختبلؼ كضعية المتيـ، ك نعني بيذا القكؿ التشريع الجزائرم ك التكنسي، حيث يتعيف التمييز 
بيف الفاعؿ األصمي ك الشريؾ، كما أف لرضا القريف تأثير عمى تكفر الركف المعنكم فبالنسبة لمفاعؿ 

األصمي في جريمة الزنا ك ىك الطرؼ المتزكج، فإنو إذا كاف المتيماف متزكجاف فإف كبلىما يعتبر فاعؿ 
أصمي ك القصد اإلجرامي في جريمة الزنا يتمثؿ بالنسبة لمفاعؿ األصمي في تعمده اإلتصاؿ الجنسي مف 

 .4غير القريف ك ىك عالـ بأنو متزكج ك حالة ككنو يأتي ىذا الفعؿ بإرادتو الحرة
، فإف كاف يجيؿ (متزكجا)متزكجة أك  (أك خميمو)   أما بالنسبة لمشريؾ فيشترط فيو العمـ بأف خميمتو 

الرابطة الزكجية كقت إرتكاب الفعؿ فإف القصد الجنائي يككف منتفيا ك قد ساكاه المشرع الجزائرم في 
 مف قانكف العقكبات بالفاعؿ األصمي، ك ىك ما ذىب إليو التشريع التكنسي بمقتضى الفقرة 339المادة 

 مف المجمة الجزائية التكنسية، األمر الذم يجعؿ البحث عف الطبيعة القانكنية 36األخيرة مف الفصؿ 
لممشاركة عديمة الجدكل، لكف المشاركة ىنا ىي مف نكع خاص ال تخضع ألحكاـ االشتراؾ الكاردة في 

ك عمى " شخص غير متزكج يتصؿ جنسيا بطرؼ متزكج: "، ألف المقصكد بالشريؾ ىنا ىك5ىذه القكانيف
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ىذا األساس فإف الركف المعنكم بالنسبة لمشريؾ في الزنا يقتضي قصدا جنائيا خاصا يتمثؿ في عمـ 
 .1الشريؾ بأنو يزني مع شخص متزكج

يككف ضعيؼ : " ـ أنو80/10/1964 مؤرخ في 3150   ك قد جاء في قرار تعقيبي تكنسي، عدد 
التعميؿ ك قاببل لمنقض الحكـ الذم قضى بعقاب الشريؾ في جريمة الزنا دكف إقامة الدليؿ عمى عممو بأف 

 .2"الفاعمة األصمية متزكجة
لما كاف مف الثابت في قضية الحاؿ أف قضاء : "   كما جاء في قضاء المحكمة العميا الجزائرية أنو

اإلستئناؼ قد أداف الطاعف أساسا عمى إعترافو بالمشاركة في الزنا أثناء تحقيؽ الشرطة ك أماـ ككيؿ 
 .3..."الجميكرية عند إستجكابو في محضر التمبس بالجريمة فإنيـ بقضائيـ ىذا التزمكا صحيح القانكف

 .خصوصية تشريع المممكة المغربية في النظر ألطراؼ العالقة: ثالثا
   ذىب مشرع المممكة المغربية إلى أف مرتكبي الفعؿ في مركز كاحد في جريمة الفساد إف كانا اإلثنيف 
غير متزكجيف ك ىنا ال يكجد إشكاؿ، كما ذىب إلى أف أطراؼ العبلقة يعتبراف ليسا في مركز كاحد إذا 
كاف أحدىما متزكجا ك اآلخر ليس متزكجا، ك ىنا نجده  قد حذا حذك التشريعيف الجزائرم ك التكنسي ك 
جعؿ مف الركف المعنكم شرطا لما أسماه بجريمة  الخيانة الزكجية، ك قد جاء في قرار المجمس األعمى 

لما ثبت لممحكمة أف المتيـ كاف متزكجا كقت ضبطو متمبسا بجريمة الفساد مع : "لممممكة المغربية أنو
 مف القانكف 490إمرأة مطمقة، ك قالت بأنو ال يمكف متابعتو بجريمة الفساد المنصكص عميو في الفصؿ 

الجنائي، كما ال يمكف متابعتو بتيمة الخيانة الزكجية، ثـ أعادت فأدانت المتيـ مف أجؿ المشاركة في 
جريمة الفساد تككف قد تناقضت في تعميميا ك لـ تبف حكميا عمى أساس صحيح مما يعرض حكميا 

 .  4"لمنقض
 : المطمب الرابع

 .التمقيح الصناعي و جريمة الزنا
إف الغاية السامية التي تبنتيا الشريعة اإلسبلمية مف تجريـ الزنا ىي حفظ األنساب، ك قد إستحدث في    

ىذا العصر ما يسمى بالتمقيح الصناعي ما أدل إلى إثارة إشكالية مدل الحفاظ عمى األنساب التي كانت 
ك ال تزاؿ دائما مطمب الشريعة اإلسبلمية ك المنع مف إختبلطيا، ك بالتحديد إف التساؤؿ حكؿ معرفة ما 
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إذا كاف تمقيح المرأة المتزكجة تمقيحا إصطناعيا بغير مني زكجيا ك دكف عمميا، أك رغـ معارضتو يشكؿ 
 زنا أك ال؟ 

   لقد إختمفت اآلراء حكؿ ىذا المكضكع أماـ إنعداـ نصكص خاصة، ك يرل جانب مف الفقو الكضعي 
بأف المرأة التي يجرل عمييا تمقيح صناعي دكف مكافقة زكجيا  (القضاء اإلنجميزم ك األمريكي ك الكندم)

تعتبر مرتكبة لمزنا، بينما ذىب جانب أكفر مف نفس فقو القضاء إلى عكس ذلؾ بإعتبار أف الزنا يقتضي 
 .1أساسا كجكد إتصاؿ جنسي، األمر الذم ينعدـ في حالة التمقيح اإلصطناعي

   أما المشرع الفرنسي فقد تكسع في فكرة التمقيح الصناعي فأباحو ك لك خارج نطاؽ الزكاج ك لـ يعتبره 
 الذم يتضمف كيفية الحفظ عمى النكاتج 1945 – 653جريمة، أك مف صكر الزنا حيث أصدر قانكف رقـ 

 .2 ـ ك غيره مف القكانيف1988البشرية، ثـ صدر مرسـك يبيح التمقيح اإلصطناعي مف الزكج سنة 
   أما عمى صعيد تشريعات دكؿ المغرب العربي فنجد أنيا لـ تبيف مكقفيا حكؿ التمقيح الصناعي 

كؿ مف لقح إمرأة تمقيحا صناعيا :" 3(أ) مكررة 403بصراحة، إال التشريع الميبي الذم نص في المادة 
 ...".بالقكة أك التيديد أك الخداع يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عمى عشر سنكات

تعاقب المرأة التي تقبؿ تمقيحا صناعيا أك تقـك بتمقيح نفسيا : "التي تنص عمى (ب) مكررة 403ك المادة 
، ك بناء عميو نستنتج أف المشرع الميبي ك إف جـر ..."صناعيا بالسجف مدة ال تزيد عف خمس سنكات

 .التمقيح الصناعي إال أنو لـ يعده زنا
      ك قد جعمو المشرع الميبي جريمة قائمة بذاتيا تتميز عف غيرىا مف الجرائـ، ك جرميا سكاء كانت 

بالقكة أك التيديد أك الخداع أك كانت المرأة قد قبمت بتمقيح نفسيا إصطناعيا ك عاقب المشرع الميبي أيضا 
الزكج إذا كاف التمقيح برضاه ك عممو ك شدد الجريمة كقعت مف طبيب أك صيدلي أك قابمة أك أحد 

، ك ىك ما ذىبت إليو بعض اإلتجاىات الكضعية ألف عممية التمقيح ال تعتبر إتصاال أك إيبلجا 4معاكنييـ
 .5جنسيا

   ك الراجح أف مقصد المشرع الميبي يذىب إلى التمقيح الصناعي بمني شخص آخر غير الزكج، ألنو إذا 
لقحت المرأة بمني زكجيا ك في حياتو ك مكافقتو فبل حرج ألف ىذا يعتبر مف سبؿ الحصكؿ عمى الذرية ك 

بطريؽ شرعي، ك لك أنو مستحدث إال أف الشريعة اإلسبلمية ال تنكر ىذا ماداـ قد تـ كفؽ ضكابط 
 .شرعية

                                                           

.162مرجع سابؽ، ص : (األحمدي) عبد اهلل...أنظر . 1  
. 105 ـ، ص 2010الحماية الجنائية لؤلسرة، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة قسنطينة، : (لنكار)محمود ... أنظر.  2  
.  قانكف العقكبات الميبي، مرجع سابؽ. 3  
  4   .  75 ك 74مرجع سابؽ، ص : (عمي)رشيد أبو حجيمة . 

          R. Vouin, Droit penal special, paris, 2 édition, 1968, p 63.                                                       .5  



  

   ك في رأينا ال يعتبر التمقيح الصناعي زنا ألنو ال يتكفر عمى أركاف الزنا خصكصا الكطء في المكاف 
الطبيعي مف المرأة إال أف غاية الحفاظ عمى األنساب مف الضياع ك اإلختبلط ىي ما تجمعو مع الزنا 
ليذا البد مف تجريمو في باقي التشريعات العقابية لدكؿ المغرب العربي، ك إضفاء الطابع الجزائي الذم 
يمثؿ أقصى مراتب الحماية مثؿ ما فعؿ التشريع الميبي، ألنو إذا لـ تحتـر لو ضكابط أدل إلى ضياع 

 .1األنساب ك كالدة أطفاؿ مجيكلي األب أك األبكيف ك عدـ اإلكتفاء بضبطو بمكجب قكانيف األسرة
 : المطمب الخامس

 .تقدير تجريـ الزنا بيف حرمتو الذاتية و مساسو بحؽ إختصاص الزوجيف ببعضيما
   إف الزكاج ىك كحده الذم يجب أف يضفي عمى العبلقات الجنسية الممارسة فيو طابع المشركعية 

بحيث تعد كؿ عبلقة جنسية خارج ىذا اإلطار محرمة ك ليذا حرمت جميع األدياف ك األعراؼ ك التقاليد 
جريمة الزنا، ك قد حاكؿ كؿ مف التشريع المكريتاني ك الميبي تجريـ الزنا بإعتباره جريمة محرمة لذاتيا ال 
ييـ مف يرتكبيا متزكج أك غير متزكج إال إف كاف ىناؾ إكراه أك شبية ك تجريـ الزنا في ىذه الدكؿ بناء 

عمى أنو يمس باألخبلؽ ك األعراض بصفة مطمقة إف طبقت النصكص القانكنية فييا عمى أتـ كجو تحقؽ 
 : لممجتمعيف المكريتاني ك الميبي جممة مف الفكائد العظيمة ك ىي

تماسؾ المجتمع بكؿ فئاتو مف أسر ك أفراد ما يؤدم إلستقراره ك عدـ إنيياره ألف الزنا باب لمتفكؾ - 
األخبلقي ك األسرم ك اإلجتماعي ك اإلنغماس في الرذيمة ك كثرت األمراض ك األطفاؿ غير الشرعييف 

 .الناقميف عمى المجتمع كمو
بناء منيجا مستقرا تسير عميو ىذه الدكؿ في تشريعاتيا العامة في سياساتيا الجنائية فتحريـ الزنا - 

كجريمة مف جرائـ العرض ك اإلعتداء عمى األخبلؽ عمى إطبلقو ألنو يعتبر الباب األكؿ الذم عممت 
 .التشريعات الغربية ك أنصار اإلباحية الجنسية عمى إغبلقو بالتدريج

   أما التشريع الجزائرم ك التكنسي ك تشريع المممكة المغربية فقد كاف تأثرىـ كاضحا بالتشريع الفرنسي 
، فجرمكا الخيانة الزكجية فقط ك بيذا التكجو أباحكا أف يرتكب ىذا الفعؿ مف غير (الكضعي الغربي)

المتزكجيف ك جعميـ يتيربكف مف العقاب، ثـ إف حماية الحؽ في إختصاص كؿ مف الزكجيف باآلخر 
يعتبر مف أركاف الحرية الجنسية ك خصائصيا، فيك بيذا المفيكـ ضيؽ مف غاية األخبلؽ التي تيدؼ 
إلى حماية األعراض ككؿ فميس مف حؽ أم أحد تعريضيا لممساس ك اإلنتياؾ إلى حماية إختصاص 

الزكجيف ببعضيما البعض متى تنازؿ أحدىما عنو جاز لو ذلؾ ك ليس لممجتمع أف يعبر عمى إنكاره، ك 
تجريـ مشرع المممكة المغربية لمفساد ك ىك زنا غير المتزكجيف ليس سكل تعبير ىذا األخير أيضا عف 

، ألف تجريد الزنا مف مفيكميا ك ميما إختمفت التسميات يعني 2فشؿ السياسة التي يتبعيا في ردع الجريمة
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إباحة الفعؿ تحت أكجو ك أخرل ك ىك حقيقة ما يعبر عف الفشؿ اإلجتماعي ك األخبلقي، ك ليس ىناؾ 
دليؿ عمى فشؿ التكجو الذم تتبعو ىذه البمداف فيما يخص الزنا أكثر مف إنتشارىا ك إنتشار األمراض 

المتنقمة عف طريؽ الجنس، ك ىي أىـ سبب ليا ك إنتشار اإلنحبلؿ االخبلقي ك الفساد الديني ك إختبلط 
 .   األنساب

 :المبحث الثاني
 .جريمة إرتكاب الفاحشة بيف المحاـر

تعتبر جريمة إرتكاب الفاحشة بيف المحاـر مف األفعاؿ غير األخبلقية الخطيرة التي تقع مف شخص    
عمى محرمو، ك يمكف القكؿ أف ىذه الجريمة لـ تتأثر كثيرا بالتغير الذم طرأ عمى النظرة إلى األفعاؿ 

الجنسية بصفة عامة، إذ ال تزاؿ المجتمعات المغاربية تشعر بالنفكر ك اإلشمئزاز الشديد ممف يرتكب مثؿ 
ىذه األفعاؿ، إذ يبلحظ أف األخبلؽ ك النظرة إلى العبلقات الجنسية قد تغيرت في غالب المجتمعات 

فأصبحت العبلقات الجنسية خارج إطار الزكاج أمرا معترفا بو ك لـ تعد الممارسات الشاذة ك المثمية تثير 
نفكر أفرادىا ك لكف عمى الرغـ مف ىذا التغير نبلحظ أف جريمة الفاحشة بيف المحاـر يكاد يككف السمكؾ 
الجنسي الكحيد الذم يثير نفكر غالب المجتمعات، األمر الذم دعا البعض إلى القكؿ أف تجريـ الفاحشة 

، ك لك أف اإلجماع عمى مف ىـ 1بيف المحاـر ىك النظاـ المستقر في كؿ الثقافات اإلنسانية المعركفة
المطمب )األشخاص الذيف يعتبركف مف المحاـر غير مكجكد، ك قد ضـ ىذا المبحث أربعة مطالب، تناكؿ 

( المطمب الثاني)تعريؼ جريمة إرتكاب الفاحشة بيف المحاـر في التشريعات المغاربية، ك تناكؿ  (األكؿ
جريمة إرتكاب الفاحشة بيف المحاـر بيف إنكارىا ك النص عمييا في التشريعات المغاربية، ك تناكؿ 

فتناكؿ تقدير تجريـ إرتكاب الفاحشة بيف  (المطمب الرابع)أركاف ىذه الجريمة، أما  (المطمب الثالث)
 .    المحاـر بيككنو محـر لذاتو ك بيف ككنو يمس بالحرية الجنسية ك العبلقات األسرية

 : المطمب األوؿ
 .تعريؼ جريمة إرتكاب الفاحشة بيف المحاـر في التشريعات المغاربية

إف ىذه التسمية ليذا النكع مف الجرائـ تعبر بدقة عف فضاعة ذلؾ الفعؿ الذم يرتكب بيف أفراد األسرة     
ك األقارب الذيف مف المفركض أف تغمب عمييـ العفة ك اإلحتراـ في تكاصميـ مع بعض كفؽ األطر 

السميمة التي يرتضييا المنطؽ ك العقؿ السميميف ك ترتضييا أحكاـ شريعتنا اإلسبلمية، ك قد إختمؼ في 
، ك لكف األصكب ك األشمؿ  مفيكمو ك فقا لمتسمية التي سمي بيا، فيناؾ مف يسميو أيضا بزنا المحاـر
ىي التسمية األكلى ألنيا تشمؿ الزنا ك ما دكنو مف األفعاؿ المنكرة التي ترتكب بيف المحاـر ك ال تصؿ 

 . إلى درجة الكطء التاـ
 : الفرع األوؿ
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 .تعريؼ جريمة إرتكاب الفاحشة بيف المحاـر في المغة
إف جريمة إرتكاب الفاحشة بيف المحاـر تتضمف لفظيف ىاميف يككناف معا المفيـك الحقيقي ليذه    

 ".المحاـر"ك " الفاحشة: "الجريمة، ك ىذيف المفظيف ىما
   ك الفاحشة لغة مف الفحش، ك ىك القكؿ أك العمؿ الذم إشتد قبحو، ك فقد كؿ حياء، ك الفاحش ىك 
المناؼ لمحشمة ك يجرح الحياء، ك منو لفظ الداعر ك الخبلعي، ك المشيد الفاحش ىك الذم يتضمف 
إشارات فاحشة مبالغ فييا، ك الفحش أيضا ما ىك قبيح ك شنيع مف قكؿ أك فعؿ، ك منو الفاحشة ك 

 . 1جمعيا فكاحش، أم كؿ قكؿ قبيح أك فعؿ أك تصرؼ شنيع ك فاقد كؿ حياء
، ك يحـر ك حراما، أم نيى ك ألغى ك بدد عمى اإلطبلؽ ك اإللزاـ     أما المحاـر لغة فيي مف الفعؿ حـر

 .  2ك المحاـر ىك لفظ يطمؽ عمى مف ال يجب عمى الرجؿ الزكاج بيف مف ذكم القرابة
 : الفرع الثاني

 .تعريؼ جريمة إرتكاب الفاحشة بيف المحاـر في الفقو
   إف الفحش ىك قمة المنكر ك الرذيمة التي تستنكرىا النفكس البشرية السكية ألنيا مخالفة لطبائع النفكس 

كؿ عبلقة جنسية ترتكب بيف ذكم : "قبؿ أف يجرميا ديف أك قانكف كضعي، ك قد كرد تعريفو بأنو
كؿ فعؿ مناؼ لمحياء يقع قصدا ك مباشرة عمى جسـ الذكر ك :" ، كما عرؼ فحش بأنو ىك3"األرحاـ

 . 4..."األنثى أك عمى عكراتيما بخبلؼ مكاقعة األنثى غصبا
فبل يستكم الكصكؿ إلى مدلكلو إال بالتطرؽ لمفيكمو في أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ك " المحاـر"   أما لفظ 

المحاـر ىف اإلناث البلتي يحـر عمى الرجؿ الزكاج بيف أك إقامة عبلقة جنسية مع أم منيف، ك تتفاكت 
القكانيف الكضعية في تحديد المحاـر فتكسع بعضيا في تحديد المحاـر بحيث يقترب مف التحديد الشرعي، 

، ك بالنسبة لممحاـر في الشريعة اإلسبلمية فقد ميزت بيف 5في حيف تضيؽ قكانيف أخرل في ىذا التحديد
 .النساء المحرمات عمى سبيؿ التأبيد ك المحرمات عمى سبيؿ التأقيت

  :الفقرة األولى
 .المحرمػػػات عمػػػى سبيؿ التأبيػػػػد

 إف المحرمات عمى سبيؿ التأبيد ىف النساء البلتي يحـر عمى الرجؿ إقامة عبلقة جنسية معيف بصكرة   
النسب ك الرضاع ك المصاىرة : دائمة لدكاـ األسباب المؤدية لمتحريـ، ك أسباب التحريـ الدائـ ثبلثة ىي
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فيحـر مف النسب أصكؿ الرجؿ ك بناتو ك أخكاتو ك عماتو ك خاالتو ك بنات األخ ك بنات األخت لقكلو 
 .1"حرمت عميكـ أمياتكـ ك بناتكـ ك أخكاتكـ ك عماتكـ ك خاالتكـ ك بنات األخ ك بنات األخت: "تعالى

   ك يدخؿ في أصكؿ الرجؿ الجدات كما يدخؿ في فركعو، الفرع ك إف نزؿ أم أكالد الكلد، ك يذىب 
جميكر الفقياء إلى تحريـ الزكاج بالبنت ك لك كانت قد كلدت مف زنا، أما تحريـ األخت فيشمؿ األخت 

سكاء كانت شقيقة أك أخت ألـ أك أخت ألب، ك يحـر مف جية الرضاعة المرأة المرضعة فتعد أما 
ك أمياتكـ البلتي أرضعنكـ ك أخكاتكـ مف : "... لمرضيع ك إبنتيا التي تعد أختا في الرضاعة، لقكلو تعالى

 .2..."الرضاعة
   ك يحـر مف جية المصاىرة أم بسبب الزكاج أـ الزكجة التي يتزكجيا الرجؿ ك جداتيا إف لـ يكف قد 
دخؿ بيا، ك بنت الزكجة مف غيره إذا كاف قد دخؿ بيا، ك زكجات األبناء الذيف مف صمبو كزكجة اإلبف 
ك إبف اإلبف ك إبف البنت، ك زكجات اآلباء ك األجداد ك إف عمك سكاء دخؿ بيف أك لـ يدخؿ بيف لقكلو 

ك أميات نساءكـ ك ربائبكـ البلتي في حجكركـ مف نساءكـ البلتي دخمتـ بيف فإف لـ تككنكا : "... تعالى
ك ال تنكحكا : " ، ك قكلو تعالى أيضا3..."دخمتـ بيف فبل جناح عميكـ ك حبلئؿ أبنائكـ الذيف مف أصبلبكـ

 .4"ما نكح آباءكـ مف النساء إال ما قد سمؼ إنو كاف فاحشة ك مقتا ك ساء سبيبل 
 ك 26 ك 25 ك24    أما بالنسبة لتشريعات المغرب العربي فنجد أف التشريع الجزائرم أكرد في المادة 

 مف قانكف األسرة الجزائرم مكانع الزكاج عمى سبيؿ التأبيد، ك قد ذىب التشريع التكنسي في مجمة 27
 إلى القكؿ أف مكانع الزكاج قسميف مؤبدة ك 16 ك 15 ك 14األحكاؿ الشخصية التكنسية، في الفصؿ 

 .مؤقتة، فالمؤبدة ىي القرابة ك المصاىرة أك الرضاع أك التطميؽ ثبلثا
 : الفقرة الثانية

 .المحرمات عمى سبيؿ التأقيت
إف التحريـ العارض ك غير الدائـ ىك التحريـ الذم يزكؿ بزكاؿ سببو، فيحـر عمى الرجؿ أف يتزكج    

 .المرأة أثناء قياـ السبب ك يحؽ لو أف يتزكجيا عند زكاؿ السبب
 ك أسباب التحريـ العارض عديدة منيا المصاىرة كتحريـ الجمع بيف األختيف، أك الجمع بيف المرأة ك 

عمتيا أك خالتيا، أك الزكاج بالمرأة في فترة العدة، أك الزكاج بالمرأة التي ال ديف ليا أك الكثنية، أك الزكاج 
 . بإمرأة خامسة ك تحتو أربعة، ك بشكؿ عاـ الزكاج بإمرأة مرتبطة بآخر بعقد زكاج

:  مف قانكف األسرة عمى أنو يحـر مف النساء مؤقتا30   ك بالنسبة لممشرع الجزائرم فقد نص في المادة 
المحصنة أك المعتدة مف طبلؽ أك كفاة ك المطمقة ثبلثا، ك أضاؼ أنو يحـر مؤقتا الجمع بيف األختيف ك 
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بيف المرأة ك خالتيا سكاء كانت شقيقة أك ألب أك ألـ أك مف رضاع ك كذلؾ زكاج المسممة مع غير 
 .المسمـ

تعمؽ حؽ الغير : أما المشرع التكنسي فقد نص في مجمة األحكاؿ الشخصية عمى الحرمة المؤقتة بأنيا ىي
بزكاج أك بعدة، أما المحرمات بالقرابة أصكؿ الرجؿ ك فصكؿ أكؿ أصكلو ك أكؿ فصؿ مف كؿ أصؿ ك 

 .إف عبل
 ك أما المحرمات بالمصاىرة فيف أصكؿ الزكجات بمجرد العقد ك فصكليف بشرط الدخكؿ باألـ ك زكجات 

 .اآلباء ك إف عمكا ك زكجات األكالد ك إف سفمكا بمجرد العقد
 .كما يحـر مف الرضاع ما يحـر مف النسب ك المصاىرة
 
 
 

 : المطمب الثاني
 .جريمة إرتكاب الفاحشة بيف المحاـر بيف إنكارىا و النص عمييا

الجرائـ بيذه التسمية أك     ذىبت أغمب تشريعات المغربي العربي إلى عدـ النص عمى ىذا النكع مف
بتسمية أخرل، عدا التشريع الجزائرم الذم جعميا جريمة مستقمة، ك ال يعني ىذا أف ىذه التشريعات ال 
تجرميا، ك إنما تختمؼ نظرت كؿ مشرع عف اآلخر بالنسبة لكيفية تجريـ ىذا الفعؿ ك األساس المستند 

 .عميو
 : الفرع األوؿ

 .تفرد التشريع الجزائري بالنص عمى جريمة إرتكاب الفاحشة بيف المحاـر
 مكرر مف قانكف العقكبات 337   إف التشريع الجزائرم أفرد ليذه الجريمة نصا خاصا فقد كرد في المادة 

 .1..."تعتبر مف الفكاحش بيف ذكم المحاـر العبلقات الجنسية التي ترتكب بيف: " الجزائرم أنو
ك قد ساير بيذا مف حيث مف ىـ المحرمات الذيف ال يجب كطأىف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية  ألنو كما 

قيؿ سابقا أف ىذه الجريمة ىي الكحيدة التي لـ تستطع التشريعات الكضعية التغاضي عنيا ألنيا مستنكرة 
ك ال تقبميا الطبائع ك تنفر منيا أكثر مف الزنا ك مف اإلغتصاب ك غيرىما مف الجرائـ، فبل يتصكر قبكؿ 

ك لك أننا ال ننكر تمؾ - الرضا بأفعاؿ جنسية بيف األب ك بنتو أك األخ ك أختو أك العـ ك بنت أخيو 
ك لكنو أيضا يككف قد ساير بيذا النص -  الحاالت الكثيرة المتزايدة التي أصبح كاقعنا لؤلسؼ يحفؿ بيا 
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، ك لك 1التشريع الفرنسي عمى الخصكص الذم يمنع الزكاج مف المحرمات صراحة في نصكصو القانكنية
أف ىذا األخير يختمؼ عما ذىب إليو المشرع الجزائرم إختبلفا جكىريا مف حيث مف ىف المحرمات عمى 

 .الشخص الزكاج بيف
   ك عمكما تتفاكت القكانيف الكضعية في تحديد المحاـر في حيف يضيؽ بعضيا مف ىذا التحديد بحيث 
يقصره عمى األصكؿ ك الفركع دكف الحكاشي إذ تتجو معظـ القكانيف الغربية إلى النص عمى جريمة الزنا 

 .فضبل عف تحديد المحاـر الذيف ال يجكز إقامة عبلقة جنسية معيـ
 فقد نص القانكف اإلنجميزم عمى جريمة كطأ المحاـر ك إدراجيا ضمف الجرائـ الجنسية بمكجب القانكف 

 ـ، ك نص عمى أف الشخص يعد مرتكبا جريمة كطء المحرمات إذا قاـ باإلتصاؿ 1956الصادر سنة 
الجنسي مع إمرأة يعمـ أنيا حفيدتو أك أختو أك إبنتو أك كالدتو ك تعتبر المرأة مرتكبة لجريمة كطء 

المحرمات إذا رضيت لكالدىا أك جدىا أك أخكىا الشقيؽ أك األخ مف األـ أك األب أف يكاقعيا جنسيا، ك 
كانت قد تجاكزت السادسة عشر مف عمرىا فشمؿ بيذا التحديد األـ مف األصكؿ ك اإلبنة ك إبنة االبف 
إبنة البنت مف الفركع ك األخت ك إف كانت أخت شقيقة مف الحكاشي فإذا ما قامت عبلقة جنسية مع 

 .2غيرىف كإبنة األخ ك إبنة األخت فإنيا ال تخضع لممسؤكلية الجنائية؟
 : الفرع الثاني

 .التشريعات المغاربية التي لـ تنص عمى جريمة إرتكاب الفاحشة بيف المحاـر
   ك نعني بيذه التشريعات التشريع التكنسي ك الميبي ك المكريتاني ك تشريع المممكة المغربية، فيـ لـ 

يذىبكا المذىب الذم سمكو المشرع الجزائرم فيما يخص النص عمى جريمة إرتكاب الفاحشة بيف المحاـر 
 .صراحة

ك لك أف ىذا ال يعني أنيـ ال ينكركف ىذا الفعؿ المحـر أك أنيـ ال يجرمكنو، ك إنما ليـ نظرة مختمفة عف 
 .تمؾ التي كانت لممشرع الجزائرم ك عف بعضيـ البعض أيضا
 : الفقرة األولى

 .التشريػػػػػع التونسػػػػػي
 إلى النص عمى جريمة الزنا فقط فمـ يكرد إشارة إلى 2363   لقد ذىب التشريع التكنسي بمكجب الفصؿ 

ىذا النكع مف الجرائـ ك ال بمكجب فصؿ مستقؿ عدا ما عده مف قبيؿ الظركؼ المشددة لمعقكبة في 
 : مف المجمة الجزائية التكنسية الذم ينص عمى229الفصؿ 
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 مكرر 227ك يككف العقاب ضعؼ المقدار المستكجب إذا كاف الفاعمكف لمجرائـ المشار إلييا بالفصكؿ " 
 .1..." مكرر مف أصكؿ المجني عميو228 ك 228ك 

ك لكف ...  ك ىك بيذا جعميا مف قبيؿ الظركؼ المشددة لجريمة اإلغتصاب مثبل أك ىتؾ العرض 
 اإلشكاؿ يثكر حك ما إذا كاف إرتكاب جريمة الفاحشة بيف المحاـر بالرضا، ىؿ ىذا التشريع ال يجرميا؟

ك ىنا نجد الفراغ الرىيب الذم كقع فيو المشرع التكنسي ك الذم كاف األكلى أف يجرميا بصفة مستقمة ألنو 
ال يمكننا أف نقكؿ أنيا مف باب جريمة الزنا ألنو جـر فقط الخيانة الزكجية ك بيذا يككف قد أسقطيا مف 

دائرة التجريـ إف كاف إرتكاب الجريمة كاقعا برضا أطراؼ العبلقة المحرمة، ك حتى بالنسبة لمظركؼ 
المشددة نجد أنو أشار لؤلصكؿ فقط ك تغاضى عف باقي العبلقات التي قد ترتكب عمى سبيؿ المثاؿ مف 

 ...  الحكاشي
 
 
 

 : الفقرة الثانية
 .تشريػػػػع المممكػػػػة المغربيػػػػة

 مف 490   أما بالنسبة لتشريع المممكة المغربية فمـ يشر أيضا إلى ىذا النكع مف الجرائـ ال في الفصؿ 
 الذم يتحدث 4912القانكف الجنائي لممممكة المغربية ك الذم يتحدث عف جريمة الفساد، ك ال في الفصؿ 

إذا كاف الفاعؿ مف أصكؿ الضحية أك : " حيف قاؿ487عف الخيانة الزكجية عدا ما ذىب إليو في الفصؿ 
، ك الحقيقة أنو جعمو ظرفا مشددا لجريمة اإلغتصاب أم إذا إرتكب دكف 3..."ممف ليـ سمطة عمييا 

الرضا ألحد األطراؼ ك ىك ما ال يفترض بو أف يككف فيك بيذا قد أسقط تمؾ الجرائـ التي ترتكب سفاحا 
بيف األقارب ك الذم ال يجكز أف تككف بينيـ ىذه األفعاؿ ك ال يدخؿ في إطار أية جريمة أخرل كالزنا ك 
الحقيقة أف ىذا ال يقكد إال إلى القكؿ أف ىذا النكع مف المشرعيف يتغاضى عف ىذه األفعاؿ ك ىك حاؿ 

 المشرع التكنسي؟ 
 : الفقرة الثالثة

 .التشريػػػػػػػع الميبػػػػػػػػػػي

                                                           

1 .74، ص المرجع نفسو .
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 ـ في شأف إقامة حد الزنا ك 1973 لسنة 70   ك عند تصفح أحكاـ القانكف الميبي فنجد أف القانكف رقـ 
تعديؿ بعض أحكاـ قانكف العقكبات الميبي السابؽ ذكره لـ ينص عمييا كجريمة مستقمة ك لـ يشر إلييا 

إذا كاف الفاعؿ : " مف قانكف العقكبات الميبي فقد كرد في الفقرة الثالثة407كظرؼ مشدد، أما في المادة 
 .1..."مف أصكؿ المجني عميو أك مف المتكليف تربيتو

   ك الراجح أف المشرع الميبي حينما سكت عف ىذه الجريمة فؤلنو جعميا مف قبيؿ الزنا ك لـ يكف أساس 
 عدـ النص عمييا مثؿ األساس الذم تبناه التشريعيف التكنسي ك تشريع المممكة المغربية؟

، كالتي     فيك جـر الزنا عمى إطبلقو ك يدخؿ ضمنو العبلقة غير المشركعة المرتكبة بالرضا بيف المحاـر
تتضمف الكطء التاـ، ك ليس مف المنطقي أنو لـ يجـر الفاحشة بيف المحاـر فإف إرتكبت ك تكفر الرضا 
سقط عميياحكـ الزنا كما ىك في القانكف الميبي ك إف لـ يتكفر الرضا إعتبر ظرفا مشددا إما لئلغتصاب 

أك ىتؾ العرض، ك لك أنو يجعمنا نتساءؿ عف مكقع العبلقات التي تتـ بيف المحاـر برضاىـ ك تككف دكف 
 الكطء التاـ، ك ىي أيضا البد أف يككف ليا تكييفا قانكنيا؟ 

   ك ىك ما يجعمو ينفرد بيذا المكقؼ الذم يعتبر إيجابيا إلى حد بعيد مع كجكب تدارؾ النقص فيما 
يخص العبلقات المرتكبة بيف المحاـر بالرضا ك تككف دكف الكطء التاـ الذم يخرجيا مف كصؼ جريمة 

 . الزنا
 : الفقرة الرابعة

 .التشريػػػػػع الموريتانػػػػػي
 83 – 162 ذىب نفس مذىب التشريع الميبي بمكجب األمر القانكني رقـ 2   إف القانكف المكريتاني

 ـ، المتضمف القانكف الجنائي المكريتاني مف حيث أنو جعميا مف جرائـ 1983 يكليك 09الصادر بتاريخ 
الحدكد كفؽ ما ذىبت إليو أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، ك المؤكد أف ىذه التشريعات لـ تتناسى ىذا الجـر 

 .الخطير ك إنما جعمت أحكامو كظرؼ مشدد لمجريمة سكاء ىتؾ عرض أك إغتصاب أك زنا أك لكاط
 : المطمب الثالث

 .أركاف جريمة إرتكاب الفاحشة بيف المحاـر في التشريعات المغاربية
عمى إعتبار أف ىذه الجريمة لـ يتطرؽ إلييا في كؿ مف تشريعات دكلة تكنس ك المغرب ك ليبيا ك    

مكريتانيا فبلبد مف التركيز عمى جريمة الفاحشة بيف المحاـر في التشريع الجزائرم، ك قد نصت المادة 
ىي العبلقات :  مف قانكف العقكبات الجزائرم عمى أف الفاحشة بيف المحاـر عمى النحك التالي3 مكرر337

 : الجنسية التي ترتكب بيف
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 .األقارب مف الفركع أك األصكؿ- 1
 .اإلخكة ك األخكات األشقاء مف األب ك األـ- 2
 .بيف شخص ك ابف أحد إخكتو ك أخكاتو مف األب أك األـ أك مع أحد فركعو- 3
 .األـ أك األب ك الزكج أك الزكجة ك األرمؿ أك أرممة إبنو أك مع أحد آخر مف فركعو- 4
 .كالد الزكج أك الزكجة ك األرمؿ أك أرممة إبنو أك مع أحد آخر مف فركعو- 5
 .مف أشخاص يككف أحدىـ زكجا ألخ أك ألخت- 6

 : ك بناء عميو فإف ىذه الجريمة تقـك عمى ثبلثة أركاف ىي
 : الفرع األوؿ

 .قياـ عالقات جنسية بالرضا
حيث أنو ال تقتصر العبلقات الجنسية عمى الكطء الطبيعي، ك إنما تشمؿ كؿ إيبلج جنسي ك إف كاف     

"  مكرر مف قانكف العقكبات الجزائرم لفظ 337غير طبيعي حيث أف التشريع الجزائرم أكرد في المادة 
 ".العبلقات الجنسية 

   ك ىذا لفظ يتسع لكؿ إتصاؿ جنسي ك مدلكليا كاسع، مما يفسح التشريع الجزائرم الباب لئلجتياد 
القضائي في تفسيرىا عمى أساس أف ىذه العبلقات ىي عبلقات ال يمكف أف تحدث إال بفعؿ فبل يتصكر 

 . ىذا مف جية1حدكثيا بإمتناع
كؿ فعؿ ذك إتصاؿ بالحياة الجنسية سكاء كاف في صكرة إتصاؿ : "   ك مف جية ثانية يراد بالجنس

جنسي بمفيكمو الكاسع الذم يشمؿ المكاقعة الطبيعية ك المكاقعة المخالفة لمطبيعة، ك كافة الصبلت 
الجنسية إلرضاء شيكات الغير أـ كاف في صكرة جرح لمحياء الجنسي كالعبث بعكرات إنساف أك اإلعتداء 

، ك ىنا نشير إلى 2"الجسيـ عمى عاطفة الحياء الجنسي لديو أـ كاف في صكرة خدش لمحياء الجنسي
 . العبلقات الجنسية التي تتـ دكف الكطء التاـ سكاء كاف طبيعيا أك ال

   ك يشترط أف تتـ العبلقات الجنسية برضا الطرفيف فإذا إنتفى الرضا تحكؿ الفعؿ حسب الحالة إلى 
إغتصاب أك فعؿ مخؿ بالحياء مع إستعماؿ العنؼ، ك ينتفػػي الرضا إذا كاف الفاعؿ قاصرا غير مميػػز أم 
إذا لـ يبمغ سف السادسة عشر، ك مف ثمة يعد الفعؿ حسب الحالة إغتصابا عمى القاصر أك فعبل مخبل 

 .، ك ىذا حسب ما ذىب إليو التشريع ك الفقو الجزائرم3بالحياء مع ظركؼ مشددة
   ك بيذا جعؿ المشرع الجزائرم عبلقة القرابة أك النسب بيف الجاني ك المجني عميو ىي أساس قياـ ىذه 

:  مكرر مف قانكف العقكبات الجزائرم في الفقرة ما قبؿ األخيرة أنو337الجريمة، بدليؿ أنو كرد في المادة 
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ك في جميع األحكاؿ أنو إذا إرتكبت الفاحشة مف شخص راشد عمى شخص قاصر يبمغ مف العمر "... 
 ". عاما فإف العقكبة المفركضة عمى الراشد تفكؽ كجكبا العقكبة المفركضة عمى الشخص القاصر18

   فبمفيـك المخالفة ليذه الفقرة، لك أف الفعؿ تـ دكف رضا الطرؼ القاصر لما عاقبو المشرع عميو إلنعداـ 
 عاما، ك لك 18الرضا ك لكاف ظرفا مشددا لجريمة اإلغتصاب، لكف الرضا ىنا مكجكد لبمكغ القاصر ىنا 

 عاما 18أف مراعاة خصكصية ىذا السف جعؿ العقاب أقؿ ألف المشرع إشترط في ىذه الحالة تماـ سف 
كاممة، ك ىي سف إعتبرىا المشرع الجزائرم تعبر عف كعي القاصر بفضاعة جممة مف الجرائـ ك ال سيما 

 .تمؾ التي تنتيؾ حرمات األسر ك القربات العائمية التي حافظ عمييا الديف اإلسبلمي عمى الخصكص
 : الفرع الثاني

 .وجود رابطة القرابة العائمية
   مف خبلؿ ما سبؽ ذكره يشترط أف تتـ العبلقات الجنسية بيف المحاـر كما ىي معرفة في الشريعة 

اإلسبلمية، أم أف يتـ االتصاؿ الجنسي بيف األصكؿ ك الفركع، أك اإلخكة ك األخكات األشقاء مف األب ك 
األـ أك بيف شخص ك إبف أحد إخكتو أك أخكاتو مف األب أك األـ أك مع أحد فركعو، أك كالد الزكج أك 
الزكجة أك زكج األـ أك زكجة األب ك فركع الزكج اآلخر، أك مف أشخاص يككف أحدىـ زكجا ألخ أك 

 .ألخت، ك يتعمؽ األمر أساسا بالمحرميف شرعا بالقرابة أك بالمصاىرة
   ك المقصكد بالمحـر ىنا ىك المحـر بالنسب، كما يحـر مف الرضاع ما يحـر مف النسب قياسا عمى 

 مف قانكف 28الزكاج مع حصر التحريـ في الطفؿ الرضيع كحده دكف إخكتو، ك ىذا عمبل بأحكاـ المادة 
يعد الرضيع كحده دكف أخكتو ك أخكاتو كلدا لممرضعة ك زكجيا ك : "األسرة الجزائرم التي نصت عمى أنو

، ك يثار التساؤؿ حكؿ الرجؿ الذم عقد عمى 1"أخا لجميع أكالدىا، ك يسرم التحريـ عميو ك عمى فركعو 
بمكجب –إحدل محارمو حرمة مؤبدة ك كطئيا مع عممو بالحرمة، فيؿ يعتبر نكاحو زنا مكجب لمحد 

 أـ ال ؟ - األحكاـ الشرعية
فقالكا  ،األوؿأما أصحاب الرأم : لقد إختمؼ فقياء الشريعة اإلسبلمية في إعتبار نكاحو شبية عمى رأييف

أف نكاحو زنا مكجب لمحد ك إليو ذىب جميكر فقياء المالكية ك الشافعية ك الحنابمة ك الظاىرية، ك قكؿ 
 : أبي يكسؼ ك محمد مف أصحاب أبي حنيفة ك أبي ثكر ك استدلكا بما يمي

أف كؿ عقد لـ يأمر بو اهلل تعالى فمف عقده فيك باطؿ، ك إف كطء فيو فإف كاف عالما بالتحريـ ك - 1
 .عالما بالسبب المحـر فيك زاف مطمقا

أف العقد ال يتصكر انعقاده دكف محؿ، ك محؿ النكاح ىك الحؿ، ألنو مشركع لممؾ الحؿ  فالمحرمية - 2
 .عمى التأبيد ال تككف محبل لمحؿ ك إذا لـ ينعقد العقد ال تحؿ لو

 .أنو كصؼ صادؽ محبل ليس فيو ممؾ، ك ال شبية ممؾ ك ىك مقطكع بتحريمو فيتحقؽ بو الحد- 3
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 فقاؿ أصحابو إف نكاحو ليس زنا ك إنما ىك فعؿ محـر ال يكجب عقكبة حدية، ك إنما الثانيأما الرأم 
عميو عقكبة تعزيرية، ك ىك قكؿ أبي حنيفة ك استدؿ لرأيو بأف الحد يسقط في ىذه الحالة لمشبية ك بيانيا 
أنو قد كجدت صكرة المبيح ك ىك عقد النكاح الذم ىك سبب اإلباحة، فإذا لـ يثبت حكمو ك ىك اإلباحة 

بقيت صكرتو شبية دارية لمحد، ك قد رجح رأم جميكر الفقياء مف إعتبار نكاح المحاـر زنا مكجب 
 .1لمعقكبة الحدية

   ك بتصفح القانكف الفرنسي نجد أنو يمنع إطبلقا الزكاج في الدرجة المباشرة بسبب النسب أك القرابة ك 
ترجع أسباب التحريـ إلى أسباب أخبلقية ك فسيكلكجية ك حتى نسمية، فيذا التحريـ يشكؿ النكاة الصمبة 

لتحريـ زنا المحاـر لدل كؿ الشعكب ك لكف مع ىذا تأرجح تحريـ ك عدـ تحريـ العديد مف العبلقات التي 
 .تستنكرىا أحكاـ الشريعة اإلسبلمية

بتحريـ  (ـ1972 يكليك 11) مف القانكف المدني الفرنسي المعدؿ بقانكف 163   فقد قضي في الفصؿ 
الزكاج بيف العـ ك بنت أخيو ك الخاؿ ك بنت أختو ك كذلؾ بتحريـ الزكاج بيف العمة ك إبف أخييا ك الخالة 

، كما يشمؿ التحريـ عـ األب ك خاؿ األـ ك كذا 2ك إبف أختيا سكاء كانت ىذه القرابة شرعية أك طبيعية
 1808 مايك 07)عمة األب ك خالة األـ، ك يرجع إمتداد ىذا التحريـ إلى القرار اإلمبراطكرم المؤرخ في 

 .( ـ1808 أبريؿ 23)الذم ألغى الرأم الصادر عف مجمس الدكلة في  (ـ
سمح برفع التحريـ فيما  ( ـ1938 مارس 10) مف القانكف المدني المعدؿ بقانكف 164غير أف الفصؿ 

يخص الزكاج بيف العـ ك بنت أخيو ك بيف الخاؿ ك بنت أختو ك القانكف ال يفرؽ ىنا بيف العـ ك الخاؿ ك 
 . 3بيف بنت األخ ك بنت األخت فيما إذا كانكا منحدريف مف أصؿ كاحد أك مف أصميف مشتركيف

   ك إذا تأممنا في ىذا التشريع نخمص إلى أنو إذا كاف التشريع الغربي مرة يحـر الزكاج بالمحاـر ك مرة 
يجيزه، فإنو بذلؾ إذا إرتكبت جريمة الفاحشة بيف المحاـر خصكصا مع تكافر الرضا بيف الطرفيف فبل يعد 

 .الفعؿ جريمة زنا بالمحاـر أك باألحرل اإلعتداء عمى الفكاحش
ك ىذا الخمط ال نجده أبدا في أحكاـ الشريعة اإلسبلمية التي فصمت في ىذا األمر، ك ىذا المكقؼ كاف 

 . مف األكلى اإلبتعاد عنو ك لك شابو جزئيا أك ظاىريا بعض ما تتبناه األحكاـ الشرعية
 : الفرع الثالث

 .(القصد الجنائي)الركف المعنوي لجريمة إرتكاب الفاحشة بيف المحاـر
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يجب أف يككف الجاني قد إرتكب الفاحشة عف كعي ك ىك عمى دراية بالقرابة  الركف ك بخصكص ىذا   
، كمف إتصؿ جنسيا بامرأة برضاىا ك ىك 1العائمية عمى النحك المبيف سابقا فإذا أثبت جيمو إنتفت الجريمة

 .يجيؿ ما إذا كانت أختا لو مف الرضاعة فبل شيء عميو
ك عمى كؿ حاؿ إف الجريمة تفترض العمـ مف الجاني ك عميو أف يثبت العكس ك أف يقيـ الدليؿ عمى أنو 

 .كاف يجيؿ العبلقة الحقيقية التي كانت تربطو بالطرؼ اآلخر
ك قد يعمـ بالعبلقة أحد الطرفيف ك يجيميا اآلخر فتقـك الجريمة في حؽ مف كاف يعمميا ك تسقط في حؽ 

 .2مف كاف يجيميا
 
 
 

 : المطمب الرابع
تقدير تجريـ إرتكاب الفاحشة بيف المحاـر بيف حرمتو الذاتية و مساسو بالعالقات 

 .األسرية
إف جريمة الفاحشة بيف المحاـر تعتبر مف أكثر الجرائـ الماسة بالعرض ك األخبلؽ فضاعة، فيي زيادة    

عمى إرتكابيا خارج إطار الزكاج ترتكب بيف أشخاص يعتبركف محرميف عمى بعضيـ البعض، ك ىنا نجد 
أف األساس التجريمي الذم إنطمقت منو كؿ مف التشريعات المغاربية ىك الذم أدل إلى الخبلؼ فيما بينيا 

 .حكؿ تجريـ ىذا الفعؿ مباشرة أك بصفة غير مباشرة
 إلى تجريـ ىذا الفعؿ ك ىك متأثر إلى حد كبير بما ذىب إليو المشرع المشرع الجزائري   فقد ذىب 

الفرنسي ك غيره مف التشريعات األكركبية، ك لكف لـ يستطع اإلستمرار في مكافقة ما ذىب إليو المشرع 
الفرنسي بخصكص ىذه الجريمة فيك يجـر عبلقات محددة بيف المحاـر ك ليست كميا كما كردت في 
شريعتنا اإلسبلمية، ك عمى إعتبار أف ىذه العبلقات ال يمكف المساس بيا ك ال يمكف تعدم أحكاـ 

الشريعة اإلسبلمية فيما جاءت بو حكؿ تحريميا، ك كذلؾ ألف ىذه الجريمة تعتبر كما قمنا الجريمة الكحيدة 
التي لـ تستطع األفكار ك المذاىب التي تنادم باإلباحية الجنسية تجاكزىا ك جعميا مقبكلة مف طرؼ 

أغمب المجتمعات، تراجع المشرع الجزائرم ك كاكب ما جاءت بو أحكاـ الشريعة اإلسبلمية فيما يخص مف 
ىـ المحرمات عمى الشخص سكاء في قانكف األسرة أك في قانكف العقكبات، ك كذلؾ ألنو يصعب إتباع 

كيفية تصنيؼ المشرع الغربي لمف ىـ مف المحاـر ألنو ضيؽ جدا مف نطاقيـ، ك ىذا المذىب الذم تبناه 
 :المشرع الجزائرم في نظرنا يعبر عف فكرتيف
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إحداىما إيجابية البد مف تشجيعيا لدل المشرع الجزائرم ك ىي اإلقتداء بما كرد في أحكاـ الشريعة - 
اإلسبلمية ك جعمو أساسا لمتجريـ، فبل يقع في التعارض بيف ما تبناه مف إتجاىات فكرية كضعية ك ما 

 .جعمو مف المقكمات الدستكرية لمجتعو
ك الثانية سمبية ك ىي أف تبني مف األفكار ما يعارض ديننا أثبت فشمو فمك كاف أساس التجريـ نابع مف - 

أحكاـ شريعتنا اإلسبلمية لكاف ىذا الفعؿ مكجبا لمحد، ك إعتبر زنا مكجب لمرجـ أك الجمد، ك ال عبرة 
أك )إلنعداـ الرضا إال في إسقاط الحد ك ما دكنو مف األفعاؿ التي ترتكب عمى المحاـر يكجب التعزير

، ألف تبني فكرة الرضا التي يتمسؾ بيا فقياء المذاىب الكضعية كأساس إلسقاط (التشديد في العقكبة
الكثير مف جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة أثبت عدـ نجاعتو ك فشمو أماـ قبح ىذه الجريمة التي قد 

 يرتكبيا الرجؿ مع إبنتو ك اإلبف مع أمو ك األخ مع أختو ك العياذ باهلل؟
   ثـ لك كاف أساس التجريـ أف ىذا الفعؿ إما مف الجرائـ التي يجب فييا الحد أك مف الجرائـ التي يجب 
فييا التعزير، لتكضحت كيفية تجريمو كفؽ أسس متينة، ألف الفاحشة بيف المحاـر ليست زنا المحاـر فقط 
ك الذم يرتكب بصفة مباشرة عمى المرأة ك يتضمف فعؿ الكطء التاـ ك إنما يتعداه إلى أم فعؿ مستنكر 
يمس عرض الشخص الذم يعتبر مف المحاـر ك أخبلقو ك بيذا ال يفمت الفاعؿ مف العقاب ك خصكصا 

 .في ظؿ ما ىك سائد في القكانيف الكضعية بأنو ال جريمة ك ال عقكبة دكف نص
 لـ يجعبل ىذا الفعؿ مف قبيؿ أفعاؿ الزنا ك بالتالي تونس و المممكة المغربية   كما أف كؿ مف تشريعي 

إف كاف يتضمف كطئا تاما أكجب الحد ك إال فالتعزير ىك العقكبة لما دكف الزنا، ك ال ىما كانا عمى قدر 
 .مف الجرأة بأف يفردا لو نصا خاصا ك ال يعتدا بككنو مرتكبا بالرضا

   ك الحقيقة أنيما تماديا في اإلقتداء بما ذىب إليو الفكر الغربي فمـ يجرما مف الفاحشة بيف المحاـر إال 
ك كأف ىذا الفعؿ ... ما إرتكب دكف الرضا فكيفا الفعؿ إما إغتصابا أك ىتؾ عرض مع ظرؼ التشديد 

يعتبر مباحا إذا إرتكب بالرضا بيف أطراؼ العبلقة متناسيف بذلؾ تمؾ الرابطة األبكية أك األخكية أك رابطة 
القرابة التي ال يجب أف تداس ك الحقيقة أف ىذا ال يعبر في نظرنا سكل عف الفشؿ الذريع األخبلقي ك 

 .اإلجتماعي
 فنعمـ أنيما كانا كاضحيف بخصكص األساس الذم إتبعاه الميبي و الموريتاني   أما بالنسبة لمتشريعيف 

حيف تجريـ ىذه األفعاؿ التي نحف بصدد دراستيا فجرما ما يكجب الحد إقتداء بما ذىبت إليو أحكاـ 
الشريعة اإلسبلمية فحتى حينما سكتا عف تجريـ ىذا الفعؿ لـ يكف سككتيما ىذا سمبيا أك معترفا 

بمشركعية ىذا الفعؿ المنكر، ك إنما ألف ىذا الفعؿ حسب أحكاـ قانكف العقكبات المكريتاني ك الميبي 
يكجب الحد إما بالرجـ أك الجمد ك إف إنعدـ الرضا يسقط الحد، ك ما كاف دكف ذلؾ يعتبر مف الجرائـ 
المكجبة لمتعزير كفقا لما ذىب إليو المشرع المكريتاني، ك مف الجرائـ التي يشدد فييا العقاب بمكجب 

، ك لك أننا نرل أنو كاف ( مف قانكف العقكبات الميبي407مثؿ المادة )نصكص قانكف العقكبات الميبي 



  

عمييما أف يجرماه صراحة بما ال يتنافي مع األسس التي تبنياىا ك ىذا لسد الباب أماـ القاضي مف أجؿ 
 .           القكؿ بعدـ كجكد النص عمى ىذه الجريمة ك بالتالي إفبلت المجـر

 : المبحث الثالث
 .(المواط و المساحقة)جريمة الشذوذ الجنسي 

   إف جريمة الشذكذ الجنسي مف الجرائـ التي تستنكرىا النفس البشرية السكية، ك رغـ ذلؾ فيي مف 
الجرائـ التي إنتشرت منذ القدـ ك إزداد ظيكرىا في العصر الحديث في الدكؿ الغربية إلى غاية أف 

أصبحت كالسكس ينخر أسس المجتمعات الغربية، ك إمتد طيفو ليجتاح الدكؿ العربية ك اإلسبلمية لتدني 
األخبلؽ ك القيـ فييا ك عمى رأسيا دكؿ المغرب العربي، ك ىي الدكؿ التي تناسى البعض منيا القيـ ك 
األخبلؽ ك راحكا يميثكف عمى ما ىك زائؼ مف الحضارة الغربية الخميعة، ك قد ضـ ىذا المبحث أربعة 

تعريؼ ىذه الجريمة، ك تناكؿ المطمب الثاني جريمة الشذكذ الجنسي بيف  (المطمب األكؿ)مطالب تناكؿ 
أركاف جريمة الشذكذ الجنسي  (المطمب الثالث)إنكارىا ك النص عمييا في التشريعات المغاربية، ك تناكؿ 

فتناكؿ تقدير تجريـ الشذكذ الجنسي بيف ككنو محـر لذاتو ك  (المطمب الرابع)في التشريعات المغاربية، أما 
 .بيف ككنو يمس بالحرية الجنسية ك الحياء العرضي لممجتمع
 : المطمب األوؿ
 .(المواط و المساحقة)تعريؼ جريمة الشذوذ الجنسػػي 

   يجب اإلشارة أكؿ األمر أف جرائـ الشذكذ الجنسي كثيرة ك مستجدة، تكثر ك تتنكع تبعا لكثرة األشخاص 
المرضى نفسيا ك ضعيفي اإليماف، ك تكثر أيضا في البيئة الرذيئة القابمة لكؿ منكر دكف تردد، ك تستجد 

تبعا لتنكع الطرؽ التي تظيرىا الكسائؿ الحديثة لئلتصاؿ ك تكاصؿ أفراد المجتمعات ببعضيـ البعض 
خصكصا في ظؿ التكنكلكجيات الحديثة التي تسيؿ عمى األفراد البحث عف كؿ ما يستيكييـ ك لك كاف 
محرما ك مضرا، ك ىذه الجرائـ منيا ما تجرمو التشريعات الكضعية ك ىك حاؿ التشريعات المغاربية، ك 

منيا ما ال تجرمو أصبل خصكصا إذا كاف يرتكب سرا، ك الحقيقة أف كؿ مف المكاط ك المساحقة ىما أىـ 
جرائـ الشذكذ الجنسي مف حيث المعالجة القانكنية مف طرؼ القكانيف عمكما ك القكانيف المغاربية عمى 

 .كجو أخص
 : الفرع األوؿ

 .(المواط و المساحقة)التعريؼ المغوي لجريمة الشذوذ الجنسي 
   إف جريمة الشذكذ الجنسي ىي تعبير عف األفعاؿ ذات المسحة الجنسية التي ال يكفي أنيا ترتكب 
خارج اإلطار المشركع ك إنما إضافة لذلؾ تعتبر مف األفعاؿ الخارجة عف نطاؽ الطبيعة ك الفطرة 

اإلنسانية السكية ك المنطؽ الطبيعي لسير األمكر، ك عميو كاف مف الكاجب معرفة معنى كؿ مف الشذكذ 
 .الجنسي ك المكاط ك المساحقة لغة مف أجؿ معرفة المفيـك الحقيقي لكؿ منيـ



  

 : الفقرة األولى
 .المعنى المغوي لمشذوذ الجنسي إجماال

ك معناىا الميؿ نحك الشيء، ك ىك مف " الشذوذ":    إف الشذكذ الجنسي ىك لفظ مركب مف كممتيف ىما
 .الفعؿ شذ، أم خرج عف القاعدة ك خالؼ القياس

ك الشاذ ىك غير الطبيعي ك منو يقاؿ نمك شاذ أم غريب الشكؿ، ك جمعو شكاذ ك شذاذ، أم منفرد ك 
خارج عف الجماعة، ك الشاذ أخبلقيا أم منحرؼ األخبلؽ، ك الشذكذ ىك عدـ اإلنتظاـ ك اإلضطراب في 

 .الخمقة
معناىا خاص بجنس معيف ك منو المميزات الجنسية، أم الخاص بالجنس أك اإلتصاؿ أك " الجنسي"ك 

 . 1التزاكج بيف ذكر ك أنثى
 

 : الفقرة الثانية
 .المعنػػػػى المغػػػػوي لمػػػػواط

فمشتقة مف الفعؿ الط أم طمى بالطيف ك ممس، ك منو يقاؿ الط حائطا، ك مارس " المواط"   أما كممة 
المكاط أم مارس عبلقة جنسية بيف ذككر، ك لكطي مف عمؿ عمؿ قـك لكط، أم مصاب بشذكذ جنسي ك 

 .2صاحب ميؿ جنسي نحك شخص مف نفس جنسو
 : الفقرة الثالثة

 .المعنى المغوي لممساحقة
، فيي تشترؾ مع المكاط في أنيما جريمتاف ترتكباف مف طرؼ مثيمي الجنس، ك "سحاؽ"   ك أما كممة 

 . 3المقصكد بيا إشتياء المماثؿ عند النساء، ك منو إمرأة سحاقية أم لكطية تشتيي مماثمتيا
   ك ىك الفعؿ الذم يرتكب مف المرأة عمى المرأة مماثمتيا، ك يرتكب مباشرة عمى ذاتيما ك يعتبر مف 

 .      أكثر األفعاؿ الجنسية الشاذة إنتشارا بيف النساء
 : الفرع الثاني

 .(المواط و المساحقة)التعريؼ الفقيي لجريمة الشذوذ الجنسي 
   إف جرائـ الشذكذ الجنسي المنصكص عمييا في التشريعات المغاربية ىي جريمة المكاط ك المساحقة ك 
سايرت بيذا التشريعات الكضعية ك تأثرت بفقيائيا كما تأثرت بما تنادم بو المبادئ الدكلية، مف حقكؽ 

 .اإلنساف ك حريتو المطمقة
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 : الفقرة األولى
 .المعنى الفقيي لمشذوذ الجنسي إجماال

   إف المقصكد بالشذكذ الجنسي ىك إتصاؿ جنسي غير طبيعي بيف شخصيف مف نفس الجنس مثؿ 
الميؿ إلى الجنس اآلخر ك الجنسية الغيرية ك : ، ك قد عرؼ بأسماء أخرل منيا1المكاط ك المساحقة
، ك الطريقة الشاذة ىي التي تخالؼ الطبيعة ك تنحصر في الصكر المختمفة لمصبلت 2اإلشتياء المغاير

الجنسية أك األفعاؿ المخالفة لمطبيعة، ك يقصد بيا كؿ فعؿ يقع إرضاء لمشيكة الجنسية بغير طريؽ 
الجماع الطبيعي، ك الشذكذ الجنسي أك ما يعرؼ لدل عمماء عمـ االجتماع الجنائي يبدك في إنحراؼ 

 .3الميؿ الجنسي عف ىدفو ك اتجاىو نحك مكضكعات شاذة مخالفة لمطبيعة اإلنسانية منيا المثمية الجنسية
 ىـ الذككر الذيف الفئة األولى   ك عند عمماء عمـ النفس الجنائي أف المصابكف بيذا اإلنحراؼ فئتاف، 

يميمكف إلى االستسبلـ السمبي آلخريف مف جنسيـ، ك اإلناث المكاتي يممف إلى التسمط اإليجابي عمى 
 ىـ الذككر الذيف يميمكف إلى التسمط اإليجابي عمى آخريف مف الفئة الثانيةأخريات مف جنسيف، ك 

 .4جنسيـ، ك اإلناث المكاتي يممف إلى االستسبلـ السمبي ألخريات مف جنسيف
   ك يرل فركيد أف سبب ىذا االنحراؼ يرجع إلى تثبيت الطاقة اإلنفعالية لمغريزة الجنسية في مرحمة 

الجنسية المثمية خبلؿ الطفكلة، أك نككص الطاقة اإلنفعالية لمغريزة الجنسية إلى تمؾ المرحمة بعد تجاكزىا 
في حيف يرل عمماء آخركف أف السبب يكمف في إختبلؿ تككيف اليرمكنات الجنسية، ك يتجو رأم ثالث 
إلى أف السبب يرجع إلى ظركؼ بيئية فاسدة دفعت المنحرؼ في مستيؿ حياتو إلى ممارسة إتصاالت 

 .5جنسية مع اآلخريف مف جنسو فأصبح ال يستمد المذة إال مف تمؾ اإلتصاالت
ك الحقيقة ىي أنو ىناؾ أفعاؿ كثيرة ك متعددة تتجاكز فعمي المكاط ك المساحقة كمكاقعة الحيكاف ك مكاقعة 
المكتى ك األفعاؿ األخرل التي تقع مف الرجؿ ك المرأة عمى النفس أك عمى الغير، ك إشباع الشيكة عف 

 ....طريؽ رؤية االتصاؿ الجنسي بيف اآلخريف أك عف طريؽ النظر إلى مفاتف المرأة
ك ليست ىذه كؿ حاالت الشذكذ الجنسي ك إنما ىي فقط الطرؽ المعركفة ك الشائعة لو، فيناؾ طرقا 

أخرل يمجأ كؿ شاذ إلشباع شيكتو الجنسية كفقا لتصكراتو ك إبتكاراتو ك تخيبلتو ال يخضع في ذلؾ إلى 
 .6منطؽ ك ال إلى عقؿ

 :الفقرة الثانية
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 .المعنػػػى الفقيػػػي لمػػػػػواط
  1"إتياف الرجؿ الرجؿ في الدبر: "    إف المكاط ىك ذلؾ الفعؿ الجنسي المرتكب بيف ذكريف ك عرؼ بأنو

كؿ فعؿ : " ك ىك يعتبر الصكرة األمثؿ مف أنكاع الشذكذ الجنسي الذم يرتكب بيف الرجاؿ، ك ىك أيضا
، ك ىك بيذا المعنى شذكذ جنسي يككف بالكطء في دبر "جنسي ال يتـ بيف عضكم تناسمي الرجؿ ك المرأة 

 .2أنثى أك رجؿ
أتأتكف الفاحشة ما سبقكـ بيا مف أحد مف : " ك قد ذـ اهلل عز ك جؿ ىذا الفعؿ المنكر حيف قاؿ

 .3"العالميف
 

 : الفقرة الثالثة
 .المعنى الفقيي لممساحقة

، ك يعتبر ىذا الفعؿ 4"إتياف المرأة المرأة: " ك تسمى بالسحاؽ أك التدالؾ أيضا، ك يعرفو الفقياء بأنو  
: أيضا مف أىـ األفعاؿ التي تأتييا المرأة خارج قكانيف الطبيعة ك العبلقات المشركعة، ك يعرؼ أيضا بأنو

ك الذيف ىـ لفركجيـ : "، ك المساحقة محرمة أيضا لقكلو تعالى5"عبلقة اإلشتياء بيف المرأة ك المرأة"
 .6"حافظكف، إال عمى أزكاجيـ أك ما ممكت أيمانيـ فإنيـ غير ممكميف

 : المطمب الثاني
 .جريمة الشذوذ الجنسي بيف إنكارىا و النص عمييا في التشريعات المغاربية

جرمت التشريعات المغاربية ك المتمثمة في التشريع الجزائرم ك التشريع التكنسي ك تشريع المممكة  لقد   
المغربية الشذكذ الجنسي، ك لكنيـ سكتكا كميـ عف تعريفو ك إكتفكا بذكر أركانو فقط، أما التشريع 

المكريتاني ك التشريع الميبي فقد سمكا نفس المسمؾ الذم إتبعاه منذ أكؿ مرة حينما تصديا لجرائـ العرض ك 
 .إنتياؾ اآلداب العامة األخرل

 : الفرع األوؿ
 .التشريعات المغاربية التي جرمت الشذوذ الجنسي صراحة
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   لقد جـر صراحة المشرع الجزائرل الشذكذ الجنسي ك ىك ما فعمو المشرع تكنسي ك مشرع المممكة 
المغربية، ك لك أنو ىناؾ جممة مف اإلختبلفات سكؼ نراىا، ك قد نظرت إليو ىذه األخيرة كأفعاؿ منكرة 

البد مف القضاء عمييا في أكساط مجتمعاتيا ك قد جاءت بيذا التجريـ مسايرة ألغمب التشريعات الكضعية 
 . التي جرمت ىذا النكع مف األفعاؿ

 : الفقرة األولى
 .التشريػػػػع الجزائػػػػػػري

كؿ مف إرتكب فعبل مف أفعاؿ الشذكذ الجنسي عمى : "338   كرد في قانكف العقكبات الجزائرم في المادة 
 . دج2000 إلى 500شخص مف نفس جنسو يعاقب بالحبس مف شيريف إلى سنتيف ك بغرامة مف 

ك إذا كاف أحد الجناة قاصرا لـ يكمؿ الثامنة عشر فيجكز أف تزاد عقكبة البالغ إلى الحبس لمدة ثبلث 
، ك مف خبلؿ ىذه المادة نجد أف المشرع الجزائرم جـر الشذكذ الجنسي 1" دج1000سنكات ك إلى غرامة 

الكاقع عمى المرأة أك الرجؿ عمى السكاء، ك قد ميز بيف حالة ككف الجناة بالغيف ك ككف كاحد منيـ عمى 
 . األقؿ قاصرا

 : الفقرة الثانية
 .التشريػػػع التونسػػػػػػػي

المكاط ك المساحقة إذا لـ يكف :"  مف مجمتو الجزائية أف230   أما التشريع التكنسي فقد أكرد في الفصؿ 
، ك 2"داخبل في أم صكرة مف الصكر المقررة بالفصكؿ المتقدمة يعاقب مرتكبو بالسجف مدة ثبلثة أعكاـ

مف خبلؿ ىذا الفصؿ نجد أف المشرع التكنسي كاف صريحا بتحديد األفعاؿ المعتبرة مف قبيؿ الشذكذ 
 .الجنسي ك قد عاقب عمييا دكف قيد أك شرط كما فعؿ المشرع الجزائرم

 : الفقرة الثالثة
 .تشريع المممكػػة المغربية

يعاقب : " مف مدكنة القانكف الجنائي أنو489   أما تشريع المممكة المغربية فقد أكرد ىك أيضا في الفصؿ 
بالحبس مف ستة أشير إلى ثبلث سنكات ك غرامة مف مائة ك عشريف إلى ألؼ درىـ مف إرتكب فعبل مف 

 .3"أفعاؿ الشذكذ الجنسي مع شخص مف جنسو ما لـ يككف فعمو جريمة أشد
 جرائـ مستقمة ك بصفة صريحةأف ىناؾ ثبلث تشريعات جرمت نستنتج    ك مف خبلؿ الفقرات السابقة 

، ك عبر "الشذكذ الجنسي"الشذكذ الجنسي فعبر تشريع المممكة المغربية ك التشريع الجزائرم عميو بمفظ 
، ك بيذا جاء لفظ الشذكذ الجنسي يعبر عف معنى أكبر "المكاط أك المساحقة"عنو التشريع التكنسي بمفظ 
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مف المفظ الذم قصده المشرع التكنسي ىذا مف جية، ك مف جية أخرل نجد أف المشرع التكنسي كاف أدؽ 
في قصده ألف نيتو إتجيت مباشرة إلى تجريـ المكاط ك المساحقة ك لك أننا نرل أف كؿ أفعاؿ الشذكذ 

 مف تصفح التشريعيف المالحظالجنسي البد أف تجـر دكف قيد أك شرط متى خرجت إلى العمف، ك 
، يكجد إختبلؼ 1 مف المجمة الجزائية التكنسية230الجزائرم ك التكنسي نجد أنو بالرجكع إلى نص الفصؿ 

، فالنص الفرنسي لـ يتعرض لممساحقة بؿ أقتصر عمى 2بيف الصيغتيف العربية ك الفرنسية ليذا الفصؿ
 .la sodomie " 3"المكاط فقط 

اإلتصاؿ الجنسي :    ك أثار ىذا اإلختبلؼ بيف الصيغتيف جدال بيف شراح القانكف، ك تعني ىذه العبارة
 مف المجمة 230في الدبر سكاء تعمؽ األمر برجؿ أك إمرأة، ك لـ يستعمؿ المشرع التكنسي في الفصؿ 

عمما بأف العبارة تعني الشذكذ " L’homosexualité"الجزائية التكنسية في صيغتو الفرنسية مصطمح 
 مف القانكف الجنائي ك ىي المعتمدة 230، أما الصيغة العربية لمفصؿ 4الجنسي لدل النساء أك الرجاؿ
 ـ فقد تضمنت عبارتي 5/06/1993 ـ الصادر في 1993 لسنة 64دكف سكاىا فطبقا لمقانكف عدد 

 .   5المكاط ك المساحقة
 نجدىا قد إستعممت عبارة 6 مف قانكف العقكبات الجزائرم338   ك بالرجكع لمنص الفرنسي لممادة 

"Homosexualité " ك ىي تعني فقط المكاط بيف ذكريف ك السحاؽ بيف أنثييف، ك ىي مف جية تختمؼ
عف مفيـك الشذكذ الجنسي الذم تبناه التشريع التكنسي، ك مف جية أخرل ال يمكف تصكر أف تشريع 

 يذىب 7الجزائرم قد قصد كؿ معاني الشذكذ الجنسي التي عددناىا سابقا، ك ىناؾ رأم مف الفقو الجزائرم
 مف قانكف العقكبات الجزائرم فقط 338إلى أف المشرع الجزائرم يقصد بالشذكذ الجنسي في نص المادة 

 عبلكة عمى أنو ال يتصكر – في ذلؾ أف السحاؽ الذم يتـ بيف أنثييف 8حالة المكاط بيف ذكريف ك حجتيـ
 لـ تكجد سابقة قضائية كاحدة تعاقب األنثى عمى مباشرتيا لو، يضاؼ إلى –كقكع ضرر بيف مف تباشرنو 

 الداؿ عمى المفرد المذكر ك لـ يستعمؿ لفظ  "Homosexuel"ذلؾ أف المشرع ذاتو قد إستعمؿ لفظ 
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"Homosexuelle "ك إذا كاف ىذا الرأم األخير يطالب بتعديؿ نص المادة 1الداؿ عمى المفرد المؤنث ،
، فاألجدر تعميـ األلفاظ "المكاط"بعبارة " الشذكذ الجنسي" مف قانكف العقكبات الجزائرم بإستبداؿ عبارة 338

إلى األفعاؿ التي ترتكبيا األنثى عمى األنثى ألنو ليست حجة أال تكجد قضايا تخص طرفيف مارسا ىذا 
 .الفعؿ فقد تكجد في أم كقت الحؽ خصكصا مع إنحطاط القيـ ك األخبلؽ في مجتمعاتنا

 ك إف كاف مثؿ نظيره الجزائرم لـ تكجد –   ثـ إنو إذا تفحصنا القضاء التكنسي نجد أنو في ىذا المجاؿ 
 أنو سجؿ قضية بيذا الخصكص، حيث نظرت الدائرة الجنائية –عمى مستكاه ىذا النكع مف القضايا 

لمحكمة االستئناؼ بتكنس في قضية غريبة تمثمت كقائعيا في تعمؽ فتاتيف ببعضيما منذ سف الدراسة 
حتى أصبحتا تمارساف المساحقة فتزكجت إحداىما فتضايقتا مف الزكج ليذا الغرض، ففكرتا في التخمص 
منو بقتمو، ك خططتا لذلؾ ثـ أعدت الزكجة سكينا ليذا الغرض ك سممتو لعشيقتيا التي دبرت مكيدة مف 

أجؿ اإلختبلء بالزكج ك راكدتو عف نفسو فإستجاب ليا ك أخذ يداعبيا فإستغمت الفرصة ك طعنتو بالسكيف 
عمى مستكل القمب فتكفي بعد كقت قصير متأثرا بجراحو، فأحيمت المتيمتاف عمى الدائرة الجنائية 

لمقاضاتيما مف أجؿ القتؿ مع سبؽ اإلصرار ك تعاطي المساحقة، إذ عادة ما ترتكب الجريمة في التكتـ 
 .2التاـ فيصعب جدا إكتشافيا خاصة ك أنيا تقع عادة بالتراضي بيف صديقتيف حميمتيف

 : الفرع الثاني
 .التشريعات المغاربية التي لـ تجـر الشذوذ الجنسي صراحة

   ك نقصد بيذا القكؿ كؿ مف التشريعيف المكريتاني ك الميبي الذيف إنتيجا منيجا مغايرا لمذم سمكو غيرىـ 
 .مف التشريعات المغاربية بخصكص ىذه الجريمة

 : الفقرة األولى
 .التشريػػػػػػػع الموريتانػػػػػػي

كؿ مسمـ ثبت بالشيكد أك : "  منو أف308   كرد في قانكف العقكبات المكريتاني السابؽ ذكره، في المادة 
باإلقرار أنو إرتكب جريمة المكاط يعاقب بالرجـ أماـ المؤل، ك في المساحقة تطبؽ العقكبة المنصكص 

، ك الظاىر أف المشرع المكريتاني قد نص عمى عقكبة المكاط ..." 306عمييا في الفقرة األكلى مف المادة 
ك المساحقة صراحة، ما يفيـ أنو يجـر ىذيف الفعميف ك لكف لـ يجرميما بصفة منفصمة عف باقي الجرائـ 

ك إنما جعميما مف قبيؿ الزنا ك ىك األمر الذم جعمو يسكت عف ذكر ككنيما مجرميف ك يكتفي بذكر 
العقكبة، ك ىك بيذا جعميما مشابييف لمزنا مف حيث األصؿ التجريمي ك مخالفيف ليا مف حيث  العقكبة ك 

 .ىك ما إكتفى باإلشارة إليو مف أجؿ التكضيح
 : الفقرة الثانية
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 .التشريػػػػػػع الميبػػػػػػػػػي
   إف التشريع الميبي لـ يكرد ىذا الجـر تحت تسمية صريحة تدؿ عمى معناه مباشرة ال في قانكف 

 ـ في شأف إقامة حد الزنا ك تعديؿ بعض أحكاـ 1973 لسنة 70العقكبات الميبي، ك ال في القانكف رقـ 
قانكف العقكبات الميبي، ك الراجح أنو جعمو منطكيا تحت نص الفقرة الرابعة المضافة بمكجب األمر السابؽ 

كؿ مف كاقع إنسانا برضاه يعاقب ىك ك : "  مف قانكف العقكبات الميبي التي جاء فييا408إلى المادة 
، حيث لـ يبيف نكع ىذا اإلنساف ك ىذا الشريؾ، ك الراجح أف ىذا النص يقصد بو المشرع 1"شريكو بالحبس

الميبي المكاط الذم يرتكب مف طرؼ الذكر عمى الذكر تحت اإلكراه، ألف ىذا األخير عد جريمة المكاط 
 ك 2التي ترتكب مف طرؼ ذكريف ك برضاىما التاـ تعتبر مف قبيؿ الزنا مف حيث درجة الجسامة ك العقكبة

ليس مفيكمو، ألنو كاف كاضحا حينما عرؼ الزنا، أما جريمة المساحقة فمـ يكرد ليا أية إشارة في قكانينو 
 . العقابية

 :المطمب الثالث
 .أركاف جريمة الشذوذ الجنسي في التشريعات المغاربية

   تقـك جريمة الشذكذ الجنسي حسب التشريعات الثبلث التي نصت عميو عمى الركف المادم ك الركف 
فيتمثؿ في أم فعؿ مف أفعاؿ اإلتصاؿ الجنسي بيف شخصيف مف جنس كاحد الركف المادي المعنكم، أما 

ميما كانت طبيعتيا، ك ىذا يقتضي  بالضركرة المساس بالجسـ ك العكرة تحديدا، ك ال ييـ بعد ذلؾ إف تـ 
 . 3الكطء أك إقتصر األمر عمى مبلمسة العكرة فقط

 : الفرع األوؿ
 .(الركف المادي)اإلتصاؿ الجنسي بيف مثيمي الجنس 

المكاط ك المساحقة، ك ىك غالب ما ذىبت : يتخذ الشذكذ الجنسي في التشريعات المغاربية صكرتيف ىما   
إليو التشريعات الكضعية األخرل، ك لعؿ العمة مف تجريـ ىذيف الفعميف الخطيريف فقط لككنيما األخطر ك 

األقبح مف بيف أفعاؿ الشذكذ الجنسي ك أكثرىما إنتشارا ىذا مف جية ك مف جية أخرل لككف األفعاؿ 
 .  األخرل غالبا ما ترتكب بصفة منفردة ك في غاية السرية ما يجعميا نادرا ما تخرج إلى العمف

 : الفقرة األولى
 .اإلتصاؿ بيف مثيمي الجنس في المواط
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، ك قد إنقسـ الفقو الجزائرم إلى رأييف  1فيتمثؿ الركف المادم فيو في إتياف الرجؿ الرجؿ في الدبر   
فعؿ " الشذكذ الجنسي"  مف قانكف العقكبات الجزائرم تقصد بعبارة 338 أف نص المادة مف يقوؿفيناؾ 

المكاط دكف المساحقة، بؿ ك يذىب إلى حد المطالبة بتغيير العبارة ك إستبداليا في ىذا النص كما قمنا، ك 
يقكؿ أف المكاط جريمة جنحية تشبو جريمتيف ىما الزنا ك اإلغتصاب مف حيث ىدؼ الفاعؿ ك نتيجة 
الفعؿ، ك يتـ الركف المادم لجريمة المكاط بأف يثبت كجكد فعؿ مادم يتمثؿ في الكطء التاـ في الدبر 
   2كمثؿ كطء األنثى في القبؿ إذ لك كقع في مكاف آخر ألنشأ جريمة ىتؾ العرض ك ليس جريمة المكاط

 مف الفقو الجزائرم أف الشذكذ الجنسي يشمؿ جريمة المكاط ك جريمة المساحقة جانب آخرك يذىب 
 .3أيضا

ك نحف نميؿ إلى الرأم الثاني الذم يضمف الشذكذ الجنسي لكؿ مف جريمتى المكاط ك المساحقة، ك ىك 
 .4الرأم الذم إنتيجو الفقو التكنسي

 المكاط مف قبيؿ جريمة الزنا فقد ذىب األئمة أحمد بف حنبؿ ك مالؾ فيناؾ مف عد   أما فقياء الشريعة 
ك الشافعي ك محمد ك أيكب يكسؼ مف أصحاب أبي حنيفة ك الشيعة اإلمامية، إلى أنو يستكم عندىـ أنو 

يككف الكطء المحـر في قبؿ أك دبر مف أنثى أك رجؿ ليذا يعرفكا الزنا بما ال يخرج عف ىذا المعنى 
، فالكطء في الدبر عندىـ مثؿ الكطء في القبؿ، ك قد جعؿ 5"أنو فعؿ الفاحشة مف قبؿ أك دبر: "بقكليـ

القرآف الكريـ الكطء في الدبر بيف الرجاؿ فاحشة، ك يقاؿ أف أكؿ ما بدأ كطؤكا النساء في أدبارىف ثـ 
، كما 6"إنكـ لتأتكف الرجاؿ شيكة مف دكف النساء: "صاركا إلى ذلؾ في الرجاؿ، ك قد قاؿ اهلل عز كجؿ

إذا أتى الرجؿ الرجؿ فيما :" ركم عف أبي مكسى األشعرم عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ أنو قاؿ
 .7..."زانياف 
أف الكطء في الدبر :  فقد فرؽ بيف الزنا ك المكاط، ك منيـ أبك حنيفة ك أىؿ الظاىر بالقكؿ رأي آخر   أما

ال يعد زنا سكاء كاف المكطكء ذكرا أك أنثى، ك يقكلكف أف اإلتياف في القبؿ يسمى زنا ك اإلتياف في الدبر 
يسمى لكاطا ك إختبلؼ األسماء دليؿ عمى إختبلؼ المعاني ك لك كاف المكاط زنا ما إختمؼ أصحاب 

الرسكؿ صمى اهلل عميو ك سمـ فيو، إذ لك كاف زنا لـ يكف إلختبلفيـ معنى ألف عقكبة الزاني مقدرة بنص 
القرآف الكريـ، ك مف ثمة فإف كركد النص في عقكبة الزنا ال يعتبر كركدا في المكاط، ك الكاجب بالكطء في 
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الدبر ىك عقكبة تعزيرية، ال عقكبة حد ألف التعزير ىك الذم يحتمؿ اإلختبلؼ في القدر ك الصفة أما 
 .  1الحد فبل، ألنو عقكبة مقدرة مف الشارع ك ألنو ال مجاؿ لئلجتياد في الحد

 : الفقرة الثانية
 .اإلتصاؿ بيف مثيمي الجنس في المساحقة

إتياف المرأة المرأة، ك طالما أنو ال يمكف تصكر كطء بيف إمرأتيف فإف المساحقة تقتصر :    ك المقصكد بو
المداعبة ك التدالؾ ك غير ذلؾ مف ضركب الممارسات : عمى األشكاؿ األخرل مف التمذذ الجنسي مثؿ

 ك ىك بمثابة شذكذ جنسي نسائي، ك مف الزاكية الدينية نجد أف المساحقة محرمة 2ذات المسحة الجنسية
، ك ال يعني 3"ك إذا أتت المرأة المرأة فيما زانيتاف:" ... أيضا في اإلسبلـ إذ قاؿ صمى اهلل عميو ك سمـ

ىذا الكصؼ في الحديث الشريؼ أف ىذه الجريمة تعتبر زنا بالكصؼ الذم تطرقنا إليو سابقا، فقد كرد 
إف ما كرد في الحديث مجػاز ال تثبػت حقيقة المغػة بو ك المراد فيو : "... عف اإلماـ أبي حنيفة أنو قاؿ

ك البلتي يأتيػػف الفاحشػػة مف :"... ، ك قاؿ عز ك جؿ في خطػػاب مكجػػو لمنساء4"حػؽ اإلثػـ دكف الحد
 .5"نسػػائكـ

 : الفرع الثاني
 .رضى الطرفيف بالعالقة الشاذة

   البد مف تكفر الرضا بيف طرفي العبلقة الشاذة لكي تقـك بمكجبيا جريمة الشذكذ الجنسي ك إف مجرد 
عدـ ثبكت الرضا مف أحد طرفي جريمة الشذكذ الجنسي ال تقيـ الجربمة،  كأف يقترف الفعؿ باإلكراه أك 
عدـ تمييز المجني عميو، أك إرتكاب الفعؿ عف طريؽ الخداع أك عجز المجني عميو عف التعبير عف 

إرادتو إما بالغيبكبة المؤقتة الناشئة مف عقاقير مخدرة أك ألسباب أخرل كاإلستغراؽ في النـك فيأتي الجاني 
فعمو عميو ك ىك نائـ، فبل يككف في كسعو أف يعي ما يرتكب عمى جسمو مف أفعاؿ ك ال يبدم قبكلو أك 
إعتراضو، أك المباغتة بحيث يبمغ الجاني غايتو مف فعمو دكف مشاركة إرادة المجني عميو، ك بيذا فالفعؿ 

 .6ال يككف حينئذ لكاطا ك إنما يككف ىتؾ عرض بالقكة
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   أما إذا استعمؿ الجاني اإلكراه فعبل ك ثبت أف المجني عميو كاف راضيا بالفعؿ ك تحقؽ أنو كاف يقبمو 
ك لك لـ يستعمؿ اإلكراه، فإف اإلكراه ال يعتبر متكفرا ألف العبرة في ىذا المقاـ ليست بالقكة لذاتيا بؿ بعمة 
تقدير أنيا معدمة لمرضا، فإذا ما تحقؽ الرضا ك لـ تكف لمقكة أم أثر في تحققو فإف مساءلة المتيـ عنيا 

ال يككف ليا أدنى مبرر، ك إذا ما كقع أم فعؿ مباغتة ك لكف المجني عميو سكت ك لـ يعترض عمى 
األفعاؿ التالية التي كقعت عميو فإف ذلؾ ينسحب عمى الفعؿ األكؿ فيجعمو أيضا حاصبل بالرضا، إذ ال 
يمكف القكؿ بأف المجني عميو كاف راضيا بجزء مف الكاقعة ك لـ يكف راضيا بالجزء اآلخر، ك مع ذلؾ 
فيناؾ مف يرل عكس ىذا الرأم ك يقكؿ بأنو ليس مطمقا ك غير صحيح دائما فمف الجائز أف يرضى 

المجني عميو بالفعؿ األكؿ اليسير ك يعترض عمى الفعؿ التالي األشد جسامة الذم يريد الجاني إرتكابو، ك 
 قامت المسؤكلية عميو فبل يجكز أف – كما لك كقع مباغتة –إذا ثبت أف الفعؿ األكؿ إرتكب بغير رضا 

ينيييا إرتكاب أفعاؿ تالية تحقؽ الرضا بيا، إذ ال يعرؼ القانكف سببا مف ىذا القبيؿ إلنياء المسؤكلية ك 
لكف يجكز القكؿ أف الرضا بالفعؿ الثاني يقيـ قرينة عمى الرضا بالفعؿ األكؿ ك ىذه القرينة قابمة إلثبات 

 .1العكس
 : الفرع الثالث

 .الركف المعنوي لجريمة الشذوذ الجنسي
ك يتمثؿ في القصد الجنائي العاـ ك ىك ركف يكاد يككف مفترضا، إذ تقـك الجريمة بمجرد إتياف فعؿ مف    

، ك بمعنى أكسع يجب أف يتكفر في عمـ الفاعؿ بأف ما يقـك بو ىك فعؿ فاحش ك 2أفعاؿ الشذكذ الجنسي
حيف إقدامو عميو ىك حر تدفعو الرغبة في الحصكؿ عمى المذة ك المتعة الجنسية متحديا القكاعد األخبلقية 

، ك ال يمكف التمسؾ بحسف النية لمتممص مف العقاب، فالرجؿ الذم يتصؿ جنسيا 3ك التقاليد االجتماعية
برجؿ آخر بإتيانو مف الدبر ال يستطيع منطقا ك قانكنا أف يدعي أنو حسف النية، ك كذلؾ الشأف بالنسبة 

 .4لمطرؼ الثاني الذم رضي بذلؾ فيناؾ أفعاؿ ال تقتضي بطبيعتيا القصد اإلجرامي
   ك الجدير بالذكر أف تشريعات المغرب العربي ك خصكصا تمؾ التي نصت صراحة عمى تجريـ ىذا 
الفعؿ لـ تشترط في ىذه الجريمة ركف التعكذ، أك األجر ك المقابؿ، ك تقتضي كؿ مف جريمتي المكاط ك 
المساحقة تكافر التراضي، ك ىناؾ مف يرل أنو ينتفي القصد إذا إعتقد الجاني أف فعمو مشركع، مف يأتي 
مف ببلد يباح فييا ىذا الفعؿ ك يرتكبو في ببلد تحرمو ك ىك يجيؿ ذلؾ تماما في أكؿ يكـ ك أكؿ ساعة 

 . 5يصؿ فييا ليذه الببلد
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 : المطمب الرابع
 .تقدير تجريـ الشذوذ الجنسي بيف حرمتو الذاتية و مساسو بحياء المجتمع

ف إنتشار ىذه الجريمة في الدكؿ الغربية إستفحؿ إلى درجة أنو لـ يعد مجرما إطبلقا، ك كصؿ األمر    إ
ببعض البمداف أنيـ أباحكا الزكاج بيف رجميف، ك أصبح الشكاذ جنسيا منخرطيف في جمعيات ك نكادم ك 

يطالبكف باإلعتراؼ ليـ بجممة مف الحقكؽ ك اإلمتيازات ك بمزيد مف الحريات بعمة حقيـ في التصرؼ في 
عقد مدني إجتماعي يبـر بيف "أجسادىـ ك في حياتيـ الخاصة، ك ظيرت في فرنسا فكرة إقرار ما يسمى

، ك أثار ىذا المكضكع "شخصيف مف نفس الجنس سكاء كانا رجميف أك إمرأتيف ك يعيشاف مثؿ الزكجيف
، نظرا إلنعكاساتو عمى مفيكـ العائمة ك الزكاج ك األطفاؿ  .1جدال كبيرا بيف مؤيديف ك خصـك

أسباب إنييار فرنسا في الحرب العالمية "في كتابو " أندريو مكركا"    ك ىذا ما أكده الكاتب الفرنسي
إف مف أىـ أسباب إنييار فرنسا ىك تفسخ الشعب الفرنسي نتيجة : "في دراسة مستفيضة قاؿ" الثانية

، إف ىذا القكؿ يعتبر دليؿ عمى أف فشؿ سياسة اإلباحية الجنسية لـ يصبح 2"إنتشار الرذيمة بيف أفراده
 .معترفا بو مف طرؼ مف يعارضكىا فقط ك إنما مف طرؼ مف كانكا يركجكف ليا

ليس  (الجزائر، تكنس، المممكة المغربية)   ك قد كاف تجريـ الشذكذ الجنسي في التشريعات المغاربية 
بغاية تبني المفيـك األخبلقي لمعرض ك إنما بغاية تتمثؿ في مكاصمة تبني المفيكـ اإلجتماعي لو، ألف 
تجريـ فعؿ كالمكاط أك المساحقة ال يعني بالضركرة الرجكع عف األساس الذم أتبعكه منذ أكؿ مرة فيما 

يخص جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة، فالكاقع أثبت أف ىناؾ مف الدكؿ مف تجـر ىذا النكع مف 
األفعاؿ لتحمي األسرة كما في الخيانة الزكجية، أك تحمي الحياء العاـ كما في ىذه الجريمة، أك لتحمي 

 .النظاـ العاـ لمدكلة كما في جريمة البغاء
   ثـ إف تجريـ الشذكذ الجنسي بيذه الصكرة يعني أف غيره مف األفعاؿ الشاذة إف إرتكبت بالمكافقة ك 

الرضا ال يعاقب عمييا ألنو ال عقاب عمى جريمة دكف النص عمييا، ثـ إف األخذ بيذا النكع مف 
النصكص يضيؽ كثيرا مف دائرة الجرائـ الماسة بالعرض ك األخبلؽ خصكصا أننا نعيش في ظؿ تزايد 
إرتكاب ىذا النكع مف األفعاؿ في مجتمعاتنا ألف النص القانكني يعتبر مف أىـ الكسائؿ الرادعة ليذه 

 .الجرائـ
   ك نبقى في األخير نؤكد أنو ال يكجد سبيؿ أحسف مف إتباع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية التي تنص عمى 
الطيارة ك ىي صالحة لكؿ زماف ك مكاف، فيي تحـر كؿ األفعاؿ المنافية لمديف ك الحياء ك األخبلؽ ك 
الفطرة السميمة، ك سككت المشرع المكريتاني عف النص عف جريمة المكاط ك المساحقة ليس سكل لسبب 
كاحد يظير مف إستقرائنا لمنصكص السابقة ك ىك التمسؾ بما أمرتنا بو شريعتنا اإلسبلمية ك أحكاميا ك 
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الغالب أنو جعؿ الشذكذ الجنسي مف قبيؿ الزنا، ك لك أنو كاف مف األكلى النص عميو صراحة لكي ال يجد 
 .القاضي نفسو أماـ فراغ قانكني

   أما المشرع الميبي فمكقفو في ىذا الخصكص جاء كسطا، فيك فيما يعتبر مف الجرائـ الخطيرة إقتدل 
بأحكاـ الشرع ك نجده حرص عمى أال يخالفو، ك مف ظاىر النصكص التي كردت عف المشرع الميبي أنو 

ما يجب فيو الحد أخذه كما ىك في الشرع في نصكصو القانكنية، ك ما كاف غير كاجب فيو الحد تارة 
يحيمنا عمى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ك أخرل يحاكؿ مسايرة ما كصمت إليو القكانيف الكضعية، ك يعتبر 

ىذا المذىب إيجابيا بالمقارنة مع ما ذىبت إليو باقي التشريعات المغاربية األخرل إف كاف مصحكبا 
بالتطبيؽ الفعمي ك تكافؿ جيكد كؿ أفراد ك مسؤكلي ىذه الدكؿ عمى تفعيؿ ىذه النصكص عمى أرض 

الكاقع ك إال فإننا أماـ فشؿ ديني ك أخبلقي ك إجتماعي ال محالة، ك يجب أف ال ننسى ما سبؽ اإلشارة 
إليو أف الشذكذ الجنسي مختمؼ في النظر إليو حتى بيف فقياء الشريعة اإلسبلمية ك ىك مف بيف أسباب 

 .   اإلختبلؼ حكلو بالنسبة لممشرعيف الميبي ك المكريتاني
 :المبحث الرابع

 . الحميدةباألخالؽاإلعتداء عمى جريمة 
كتسمية ال تنفرد لكحدىا بيذا الكصؼ، فكؿ جرائـ اآلداب ك  إف جريمة اإلعتداء عمى األخبلؽ الحميدة   

اإلعتداء عمى العرض تمس األخبلؽ الحميدة، ك لكف دراستيا بصفة مستقمة كجريمة قائمة بحد ذاتيا إنما 
يرجع لتطرؽ بعض تشريعات المغرب العربي إلييا بأركانيا المستقمة عف غيرىا مف الجرائـ، ك أيضا 

لمحاكلة معرفة جممة األخبلؽ الحميدة التي تقرىا التشريعات المغاربية التي تأثرت بالفكر الغربي ك جممة 
األخبلؽ الحميدة التي قصدتيا التشريعات المغاربية التي تأثرت بما تقره الشريعة اإلسبلمية، مع مكاصمة 
البحث عف األساس المعتمد حيف تجريـ األفعاؿ التي تعتدم عمى ىذه األخبلؽ، ك مدل نجاعتو في صد 
ك ردع الجرائـ الماسة بالعرض ك إنتياؾ اآلداب العامة، ك قد تناكؿ ىذا المبحث أربعة مطالب، تناكؿ 

جريمة اإلعتداء عمى األخبلؽ الحميدة  (المطمب الثاني)تعريؼ ىذه الجريمة، ك تناكؿ  (المطمب األكؿ)
أركاف ىذه الجريمة، أما  (المطمب الثالث)بيف إنكارىا ك النص عمييا في التشريعات المغاربية، ك تناكؿ 

فتناكؿ تقدير تجريـ اإلعتداء عمى االخبلؽ الحميدة بيف ككنو محـر لذاتو ك بيف ككنو  (المطمب الرابع)
 .يمس بالحرية الجنسية ك الحياء العرضي لممجتمع

 : المطمب األوؿ
 .تعريؼ جريمة اإلعتداء عمى األخالؽ الحميدة في التشريعات المغاربية

   إف تسمية ىذه الجريمة يكتنفيا الغمكض ك بالتالي تعكزىا الدقة، نظرا لما تنطكم عميو مف تعميـ ألف 
ربما تستكعب جميع مظاىر ك أشكاؿ األفعاؿ المنكرة التي تناؿ " اإلعتداء عمى األخبلؽ الحميدة"جممة 



  

، ك ليذا نجد أف 1مف األخبلؽ، ك قد يتبادر لؤلذىاف أف أم مساس باألخبلؽ قد يشكؿ ىذه الجريمة
 .البعض مف التشريعات المغاربية نصت عمييا ك البعض منيا لـ تنص عمييا

 : الفرع األوؿ
 .التعريؼ المغوي لألخالؽ

جمع خمؽ بضـ الخاء ك البلـ ك ىك العادة أم الصكرة التي إعتاد عمييا :   إف األخبلؽ في المغة ىي
اإلنساف في سمككو أك صكرة اإلنساف مف داخؿ نفسو، فكما أف خمقة اإلنساف بكسر الخاء ك سككف البلـ 

بضـ الخاء ك البلـ تبيف صكرتو مف الداخؿ، ك ىك أيضا " خمقة " تبيف صكرتو الجسدية مف الظاىر، فإف 
، ك قد يطمؽ لفظ األخبلؽ عمى جميع األفعاؿ الصادرة عف النفس 2السجية ك الطبع ك المركءة ك الديف

الخمؽ أيضا ىك الطبع ك  و ،3محمكدة كانت أك مذمكمة، فنقكؿ فبلف كريـ األخبلؽ أك سيء األخبلؽ
السجية ك العريكة، ك ىي طريقة تصرؼ يتميز بيا اإلنساف ك ىي أيضا طريقة سمكؾ، ك تعني أيضا 

تنظيـ متكامؿ لسمات الشخصية أك اإلستجابة لمعرؼ ك آداب السمكؾ، أما األخبلؽ فقد عرفت لغكيا أيضا 
سمكؾ شخص أك آدابو ك التي يحكـ عميو مف خبلليا بالنسبة إلى مدل مطابقتيا مع التعاليـ : "بأنيا

 .    4"األخبلقية
 : الفرع الثاني

 .التعريؼ الفقيي لألخالؽ
   أما معنى األخبلؽ لدل الفقياء عمكما فنجد أنو قد إختمؼ في معناىا ك ذىبكا في ذلؾ مذاىب عديدة 

 ك يركف أف الخير يقترف بإلزاـ – مذاىب الحدسييف ك العقمييف –فيناؾ مف يقكؿ بكجكد األخبلؽ المثالية 
 .يكجب إتباعو ك الشر يصحبو إلزاـ يقضي بتجنبو، ك قالكا أف الفعؿ النبيؿ ىك الذم يخضع لقانكف العقؿ

 أف مقياس الخير ك الشر عند أصحابيا تتكقؼ عمى األغراض التي – المذىب النفعي –ك ىناؾ مف قاؿ 
تستيدفيا، ك رغـ ما أخذ عمى ىذه األخبلؽ النفعية مف إنتقادات إال أنيا مازالت ىي المسيطر عمى فمسفة 
التجريـ ك العقاب في النظـ الجنائية الكضعية ك خصكصا ما يتعمؽ بالجرائـ الجنسية ك قد أدل ذلؾ إلى 
تعميؽ  أزمة األخبلؽ في ىذا العالـ الذم تطغى عميو المادة، ك ىكذا ساىـ المشرع الجنائي عف قصد أك 

 . 5عف غير قصد في تدىكر األخبلؽ ك إنحطاط مثميا العميا
 : الفرع الثالث

 .التعريؼ الشرعي لألخالؽ
                                                           

.275مرجع سابؽ، ص : (عبد اهلل)األحمدي .  1  
. ك ما بعدىا154، ص 1997، بيركت، دار بيركت لمطباعة ك النشر، 1لساف العرب، الجزء (: محمد)ابف بكر ابف منظور  . 2  

.49، ص(دكف سنة نشر)، لبناف، دار الكتاب المبناني،البلتينيةالمعجـ الفمسفي باأللفاظ العربية ك الفرنسية ك اإلنجميزية ك : (جميؿ) صميبا . 3  

.419 ك 418، مرجع سابؽ، ص المنجد في المغة العربية المعاصرة . 4  

.60 إلى 47مرجع سابؽ، ص : (ىاللي)عبد اهلل أحمد  . 5  



  

   ك الحقيقة أنو ال سبيؿ إلى عبلج أزمة األخبلؽ ك القيـ إال بإتباع مناىج الشريعة اإلسبلمية، فاألخبلؽ 
، ك قد "إنما بعثت ألتمـ مكاـر األخبلؽ:" اإلسبلمية ىي أخبلؽ دنيا ك ديف لقكلو صمى اهلل عميو ك سمـ

ربط فقياء الشريعة اإلسبلمية األخبلؽ بالديف اإلسبلمي فقد قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ عندما 
خير ما أعطي الناس : "ك في حديث آخر قاؿ" خمؽ حسف: "أم اإليماف أفضؿ يا رسكؿ اهلل؟ فقاؿ: سئؿ 

أكمؿ المؤمنيف :" ، ك قكلو أيضا"الديف حسف الخمؽ: " ، ك قكلو صمى اهلل عميو ك سمـ أيضا"خمؽ حسف
 .1"إيمانا أحسنيـ أخبلقا

   ك الحقيقة أنو ميما كاف ىناؾ مف خبلؼ حكؿ تعريؼ األخبلؽ عند فقياء الشريعة اإلسبلمية إال أنيـ 
أجمعكا عمى أنيا كؿ األفعاؿ التي أمرنا اهلل ك رسكلو بالقياـ بو مف التحمي بالفضيمة ك اإلبتعاد عف الرذيمة 

 .  حبا هلل ك رسكلو الكريـ ك إبتغاء الجنة ك الفكز العظيـ
 

 : المطمب الثاني
 .جريمة اإلعتداء عمى األخالؽ الحميدة بيف إنكارىا و النص عمييا

   لقد ذىب كؿ التشريع الجزائرم ك تشريع المممكة المغربية ك التشريع التكنسي ك التشريع الميبي إلى 
تجريـ اإلعتداء عمى األخبلؽ الحميدة، بينما سكت عف النص عمييا المشرع المكريتاني، ك لكؿ منيـ 

 .  كجية إنطمؽ منيا في نظرتو ليذه األفعاؿ المككنة ليذه الجريمة
 : الفرع األوؿ

 .التشريعات المغاربية التي نصت عمى جريمة اإلعتداء عمى األخالؽ الحميدة
   إف كؿ مف التشريع الجزائرم ك التشريع الميبي ك التشريع التكنسي ك تشريع المممكة المغربية قد جرمكا 
اإلعتداء عمى األخبلؽ الحميدة صراحة، ك ىـ بيذا قد ضيقكا مف نطاؽ معنى األخبلؽ الحميدة ك ذلؾ 
بحصره في جممة مف األفعاؿ يفيـ معناىا ك تعدادىا مف مفيـك المخالفة لفكرة اإلعتداء عمى األخبلؽ 

 . الحميدة
 : الفقرة األولى

 .التشريػػػػع الجزائػػػػػػري
 333 بتفحص تشريعات المغرب العربي نجد أف المشرع الجزائرم نص عمى ىذه الجريمة في المادة   

 500يعاقب بالحبس مف شيريف إلى سنتيف ك بغرامة مف :"  بقكلو2مكرر مف قانكف العقكبات الجزائرم
 دج كؿ مف صنع أك حاز أك إستكرد أك سعى إلى إستيراد مف أجؿ التجارة أك كزع أك أجر أك 2000إلى 

                                                           

.124 ص ،المرجع نفسو.  1  
.                           قانوف العقوبات الجزائري، مرجع سابؽ... أنظر... ـ13/02/1982 المؤرخ في 04-82عدلت بمكجب القانكف رقـ . 2 

                                                                                                                       



  

لصؽ أك أقاـ معرضا أك عرض أك شرع في العرض لمجميكر أك باع أك شرع في البيع أك كزع أك شرع 
في التكزيع كؿ مطبكع أك محرر أك رسـ أك إعبلف أك صكر أك لكحات زيتية أك صكر فكتكغرافية أك 

 ".أصؿ الصكرة أك قالبيا أك أنتج أم شيء مخؿ بالحياء
   لـ يعرؼ المشرع الجزائرم جريمة اإلعتداء عمى األخبلؽ الحميدة ك لكنو عدد جممة مف األفعاؿ تدخؿ 

 . في إطارىا ك ىذا مف أجؿ محاكلة صدىا ك ردعيا
( 5)يعاقب بالحبس مف خمس : " مف قانكف العقكبات الجزائرم أنو1 مكرر 333   ك لقد كرد في المادة 

 دج كؿ مف صكر قاصرا لـ 1000000 دج إلى 500000سنكات ك بغرامة مف  (10)سنكات إلى عشر 
 سنة بأم كسيمة كانت ك ىك يمارس أنشطة جنسية بصفة مبينة حقيقية أك غير حقيقية، أك 18يكمؿ 

صكر األعضاء الجنسية لمقاصر ألغراض جنسية أساسا أك قاـ بإنتاج أك تكزيع أك نشر أك تركيج أك 
 .إستيراد أك تصدير أك عرض أك بيع أك حيازة مكاد إباحية متعمقة بالقصر

في حالة اإلدانة تأمر الجية القضائية بمصادرة الكسائؿ المستعممة إلرتكاب الجريمة ك األمكاؿ المتحصؿ 
 ". عمييا بصفة غير مشركعة مع مراعاة حقكؽ الغير حسف النية

ك المبلحظ أنو مف خبلؿ نص ىذه المادة نجد أف المشرع الجزائرم قد أكد عمى صكرة أخرل مجرمة تشبو 
 مكرر مف قانكف العقكبات الجزائرم، ك لكنيا مطبقة عمى 333إلى حد كبير الصكرة المجرمة في المادة 

القاصر لما راج مف محاكالت إستغبللو في الدعايات الجنسية ك مف طرؼ تجار الجنس ك الجماعات التي 
تستغؿ األفراد ليذا الغرض فأم ك سيمة يستغؿ بيا القاصر تعتبر مجرمة في نظر المشرع الجزائرم، ك 

مف ىنا جاءت ىذه اإلضافة بيذه الصكرة ك ىذا ما يعتبر إيجابيا إلى حد كبير لما فيو مف الحماية 
 .    ألخبلؽ القاصر

 : الفقرة الثانية
 .تشريػػػع المممكػػػػة المغربيػػػة

يعاقب بالحبس مف سنة : " السابؽ ذكره بأنو12 – 503  أما تشريع المممكة المغربية فنص في الفصؿ  
إلى خمس سنكات ك غرامة مف عشرة آالؼ إلى مميكف درىـ كؿ مف حرض أك شجع أك سيؿ إستغبلؿ 
أطفاؿ تقؿ سنيـ عف ثماف عشرة سنة في مكاد إباحية، ك ذلؾ بإظيار أنشطة جنسية بأية كسيمة كانت 
سكاء أثناء الممارسة الفعمية أك بالمحاكاة أك المشاىدة أك أم تصكير لؤلعضاء الجنسية لؤلطفاؿ يتـ 

 .ألغراض ذات طبيعة جنسية
ك تطبؽ العقكبة عمى كؿ مف قاـ بإنتاج أك تكزيع أك نشر أك إستيراد أك تصدير أك عرض أك بيع أك 

، لقد ذىب تشريع المممكة المغربية إلى نفس مذىب المشرع الجزائرم ..."حيازة مكاد إباحية مف ىذا النكع 
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ك لك أنيما يظيراف مف خبلؿ ىذه النصكص اإلختبلؼ في البعض مف األفعاؿ التي إعتبراىا مف قبيؿ 
 . اإلعتداء عمى األخبلؽ الحميدة

 : الفقرة الثالثة
 .التشريػػػػع الميبػػػػػػي

 مف قانكف العقكبات الميبي التي 421أما التشريع الميبي فقد أكرد ىذه الجريمة في نفس المادة السابقة    
ك تطبؽ العقكبة ذاتيا عمى مف أخؿ بالحياء بتكزيع رسائؿ أك صكر أك أشياء أخرل : "... جاء في سياقيا

فاضحة أك يعرضيا عمى الجميكر أك طرحيا لمبيع ك ال يعد شيئا فاضحا النتاج العممي أك الفني إال إذا 
قدـ لغرض غير عممي لشخص تقؿ سنو عف الثامنة عشرة ببيعو لو أك عرضو عميو لمبيع أك تيسير 

 .1"حصكلو عميو بأية طريقة
   ك قد ذىب المشرع الميبي إلى نفس المذىب الذم إتبعو نظيريو بأف نص عمى جممة األفعاؿ التي تعتبر 

 .  مف قبيؿ اإلعتداء عمى األخبلؽ الحميدة ك لكنو لـ ينص عمى تعريؼ جامع ليا
 : الفقرة الرابعة

 .التشريػػػػػػػع التونسػػػػػي
يعاقب بالسجف مدة ستة :"  مكرر مف مجمتو الجزائية226   أما التشريع التكنسي فقد جاء في الفصؿ 

أشير ك بخطية قدرىا ألؼ دينار كؿ مف يعتدم عمنا عمى األخبلؽ الحميدة أك اآلداب العامة باإلشارة أك 
 .القكؿ أك يعمد عمنا إلى مضايقة الغير بكجو يخؿ بالحياء

   ك يستكجب نفس العقكبات المذككرة بالفقرة المتقدمة كؿ مف يمفت النظر عمنا إلى كجكد فرصة إلرتكاب 
 . 2"فجكر ك ذلؾ بكتابات أك بتسجيبلت أك إرساليات سمعية أك بصرية أك إلكتركنية أك ضكئية

   ك قد كاكب المشرع التكنسي التشريعات الثبلث السابقة بأف جـر اإلعتداء عمى األخبلؽ الحميدة ك عدد 
 .جممة مف األفعاؿ التي تعتبر أساسا ليا

 : الفرع الثاني
 .تفرد التشريع الموريتاني بعدـ النص عمى جريمة اإلعتداء عمى األخالؽ الحميدة

 السابؽ ذكرىا، مف 306   إف المشرع المكريتاني لـ ينص عمى ىذه الجريمة ك لكف بتفحص نص المادة 
كؿ مف إرتكب فعبل مخبل بالحياء ك : " ، نجدىا تقكؿ3األمر القانكني المتضمف القانكف الجنائي المكريتاني

ك بالتالي نجد أف الحفاظ عمى القيـ اإلنسانية تكجب تجريـ كؿ فعؿ مناؼ ليا ك مف ..." القيـ اإلنسانية 
باب أكلى جرائـ اإلعتداء عمى األخبلؽ الحميدة، ك لك أننا نجد أف فكرة األخبلؽ تتغير مف مجتمع آلخر 
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إال أنو بالمكازاة معيا نجد أف القيـ اإلنسانية أيضا تتغير مف مجتمع آلخر ك مف مكاف آلخر ك مف زمف 
 .آلخر

   ك لك أف المشرع المكريتاني يظير مف خبلؿ نصكصو العقابية المظير اإلسبلمي إال أف ىذا اإلتجاه ال 
يكؼ فيذه الجريمة التي ىي محددة األركاف كما سبؽ في التشريعات المغاربية األخرل غير مكجكدة في 

ىذا التشريع ك ال يمكف الجـز بأف المادة السابقة تسقط عمييا أـ ال فيي تعتبر فضفاضة قد تجعؿ مرتكبي 
 .  ىذا النكع مف الجرائـ يتيربكف إذا فسرت تفسيرا ضيقا

 : المطمب الثالث
 .أركاف جريمة اإلعتداء عمى األخالؽ الحميدة في التشريعات المغاربية

   حسب ما كرد في تشريعات المغرب العربي فإف ىذه الجريمة تتككف مف ركنيف ىما المادم ك المعنكم 
 .تجعميا تستقؿ عف غيرىا مف جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة في ىذه التشريعات

 :الفرع األوؿ
 .الركف المادي لجريمة اإلعتداء عمى األخالؽ الحميدة

األفعاؿ المجرمة ك محؿ :  ىما1إف جريمة اإلعتداء عمى االخبلؽ الحميدة تتككف مف عنصريف   
الجريمة، ك ىذه األركاف تككف ىذه الجريمة حسب ما نصت عميو التشريعات المغربية عدا التشريع 

 .المكريتاني
 : الفقرة األولى

 .األفعاؿ المجرمة المكونة لمركف المادي
 مف 333   تعتبر ىي العنصر األكؿ في تككيف الركف المادم ليذه الجريمة، فنجد حسب نص المادة 

اإللصاؽ ك العرض لمجميكر ك -  أنيا تتمثؿ في الصناعة ك الحيازة ك اإلستيرادالجزائريقانكف العقكبات 
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 قد أجمع عمى جممة مف األفعاؿ 1 مف خبلؿ ىذه النصكص أف المشرع في ىذه الدكؿالمالحظ   ك 
المجرمة خصكصا منيا التكزيع ك البيع ك الحصكؿ عمييا بأم كسيمة، ك ىناؾ مف الفقو الجزائرم مف 

 اإلشارة إلى اإلىداء المجاني الذم يتـ عادة في مثؿ ىذه الحاالت 2ذىب لمقكؿ أنو عمى المشرع الجزائرم
مف يد إلى يد أك بطرؽ أخرل غير مباشرة، فيناؾ مف يرل أف اإلىداء يدخؿ تحت مدلكؿ التكزيع ك 
، ك 3بإمكاف القاضي إذف المعاقبة عميو دكف الخركج عف مبدأ الشرعية ك التفسير الضيؽ لممبادئ الجزائية

تيسير : "قد عبر عف ىذه الحالة ك غيرىا مف الحاالت التي قد تستحدث لمنشر التشريع الميبي حيف قاؿ
 .ك قد أصاب في ىذا الصدد" الحصكؿ عمييا بأم طريقة

   كما أف مشرع المممكة المغربية أضاؼ صكرة جديدة ك ىي تحريض ك تشجيع كتسييؿ إستغبلؿ القصر 
في مكاد إباحية، ك لك أننا نرل أنو كاف مف األكلى اإلشارة إلييا في جريمة تحريض القصر عمى الفسؽ 
ألنو مف باب أكلى التركيز عمى عنصر السف كظرؼ خاص لتسميط العقكبة، ك كذا تشديدىا إلجتماع 
- خصكصية ك حساسية اإلضرار بيذه الفئات ىذا مف جية، ك كذا لحماية حياء المجتمع مف جية أخرل

 .ك األصح حماية مكاـر األخبلؽ ككؿ
األغاني أك الصراخ أك الخطب ) أيضا أف شرط العمنية متكفر بالنسبة لمعرض أك الشركع فيو يستخمصك 

إذا كقع التفكه بيا عبلنية أم أف يككف في إستطاعة الغير سماعيا، ك يتأتى ذلؾ إذا  (المنافية لؤلخبلؽ
كقع النطؽ بيا بصكت مرتفع ك بمكاف عمكمي ك عمى مسمع عدة أشخاص، أما في الصكر األخرل مثؿ 

البيع ك التكزيع ك الشركع فييما فبل تتطمب الجريمة تكفر عنصر العمنية، ك يشترط لقياـ الجريمة في 
صكر الصناعة ك الحيازة ك االستيراد أك التصدير أف يككف ذلؾ بغرض التجارة أك التكزيع أك التأجير أك 
المصؽ أك إقامة معرض، ك تبعا لذلؾ ال تقـك الجريمة إذا كانت الصناعة أك الحيازة أك االستيراد مف أجؿ 

 .4االستعماؿ الشخصي
   ك بتصفح أىـ العبارات التي تدؿ عمى األفعاؿ المجرمة في المكاد السابقة نجد أف حيازة أم شيء مخؿ 
بالحياء تعني كجكد ىذا الشيء تحت يد المتيـ حقيقة ك بصفتو مالكا أك مستأجرا أك تحت أم كصؼ آخر 

، أما المقصكد بالصنع فيك الخمؽ ك اإلبتكار ك اإلبداع باإلضافة إلى التقميد أك النقؿ عف شيء 5كاإلعارة
آخر، أما المسؾ فيك السيطرة الفعمية عمى الشيء، في حيف أف االستيراد ىك التكريد في مفيكمو 
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اإلصطبلحي المعركؼ الذم يقابمو التصدير، أم القياـ بأعماؿ تجارية مع الخارج طبؽ لما ىك معمكؿ 
 .  1بو، ك يمتد إلى كؿ جمب لتمؾ األشياء خمسة ك لك عف طريؽ التيريب

   أما جريمة عرض األشياء المخمة بالحياء فتعني عرض أم صكرة أك مطبكعة أك محرر أك غير ذلؾ 
 .2مف األشياء التي تخدش عاطفة الحياء ك الحشمة ك تثير غريزة الجنس لدل الشباب ك المراىقيف

   ك إمتد الفقو التكنسي لمقكؿ بأف العرض سكاء كاف عبلنية أك سريا قصد بيع أشياء أك استئجارىا ليس 
مف الضركرم أف يتـ العرض لعدة أشخاص، فقد يكجو لشخص كاحد أك أف يقع فعبل البيع ك اإليجار إذ 
أف مجرد العرض كاؼ لقياـ الجريمة، ك تتكفر أيضا إذا أعطى المتيـ تمؾ األشياء لمغير مجانا، كما أنو 
ال عبرة بكيفية التسميـ أك التكزيع فقد يقع بصفة مباشرة أك عف طريؽ الحيمة، كما أف التكزيع قد يقع عف 

 .3طريؽ البريد أك بإلقائيا عمى الناس في الطريؽ العاـ أك داخؿ كسائؿ النقؿ العمكمي
، ك قد إستقر 4   أما جريمة بيع األشياء المخمة بالحياء، فتعني قياـ عقد بيع ليذه األشياء متكفر األركاف

القضاء التكنسي عمى أف تكجيو رسالة منافية لمحياء إلى شخص كاحد عف طريؽ البريد يعتبر مراسمة 
خاصة غير مكجبة لمعقاب لكف العقاب يصبح كاجبا إذا كجيت الرسالة لعدة أشخاص مثؿ بعث صكرة 

، ك ال شؾ أنو قد تعددت في الكقت الحالي كسائؿ إتصاؿ جديدة مثؿ 5رجؿ عار إلى أربعيف إمرأة
اإلنترنت، ك بدييي أف عرض ىذه الرسائؿ يعتبر مجرما بمكجب النصكص التي تطرقت إلييا تشريعات 

 .المغرب العربي بخصكص ىذه الجريمة
 : الفقرة الثانية

 .محؿ الجريمة في الركف المادي
   إف العنصر الثاني مف الركف المادم ىك محؿ الجريمة، ك المقصكد بو كؿ األشياء المنافية لمحياء فيي 

أك ... 6عمى كجو التفصيؿ كؿ المطبكعات ك المحررات ك الرسـك كاإلعبلنات ك الصكر ك المكحات
التي تسمح بالتكسع في التجريـ ألشياء غير مذككرة لكنيا " أم شيء"بإستعماؿ المشرع الجزائرم عبارة 

، ك يتعيف التفريؽ بيف المؤلفات ك الصكر الخميعة البحتة 7تعارض األخبلؽ الحميدة كبيع األفبلـ الخميعة
المحظكرة ك بيف المؤلفات األدبية أك العممية التي يمكف أف تتضمف كتابات أك صكر قد تثير الشيكة 
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 عمى 2، ك قد إستقر رأم الشراح1الجنسية ك لكف كاضعييا أعدكىا ألغراض عممية دكف األغراض الجنسية
أف تأليؼ أك بيع أك تكزيع ىذه الكتب أك الصكر الكصفية التشريحية ال تشكؿ جريمة مثؿ الكتب ك 
المعاجـ الطبية التي قد تتضمف صكرا أك أكصافا دقيقة لكؿ مف عكرة الرجؿ أك المرأة بغاية التعمـ 

 .3خصكصا في المجاؿ الطبي لمعرفة األمراض التناسمية ك غيرىا مف المسائؿ الطبية
   ك تجدر اإلشارة إلى النص الميبي لممادة السابؽ ذكرىا حيف جعؿ النتاج الفني ال يعد عمبل فاضحا، ما 

يجعمنا نتساءؿ عف ماىية ىذا العمؿ الفني، ك ما ىي شركط إسقاطو عف ىذه الجريمة؟ ك لقد أصبح 
حاليا إلتقاط صكر أك نشرىا لغايات فنية إلبراز النكاحي الجمالية في المرأة بما في ذلؾ مفاتنيا ك التي قد 
تشمؿ العكرة بالمفيـك الضيؽ ك الكاسع إبداعا فنيا، إال أف ىذا األمر في نفس الكقت مثير لممشاعر ك 
 .األحاسيس الجنسية، فما ىك إذف الفاصؿ بيف العمؿ الفني ك غير الفني الذم يتضمف ىذه الصكر مثبل

   إف ىذا األمر لـ يعد مستيجنا في الدكؿ الغربية التي طالما نادت ك أكدت عمى الحرية الجنسية إال أنو 
أمر مستيجف في دكلنا العربية فإف كانت دكلة مف دكؿ المغرب العربي اإلسبلمي تستسيغ ىذا النكع مف 
اإلنتاج بدكافع فنية فأيف إذف ىي أخبلؽ الشريعة اإلسبلمية التي طالما حثت عمى خمؽ الحياء ك الحشمة 
ك اإلبتعاد عف كؿ ما يثير شيكات اإلنساف في غير الحبلؿ؟ ك الحقيقة إف تبني مكقفا كيذا مف طرؼ 
تشريع ظير أكؿ األمر تمسكو بمبادئ الشريعة اإلسبلمية فيما يخص ىذه الجرائـ يظير تعارضا ظاىرا 
ألف األساس الذم تبناه أكؿ األمر ال يتقبؿ منو ىكذا مكقؼ يسكقو إلى تحميؿ الكثير مف المنكرات تحت 
تسميات مختمفة كاألعماؿ الفنية، ثـ إف ىذا المكقؼ يجعمنا نشكؾ كثيرا في تبني ىذه التشريعات المكاقؼ 

 الشرعية حيف التطبيؽ الفعمي عمى أرض الكاقع؟  
 : الفرع الثاني

 .المعنوي لجريمة اإلعتداء عمى األخالؽ الحميدة الركف
ك المتمثؿ     تقتضي ىذه الجريمة في كؿ صكرىا تكفر قصدا جنائيا عاما إضافة إلى القصد الخاص

حسب ما كرد في المكاد السابقة الخاصة بتجريـ ىذا الفعؿ في تشريعات المغرب العربي، في البيع ك 
في كؿ الحاالت السابقة ... اإلتجار ك الحيازة ك المصؽ ك إقامة معرض صناعة ك اإلستيراد ك التصدير

، ك يتمثؿ القصد الجنائي في إرادة ك تعمد الجاني القياـ 4فإف سكء النية مفترض في كافة الصكر المذككرة
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القياـ باألفعاؿ المجرمة ك ىك عمى عمـ ك إدراؾ بأف تمؾ األشياء التي يمسكيا بأم غرض مف األغراض 
، ك ميما 1المذككرة في المكاد السابقة مخالفة لؤلخبلؽ الحميدة أك حتى التفكه بالعبارات المنافية لؤلخبلؽ

تكف ىذه الصكرة ال ينظر إلى الدافع الذم كاف كراء تمؾ األفعاؿ، ك لئف كاف ىذا الركف كاضحا فإنو يثير 
إشكاليات منيا أف يتكجو شخص أجنبي بعبارة بيا مدلكؿ مناؼ لمحياء في البمد الذم يقيـ فيو ذلؾ 

الشخص بينما ليس ليا أم معنى مخالؼ لمحياء في ببلده، ك في ىذه الصكرة يصعب مؤاخذة مف تفكه 
بيا إذا ثبت أنو كاف يجيؿ مدلكليا المنافي لمحياء في ذلؾ البمد، ك تبقى المسألة خاضعة إلجتياد محكمة 

األصؿ التي تستنتج القصد اإلجرامي مف مبلبسات كؿ قضية عمى حدة، ىذا إضافة إلى تغير مفيـك 
ألف " بالجريمة المفتوحة"األخبلؽ الحميدة مف بمد إلى آخر مما جعؿ بعض الفقياء يسمكف ىذه الجريمة 

مفيـك األخبلؽ ال يقابميا مف الناحية القانكنية محتكل ضيؽ ك عمى القضاة أف يحددكا في كؿ حالة معينة 
 . 2القكاعد المميزة لؤلخبلؽ الحميدة

 
 
 

 :المطمب الرابع
 .تقدير تجريـ اإلعتداء عمى األخالؽ الحميدة بيف حرمتو الذاتية و مساسو بحياء المجتمع

إف جريمة اإلعتداء عمى األخبلؽ الحميدة ال تخرج عف جممة ما كصمنا إليو مف نتائج مف خبلؿ    
تفحص الجرائـ السابقة، فيي جريمة ال تعتبر في نظرنا جديدة فقد سبقت أحكاـ الشريعة اإلسبلمية أم 
تشريع كضعي آخر لمتصدم ليا مع إختبلؼ التسمية، ك إنما كاف تناكليا شامؿ فأم فعؿ يناؼ مكاـر 
األخبلؽ ك يؤدم لمرذيمة ىك محـر ك منكر، فبل كجو لمنقاش حكؿ أصكؿ الشريعة اإلسبلمية، ك إنما 

مما ال يكجد فيو النص أك فيما ىك مستجد ك البد  اإلختبلؼ كاف حكؿ فركع المسائؿ الحياتية لممسمميف،
مف إيجاد حؿ لو كفؽ المعالـ ك الخطكط الكبرل لمديف، ك ىذا التسمسؿ المنطقي في الفكر ك المنظكر 

اإلسبلمي الذم ال يتعارض مع بعضو ك ال ينقض ما قبمو ك الذم يؤيد ما بعده إف كاف ال يناقض 
 .الثكابت الدينية، يجعؿ أم متمسؾ بو بعيد عف أم فشؿ أك غمط أك إرتباؾ

   ك قد حاكؿ المشرع المكريتاني التثبت بيذه الفكرة مف خبلؿ ما رأيناه في نصكصو السابقة، فعدـ النص 
عمى ىذه الجريمة بيذه التسمية ال يعتبر في نظرنا نقصا فيك مف جية كاف كاضحا في رسـ معالـ سياستو 

الجنائية فجـر كفؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ما ىك غير متركؾ لمبشر ألف يقكلكا فيو ما بدل ليـ، ك 
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حاكؿ التثبت بأحكاميا فيما ال يكجد فيو نص ك ىذا ما يحث عميو قانكف العقكبات المكريتاني، ك كاف ىذا 
تعتبر النص الذم يجـر أم فعؿ مخالؼ لمطبيعة أك لمحياء أك معتد عمى  (306)القانكف يضـ مادة 

مكاـر االخبلؽ، ك ىك بيذا إف طبؽ نصكصو يككف قد نجح في سف نصكص تنظـ ك تردع ىذا النكع مف 
الجرائـ ك لك أننا نعمـ أنو البد مف اإلصبلح عمى شتى األصعدة مف أجؿ القضاء عمى ىذا النكع مف 
الجرائـ، ك كذا التطبيؽ الفعمي عمى الصعيد القضائي ك عدـ تقييد يد القضاة بالنص لكي ال يتيرب 

 . المجرمكف تحت  ذريعة عدـ كجكده
   ك لكف حيف النظر ظاىريا لما ذىبت إليو كؿ مف تشريعات الجزائر ك تكنس ك تشريع المممكة 

المغربية، نجد أف قكانينيا تعبر عف تخبط عشكائي بيف الثكابت الراسخة في أذىاف مجتمعاتيا ك ما تحاكؿ 
المحاؽ بركبو مف أفكار حديثة ك مجارات مف ينادكف بحقكؽ اإلنساف ك التحضر ك اإلنفتاح، فمـ السعي 
لمترقيع؟ ك لـ تمؾ المحاكلة البائسة مف طرؼ كؿ كاحد مف ىذه التشريعات في جمع ك ضبط ما يعد مف 

قبيؿ اإلعتداء عمى األخبلؽ الحميدة ك ما ال يعد؟ إف اإلجابة بسيطة، فيذه التشريعات لك كانت قد إتبعت 
أسسا في تجريميا ليذه األفعاؿ كفؽ ما تنص عميو أحكاـ شريعتيا اإلسبلمية، لكانت بغنى عف محاكلة 
البحث الدئـ عما يستجد إلضافتو فاألخبلؽ العميا معمكمة ك اإلعتداء معمكـ ك إف تطكرت ك إستجدت 
كسائمو، سكؼ يجد مف يعطينا حبل كفؽ ما جاءت بو شريعتنا اإلسبلمية خصكصا إذا كاف مف يكمفكف 

بيذه الميمة متشبعيف بمبادئيا، ك كاف األكلى ترؾ إتباع المذاىب الكضعية الغربية ألنو ك إف ظير أف ما 
يقكمكف يتجريمو يساير بعضا مما في شريعتنا اإلسبلمية إال أف الحقيقة غير ذلؾ فقد ضيقكا مف نطاؽ 
األخبلؽ حتى ضاؽ بيا الخناؽ ك تنكعت كسائؿ المس بيا مما أدل لمساس مصالحيـ اإلجتماعية ك 

 .غير اإلجتماعية فأصبحكا يطاردكف ىذه األفعاؿ تحت تسميات عديدة ك مستحدثة
   ك بالنظر لما نص عميو المشرع الميبي ك بإستقراء األساس الذم إنتيجو في الجرائـ السابقة إنطبلقا مف 
الزنا ك اإلغتصاب ك غيرىما، نجد أف المشرع الميبي ك إف حرص عمى إتباع ما كرد في أحكاـ شريعتنا 

اإلسبلمية كما سبؽ الذكر إال أف أف تجريـ ىذه األفعاؿ بنفس الكيفية التي تجـر بيا عند التشريعات 
الكضعية الغربية قد يؤدم مستقببل إلى تقمص ما يظير ك ال يظير، أم إذا كاف حاليا يضع خطا كاضحا 
بيف الثكابت التي ال ينبغي المساس بيا ك التي يمكف اإلجتياد فييا بالتجريـ ك العقاب، فالخكؼ أف تؤكؿ 
ما يظير مف ىذه النصكص التي تشبو في صياغتيا ال في أساسيا ما ذىبت إليو التشريعات األخرل إلى 

األساس أيضا، فتككف ذريعة لمتضييؽ مما ىك ماس باألخبلؽ فتباح أفعاؿ بحجة أنيا غير كاردة في 
 النصكص القانكنية؟          

 : المبحث الخامس
 .اءػػػػػػػػػػػػة البغػػػػػػػػػػػػػػػجريـ



  

   تعتبر جريمة البغاء مف أقدـ الجرائـ عمى مر التاريخ البشرم، ك قد تطرقت إلييا تشريعات المغرب 
العربي ك ىي أصبحت حتى كقتنا الحالي متعددة ك متنكعة نتيجة تداخؿ عدة صكر ليذه الجريمة مف 
جية، ك إرتباطيا بصكر إستحدثيا التطكر الرىيب في مجاؿ الجرائـ المنظمة مف جية أخرل، ك كذلؾ 
تطكر التكنكلكجيا ك الكسائؿ التي ساعدت عمى تشعب ىذه الجريمة، ك قد سعت التشريعات المغاربية 
لتجريميا لشدة فضاعتيا ك لكؿ منيا األساس المتبع في سياساتيا الجنائية ك ما تأثرت بو مف األفكار 

تعريؼ  (المطمب األكؿ)الغربية أك أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، ك قد تناكؿ ىذا المبحث ستة مطالب، تناكؿ 
المطمب )إجماع التشريعات المغاربية عمى تجريـ البغاء، ك تناكؿ  (المطمب الثاني)ىذه الجريمة، ك تناكؿ 

جرائـ القكادة المرتبطة بجريمة البغاء ك تناكؿ ( المطمب الرابع)أركاف ىذه الجريمة، ك تناكؿ  (الثالث
المطمب )تفرد تشريع المممكة المغربية بالنص عمى تجريـ السياحة الجنسية، ك تناكؿ  (المطمب الخامس)

تقدير تجريـ البغاء بيف ككنو محـر لذاتو ك بيف ككنو يمس بالحرية الجنسية ك الحياء العرضي  (السادس
 .  لممجتمع ك النظاـ العاـ

 : المطمب األوؿ
 .تعريؼ جريمة البغاء في التشريعات المغاربية

إف جريمة البغاء ليا تعريفات عديدة تكضح معناىا، ك قد إىتـ بيا شراح القانكف ك كؿ عرفيا إنطبلقا    
مف األسس التي تأثر بيا، ك تعتبر جريمة البغاء مف أىـ الجرائـ التي تناكلتيا التشريعات الكضعية ك منيا 

المغاربية بالمعالجة ألسباب عديدة نظرا لخطكرتيا حتى عمى مصالح الدكؿ ك نظاميا لتشعب الحاالت 
متدادىا عمى نطاؽ دكلي  .المرتبطة بيا كا 

 : الفرع األوؿ
 .التعريؼ المغوي لجريمة البغاء

أم رغب في الشيء ك رامو  ك ىك مف الفعؿ بغى، ،"البغاء"   إف أكؿ ما يجدر التعريؼ بو ىك مصطمح 
ك أراده، ك منو بغيا أم عدؿ عف الحؽ ك سعى بالفساد خارجا عف القانكف ك البغاء ىك التكسب بالفجكر 

، ك 1ك الدعارة ك البغي ىك الجكر ك الطغياف، ك نقكؿ بيت بغاء أم منزؿ ترتكب فيو الدعارة لقاء الماؿ
 .2"اإلتصاؿ الجنسي غير المشركع، ك يقاؿ بغت المرأة تبغي فيي بغي: البغاء أيضا ىك

 : الفرع الثاني
 .التعريؼ الفقيػػػػػي لجريمة البغاء

   إف السائد فقيا ك قضاء أف الدعارة ىي بغاء اإلناث، ك الفجكر ىك بغاء الذككر ك المقصكد ببغاء 
اإلناث ىك أف تتخذ األنثى جسدىا إرضاء لشيكات الغير بغير تمييز، ك أما المقصكد ببغاء الذككر ىك 
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، ك المبلحظ مف خبلؿ ىذا التعريؼ أف البغاء 1أف يستخدـ الذكر جسده إرضاء لشيكات الغير بغير تمييز
لفظ أعـ ك أكسع مف لفظ الدعارة ك مف لفظ الفسؽ، فيك يضـ كؿ األفعاؿ التي ترتكب مف طرؼ المرأة ك 

 .الرجؿ ك التي تشترؾ في صفة كاحدة ىي التكسب أم كجكد المقابؿ المادم ك ىك الماؿ
 : الفرع الثالث

 .التعريؼ الشرعي لجريمة البغاء
   لقد حرمت الشريعة اإلسبلمية عمكما الزنا ك بصفة مطمقة إف إرتكب خارج عبلقة الزكاج الشرعية، ك 
قد حرمو أيضا إف كاف بعك أم بماقابؿ مادم ك أيضا جائ التحريـ بصفة مطمقة دكف شرط أك قيد، فقد 

ك ال تكرىكا فتياتكـ عمى البغاء إف أردف تحصنا لتبتغكا عرض الحياة الدنيا ك مف : "قاؿ اهلل عز ك جؿ
، ك قد حـر اهلل عز ك جؿ البغاء مف قبيؿ صيانة 2"يكرىيف فإف اهلل مف بعد إكراىيف غفكر رحيـ

األعراض ك النسؿ ك األخبلؽ الكريمة ك حماية مقاصد الشريعة التي ترمي لحفظ الضركريات الخمس ك 
 . مف بينيا العرض

 
 
 
 

 : الفرع الرابع
 .تمييز البغاء عف غيره مف األلفاظ الشبيية بو

   يتميز لفظ البغاء عف غيره مف األلفاظ التي تشبو معناه ك لك أنو ىناؾ أكجو تشابو كثيرة، ك ىناؾ مف 
األلفاظ مف تزامف كجكده مع كجكد البغاء ك ىناؾ ما ىك مستحدث نتج عف التنكع ك التطكر الحاصؿ 

 . عمى صعيد الجرائـ الماسة بالعرض ك إنتياؾ اآلداب العامة
 ك كذلؾ الدعر ك ىك الفساد –بفتح الداؿ ك كسرىا " الدعارة"    ك نجد مف األلفاظ القريبة إلى لفظ البغاء 

ك ىي " العيارة"أك الفسؽ أك الخبث أك الشر، ك أكمست المرأة إيماسا فيي مكمس أم فاجرة، ك كذلؾ 
 ىك الفسؽ أك "الفجر أو الفجور"الفسؽ ك الفجكر فالمرأة عاىرة، ك الرجؿ الذم يفسؽ بيا عاىر كذلؾ، ك 

ك تعني لغة الفحش ك الفساد، ك " الخناء"، ك أيضا لفظ 3الفسكؽ، فالرجؿ فاجر ك المرأة فاجرة أك فاسقة
، أما لفظ 4المقصكد ىك إشباع الشيكة الجنسية لمغير بمقابؿ ك دكف تمييز ميما كانت طريقة ذلؾ
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فيك لفظ مستحدث خصكصا مع إنتشار البغاء المنظـ، ك ىك جاء مكافقا لممتطمبات " السياحة الجنسية"
السياحية لبعض الدكؿ التي تعتبر السياحة العالمية مصدرا ميما لمتطكر ك النمك االقتصادم، ك قد 

، ك جنكب 1ظيرت في العديد مف مناطؽ الجدب السياحي في العالـ ك أىميا في منطقة جنكب شرؽ آسيا
 .2إفريقيا ك أستراليا ك أندنكسيا ك تايكاف

 : المطمب الثاني
 .إجماع التشريعات المغاربية عمى تجريـ البغاء و صوره

   لقد أجمعت كؿ تشريعات المغرب العربي عمى النص عمى البغاء بمفيكمو الكاسع ك أشكالو مع بعض 
 .اإلختبلفات، ك قد نصت عميو صراحة في نصكصيا القانكنية أم في قكانينيا العقابية

 : الفرع األوؿ
 .التشريػػػػع الجزائػػػػري

يعاقب : " التي تقكؿ3433   لقد كرد النص عمى تجريـ البغاء في قانكف العقكبات الجزائرم بمكجب المادة 
 دج ك ما لـ يكف الفعؿ المقترؼ 2000 إلى 500بالحبس مف سنتيف إلى خمس سنكات ك بغرامة مف 

 :جريمة أشد كؿ مف إرتكب األفعاؿ التالية
 . ساعد أك عاكف أك حمى دعارة الغير أك أغرل الغير عمى الدعارة ك ذلؾ بأم طريقة كانت- 1
إقتسـ متحصبلت دعارة الغير أك تمقى معكنة مف شخص يحترؼ الدعارة عادة أك يستغؿ ىك نفسو - 2

 . مكارد دعارة الغير ك ذلؾ بأم صكرة كانت
 . عاش مع شخص يحترؼ الدعارة عادة- 3
عجز عف تبرير المكارد التي تنفؽ ك طريقة معيشتو حالة أنو عمى عبلقات معتادة مع شخص أك - 4

 .أكثر مف الذيف يحترفكف الدعارة
إستخدـ أك إستدرج أك أعاؿ شخصا بالغا بقصد إرتكاب الدعارة ك لك برضاه أك أغكاه عمى إحتراؼ - 5

 . الدعارة ك الفسؽ
ك يعاقب بالكساطة بأية صفة كانت بيف أشخاص يحترفكف الدعارة أك الفسؽ ك بيف أفراد يستغمكف - 6

 .دعارة أك فسؽ الغير أك يكافئكف عميو
عرقؿ أعماؿ الكقاية أك اإلشراؼ أك المساعدة أك التأىيؿ التي تقـك بيا منظمات متخصصة لصالح - 7

أشخاص يحترفكف الدعارة أك يخشى عمييـ مف احترافيا ك ذلؾ بطريؽ التيديد أك الضغط أك التحايؿ، أك 
 . بأية كسيمة أخرل
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   ك يعاقب عمى الشركع في إرتكاب الجنح المشار إلييا في ىذه المادة بالعقكبات ذاتيا المنصكص عمييا 
 ".بالنسبة لتمؾ الجنح

 أف المشرع الجزائرم لـ يجـر الدعارة المرتكبة مف المرأة مباشرة ك لكف نالحظ   ك مف خبلؿ ىذا النص 
جـر ما يسيؿ ك يؤدم إلييا فقط، كما أنو إتجو قصده إلى دعارة المرأة دكف فجكر الرجؿ ك الذم يسمى 

 مف المادة السابقة فيما يخص الكساطة ك إستغبلؿ ك المكافئة عمى دعارة 6فسقا، عدا ما كرد في الفقرة 
المرأة ك فسؽ الرجؿ، ك لـ ينص المشرع الجزائرم عمى بعض األنكاع المستجدة مف البغاء مثؿ البغاء 

لـ يميز بيف البغاء السرم ك البغاء المنظـ فيك قد  المنظـ دكليا ك البغاء المسمى بالسياحة الجنسية، كما
 .جـر ما يؤدم إلييما عمى اإلطبلؽ ك دكف تخصيص

 : الفرع الثاني
 .التشريػػػػع التونسػػي

في " في التحريض عمى فعؿ الخناء:" أما المشرع التكنسي فقد أكرد في الفرع الثالث الذم جاء بعنكاف   
النساء البلتي في غير الصكر المنصكص عمييا بالتراتيب الجارم بيا : " مف مجمتو الجزائية2311الفصؿ 

العمؿ يعرضف أنفسيف باإلشارة أك بالقكؿ أك يتعاطيف الخناء ك لك صدفة يعاقبف بالسجف مف ستة أشير 
 .إلى عاميف ك بخطية مف عشريف دينارا إلى مائتي دينار

 2322، أما الفصؿ "يعتبر مشاركا ك يعاقب بنفس العقكبات كؿ شخص إتصؿ بإحدل تمؾ النساء جنسيا
يعد كسيطا في الخناء ك يعاقب بالسجف مف عاـ إلى ثبلثة أعكاـ ك : "مف نفس المجمة فنص عمى أنو

 : بالخطية مف مائة دينار إلى خمسمائة دينار كؿ مف
 .يعيف أك يحمي أك يساعد بأم كسيمة كانت خناء الغير أك يسعى في جمب الناس إليو: أكال
 . يقاسـ بأم صكرة كانت متحصبلت خناء الغير أك يستمـ إعانات مف شخص يتعاطى الخناء عادة: ثانيا
يعيش قصدا مع شخص يتعاطى عادة الخناء ك ال يمكنو أف يثبت أف لو مداخيؿ كافية تسمح لو : ثالثا

 . بأف ينفؽ بمفرده عمى معيشتو
يستخدـ شخصا ك لك برضاه حتى ك لك كاف رشيدا أك يجره أك ينفؽ عميو بقصد الخناء أك يدفعو : رابعا

 .إلى الفجكر أك الفساد
يتكسط بأم عنكاف كاف بيف األشخاص الذيف يتعاطكف الخناء ك الفجكر ك األشخاص الذيف : خامسا

 .يستغمكف الخناء أك الفجكر أك الذيف يؤجركف الغير عمى ذلؾ
 ". ك المحاكلة مكجبة لمعقاب 
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 نجد أنو جـر الدعارة مباشرة ك التي ترتكبيا المرأة تحت تسمية التونسيك مف خبلؿ ما نص عميو المشرع 
الخناء، كما أنو قصد بذلؾ التجريـ البغاء السرم ك ليس البغاء المنظـ، ألنو إستبعد النساء الذيف يقكمكف 

بتعاطي البغاء المنظـ تحت إشراؼ الدكلة التكنسية ك رقابتيا بمكجب قكانيف خاصة، جـر أيضا كؿ 
األعماؿ التي تؤدم ك تساعد ك تحرض عمى البغاء السرم البعيد عف رقابة الدكلة، يقتصر ما يسمى 

بالبغاء المنظـ عمى المرأة فقط ك ىك الذم تضبطو الدكلة التكنسية ك ال تكجد ما يسمى بفسؽ المنظـ ك 
ىك بغاء الرجؿ، ك لـ يتطرؽ المشرع التكنسي لمبغاء المنظـ عمى نطاؽ دكلي أك البغاء الذم يسمى 

 .السياحة الجنسية
 : الفرع الثالث

 .تشريع المممكة المغربية
يعاقب بالحبس مف أربع سنكات إلى : " بأنو5011   أما مشرع المممكة المغربية فقد نص في الفصؿ 

عشر سنكات ك بالغرامة مف خمسة آالؼ إلى مميكني درىـ كؿ مف إرتكب مباشرة أك بكاسطة الغير أحد 
 : األفعاؿ اآلتية

حيازة أك تسيير أك إستغبلؿ أك إدارة أك تمكيؿ أك المشاركة في تمكيؿ محؿ أك مؤسسة تستعمؿ بصفة - 1
 .إعتيادية لمدعارة أك البغاء

قياـ مف يتكلى حيازة أك تسيير أك إستغبلؿ أك إدارة أك تمكيؿ أك المشاركة في تمكيؿ أية مؤسسة - 2
مفتكحة لمعمـك أك يستعمميا العمـك باإلعتياد عمى قبكؿ ممارسة شخص أك عدة أشخاص لمدعارة أك 

البغاء داخؿ المؤسسة أك ممحقاتيا أك قبكؿ بحثيـ داخميا عف زبائف ألجؿ الدعارة أك البغاء أك تغاضيو 
 . عف ذلؾ أك تشجيع السياحة الجنسية

كضع محبلت أك أماكف ال يستعمميا العمـك رىف إشارة شخص أك عدة أشخاص مع العمـ أنيـ - 3
 .سيستعممكنيا لمدعارة أك البغاء

 ...".تطبؽ نفس العقكبة عمى مساعدم األشخاص المذككريف في الفقرات السابقة مف ىذا الفصؿ
 إلى 497إذا كاف مرتكب الجرائـ المنصكص عمييا في الفصكؿ : " أف12 -01   ك أضاؼ الفصؿ 

 ..". شخصا معنكيا فيعاقب 503
يعاقب بالحبس مف شير كاحد إلى سنة ك بالغرامة مف : " مف نفس القانكف502   ك أضاؼ الفصؿ 

عشريف ألؼ إلى مائتي ألؼ درىـ مف قاـ عمنا بجمب أشخاص ذككرا أك إناثا لتحريضيـ عمى الدعارة ك 
 ". ذلؾ بكاسطة إشارات أك أقكاؿ أك كتابات أك أية كسيمة أخرل
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يعاقب بالحبس مف شير كاحد إلى سنتيف ك بالغرامة : " مف نفس القانكف فنص عمى503   أما الفصؿ 
مف عشريف ألؼ إلى مائتي ألؼ درىـ ما لـ يكف فعمو جريمة أشد مف تغاضى عف ممارسة الدعارة بصفة 
مستترة ك معتادة مف أشخاص يتعاطكف البغاء في محبلت أك أمكنة يتصرؼ بيا بأم صفة إذا كانت مما 

 ". ال يستعممو الجميكر
 أف المشرع ذىب إلى تجريـ كؿ نستنتج   ك مف خبلؿ النصكص التي جاء بيا تشريع المممكة المغربية 

ما يساعد عمى إرتكاب الدعارة ك يؤدم إلييا بأم كجو مف األكجو، كما أنو قصد تجريـ الدعارة المرتكبة 
 بعد أف كاف مباحا –مف طرؼ المرأة ك فسؽ الرجؿ، ك ىنا ذىب في نصكصو إلى تجريـ البغاء المنظـ 

 ك ىذا عندما جـر البغاء بصكره داخؿ المؤسسات ك الذم يككف بصفة إعتيادية، ك اإلعتياد يقتضي –
المدكامة ك التي بدكرىا تستدعي التنظيـ ك الضبط ك ىك ما يعني أف البغاء ىنا ىك البغاء المنظـ، كما أف 

تشريع المممكة المغربية ذىب إلى تجريـ حتى البغاء السرم ك الحاصؿ مف المرأة فقط، فقد عبر عنو 
 مف القانكف السابؽ، ك كذلؾ جـر ما يسمى بالسياحة 503بالدعارة ك ىك ما يدؿ عميو نص المادة 

الجنسية ك يعتبر الكحيد مف التشريعات المغاربية التي تجـر ىذا الفعؿ، ك أضاؼ تجريـ كؿ األفعاؿ 
المحرضة ك المؤدية إلرتكاب البغاء بكؿ صكره إذا كاف مرتكبو شخصا معنكيا ميما كاف عممو الظاىر ك 

 ...    القانكني كالفنادؽ ك الشركات
 

 : الفرع الرابع
 .التشريػػػػػػع الميبػػػػػػػي

كؿ مف :" أنو" التحريض عمى الدعارة:" التي جاءت بعنكاف4151أما التشريع الميبي فقد أكرد في المادة    
 التي 416، ك المادة ..."أغكل قاصرا أك مختؿ العقؿ عمى الدعارة إرضاء لشيكة الغير أك سيؿ لو ذلؾ

كؿ مف إستعمؿ القكة أك العنؼ إلرغاـ ... يعاقب: "ك التي تقكؿ" اإلرغاـ عمى الدعارة:" جاءت بعنكاف
إذا كقع الفعؿ ضد إمرأة ... ك تضاعؼ ... قاصر أك إمرأة بالغة عمى الدعارة إرضاء لشيكات الغير 

 ".متزكجة
كؿ مف يعكؿ في معيشتو كميا : " فنصت عمى" إستغبلؿ المكمسات : "  فجاءت بعنكاف417ك أما المادة 

أك بعضيا رجبل كاف أك إمرأة، عمى ما تكسبو إمرأة مف الدعارة يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة ك 
 ". بغرامة ال تجاكز مائتي جنيو 

كؿ إمرأة إتخذت الدعارة كسيمة لمعيش أك الكسب تعاقب بالحبس مدة : "  مكرر نصت عمى417ك المادة 
 .ال تقؿ عف سنة
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ك كؿ مف فتح أك أدار محبل لمفجكر أك الدعارة أك عاكف بأم طريقة كانت في إدارتو يعاقب بالحبس مدة 
 ...                    ال تقؿ عف سنة ك بغرامة ال تقؿ عف مائة جنيو ك ال تزيد عف ثبلثمائة جنيو

 ". ك يعتبر محبل لمدعارة ك الفجكر كؿ مكاف يستعمؿ عادة لممارسة دعارة الغير أك فجكره 
يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ثبلثة : " مف نفس القانكف فنصت عمى (ب) مكرر 417أما المادة 

 ... : شيكر
كؿ مف أجر أك قدـ بأية صفة كانت منزال أك مكانا يدار لمفجكر أك لمدعارة أك إلقامة شخص أك أكثر  (أ

 .إذا كاف يمارس فيو الفجكر أك الدعارة مع عممو بذلؾ
كؿ مف يممؾ أك يدير منزال مفركشا أك غرفة مفركشة أك محبل مفتكحا لمجميكر يككف قد سيؿ عادة  (ب

الفجكر أك الدعارة سكاء بقبكلو أشخاصا يرتكبكف ذلؾ أك بسماحو في محمو عمى التحريض عمى الفجكر 
 ". أك الدعارة

، فقد نصت "اإلتجار بالنساء عمى نطاؽ دكلي:"  مف نفس القانكف التي جاءت بعنكاف418ك أما المادة 
كؿ مف أرغـ إمرأة بالقكة أك التيديد عمى النزكح إلى مكاف في الخارج مع عممو بأنيا سكؼ تستغؿ :" عمى

فيو لمدعارة يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عمى عشر سنكات ك بغرامة تتراكح بيف مائة ك خمسمائة جنيو 
 ."... 

 أف المشرع الميبي جـر مف يحرض أشخاصا ناقصي التمييز ك نستنتجك مف خبلؿ النصكص السابقة 
اإلدراؾ عمى البغاء أك يكرىيـ عمى ذلؾ، ك جـر مف يكره المرأة عمى الدعارة سكاء كانت متزكجة أك غير 

متزكجة، ك لـ يذكر تجريـ إكراه الرجؿ عمى الفسؽ، كما جـر دعارة المرأة عمى كجو اإلعتياد مف أجؿ 
المعيشة ك تعكيؿ أم شخص عمى ما تكسبو المرأة مف الدعارة لمعيش منو أك مف يسيؿ البغاء عمكما بأية 
ك سيمة أك طريقة كانت، كما جـر أم تيجير ك إكراه النساء عمى الدعارة ك ىك ما سكتت عنو التشريعات 

 . المغاربية األخرل
 : الفرع الخامس

 .التشريػػع الموريتانػػػي
يعتبر كسيطا في البغاء ك يعاقب بالحبس مف : " عمى3311   أما التشريع المكريتاني فقد نص في المادة 
 أكقية ك ذلؾ دكف اإلخبلؿ 1000000 إلى 100000ستة أشير إلى ثبلث سنكات ك بغرامة مف 

 : بالعقكبة األشد عند اإلقتضاء كؿ مف
 .ساعد أك عاكف أك حمى بغاء الغير أك أغراه عمى البغاء عمدا بأية طريقة كانت- 1
 .اقتسـ حاصبلت بغاء الغير أك تمقى معكنة مف شخص يحترؼ البغاء عادة ك ذلؾ في صكرة كانت- 2
 .عاش عمدا مع شخص يحترؼ البغاء عادة- 3
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عجز عف تبرير المكارد التي تنفؽ ك طريقة معيشتو حالة أنو عمى عبلقات معتادة مع شخص أك - 4
 .أكثر مف الذيف يحترفكف البغاء

إستخدـ أك إستدرج أك أعاؿ شخصا ك لك بالغا بقصد إرتكاب البغاء ك لك برضاه أك أغراه عمى - 5
 . إحتراؼ البغاء أك الفجكر

قاسـ بالكساطة بأم صفة كانت بيف أشخاص يحترفكف البغاء أك الفجكر ك بيف آخريف يستغمكف فجكر - 6
 .الغير أك بغائو أك يكافئكف عميو

عرقؿ أعماؿ الكقاية أك اإلشراؼ التي يقكـ بيا األعكاف العمكميكف أك المنظمات المختصة ك ذلؾ - 7
 .بطريقة التيديد أك الضغط أك المناكرة أك أية كسيمة أخرل

 ".ك يعاقب عمى محاكلة إرتكاب الجنح المشار إلييا في ىذه المادة بالعقكبات المقررة ليده الجنح
يعاقب بالعقكبات المقررة في المادة السابقة كؿ مف : " مف نفس القانكف فنصت عمى313   أما المادة 

حاز مباشرة أك بكاسطة الغير أك سير أك أدار أك إستغؿ أك مكؿ أك ساىـ في تمكيؿ مؤسسة لتعاطي 
البغاء أك إعتاد قبكؿ ممارسة البغاء مف شخص أك أكثر داخؿ فندؽ أك منزؿ مفركش، أك محؿ لبيع 

المشركبات أك ناد أك مرقص أك مكاف لمعرض أك ممحقاتو أك أم مكاف مفتكح لمجميكر أك يستعمؿ إذا 
 ...".كاف ىك الحائز ليا أك المسير أك الكمؼ بيا

 أف المشرع المكريتاني جـر تحريض البغاء دكف أف ينص عمى نستنتج   ك مف خبلؿ ىذه النصكص 
تجريـ البغاء الذم يرتكب مباشرة، كما جـر أم فعؿ يؤدم لو ك بأية ك سيمة ك في أم مكاف ك مف أجؿ 
أية غاية ك غرض ك ىك بيذا يشبو إلى حد كبير في طريقة تناكلو لمبغاء ما ذىب إليو المشرع الجزائرم  

 .مف السياحة الجنسية ك لـ يبيف مكقفو مف البغاء المرتكب ذك الطابع الدكلي أك
 : المطمب الثالث

 .أركاف جريمة البغاء في التشريعات المغاربية
   بتفحص النصكص التي جرمت البغاء في تشريعات المغرب العربي نجد أنو ىناؾ مف تشريعات 

المغرب العربي مف لـ تجرمو في حد ذاتو ك إنما إكتفت بتجريـ أسبابو ك تبعاتو فنجد أف التشريع الجزائرم 
  1ك المكريتاني ك تشريع المممكة المغربية لـ يجرمكا ىذا الفعؿ ك إنما جرمكا أفعاال ىي أسبابو ك تبعاتو

 فقد إستدركا ىذا األمر حينما جرما ىذا الفعؿ ك لك أننا سكؼ نكرد بشأف 2أما التشريع التكنسي ك الميبي
ذلؾ مبلحظات عديدة، مركزيف عمى مذىب ىذيف التشريعيف، ك عمكما فإف أركاف جريمة البغاء حسب 

الركف المادم ك ىك ممارسة البغاء، ك الركف الثاني ك ىك اإلعتياد، ك : المفيـك المتطرؽ إليو ىي ثبلثة
 .الركف الثالث ك ىك القصد الجنائي
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 : الفرع األوؿ
 .(الركف المادي)ممارسة البغاء 

حيف تفحص النصكص السابقة ال نجد البغاء بالمعنى المقصكد لدل المشرع التكنسي ك الميبي، فقد    
، ك إف كاف لفظ الخناء أقرب "الدعارة"ك المشرع الميبي إستعمؿ لفظ " الخناء"إستعمؿ المشرع التكنسي لفظ 

 مف المجمة الجزائية 231إلى معنى البغاء عمى أساس أف المشرع التكنسي إستعمؿ في صيغة المادة 
، ك تعني البغاء إال أف المشرع التكنسي بالنص la prostitution"1" التكنسية في نصو الفرنسي عبارة

، جعؿ المفظ في المعنى المراد منو يماثؿ ما ذىب إليو ..."أك يتعاطيف الخناء ... النساء " صراحة بالقكؿ 
 .المشرع الميبي، فقد جرما صراحة بغاء اإلناث دكف بغاء الذككر المسمى بالفجكر

 : الفقرة األولى
 .صور ممارسػػػػة البغاء

كؿ   مف مضمكف النصيف الكارديف عف المشرع الميبي ك التكنسي، فالركف المادم ليذه الجريمة ىك  
 ك قد أضاؼ المشرع الميبي شرط التكسب أم الوسائؿ التي تتخذىا المرأة إلرضاء شيوات الرجاؿ،

ممارسة الدعارة بمقابؿ، أما النص التكنسي فمـ يشر إلى شرط التكسب، ك لكف ذىب الفقو التكنسي إلى 
القكؿ أف المقصكد بالمادة ىك إشباع الشيكة الجنسية لمغير بمقابؿ ك دكف مقابؿ ك دكف تمييز ك ميما 

يعد :"  مف مجمة حماية الطفؿ التي نصت عمى أنو25، ك ما يؤيد ىذا القكؿ الفصؿ 2كانت طريقة ذلؾ
مف قبيؿ اإلستغبلؿ الجنسي لمطفؿ ذكرا كاف أك أنثى تعريضو ألعماؿ الدعارة بمقابؿ أك بدكنو ك بطريقة 

، ك عمى عكس النص الميبي الذم جاء عمى إطبلقو يبيف النص التكنسي أف 3"مباشرة أك غير مباشرة
الركف المادم ليذه الجريمة يتكسع في معناه حتى يشمؿ كؿ الكسائؿ التي تتخذىا المرأة إلرضاء شيكات 

 .الغير
   باإلضافة إلى عدـ ضركرة مباشرة الفسؽ فعبل إذ يكفي أف تعرض المرأة نفسيا لمفسؽ حتى يتحقؽ 

، ك ىذا ال يعني أنيما مختمفاف بؿ إف إطبلؽ المفظ في النص الميبي يؤدم إلى القابمية إلى 4معنى البغاء
 .إحتكاء كؿ األفعاؿ التي مف شأنيا أف تككف الركف المادم لجريمة البغاء
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   ك بناء عميو فقد كافؽ التشريعيف الميبي ك التكنسي التشريع الفرنسي في أنو ال يمـز أف يصؿ الفعؿ إلى 
 الفرنسي أبعدا الفجكر المرتكب التشريعدرجة اإلتصاؿ الجنسي العادم، ك لك أف التشريعيف عمى خبلؼ 

مف الرجؿ، ك قد يتحقؽ البغاء في صكرة فعؿ أك مبلمسة مف شخص عمى آخر أك يتبادالنيا معا إرضاء 
لشيكة الغير، ك قد يتحقؽ البغاء في صكرة فعؿ أك مبلمسة يرتكبيا الشخص مع نفسو إرضاء لشيكة 
الغير، ك ال يكفي لكجكد البغاء أف يعرض الشخص إستعداده لمباشرة الفعؿ أك المبلمسة إذا لـ يتحقؽ 

في تجريمو لمفعؿ ك األصح ما ذىب إليو التشريع " إمرأة"، ك لقد إستعمؿ المشرع الميبي لفظ 1ذلؾ فعبل
تضـ كؿ مف الفتاة العذراء ك المرأة، ألنو يجكر أف تمارس البغاء " النساء"التكنسي عمى أساس أف لفظ 

 .2الفتاة العذراء ك ال تعتبر سبلمة بكارتيا دليؿ عمى براءتيا
   كما أف المشرع الميبي لـ يذكر أبدا بغاء الرجؿ الذم يسمى الفجكر، فيؿ كاف القصد بو أنو ال يعتبر 
ىذا األخير الذم يتاجر بجسمو بغرض الكسب بغيا؟ إف المشرع التكنسي كاف كاضحا بيذا الصدد حيف 

يعد مشاركا ك يعاقب بنفس : " مف المجمة الجزائية التكنسية231نص في الفقرة األخيرة مف الفصؿ 
، ك بالتالي فيك جعؿ الرجؿ الذم يتصؿ بالمرأة "العقكبات كؿ شخص إتصؿ بإحدل تمؾ النساء جنسيا

البغي ليس فاعبل أصميا ك إنما مشاركا فقط، ك يثار التساؤؿ عف الرجؿ الذم يتاجر بجسمو ك يتصؿ 
بيؤالء النسكة ىؿ يعتبر فاعبل أصميا أـ مشاركا فقط؟ ك الفرؽ بينو ك بيف الرجؿ الذم يتصؿ بإحدل 

 البغايا بالصدفة ك يمارس أفعاؿ البغاء، ك ىؿ ىما في منزلة متساكياف؟ 
 ـ في ىذا األمر 16/05/1973 المؤرخ في 8901   إف الفقو التكنسي فصؿ في قرار تعقيبي عدد 

 جنائي يعاقب كؿ شخص إتصؿ جنسيا بإحدل البغايا سكاء كانت لو معيا 231إف الفصؿ : "بالقكؿ
 ـ 05/01/1976 المؤرخ في 10993، ك في القرار التعقيبي عدد 3"عبلقة شخصية غرامية أـ ال

تمكيف المرأة عدة رجاؿ مف نفسيا في أكقات ك :"  بالقكؿ64 ص 1976 س 1ج، عدد -ؽ-ت.ـ.ف
أماكف مختمفة يككف جريمة البغاء السرم بالنسبة إلييا ك يكجب مؤاخذة غيرىا مف الذككر مف أجؿ 

 .4"ج . ؽ231المشاركة طبؽ أحكاـ الفصؿ 
   كما أف المرأة التي تقابؿ بمأككالت ك مشركبات دكف المقابؿ المادم ال تتككف معو جريمة البغاء ألف 

 .عنصر المقابؿ مفقكد
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   ك يسجؿ لممشرع الميبي أف إطبلؽ النص السابؽ يجعمو يجـر ما يسمى بالبغاء السرم ك البغاء العمني 
 الذم يجـر البغاء السرم ك يبقي البغاء المنظـ، ك المقصكد 1معا، عمى عكس نظيره التكنسي (المنظـ)

 مف المجمة الجزائية التكنسية تعاطي البغاء العمني الذم نظمو القرار المؤرخ في 231بالصكر في الفصؿ 
، ك كاف 2ك المتعمؽ بتنظيـ الفجكر" الكالي الكاتب العاـ لمحككمة التكنسية" ـ الصادر عف 30/04/1942

  ...           3األكلى محاربة ىذه اآلفة بشتى صفاتيا ألنيا كميا أخطار عمى األمف كالصحة ك اآلداب العامة
 : الفقرة الثانية

 .مدى إعتبار األفعاؿ الفنية ذات الطابع الجنسي مف قبيؿ جريمة البغاء
   تثار عدة تساؤالت حكؿ النساء المكاتي يستأجرف لتمثيؿ األكضاع الجنسية الفاضحة ثـ تصكر في 
مطبكعات أك أشرطة ك تباع ك تعرض، ك الفنانات في المسارح ك المبلىي ك صاالت المكسيقى ك 

الرقص المكاتي يعرضف أجسادىف إلرضاء رغبات الجميكر، الشؾ أف ىذه األفعاؿ ك إف لـ تعد مجرمة 
في كقتنا الحاضر إلعتياد الناس مشاىدتيا إال أنيا مستنكرة ك محرمة كفؽ شريعتنا اإلسبلمية ك األكلى 

 .التجريـ مف ىذه الزاكية لسد باب ىذه التساؤالت التي ال تثبت سكل فشؿ النظـ القانكنية الحديثة
 
 
 

 : الفرع الثاني
 .ركف اإلعتياد في جريمة البغاء

، ك لكف تبدك أىميتو أحيانا عندما يراد كصؼ 4   إف اإلعتياد ليس شرطا دائما لتحقؽ البغاء في ذاتو
المرأة بأنيا بغي ك ذلؾ في القكانيف التي تضع أحكاما خاصة بمعاممة البغايا فقد ترتكب البغاء مرة كاحدة 

، ك الظاىر أف 5فيعاقب مف حرضيا أك ساعدىا عمى ذلؾ بإعتباره حرضيا عمى البغاء أك ساعدىا عميو
" إتخذت الدعارة كسيمة لمعيش أك الكسب:"... النص الميبي يعاقب عمى البغاء ك يشترط اإلعتياد بالقكؿ

فإتخاذ الكسيمة لمعيش أك الكسب يقتضي التكرار مرة ك أكثر مف المرة ألف العيش يتطمب دائما ضركريات 
ك ال يكتفي بالمرة الكاحدة، ك يتكفر اإلعتياد بإرتكاب فعؿ مف أفعاؿ البغاء مرتيف أك أكثر، ك تعتبر جميع 
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األفعاؿ ميما تعددت جريمة كاحدة متى كاف كقكعيا قبؿ المحاكمة النيائية عنيا كميا أك بعضيا أم سكاء 
 .1كانت محؿ نظر في تمؾ المحاكمة أـ لـ تكف

   ك ذىب القضاء التكنسي أنو إذا إتيـ شخص بممارسة البغاء عادة في المدة بيف تاريخيف معينيف ك 
رفعت الدعكل العمكمية أماـ القاضي ك قبؿ الحكـ النيائي إتيـ بممارسة البغاء بناء عمى كقائع أخرل 

تثبت كقكعيا بعد التاريخ األخير فيجب عمى المحكمة أف تقرر ك لك مف تمقاء نفسيا ضـ كقائع الدعكييف 
ك أف تحكـ في المكضكع باعتبارىا جريمة كاحدة، فإذا ىي لـ تفعؿ ك حكمت عمى كؿ مف الدعكييف عمى 

 .2حدة باإلدانة فإنيا تككف قد أخطأت في تطبيؽ القانكف
 مف المجمة الجزائية التكنسية نجد أف النص يحتكم عمى خمط فكممة 231   ك بالرجكع لنص الفصؿ 

، فالتعاطي لغة تناكؿ ما ال يحؽ ك يقاؿ تعاطى أمرا "صدفة"يصعب التكفيؽ بينيا ك بيف كممة " يتعاطيف"
قبيحا، ك فبلف تعاطى كذا أم يخكض فيو ك ال شؾ أف الخكض في الشيء يعني التعمؽ فيو ك ال يتأتى 

فيي كممة مكلدة تعني لقاء عمى غير مكعد، ك بالتالي فتعاطي " صدفة"ذلؾ إال بالتكرار ك اإلستمرار، أما 
الخناء صدفة يعني إتيانو ك لك مرة كاحدة نتيجة لظركؼ معينة ك مف باب المصادفة، ك ىك ما أكده 

، فكيؼ إذف بالمشرع التكنسي أف يأتي بنقيضيف في نص كاحد ىذا مف جية 3القرار التعقيبي السابؽ ذكره
 السابؽ بنقيضيف أيضا في القرارات التي أشرنا إلييا 231ك كيؼ بالقضاء التكنسي الذم يفسر الفصؿ 

 مف المجمة 231ىناؾ قرارات أخرل أتت مناقضة ليا ك مناقضة لمضمكف الفصؿ -  اليامش –حاليا 
 الصادر في 48432الجزائية التكنسية حيف إشترطت محكمة التعقيب التكنسية ركف العكد في القرار عدد 

 ال ينطبؽ إال عمى الفاجرة التي إعتادت بيع عرضيا لعدد 231أف الفصؿ : "  بالقكؿ4 ـ22/06/1994
جريمة الخناء السرم أكجب فييا :"، ك كذلؾ في القرار التعقيبي الذم جاء فيو"معيف مف الرجاؿ في مقابؿ

القانكف ك فقو القضاء تعكد البغي عمى ذلؾ ك أخذ المقابؿ منو ك ال كجكد لمجريمة بدكنيما ك مف لـ تكف 
كذلؾ ك كانت يعاشرىا الرجؿ معاشرة األزكاج ك ال ينقصيما سكل كتب الصداؽ فإف الجريمة تككف مف 

 ، فمك قصد المشرع التكنسي ركف التعكذ لنص عمى ذلؾ صراحة 5"(حالة مدنية) 36مشمكالت الفصؿ 
 . 6"تعاطي الخناء عادة" مف المجمة الجزائية عندما تحدث عف 3-232/2كما فعؿ في الفصؿ 
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 : الفرع الثالث
 .الركف المعنوي لجريمة البغاء

حيث يتكفر ىذا األخير في جريمة البغاء بتكرار ىبة الشخص نفسو عف إرادة ك عمـ بإنعداـ الشرعية    
بينو ك بيف ىذا الغير، ك عمى ذلؾ تنعدـ الجريمة بإنعداـ القصد إذا ثبت أف ارتكاب الفاحشة كاف نتيجة 

لقكة أك تيديد أك غيرىما مف أسباب إنعداـ الرضا، ك يستكم أف يككف إرتكاب الفاحشة بقصد إرضاء شيكة 
نفس الشخص أك شيكة الغير لذاتيا أك لتحقيؽ غرض كاإليقاع بيذا الغير أك سمب نقكده أك أغراه عمى 

 . 1إتياف عمؿ معيف فإف مثؿ ىذا الغرض ال يشكؿ القصد الجنائي ك إنما يشكؿ الدافع لمجريمة
 : المطمب الرابع

 .جرائـ القوادة المرتبطة بجريمة البغاء
إف القكادة تشمؿ في معناىا الكاسع كافة األفعاؿ التي يرتكبيا الطرؼ الثالث في البغاء سكاء كانت    

تحريض أك مساعدة أك استغبلؿ أك غير ذلؾ مف األفعاؿ بشتى أشكاليا ك بتنكع كسائميا التي يرتكبيا 
األشخاص بقصد التعيش مف البغاء أك التكسب مف كراءه أك السيطرة عمى النساء لمحصكؿ عمى مكاسب 

، إف ىذه الجرائـ عديدة ك ما يجمعيا ىك إشتراكيا كميا في ثبلثة أركاف ىي الجاني ك الضحية 2مف البغاء
 .3ك القصد اإلجرامي

 
 
 

  :الفرع األوؿ
 .لتحريض عمى البغاء و ما في حكموا

   ك ىي جرائـ تتمثؿ في جرائـ المساعدة ك المعاكنة ك التسييؿ ك اإلستخداـ ك اإلستدراج ك اإلغكاء بأية 
 .صفة المجني عميو ك الركف المادم ك القصد الجنائي:  ك أركانيا ىي4طريقة كانت

  :الفقرة األولى
 .صفػػػة المجني عميػػو
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لقد أخذ كؿ مف التشريع الجزائرم ك التكنسي ك المكريتاني ك تشريع المممكة المغربية باإلتجاه الذم لـ    
ذككرا كانكا أك إناثا، ك ىذا لسد الباب لما " بالغير"يعيف صفة خاصة بالمجني عميو حيث عبركا عميو 

يتبعو القكاد مف كسائؿ ك حيؿ مف أجؿ اإلفبلت مف العقاب، أما التشريع الميبي فقد جعؿ المجني عميو 
قاصرا أك مختبل عقميا ك المرأة البالغة المكرىة متزكجة أك غير متزكجة، ك لـ يذىب مذىب التشريعات 

 .المغربية األخرل
 : الفقرة الثانية

 .الركف المادي في التحريض عمى البغاء
التحريض ك المعاكنة ك المساعدة ك اإلغراء ك اإلغكاء ك التسييؿ : فيقـك بأحد األفعاؿ المتعددة ك ىي   

ك اإلستدراج ك اإلستخداـ ك اإلستبقاء، ك قد عددت تشريعات المغرب العربي ىذه األلفاظ مف أجؿ 
اإلحاطة بكؿ صكر القكادة ك منع التأكيبلت إلفبلت القكاديف مف العقاب، ك ىناؾ عدة صكر لتككيف 

 : الركف المادم كما قيؿ سابقا، سكؼ نحاكؿ اإلحاطة بأىميا
فيي مجرمة في حد ذاتيا، ك ىذا ما ذىبت إليو تشريعات المساعدة و المعاونة و الحماية،    أما 

، ك (التشريع الجزائرم ك المكريتاني ك تشريع المممكة المغربية)المغرب العربي التي لـ تجـر البغاء لذاتو 
تشترط أف تككف المساعدة حقيقية ك مادية، كما ال يشترط فييا اإلعتياد ك المساعدة المعاقب عمييا في 
جنحة الدعارة، مع اإلشارة إلى أنو لكؿ مف المساعدة ك المعاكنة تقريبا نفس المعنى ك ىك تقفي حركات 

، ك ال يكفي مجرد إسداء النصيحة أك مبلزمة مكقؼ 1الشخص المحمي لمدفاع عنو إف إعترضو سكء
 فيك محاكلة التأثير في التحريض عمى البغاء، ك أما 2سمبي إزاء البغي كما ال يشترط أف يتقاضى مقابؿ

نفس الشخص ك إقناعو بإرتكاب الفعؿ فالتحريض ىنا ال يختمؼ عف التحريض عمكما ككنو كسيمة 
لئلشتراؾ في الجرائـ عمكما، ك التحريض ال يقـك إال في حؽ مف يحرض غيره عمى الفجكر أك الدعارة ك 

، كما قد يقع التحريض 3بالتالي فاألنثى التي تقدـ نفسيا لمغير ال تقع منيا جريمة التحريض عمى الدعارة
بطريؽ القكؿ أك الفعؿ، فحؽ الزكج في معاشرة زكجتو ال يخكلو تحريضيا عمى الدعارة، بؿ إف مسؤكليتو 
في ىذه الحالة كبيرة بحكـ كاليتو عمييا، ك كاجبو في صيانة عرضيا، ك ال يعتبر تحريضا عمى الدعارة 
مجرد النصح أك القدكة السيئة حتى ك لك كاف ليا أسكء األثر عمى نفس الغير، ك التحريض يتـ بغض 

النظر عف ممارسة الفجكر أك الدعارة بالفعؿ، بمعنى أف الجريمة تقع حتى ك لك لـ يمارس المجني عميو 
 .4عمبل مف أعماؿ الفجكر أك الدعارة
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، ك ىك أف يأخذ الشخص قسطا 1تقاسـ محصوؿ البغاء و تسمـ اإلعانات   ك ىناؾ صكرة أخرل ىي 
مف المقابؿ الذم يتحصؿ عميو ممف يتعاطى البغاء، ك ليس ضركريا المقاسمة بالتساكم فالميـ إستفادة 

الكسيط مف األمكاؿ التي تتقاضاىا المرأة البغي كما أنو ال عبرة بصفة الكسيط ك عبلقتو بمتعاطية 
 .2البغاء

 بالنسبة لمبغي ك بالنسبة 3   أما تسمـ االعانات فتختمؼ ىذه الجريمة عف المقاسمة بككنيا جريمة إعتياد
، ك ىك يتميز عف التحريض في أنو يعني 4اإلستدراجلمف يستمـ اإلعانات منو، ك ىناؾ صكرة أخرل ىي 

إصطحاب أك نقؿ أك قيادة المجني عميو إلى المكاف الذم يقصده الجاني، ك تقع الجريمة بمجرد أف يتـ 
 .5اإلستدراج بالمعني المذككر بغض النظر عف كقكع فعؿ مف أفعاؿ البغاء أك عدـ كقكعو

 ك ليا نفس معنى اإلغراء ك اإلستدراج ك ىي إبعاد غير مشركع 6اإلغواء   ك ىناؾ صكرة أخرل ىي 
، ك تقتضي ىذه الصكرة 7شخص يتعاطى البغاءلشخص عف أىمو أك بيئتو، باإلضافة إلى صكرة 

المساكنة ك عدـ إثبات مكارد كافية لمعيش، ك الجدير بالذكر أف المشرع الفرنسي نزع عف ىذه الصكرة 
، ك 8الطابع الجزائي في قانكف العقكبات الفرنسي الجديد ك ينطبؽ ىذا الحكـ عمى الزكج دكف أطفاؿ البغي

، ك ىي تقتضي اإلعتياد بؿ ك حتى نكعا مف اإلحتراؼ، غير أنو 9التوسط في الدعارةك ىناؾ صكرة 
قضي في فرنسا بأف الكساطة معاقب عمييا حتى ك إف كانت دكف مقابؿ ك ليذا التجريـ فائدة عممية 

لمكافحة األشكاؿ الجديدة لتعاطي الدعارة مثؿ صالكنات التجميؿ ك محبلت االستراحة ك قاعات الدلؾ ك 
، ك مثالو السماح بممارسة السماح بممارسة الدعارةالمساج عمى الطريقة الفنمندية ك ىناؾ أيضا صكرة 

، ك إف كاف السماح بممارسة الدعارة في مكاف عمكمي 10الدعارة أك اإلغراء في مكاف مفتكح لمجميكر
يقتضي تعاطي الدعارة في المكاف ذاتو فقد قضي في فرنسا بأف ىذه الجريمة تقكـ حتى في حؽ الشخص 
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الذم يندب غيره إلدارة مؤسسة ك لك مؤقتا، ك تعتبر جريمة إعتياد تقتضي عمى األقؿ القياـ بعدة أعماؿ 
، كما تقتضي صكرة التكسط في الدعارة السماح بممارسة الدعارة 1متعمقة بتعاطي الدعارة ك يسمحكف بو

 .2في مكاف غير مفتكح لمجميكر
   ك أخيرا يمكف القكؿ أف المشرع في المممكة المغربية قد كاف صريحا في تجريـ األفعاؿ السابقة إذا كاف 
مرتكبيا شخصا معنكيا، ك ىذا مثؿ ما يقكـ بو الشخص العادم في جرائـ القكادة ك تطبؽ عميو العقكبات 
 ...      نفسيا دكف اإلخبلؿ بتنظيـ العقكبات المقررة لؤلشخاص المعنكية كالشركات ك المؤسسات ك المقاكالت 

 : الفقرة الثالثة
 .الركف المعنوي لمتحريض عمى البغاء

ك الذم يتكفر إذا إتجيت إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعؿ المادم مع عممو بأف مف شأف فعمو أف يقكد    
 . الجاني إلى ممارسة البغاء ك سكاء إرتكب ذلؾ بالفعؿ أـ ال

ك باإلضافة إلى القصد العاـ البد مف تكفر القصد الجنائي الخاص، ك ىك أف تككف ىذه األفعاؿ عمى 
تعدادىا بقصد إرضاء شيكات الغير أم يذىب قصد الجاني ألف يمارس المجني عميو الفحشاء مع شخص 

 .3آخر غير الجاني ك ال ييـ أف يككف ىذا الغير معركفا لمجاني أك غير معركؼ لو
 : الفرع الثاني

 .القػػػػػوادة الدوليػػػػػػػة
   القكادة الدكلية ىي أيضا صكرة لمبغاء المنظـ، ك يعتبر النمك الذم تشيده الكثير مف الدكؿ النامية ىك 
الذم يزيد مف كاقع العرض ك الطمب عمى تجارة الجنس، ك كذا فرص المتاجرة بالنساء ك األطفاؿ ك ىذا 
بدكره ساىـ في إكساب ىذه الجريمة صفة العالمية المنظمة بشكؿ سريع ك بأشكاؿ متعددة في ىذا النكع 

مف المتاجرة باإلنساف جنبا إلى جنب مع تجارة المخدرات، ك لقد أقرت األمـ المتحدة بأف المتاجرة بالنساء 
ك األطفاؿ يعد شكبل مف أشكاؿ العبكدية كما أدانت جيات عالمية عديدة ميتمة بيذه األمكر ىذا النكع 

مف المتاجرة، ك إعتبرتو شكبل مف أشكاؿ اإلعتداء عمى حقكؽ اإلنساف، ك ىناؾ عدد كبير مف اإلتفاقيات 
ك المكاثيؽ الدكلية تمنع جميع أعماؿ الرؽ ك تجارة الرقيؽ، كاإلتفاقية الخاصة بالرؽ ك قد كقعت في 

 ـ، ك غير ذلؾ مف الصككؾ الدكلية التي إعتنت بمناىضة كافة أشكاؿ 07/09/1956جنيؼ في 
، ك قد جاء المشرع الميبي صريحا بيذا الشأف حيث نص في 4اإلستعباد ك السخرة ك اإلتجار باألشخاص
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كؿ مف أرغـ إمرأة بالقكة أك التيديد عمى النزكح إلى مكاف في الخارج :"  مف قانكف العقكبات418المادة 
مع عممو أنيا سكؼ تستغؿ فيو لمدعارة يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عمى عشر سنكات ك بغرامة تتراكح بيف 

، ك تقكـ ىذه الجريمة أيضا عمى ثبلثة أركاف ىي صفة المجني عميو ك الركف ..."مائة ك خمسمائة جنيو
 .المادم ك الركف المعنكم

 : الفقرة األولى
 .صفػػة المجنػػػي عميػػػػو

   نجد أف تشريعات المغرب العربي جرمت القكادة الدكلية في إطار تجريـ القكادة بصفة عامة، ك لـ تعد 
تفردىا بنص خاص عدا ما أشرنا إليو بالنسبة لمتشريع الميبي، لكف حتى حيف تفحص النص الميبي نجد 
أنو جـر أفعاؿ مف يحرض أك يقـك بأم فعؿ يخص القكادة الدكلية إتجاه المرأة ك ىك نص قاصر ألنو قد 

 .1تطكرت ىذه الجريمة تطكرا خطيرا إمتد ليمس الذككر ك اإلناث ك البالغيف ك األحداث
 : الفقرة الثانية

 .الركف المادي لمقوادة الدولية
ليذه الجريمة فيك يتككف مف أفعاؿ تحرض الشخص عمى مغادرة الببلد لئلشتغاؿ  إف الركف المادم   

بالفجكر أك الدعارة أك تسييؿ ذلؾ لو، ك إدخاؿ شخص إلى الببلد إلرتكاب الفجكر أك الدعارة أك تسييؿ 
 .ذلؾ لو

 : الفقرة الثالثة
 .(القصد الجزائي)الركف المعنوي لمقوادة الدولية 

أما الركف المعنكم فيتحقؽ بقياـ القصد الجنائي، أم بإتجاه إرادة الجاني إلى إرتكاب الفعؿ المككف    
لمجريمة مع عممو بكافة عناصرىا، فيجب أف تتجو إرادة الجاني مثبل إلى إرتكاب فعؿ مف شأنو مغادرة 
المجني عميو الببلد لممارسة البغاء بالخارج مع عممو بذلؾ، أك إتجاه إرادة الجاني إلى إرتكاب فعؿ مف 
شأنو إدخاؿ المجني عميو إلى الببلد إلرتكاب البغاء مع عممو بذلؾ، كما يجب أف يككف القصد الجنائي 

مصاحبا لمفعؿ المادم المككف لمجريمة أما إذا تراخى القصد الجنائي إلى ما بعد إرتكاب الفعؿ المادم فبل 
تقع جريمة القكادة الدكلية ك ىذا بطبيعة الحاؿ ال يمنع مف كقكع جريمة القكادة داخؿ إقميـ الدكلة، ك ليس 

مف البلـز أف يككف قصد ممارسة المجني عميو لمبغاء ىك القصد الكحيد الذم دفع الجاني إلى إخراج 
المجني عميو مف الببلد أك إدخالو إلييا، ك إنما يكفي أف يككف القصد ىك أحد العكامؿ التي حممت الجاني 
عمى ذلؾ ك العبرة في القصد الجنائي لدل الجاني بغض النظر عف قصد المجني عميو، فقد ال يعمـ ىذا 
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األخير بالسبب الحقيقي مف نقمو إلى الخارج ك متى تكافر القصد ال ييـ البحث فيما إذا كاف المجني عميو 
 .              1يسعى إلى تحقيؽ كسب مادم أـ ال، ك ال ييـ فيما إذا كاف المجني عميو قد مارس البغاء بالفعؿ أـ ال

 : المطمب الخامس
 .تفرد تشريع المممكة المغربية بالنص عمى تجريـ السياحة الجنسية

   لـ ترد فكرة السياحة الجنسية إال في تشريع المممكة المغربية ك لك أنيا تعتبر أقؿ إنتشارا مف أم منطقة 
أخرل في العالـ، ك ذلؾ ألف الممارسات الجنسية غير المشركعة محرمة دينيا، إال أف اآلثار الناتجة عف 

في المنطقة أدت إلى إنتشار ىذا ... التحديث ك التمدف ك التغيرات اإلقتصادية ك السياسية ك األسرية
 مف 501النكع مف الجرائـ خصكصا في المممكة المغربية، ما أدل صراحة إلى تجريميا في الفصؿ 

أك قبكؿ بحثيـ داخميا عف زبائف ألجؿ الدعارة أك البغاء أك تغاضيو ... يعاقب بالحبس:" القانكف الجنائي
، إذف ىذا التشريع حيف جـر ىذا الفعؿ لـ يخرج عما دأبت عميو "عف ذلؾ أك تشجيع السياحة الجنسية

باقي تشريعات المغرب العربي بصفة عامة، ك قد سايرت ما جاء في التشريعات الدكلية مف تجريـ ليذا 
، بتجريـ كؿ 2مف اإلتفاقية الخاصة بحظر اإلتجار بالبشر (5-4-3-2-1)الفعؿ، حيث جاء في المكاد 

أفعاؿ القكادة ك إستغبلؿ دعارة الغير أك إدارة أككارا لمدعارة أك التمكيؿ أك المشاركة في التمكيؿ ك 
اإلستئجار، ك ىك ما كافقو البركتكككؿ اإلختيارم إلتفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف بيع األطفاؿ ك إستغبلليـ في 

 .3البغاء ك في المكاد اإلباحية
   حيث أكد ىذا األخير عف قمؽ الدكؿ العميؽ إزاء الممارسة المنتشرة ك المتكاصمة ك المتمثمة في 
السياحة الجنسية التي يتعرض ليا األطفاؿ بشكؿ خاص نظرا ألنيا تشجع بصكرة مباشرة عمى بيع 

 مف 4األطفاؿ ك إستغبلليـ في البغاء ك في المكاد اإلباحية، ك خصكصا ما تكاجيو الفتيات صغيرات السف
 .خطر االستغبلؿ الجنسي

   ك قمؽ الدكؿ مف إنتشار المكاد اإلباحية بشكؿ رىيب، فحظر في مكاده كؿ بيع لؤلطفاؿ ك إستغبلليـ 
، ك قد جاءت عدة إتفاقيات دكلية أخرل تجـر كؿ أشكاؿ البغاء بتسمياتيا 5في البغاء ك المكاد اإلباحية
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الكاضح أف الخكؼ مف التقاط األمراض الجنسية المعدية مثؿ اإليدز مف خبلؿ ىذه الممارسات الجنسية غير المؤمنة مع مكمسات بالغات زاد مف 
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  5 .المادة األكلى مف البركتكككؿ االختيارم التفاقية حقكؽ الطفؿ بشأف بيع األطفاؿ ك استغبلليـ في البغاء ك في المكاد اإلباحية السابؽ ذكره. 



  

ـ 04/05/1910 ـ ك اإلتفاقية الدكلية المعقكدة في 18/05/1904المختمفة كاإلتفاؽ الدكلي المعقكد في 
ـ حكؿ تجريـ 30/09/1921حكؿ تجريـ اإلتجار بالرقيؽ األبيض، ك اإلتفاقية الدكلية المعقكدة في 

ـ حكؿ تجريـ اإلتجار بالنساء 11/10/1933اإلتجار بالنساء كاألطفاؿ، ك اإلتفاقيات الدكلية المعقكدة في 
البالغات، ك اإلتفاقية الدكلية الخاصة بالقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة ك التي إعتمدتيا 

 ـ حكؿ اإلتجار بالمرأة ك 18/12/1979 المؤرخ في 180-34الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بقرارىا رقـ 
إستغبلؿ بغاءىا، ثـ جاءت اإلتفاقية الدكلية الخاصة بحظر اإلتجار باألشخاص ك إستغبلؿ دعارة الغير 

 يكليك 25 ـ ك دخمت حيز النفاذ في 03/12/1949التي أقرتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة يـك 
 .1 ـ1951

 : المطمب السادس
 .تقدير تجريـ البغاء بيف حرمتو الذاتية و مساسو بحياء و نظاـ المجتمع

   لقد إختمفت التشريعات المغاربية في نظرتيا لتجريـ البغاء فيي زيادة عمى اإلختبلؼ في تسميتو ك عمى 
مف يقع التجريـ ك أنكاع األفعاؿ المجرمة، نجد أنو ليذا اإلختبلؼ سبب كجيو أال ك ىك األساس التجريمي 

 حينما المشرع الموريتانيالذم إنطمؽ منو كؿ مف المشرعيف المغاربة، فإذا أخذنا بعيف اإلعتبار أف 
تصدل ليذه الجريمة صرح بتجريـ التحريض دكف أف يجـر الفعؿ الذم يرتكبو البغي مباشرة، ميما كانت 

 ...النية التي يتجو إلييا ك الغرض إف كاف ىك الكسب أك مجرد طمب المتعة أك غيره
   ك إذا أخذنا بعيف اإلعتبار أف ىذا المشرع نفسو قد عد سابقا أف العبلقة الجنسية التي تتـ كاممة بيف 
رجؿ ك إمرأة ك خارج اإلطار الشرعي الذم ىك الزكاج تعتبر مف قبيؿ الزنا ك ما دكف ذلؾ يعتبر مف 

الجرائـ التي تستكجب التعزير، ك إذا أخذنا في الحسباف أف ىذا المشرع منذ الكىمة األكلى حينما جـر ىذا 
النكع مف األفعاؿ كاف منطمقا مف أساس تجريمي مكجكد في أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ك أحاؿ إليو ما لـ 
يتطرؽ إليو بمكجب قانكنو لمعقكبات، ك إذا لـ ننسى أف الشريعة اإلسبلمية كانت كاضحة أنيا تجيز فيما 
ىك دكف الحد في ىذا النكع مف الجرائـ أف يقضى بما يجتيد بو فقياءىا عمى إختبلؼ مذاىبيـ، فكؿ ىذا 
يؤدم بنا إلى جممة مف اإلستنتاجات بخصكص مكقؼ المشرع المكريتاني الذم إستحدث ىذا النص الذم 

يظير منو أنو مكافقا لمبادئ القكانيف الكضعية ك األحكاـ ك المكثيؽ الدكلية، في تجريـ البغاء، ك ىذا 
التكجو األخير ال يضير بمكقفو بدليؿ أنو سكت عف تجريـ البغاء المباشر مف طرؼ البغي بإعتباره فاعبل 

 .أصميا ألنو يعده زانيا ك العبلقة تعتبر غير مشركعة تكجب الحد بالرجـ أك الجمد
   ك إف كنا ال نعيب عمى المشرع المكريتاني مكقفو ىذا ألف ىذا األخير بإقتدائو بما ذىبت إليو 

التشريعات الكضعية ك المغاربية ال يتعارض مع مبدأ األخذ بما ىك جيد ك ضركرم فبل ضير إف تبنى 
ىذا األخير مبدأ حماية النظاـ العاـ الذم يعتبر أساسا لتجريـ ىذا الفعؿ في التشريعات الغربية ك غيرىا 
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بجانب حماية األعراض ك االخبلؽ لذاتيا ك ىي التي سبؽ أف كاف كاضحا بخصكصيا، فيك جـر ما 
دكف الكطء غير المشركع في ىذه الجريمة كفقا لما رآه ك لـ يمس بيذه الخصكصية ألنيا سمة لجريمة 
الزنا، ك حتى الشريعة اإلسبلمية حينما جرمت البغي ك ىك صكرة الزنا مف أجؿ التكسب طبقت عمى 

 . 1البغي إف لـ يكف مكرىا عقكبة الزنا
   أما المشرع الميبي فيك ك إف كاف كاضحا بخصكص الجرائـ الماسة بالعرض ك أساس تجريميا المستمد 

مف التشريع اإلسبلمي، إال تجريمو لمبغاء بالصفة التي سبؽ تكضيحيا ك لك أنو يخالؼ ما ذىب إليو 
المشرع المكريتاني في كثير مف التفصيبلت، فمو ذلؾ ما داـ لـ يخرج عف األساس التجريمي المستمد مف 

 .    أحكاـ الشريعة اإلسبلمية
: "  مكرر ك السابؽ ذكرىا عمى417ك لكف ىناؾ مبلحظة كاحدة ىي أف المشرع الميبي نص في المادة 

، إف ىذه المادة ..."كؿ إمرأة إتخذت الدعارة كسيمة لمعيش أك الكسب تعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة
فييا مف الغمكض ما يجعمنا نظف أف المشرع الميبي تراجع عف األساس الذم تبناه سابقا، ك ىذا بأف عد 

المرأة التي تمارس الدعارة ال يسقط عمييا الحكـ الذم يسقط عمى الزانية ك مف ثمة العقكبة التي ىي الرجـ 
أك الجمد، ك لكف بتمعف بسيط نجد أف المشرع الميبي بقي عمى ما تبناه ك لـ يتراجع حيف نص عمى ىذه 
الجريمة ك ىذا النص إنما يقصد المرأة التي تشغؿ نساء أخريات في الدعارة ك تعيش مما يكسبنو مف ىذا 
العمؿ غير المشركع ك ال يقصد المرأة التي تمارس الفعؿ ىي مباشرة ألف ىذا الفعؿ يعتبر مف قبيؿ الزنا 
ك في إطار تمؾ العبلقات غير المشركعة التي جرميا المسشرع الميبي لذاتيا، ك ليس ىناؾ دليؿ أكثر مف 
سككت المشرع الميبي عف تجريـ دعارة المرأة أك فسؽ الرجؿ ألنو عدىما مف قبيؿ الزنا، ك جـر مكانيما 
اإلرغاـ عمى الدعارة لمصغار إلنعداـ تمييزىـ ك فاقدم اإلدراؾ أك المرأة المكرىة، ك ىـ ليس عمييـ حرج 
فالشريعة رفعت المسؤكلية عف ىؤالء ك ىذا ما فعمو المشرع الميبي أيضا، ك ال ضير في أف يحمي نظامو 
العاـ مف ىذا النكع مف الجرائـ ك يتبناه كأساس لمتجريـ إف لـ ينسى ك يتراجع عمف األساس األكؿ المستمد 

 .مف أحكاـ الشريعة األسبلمية
   أما التشريعات المغاربية األخرل فيي ك إف شابيت التشريعيف المكريتاني أك الميبي في تجريميما لمبغاء 
في الكثير مف التفاصيؿ، إال أف سبؽ تبنييا لؤلساس الكضعي الغربي في تجريـ الجرائـ الماسة بالعرض 

ك إنتياؾ اآلداب العامة، ك الذم ينطمؽ إما مف حماية الحرية الجنسية كما في جريمة اإلغتصاب أك 
بعض القيـ اإلجتماعية كالعبلقة األسرية كما في جريمة الخيانة الزكجية، أك حماية النظاـ العاـ مف 

اإلعتداء عميو كما في جريمة البغاء، ما جعمو في كؿ مرة يحاكؿ تدارؾ ما يبرز مف نقائص فيجـر ىذا 
الفعؿ ك يتراجع عف تجريـ فعؿ آخر ك يضيؽ مف مفيـك ك يزيد في آخر فيك في كؿ مرة أماـ عقبات 
أكجدتيا سياستو الجنائية الفاشمة ك لؤلسؼ ىذا ما تتبعو ىذه التشريعات المغاربية، ثـ البد مف الكقكؼ 
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عند أمر آخر ىك أف التشريعات المغاربية ك ىي تتصدل ليذه الجريمة تبرز مف حيف آلخر إما البغاء 
المنظـ أك البغاء السرم، ك لك أننا نعمـ أف البغاء المنظـ يعتبر مف مخمفات اإلستعمار عمى أراضييا، إال 

 .أنو كاف البد مف محك كؿ آثاره فيك مف قبيؿ الزنا المحـر شرعا ك لك إختمفت تسميتو
   فالجدؿ القائـ حكؿ حصر مفيـك البغاء في دعارة المرأة أك السككت عنو ك كذلؾ الجدؿ القائـ حكؿ 
فكرة التعكد عمى ممارسة الدعارة أك البغاء مف أجؿ تجريـ ىذا الفعؿ مف عدـ تجريمو، ك أيضا الجدؿ 

القائـ حكؿ ماىية األماكف ك المحبلت ك البيكت ك غير ذلؾ ، ال يعبر سكل عف فشؿ ذريع في القيـ التي 
تحاكؿ ىذه التشريعات تبنييا ك بركز خطرىا عمى المجتمع بكؿ فئاتو، فمك حـر ىذا الفعؿ إنطبلقا مما 
تحث عميو أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ك لك تمسؾ المشرعكف ليذه الدكؿ بما تنيانا عنو ك عممكا عمى 

تثبيت ما تأمرنا بو مف حرمت اإلختبلط ك التستر ك عدـ السفر دكف محـر ك غض البصر ك غير ذلؾ 
مف األفعاؿ التي تؤدم إلى التعفؼ، لما كقع تكاثر ىذه الجرائـ في مجتمعاتنا ك لما حاكؿ المشرع حماية 

 .         نظاـ الدكؿ مف اإلنييار فأكؿ أسباب إنييار الدكؿ ك الحضارات ىك إنتشار الرذيمة بيف أفرادىا
 : الفصؿ الثاني

 .الجرائـ الماسة بالعرض و إنتياؾ اآلداب العامة غير الرضائية في التشريعات المغاربية
   إلى جانب الجرائـ السابقة ك التي تعتبر جرائـ قد إرتكبت ك فكرة اإلرغاـ ك الجبر أك القصر غائبة 
عنيا ك ىي الصفة المشتركة بينيا جميعيا، تكجد جرائـ تعتبر مف األفعاؿ التي ترتكب ك صفة عدـ 

 .رضى المجني عميو لصيقة بيا ك ىي السمة التي تجمع الجرائـ التي سكؼ يتناكليا ىذا الفصؿ
   ك الحقيقة أف إنعداـ الرضى يككف ألسباب عديدة منيا اإلكراه أك إنعداـ التمييز أك غير ذلؾ ك ىك 
عنصر جكىرم في ىذا النكع مف الجرائـ التي أصبح الفقياء الغربييف يركزكف عميو كسبب مف أسباب 

اإلعتداء عمى ما أسمكه بالحرية الجنسية ك بالتالي التجريـ، ك لك أف الشريعة اإلسبلمية قد كانت السباقة 
إلثارة ىذه الفكرة الميمة إال أنيا لـ تجعؿ الرضى أك عدمو سببا لقياـ نكع مف جرائـ العرض ك إنتياؾ 

اآلداب العامة، ك إنما جعمت المحكر األساسي ىك أكامر اهلل عز ك جؿ ك نكاىيو، أما التشريعات 
الكضعية فجعمتو في كثير مف الحاالت الفاصؿ بيف ككف الفعؿ مجرما مف عدمو، ك ذلؾ بغض النظر 
عما إذا كاف الفعؿ مستنكرا دينيا ك أخبلقيا أـ ال، ك ليذا كاف تقسيمنا حسب ىذا العنصر الميـ إلبراز 
جممة الجرائـ التي تعتد فييا التشريعات ك مف بينيا المغاربية بعدـ كجكد الرضا لقياـ الجريمة ك المعاقبة 
عمييا مع معرفة تمؾ السياسات الجنائية التي تأثرت بيا حيف تجريميا ليذا النكع مف األفعاؿ، ك قد ضـ 

 (المبحث الثاني)جريمة اإلغتصاب، ك تناكؿ  (المبحث األكؿ)ىذا الفصؿ خمسة مباحث أيضا، فتناكؿ 
المبحث )جريمة الفعؿ العمني المخؿ بالحياء، ك تناكؿ  (المبحث الثالث)جريمة ىتؾ العرض، ك تناكؿ 

 .    جريمة تحريض القصر عمى الفسؽ( المبحث الخامس)جريمة التحرش الجنسي، ك تناكؿ  (الرابع
 : المبحث األوؿ



  

 .جريمػػػػػػػػة اإلغتصػػػػػػػػاب
تعتبر جريمة اإلغتصاب بحؽ مف أشد الجرائـ ك طأة، ك مف أعنؼ الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص     

لما ليا مف آثار جسيمة عمى نفسية المجني عمييا ك سكينتيا ك أمنيا في حياتيا الخاصة ك اإلجتماعية  
قكة نفسية تتحكـ في سمكؾ اإلنساف : " ك تعتبر مف الجرائـ التي تطاؿ اإلرادة بقسكة ألف ىذه األخيرة ىي
، فإذا تـ اإلعتداء عمييا كقع الضرر 1"ك نشاط نفسي يصدر عف كعي ك إدراؾ مف أجؿ بمكغ ىدؼ معيف

الجسيـ عمى المجني عمييا مف الناحية النفسية ك الجسدية ك اإلجتماعية، ك قد إىتمت بيا تشريعات 
المغرب العربي إىتماما بالغا، ليذا كاف مف الكاجب معالجة ما نصت عميو ك معرفة ك إبراز أكجو التباعد 

تعريؼ ىذه  (المطمب األكؿ)ك التقارب فيما بينيا، ك قد جاء ىذ المبحث يضـ أربعة مطالب تناكؿ 
اإلغتصاب بيف  (المطمب الثالث)أركاف جريمة اإلغتصاب، ك تناكؿ  (المطمب الثاني)الجريمة، ك تناكؿ 

تقدير تجريـ اإلغتصاب بيف ككنو مجرما  (المطمب الرابع)الزكجيف في التشريعات المغاربية، ك تناكؿ 
 .لذاتو ك بيف ككنو يمس بالحرية الجنسية

 : المطمب األوؿ
 .تعريؼ جريمػػة اإلغتصػػاب في التشريعات المغاربية

   إىتمت التشريعات المغاربية كغيرىا مف التشريعات الكضعية بجريمة اإلغتصاب ألنيا تعتبر كما قمنا 
مف أخطر الجرائـ الماسة بالعرض ك إنتياؾ اآلداب العامة، ك قد تعددت التعريفات حكؿ ىذه الجريمة 

منيا المغكم ك منيا القانكني ك منيا الفقيي كما كاف لمشريعة اإلسبلمية الدكر البارز ك الميـ في تكضيح 
 .معنى ىذه الجريمة

 
 : الفرع األوؿ

 .التعريؼ المغوي لجريمة اإلغتصاب
غصب فبلنا مالو أم :    إف جريمة اإلغتصاب لغة مف الفعؿ غصب، أم أخذ قيرا ك ظمما، ك يقاؿ

إغتصب أم إستكلى عمى شيء بالقكة ك : حصؿ عمى شيء بعناء ك تعب ظمما ك قيرا، ك يقاؿ أيضا
 .   2إغتصب إمرأة أم زنا بيا رغما عنيا ك ىتؾ عرضيا ك غصبيا، ك اإلغتصاب ىك األخذ بالقير ك القكة

 : الفرع الثاني
 .التعريؼ القانوني لجريمة اإلغتصاب
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   إف الغاية مف التطرؽ لتعريؼ جريمة اإلغتصاب في تشريعات المغرب العربي ىك التعمؽ في المنيج 
الذم إتبعو كؿ مشرع مف مشرعي ىذه الدكؿ، فيناؾ مف عرفيا بمكجب النصكص القانكنية التي جرمتو ك 
ىناؾ مف سكت عف ذلؾ تاركا المجاؿ لمتعريفات الفقيية ك ما إستقر عميو القضاء الجزائي حيف الفصؿ 
في النزاعات التي يككف مكضكعيا حالة إغتصاب ك ىذا طبعا كفقا لممنيج العاـ الذم يتبعو كما قمنا كؿ 

عرؼ ىذه الجريمة في النصكص : األوؿمشرع، ك قد إنقسـ بيذا مشرعي المغرب العربي إلى إتجاىيف، 
 .   سكت عف ذلؾ، إضافة إلى تعريفات أخرل يستعاف بيا: الثانيالجزائية بصفة صريحة، ك اإلتجاه 

 : الفقرة األولى
 .تفرد تشريع المممكة المغربية بتعريؼ جريمة اإلغتصاب

 لقد إنفرد تشريع المممكة المغربية بتعريؼ جريمة اإلغتصاب في قانكف العقكبات، فقد نص الفصؿ 
 ، فيككف بذلؾ مشرع المممكة 1..."اإلغتصاب ىك مكاقعة رجؿ إلمرأة دكف رضاىا: " عمى أف486

المغربية قد إنفرد بتعريؼ جريمة اإلغتصاب بمكجب النص السابؽ ك خرج بذلؾ عف إطار تحديد أركانو 
بكصفو ك تسميتو بما ال يدعكا مجاال لمخمط بينو ك بيف جريمة إنتياؾ عرض أخرل، ك مف خبلؿ نص 

 أف ىذا التعريؼ يشير إلى جممة مف المعطيات تبيف الخطكات األكلى التي خطاىا نستنتجىذه المادة 
 : مشرع المممكة المغربية نحك تكضيح معالـ ىذه الجريمة

   فقد جعؿ اإلغتصاب عبارة عف عمؿ ضار عنيؼ ك مجـر كاقع مف الرجؿ عمى المرأة ك يمسيا في 
عرضيا مباشرة، ك أف اإلغتصاب ال يقع إال مف رجؿ عمى المرأة، ك ليس مف الرجؿ عمى الرجؿ ك ال 
المرأة عمى المرأة ك ال المرأة عمى الرجؿ، ألف ىذه الحاالت تكجب كصفا قانكنيا آخر، كما أنو يتـ بفعؿ 
الكقاع الطبيعي فقط بحكـ طبائع األمكر بيف الرجؿ ك المرأة، ك أف تحديد إطار اإلغتصاب بدقة يفرض 

عمى القضاة تبني ىذا التعريؼ بحذافيره بما ال يدعكا ليـ مجاال ألم تأكيؿ ىذا مف جية، ثـ إف ىذا 
التعريؼ يكحد ما يستقر عميو القضاة مف أحكاـ فيما يخص ىذه الجرائـ مف جية أخرل، ك أف ىذا 
التعريؼ يعتبر أحد المؤشرات األكلى عف المسمؾ الذم يسمكو تشريع المممكة المغربية في سياستو 

 . التجريمية ليذا الفعؿ ك فسح مجاال أكبر لممقارنة بيف تكجيو ك تكجيات التشريعات المغاربية األخرل
 : الفقرة الثانية

 .التشريعات المغاربية التي سكتت عف تعريؼ جريمة اإلغتصاب
   لـ يرد في كؿ مف تشريعات الجزائر ك تكنس ك ليبيا ك مكريتانيا تعريفا محددا لجريمة اإلغتصاب ما 
يفسح المجاؿ لرجاؿ القانكف بتبني أم تعريؼ يكافؽ السياسة التشريعية ليذه الدكؿ، ك يكافؽ ما إستقر 

 .  عميو مفيكـ ىذه الجريمة في ذىف كؿ مف مشرعييا
 .التشريع الجزائري: أوال
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 الجديدة 336 حيف تصفح التشريع الجزائرم ال نجد تعريفا لجريمة اإلغتصاب، ك قد جاء نص المادة    
 .سنكات (10)سنكات إلى عشر  (5)كؿ مف إرتكب جناية اإلغتصاب يعاقب بالسجف مف خمس:" كمايمي

سنة فتككف العقكبة السجف المؤقت مف عشر  (18)إذا كقع اإلغتصاب عمى قاصر لـ يكمؿ الثامنة عشر 
 ".سنة (20)سنكات إلى عشريف  (10)

:  مف قانكف العقكبات الجزائرم القديمة قد نص عمى أف336 ك إنما نجد أف المشرع كاف في نص المادة 
يعاقب -   ك المقصكد حسب النص الفرنسي جناية إغتصاب –كؿ مف إرتكب جناية ىتؾ عرض "

 .بالسجف المؤقت مف خمس إلى عشر سنكات
 ضد قاصرة لـ تكمؿ السادسة عشر فتككف – ك المقصكد أيضا اإلغتصاب –   ك إذا كقع ىتؾ العرض 

 .  1"العقكبة السجف المؤقت مف عشر سنكات إلى عشريف سنة
المشرع الجزائرم لـ يعرؼ اإلغتصاب في قانكف العقكبات ك :  أفنستنتجك مف نصي ىاتيف المادتيف 

تسمية اإلغتصاب التي تبناىا المشرع الجزائرم الحقا األقرب ك األصح في التعبير عف ىذا الفعؿ الذم 
 . 2يعتدم عمى العرض في أبشع صكره

ىؿ " القاصر"ك لكف ما جاء في التعديؿ األخير لقانكف العقكبات الجزائرم، ك الذم عبر المشرع عنو بمفظ 
يقصد القاصر األنثى أف الذكر ك األنثى معا عمى خبلؼ ما كاف مكضحا في نص المادة قبؿ تعديميا، ك 

ألف اإلغتصاب يقع عمى المرأة " قاصرة"الحقيقة أنو كاف مف األكلى لك أبقى المشرع الجزائرم عمى لفظ 
 . دكف الرجؿ

   ثـ إف النتيجة السابقة تقكدنا مف خبلؿ عدـ ضبط مفيـك اإلغتصاب ك حتى تسميتو ىك ترؾ المجاؿ 
كاسعا أما القضاء الجنائي الجزائرم إلسقاط التعريؼ الذم يراه حيف الفصؿ في الكقائع التي تعرض عميو 
ثـ إف تسميتو بيتؾ العرض في النص العربي يجعؿ المشرع الجزائرم يسير في سياسة جنائية متسامحة 
إتجاه ىذا النكع مف اإلعتداءات ألنيا تؤدم إلى خمط المفاىيـ ك  تؤدم إلى إستقرار مفاىيـ قانكنية أقؿ 
صرامة بالمقارنة مع ىذا الجـر ىذا مف جية، ك مف جية ثانية ما ىذا اإلتجاه المتخذ مف طرؼ المشرع 
الجزائرم إال مسايرة لئلتجاىات الغربية ك اإلتجاىات التي تكسع مف مفيكـ ىتؾ العرض عمى حساب 
مفيـك جريمة اإلغتصاب، ك ىك ما يؤدم فيما بعد إلى تناقص حجـ الجزاء بالمقارنة مع حجـ الضرر 

 .  المكقع عمى المجني عمييا
 .التشريع التونسي: ثانيا 

 :يعاقب باإلعداـ: "  مف المجمة الجزائية عمى أنو227   لقد نص المشرع التكنسي في الفصؿ 
 .كؿ مف كاقع أنثى غصبا بإستعماؿ العنؼ أك السبلح أك التيديد بو -1

                                                           

: بالمغة الفرنسية ىك336نص المادة   .1  
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 . كؿ مف كاقع أنثى سنيا دكف العشرة أعكاـ كاممة ك لك دكف استعماؿ الكسائؿ المذككرة -2
 .ك يعاقب بالسجف بقية العمر كؿ مف كاقع أنثى دكف رضاىا في غير الصكر المتقدمة

 227، أما الفصؿ 1"ك يعتبر الرضا مفقكدا إذا كاف سف المجني عمييا دكف الثبلثة عشر عاما كاممة 
يعاقب بالسجف مدة ستة أعكاـ كؿ مف كاقع أنثى بدكف : "مكرر مف المجمة الجزائية التكنسية فكرد فيو
 .عنؼ سنيا دكف خمسة عشر عاما كاممة

ك إذا كاف سف المجني عمييا فكؽ الخمسة عشر عاما ك دكف العشريف سنة كاممة فالعقاب يككف 
 . 2..."بالسجف مدة خمس أعكاـ 

 أف المشرع التكنسي سمؾ نفس مسمؾ المشرع الجزائرم حينما تستنتجك مف خبلؿ النصيف السابقيف 
المكاقعة دكف "لـ يعرؼ جريمة اإلغتصاب، ك قد تفادل تسميتيا بجريمة اإلغتصاب ك فضؿ كممة 

، يأخذنا لمقكؿ "الرضا ، ك الحقيقة أف أكؿ ما يتبادر لمذىف ىك أف تسمية المكاقعة دكف الرضا كفعؿ مجـر
أف المشرع ال يعتد بالمكاقعة إذا حصمت بالرضا، ك مف ىنا نجد أف التشريع التكنسي أيضا فتح بابا  

 .       لئللتحاؽ بركب الدكؿ التي تنادم بحماية الحرية الجنسية
 .التشريع الميبي: ثالثا

إف التشريع الميبي لـ ينص أصبل عمى جريمة اإلغتصاب في الباب الثالث الذم جاء بعنكاف الجرائـ 
كؿ : "بالقكؿ" المكاقعة"،  ك لك أنو كرد تحت عنكاف 4073ضد الحرية ك العرض ك األخبلؽ في المادة 

 ...".مف كاقع آخر بالقكة أك التيديد أك الخداع يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عف عشر سنكات 
 أف المشرع الميبي قد أطمؽ كممة المكاقعة عمى المكاط ك ىك الذم نستنتج   ك مف خبلؿ ىذا النص 

قصده مف النص السابؽ، ك بناء عميو ال يتفؽ مع التشريع التكنسي الذم قصد بالمكاقعة اإلغتصاب، إف 
المشرع الميبي سكت عف ذكر جريمة اإلغتصاب لسبب ىاـ ىك أنو جعؿ اإلغتصاب مف باب اإلكراه 

ىك " كؿ مف كاقع آخر: " مف قانكف العقكبات السابؽ الذكر بالقكؿ407عمى الزنا، ك قصده في المادة 
مكاقعة الرجؿ لمرجؿ في الدبر، ك ال أدؿ عمى ذلؾ مف أنو أفرد ليتؾ العرض نصا آخر، ك جعؿ لجريمة 
الزنا قانكنا ك نصكصا مستقمة، ك الظاىر أف المشرع الميبي لـ يخالؼ جممة المبادئ التي تتبعيا أحكاـ 
الشريعة اإلسبلمية التي كانت كاضحة حينما جرمت أفعاال ك عدتيا مف حدكد اهلل ك جعمت ما دكنيا مف 
قبيؿ جرائـ التعازير ك ىذا بالنسبة لمجرائـ الحدية التي كاف الشرع فييا كاضحا ك ىك ما سيتضح لنا أكثر 

 .حيف دراسة باقي الجرائـ
 .  التشريع الموريتاني: رابعا
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يعاقب باألشغاؿ المؤقتة : "، بالقكؿ3091أما التشريع الجنائي المكريتاني فقد نص عمييا في المادة 
كؿ مف يحاكؿ إرتكاب جريمة اإلغتصاب ك إذا تمت الجناية فإف الجاني يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة 

 ". زيادة عمى الجمد إذا كاف بكرا، كما يعاقب بالرجـ كحده إذا كاف محصنا
 أف المشرع المكريتاني قد سمى الجريمة باإلغتصاب، ك ىك ك إف لـ نستنتجك مف خبلؿ ىذا النص 

يعرؼ جريمة اإلغتصاب إال أنو الظاىر أنو قصد بأف ىذا النكع مف الجرائـ شديد الكقع عمى المجني 
عمييا ك ىك بيذه التسمية يقر بيذا الفعؿ بما يتضمنو مف معنى فبل يريد أف يفتح بخصكصو المجاؿ كاسع 
لمتأكيؿ، ك ىك األقرب إلى إتباع الخطى السديدة التي ترشدنا إلييا الشريعة اإلسبلمية السمحة، فيك عده 

 .مف قبيؿ الزنا تحت اإلكراه
 : الفرع الثالث

 .التعريؼ الفقيي الداخمي لجريمة اإلغتصاب
، فيناؾ مف عرفو بأنو إتصاؿ رجؿ :"لقد كرد مف الناحية الفقيية عدت تعريفات ليذا الفعؿ المجـر

فعؿ كطء أية إمرأة : "، ك ىناؾ مف عرفو بأنو2"بإمرأة إتصاال جنسيا كامبل دكف رضاء صحيح منيا بذلؾ
كؿ فعؿ معاشرة شيكانية يقع : "، أما الفقو الفرنسي فقد عرفو بأنو3"كطئا تاما غير مشركع دكف رضاىا

كؿ كطء بإكراه مادم أك معنكم يقع مف رجؿ عمى إمرأة في : "، أك ىك4"عمى إمرأة رغما عف إرادتيا
، كما أف مف الفقياء "اإلتصاؿ الجنسي بإمرأة دكف رضاىا: "، أك ىك"المكاف الطبيعي المخصص لمكطء

 .5"المكاقعة غير المشركعة إلمرأة مع العمـ بإنعداـ رضاىا: "الفرنسييف مف عرفو بأنو
ك الجدير بالذكر أف التعريؼ األخير أقرب إلى الصكاب ألنو يشير إلى ضركرة تكفر عمـ الجاني 

 .بإنعداـ رضا المجني عمييا ك الذم يعتبر جزء مف الركف المعنكم
ثـ إف ىذه التعريفات لجريمة اإلغتصاب تبيف مدل ضيؽ ىذا المفيكـ، فالجاني ىك دائما ذكر في 
حيف أف المجني عمييا تككف دائما إمرأة، ك أف اإلتصاؿ الذم يفرضو األكؿ عمى الثانية يجب أف يككف 

 يركف أف االغتصاب بيذا المعنى ليس سكل إعتداء عنيؼ 6دائما إتصاال طبيعيا مما جعؿ بعض الفقياء
 .بالفاحشة يتميز بالغاية التي يرمي إلييا المتيـ ك ىي اإلتصاؿ الجنسي بالمتضررة

 : الفرع الرابع
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 .التعريؼ الدولي لجريمة اإلغتصاب
   أما عمى الصعيد الدكلي فقد حظر القانكف الدكلي جريمة اإلغتصاب، ك إعتبرىا مف الجرائـ المرتكبة 
ضد اإلنسانية، فجعميا مف الجرائـ المكجية ضد المدنييف بغض النظر إلى إنتمائيـ إلى مجمكعة كطنية 

 مف نظاـ ركما حكؿ المحكمة الجنائية الدكلية التي حددت 7/1أك عرقية أك دينية، ك قد جاء في المادة 
اإلغتصاب، الرؽ الجنسي، الدعارة الجبرية - 7: "... عمى سبيؿ الحصر الجرائـ ضد اإلنسانية كاآلتي

 .1..."الحمؿ القسرم، العقـ اإلجبارم، أك أم شكؿ آخر مف العنؼ الجنسي ذم خطكرة مماثمة،
كما جاءت عدت مكاثيؽ دكلية تطالب بحفظ الكرامة اإلنسانية ك عدـ اإلعتداء عمييا بأم كجو مف 

، ك قد حظر المجتمع الدكلي اإلغتصاب ك غيره مف أشكاؿ اإلعتداء الجنسي، كما أشارت إليو 2األكجو
 مف إتفاقية جنيؼ التي تحظر بصفة خاصة اإلغتصاب، كما كرد حظر اإلغتصاب ضمنيا ك 27المادة 

 مف البركتكككؿ اإلضافي الثاني المتعمؽ بالنزاعات المسمحة، ك كذلؾ 4/1اإلعتداء الجنسي في المادة 
 مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ التي تقضي 76/1 ـ، ك المادة 1907 مف إتفاقية الىام لسنة 46المادة 

بحماية النساء مف اإلغتصاب، كما أف ىذا الفعؿ يحظر أيضا بصفتو جريمة ضد اإلنسانية، بمكجب 
، ك كذلؾ بمكجب المادة (سابقا)المادة الخامسة مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ليكغكسبلفيػة 

 مف نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية بركاندا، ك مف أكثر األحكاـ صمة بالمكضكع ىي إتفاقية جنيؼ التي 3
يجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أم اعتداء عمى : " مف الباب الرابع أنو27/2أشارت في المادة  

 .3"شرفيف ك السيما ضد االغتصاب ك اإلكراه عمى الدعارة ك أم ىتؾ لحرمتيف
 
 

 : الفرع الخامس
 .التعريؼ الشرعي لجريمة اإلغتصاب

   لقد أقرت الشريعة اإلسبلمية عدـ شرعية ىذا الفعؿ مف قبيػؿ اإلكراه عمى الزنا، ك جعمتو مف الجرائـ ك 
فمف إضطر غير باغ : "، لقكلو تعالى4الكبػائر التي تكجػب الحد عمى الشخص الذم يكره المرأة عمػى الزنػا

باب ما جاء في ): ، ك قد كرد عف مالؾ بف أنس أنو قاؿ5"باغ ك ال عاد فبل إثـ عميو إف اهلل غفكر رحيـ
األمر عندنا في المرأة تكجد حامبل ك ال زكج ليا فتقكؿ قد إستكرىت أك تقكؿ لقد تزكجت، إف  "(المغتصبة

ذلؾ ال يقبؿ منيا ك إنما يقاـ عمييا الحد إال أف يككف ليا عمى ما إدعت مف النكاح بينة، أك عمى أنيا 
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إستكرىت أك جاءت تدمى، إف كانت بكرا أك استغاثت حتى أتيت ك ىي عمى ذلؾ الحاؿ، أك أشبو ىذا 
مف األمر الذم تبمغ فيو فضيحة نفسيا قاؿ فإف لـ تأت بشيء مف ىذا أقيـ عمييا الحد، ك لـ يقبؿ منيا ما 

 . 1"إدعت مف ذلؾ
 : الفرع السادس

 .التعريؼ القضائي لجريمة اإلغتصاب
   أما مف الناحية القضائية، فيستشؼ مف أحكاـ القضاء الجزائرم أف اإلغتصاب ىك مكاقعة رجؿ إلمرأة 

ك ىذا ما كرد في قرار المحكمة العميا الجزائرية " إغتصاب"بغير رضاىا، ك قد عبر عنو صراحة بمفظ 
ال تنصرؼ إلى " اإلغتصاب"، كما أف القضاء التكنسي إتجو إلى أف المكاقعة 29/05/19842بتاريخ 

مجرد الفعؿ الفاحش ك إنما تقـك إذا كاف ىناؾ كطء في المكاف الطبيعي مف األنثى ك بطريؽ اإليبلج ك 
 .3ىذا حسب ما قررتو محكمة التعقيب التكنسية، فإذا لـ يتـ اإليبلج كميا أك جزئيا إعتبر اإلعتداء فاحشة

 : المطمب الثاني
 .أركاف جريمة اإلغتصاب في التشريعات المغاربية

:    إف جريمة اإلغتصاب تفرض لقياميا ك تمييزىا عف غيرىا مف جرائـ العرض األخرل ثبلثة أركاف ىي
الركف المادم ك ىك اإلتصاؿ الجنسي الكامؿ، ك الركف الثاني ىك عدـ رضا األنثى بيذا اإلتصاؿ 

 . الجنسي، ك الركف الثالث ىك القصد الجنائي
 
 

 : الفرع األوؿ
 .(اإلتصاؿ الجنسي)الركف المادي 

   إف الركف المادم لجريمة اإلغتصاب يتككف مف عنصريف ىما الفعؿ أك السمكؾ ك النتيجة التي تحققت 
ك كذا العبلقة السببية بينيما، ك إذا لـ تتحقؽ النتيجة في ىذه الجريمة التي تعتبر مف الجرائـ المادية كنا 

بصدد فكرة قانكنية جديدة ىي الشركع في اإلغتصاب ك ليس جريمة اإلغتصاب التي نحف بصدد 
معالجتيا، ك ليذا كاف البد مف معرفة شركط اإلتصاؿ الجنسي الكامؿ الذم يككف الركف المادم لجريمة 
اإلغتصاب مف جية ك معرفة ما ىي فكرة الشركع في اإلغتصاب كنتيجة عف عدـ تماـ الركف المادم 

 . لجريمة اإلغتصاب
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 : الفقرة األولى
 .شروط اإلتصاؿ الجنسي الذي تتحقؽ بو جريمة اإلغتصاب

إف اإلتصاؿ الجنسي الكامؿ كركف مادم لجريمة اإلغتصاب، ىك اإلتصاؿ الذم يككف الرجؿ الطرؼ    
، ك ىذا الفعؿ 1اإليجابي فيو ك تحمؿ المرأة عمى االستسبلـ لو، ك يعتبر ىذا االتصاؿ بالتالي غير مشركع

، ك مف ىنا يمكف (ك التي سكؼ نتطرؽ إلييا الحقا)ىك الذم يميز ىذه الجريمة عف جريمة ىتؾ العرض 
 :القكؿ أف شركط  اإلتصاؿ الجنسي الكامؿ ىي

  .و قوع الجريمة مف ذكر عمى أنثى حية: أوال
   يشترط أف تقع جريمة اإلغتصاب مف ذكر عمى أنثى، بحيث يككف الذكر ىك الجاني ك األنثى ىي 

المجني عمييا، فبل تقـك الجريمة إذا أكرىت المرأة الرجؿ عمى مكاقعتيا، إذ تككف المرأة في ىذه الحالة قد 
إرتكبت جناية ىتؾ عرض الرجؿ، ك يجب أف تككف المجني عمييا أنثى عمى قيد الحياة سكاء كانت بكرا 
أـ ثيبا، أما إذا أكلج شخص قضيبو في جثة إمرأة ميتة أك في جسـ حيكاف فبل تقـك جريمة اإلغتصاب ك 

 كما ال تقـك الجريمة بأفعاؿ فاحشة ترتكبيا األنثى عمى األنثى ك 2لكف يمكف أف تسند إليو جرائـ أخرل
 .3(التدالؾ)التي يطمؽ عمييا إسـ السحاؽ أك 

كؿ مف "  مف قانكف العقكبات 407   ك يجب اإلشارة إلى أف التشريع الميبي حيف ذكر في نص المادة 
، فيك ك إف يؤاخذ عمى عدـ كضكحو ك الذم مف األفضؿ أف يتداركو 4قصد أيضا جريمة المكاط" كاقع آخر

 لسنة 70بالفصؿ بيف جريمة اإلغتصاب ك جريمة المكاط  إال أنو بإستقراء المادة األكلى مف القانكف رقـ 
، نجد أف مادتو األكلى تجـر الزنا، ك يعتبر اإلغتصاب في التشريع الميبي مف قبيؿ الزنا مع 5 ـ1973

تكفر عنصر اإلكراه، ك يسقط نفس الحكـ عمى المكاط بأف يعتبر مف قبيؿ الزنا مف حيث خطكرتو فمو 
نفس أحكاـ اإلغتصاب، فنية المشرع بالتالي لـ تتجو إلى التكسع في مفيـك اإلغتصاب ك شركط قيامو ك 

إمتداده لمكاقعة الرجؿ لمرجؿ، ك إنما إتجو إلسقاط نفس أحكاـ اإلغتصاب عميو لخطكرتو ك ضرره 
الكبيريف ك ىك بيذا شابو أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ك ما ذىب إليو بعض فقيائيا، ك جعؿ مف تجريـ 

اإلغتصاب ضركرة ال مجاؿ لمنقاش بصددىا لمساسو باألخبلؽ ك إلعتدائو عمى األعراض ك لككنو مجـر 
 .عمى الخصكص مف الناحية الشرعية ك ىك األمر الذم يجب أف ال تغفمو التشريعات المغاربية
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   ك لكف بالنظر لما ىك سائد في كقتنا الحالي نجد أنو كاف مف األكلى أف أف تككف النصكص كاضحة 
ال لبس فييا أك غمكض مف أجؿ تفادم خصكصا إفبلت المجرميف بحجة عدـ إنطباؽ النص عمى الكاقعة 

 . المعركضة
 .الوطء الطبيعي كامال حصوؿ :ثانيا

   ك يشترط أف يقع ىذا الفعؿ بإيبلج عضك التذكير في فرج األنثى، فبل يككف اإلغتصاب إال مف ذكر 
، ك ال يشترط أف يككف اإليبلج 1عمى أنثى، ك في المكاف الطبيعي المعد لذلؾ أم مف قبؿ ك ليس مف دبر

كميا بؿ يكفي أف يككف جزئيا فأم فعؿ غير اإليبلج الكمي أك الجزئي ال يعد إغتصابا ميما كاف نكع ىذا 
 .2الفعؿ، ك ميما كاف ىذا الفعؿ منافيا لآلداب

 .القدرة عمى الوطء و القبوؿ: ثالثا
   ك يشترط أيضا أف يككف الذكر قادرا عمى اإليبلج ك المرأة قادرة عمى القبكؿ، بمعنى أنو إذا كاف الذكر 

 .عنينا ال يستطيع الكصكؿ إلى المرأة فبل تقـك جريمة اإلغتصاب ك إف قامت جريمة ىتؾ العرض
   ك يستكم أف تككف المرأة شريفة حسنة السمعة أك منحرفة تمارس الدعارة فميست عمة التجريـ ىنا ىي 

 ك ىي عمة التشريعات الغربية ك مف يسير في –حماية الشرؼ ك اإلعتبار ك إنما حماية الحرية الجنسية 
ك ىي الصفة التي تتمتع بيا كؿ النساء عمى السكاء، ك تطبيقا - إتجاىيا ك لك أننا نتحفظ عمى ىذا الرأم 

، ك الحقيقة إف كاف أساس التجريـ 3لذلؾ مف أرغـ عاىرة عمى مكاقعتيا جنسيا يرتكب جريمة اإلغتصاب
كاضحا فإنو يغنينا عف كؿ ىذه التاكيبلت ك النقاشات بخصكص ما ىك مجـر مف عدمو فتعتبر الدعارة 

 في نظر الديف ك –زنا ك يعتبر اإلكراه المرأة البغي إكراىا عمى الزنا مع بقاء ىذه األخيرة مجرمة 
 -األخبلؽ

 : الفقرة الثانية
 .أثر تخمؼ نتيجة الفعؿ عف الركف المادي لجريمة اإلغتصاب

   قد يبدأ الجاني في تنفيذ الركف المادم لجريمة اإلغتصاب ك لكف قد يحكؿ حائؿ دكف مضيو فييا، ك 
، ك المحاكلة أك الشركع في الجريمة عمكما "المحاكلة"أك" بالشركع"بالتالي ىذه الظركؼ تشكؿ ما يسمى 

البدء في التنفيذ بقصد إرتكاب جناية أك جنحة أكقؼ أك خاب أثرىا ألسباب ال دخؿ إلرادة الفاعؿ : "ىي
، ك بالتالي ال يكجد فارؽ بيف الشركع ك الجريمة التامة مف حيث الركف المعنكم، ك إنما ينحصر "فييا

الفرؽ بينيما في الركف المادم الذم تكتمؿ عناصره إذا كانت الجريمة تامة في حيف تتخمؼ منو النتيجة 
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اإلجرامية إذا إقتصرت الجريمة عمى مجرد الشركع، ك يترتب عمى ذلؾ أف القصد الجنائي الذم يتعيف 
تكفره بالنسبة لمشركع في الجريمة ىك نفسو القصد الجنائي الذم يتعيف تكفره إذا كانت الجريمة تامة، ك 

 .1عميو يقـك في الحالتيف عمى نفس العناصر ك يخضع لنفس األحكاـ
   ك قد كاف لمتشريعات المغاربية نظرة مختمفة لفكرة المحاكلة في جريمة اإلغتصاب البد مف إبرازىا ك 

 .عمة التكجو الذم سمكتو فييا
 .عدـ تجريـ المحاولة في النص القانوني الذي يجـر اإلغتصاب: أوال

 منو لـ يتطرؽ إلى الشركع في 336    بالرجكع ألحكاـ قانكف العقكبات الجزائرم نجده في نص المادة 
 كما قيؿ سابقا اإلغتصاب إستنادا إلى ما ذىب إليو النص –ىتؾ العرض - المقصكد ب)اإلغتصاب 

، ك بالتالي حاكؿ الفقو الجنائي (الفرنسي لنص المادة ك الذم يعبر حقيقة عف رأم المشرع في رأينا
إذا حدث أف الجاني لـ يتمكف مف إتماـ فعؿ الكقاع لسبب خارج : الجزائرم تكضيح ىذه المسألة بالقكؿ

إرادتو كمقاكمة المجني عمييا أك طمبيا لمنجدة حينئذ تتحدد مسؤكليتو عمى أساس الشركع في اإلغتصاب 
ك فرض أف ما صدر منو قد بمغ البدء في تنفيذ الجريمة فإف لـ يبمغ ىذه المرحمة ال يصح إعتبار الجاني 

 .قد شرع في اإلغتصاب ك إف جازت مع ذلؾ مساءلتو عف جريمة ىتؾ العرض متى تكفرت أركانيا
   ك قد يجب في بعض األحياف التمييز بيف ما يعد بدء في تنفيذ اإلغتصاب ك بيف ما يعد مجرد عمؿ 
تحضيرم لو، ك بالتالي التفرقة بيف ىتؾ العرض ك الشركع في اإلغتصاب ك المعكؿ عميو في ذلؾ ىك 

، فيعد الفعؿ بدء في تنفيذ اإلغتصاب إذا كاف يؤدم حاال ك مباشرة إلى اإلتصاؿ 2المذىب الشخصي
، ك بالتدقيؽ في قانكف العقكبات الجزائرم نجد أف الشركع في اإلغتصاب جناية ك المشرع جعؿ 3الجنسي

كؿ المحاكالت الرتكاب جناية تبتدئ بالشركع في التنفيذ أك بأفعاؿ ال :" حكمو حكـ الجناية نفسيا بقكلو
لبس فييا تؤدم مباشرة إلى إرتكابيا تعتبر كالجناية نفسيا إذا لـ تكقؼ أك لـ يخب أثرىا إال نتيجة لظركؼ 

ك " مستقمة عف إرادة مركبيا حتى ك لك لـ يمكف بمكغ اليدؼ المقصكد بسبب ظرؼ مادم يجيمو مرتكبيا
 .4ىذا ما ذىب إليو قضاء المحكمة العميا الجزائرية

 فمـ يعاقب عمى الشركع في جريمة اإلغتصاب في النص الذم المممكة المغربية   أما بالنسبة لمشرع 
، ك لكف عمى أساس أنو عد ىذه الجريمة جناية منفصمة حيث أنو بالرجكع إلى نص 486يجـر الفعؿ 
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 نجده يجـر كؿ محاكلة إلرتكاب جناية بدأت بالشركع في تنفيذىا أك بأعماؿ ال لبس فييا 114الفصؿ 
تيدؼ مباشرة إلى ارتكابيا إذا لـ يكقؼ تنفيذىا أك لـ يحصؿ األثر المتكخى منيا إال لظركؼ خارجة عف 

 . إرادة مرتكبيا، تعتبر كالجناية التامة ك يعاقب عمييا بيذه الصفة
   ك مف خبلؿ مكقؼ المشرعيف الجزائرم ك المشرع المممكة المغربية، نجد أنيما جعبل المحاكلة كجريمة 

، في نفس درجة اإلغتصاب خركج عما ما ذىبت إليو أحكاـ الشريعة اإلسبلمية مف زاكيتيف ذكرنا 1مستقمة
 ك ىي أنيما لـ يجرما اإلغتصاب إنطبلقا مف ككنو مجـر لذاتو ك أنو صكرة لجريمة الزنا التي تقع األولى

تحت اإلكراه، ك بيذا التمطيؼ الذم أصبغا بو ىذه الجريمة فسحا المجاؿ إلرتكابيا رغـ فضاعتيا، فالنص 
التجريمي لو الفاعمية القصكل ك األكلية في ردع الفاعؿ عف الفعؿ المعكؿ عميو ألنو يعمـ مسبقا بالجزاء 

 حينما حاكال إستدراؾ ىذه اليفكة ك لك ظاىريا جعبل مف المحاكلة في الثانيةالذم ينتظره، ك الزاكية 
اإلغتصاب كاإلغتصاب مف حيث تكييفو القانكني ك العقاب عميو، ك ىك خبلؼ ثاف مع أحكاـ الشريعة 
اإلسبلمية ألف المفركض أف المغتصب يعتبر زاف ك ال حد عمى المغتصبة إف ثبت إكراىيا، ك أف مف 
يحاكؿ اإلغتصاب ك لـ يتـ الفعؿ ألسباب تخرج عف إرادتو يعزر ك ال يحد ك ىما بيذا إزدادا بعدا عف 

أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، ك الحقيقة أنو ال يعتبر في نظرنا كاؼ جعؿ المحاكلة في اإلغتصاب 
 كاإلغتصاب لسببيف ىما

أف الشريعة اإلسبلمية جعمت ىذا الجـر مف الجرائـ التي يجب فييا الحد ك ما دكنو مف الجرائـ : األوؿ 
 .التي يعزر فييا الفاعؿ ك ال مجاؿ في ىذا لمنقاش أك الجدؿ

 أف جريمة اإلغتصاب أخرجت مف دائرة التجريـ لذاتو ك لككنو ماسا بمكاـر األخبلؽ ك األعراض و الثاني
 .إلى دائرة حماية الحرية الجنسية

ك بيذا ميما دعـ بكسائؿ لمنع إرتكابو تعتبر في نظرنا ىشة ك غير كافية ال مف الناحية الدينية ك ال مف 
 .الناحية األخبلقية ك األدبية

 .تجريـ المحاولة في النص القانوني الذي يجـر إلغتصاب: ثانيا
 مكػرر الفقرة الثالثة مف المجمػة الجزائيػة 227   ك نعني بيذا التشريع التكنسي فحيف تفحص نص الفصؿ

، يتضح أف المشرع التكنسي قد أقر صراحة أف ..."ك المحاكلة مكجبة لمعقاب : "...  التي تقكؿ2التكنسية
كما يدؿ عميو نص المادة السابقة كاجب العقاب عميو، ك  (المكاقعة)في اإلغتصاب  (المحاكلة)الشركع أك 

كؿ محاكلة إلرتكاب : " لممجمة الجزائية التكنسية نجدىا تقكؿ6 مف الباب 59حيف الرجكع إلى الفصؿ 
جريمة يعاقب مرتكبيا بالعقاب المقرر لمجريمة نفسيا إذا كاف تعطيميا أك عدـ حصكؿ القصد منيا مسببا 

عف أمكر خارجة عف إرادة فاعؿ لمجريمة لكف ال يترتب عف المحاكلة عقاب في كؿ الصكر التي ال 
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، ك قد جاء القرار 1"تكجب الجريمة فييا السجف أكثر مف خمسة أعكاـ إال إذا نص القانكف عمى خبلفو
إذا دخؿ رجؿ عمى إمرأة في ساعة مبكرة جدا ك ىي في فراش نكميا ك إرتمى :"التعقيبي التكنسي بأنو

عمييا يقبميا معمما بسكء قصده فقاكمتو بالعنؼ ك صاحت مستنجدة بأجكارىا فخاؼ المتيـ بكركد النجدة 
مع صده بالمقاكمة العنيؼ ك عدؿ عما شرع فيو كاف عدكلو ذلؾ سبب خارج عف إرادتو ك تكفرت ك 

 .  2"الحالة ىاتو أركاف المحاكلة
   ك مف خبلؿ ما سبؽ يتضح لنا أف المشرع التكنسي بغض النظر عف كيفية نظرتو لممحاكلة ك كيفية 

تجريميا، إال أنو ك إنطبلقا مف تجريمو لئلغتصاب فيك يجـر المحاكلة مف نفس المنطمؽ فإذا كاف 
 في –اإلغتصاب ىك إعتداء كبير عمى الحرية الجنسية في نظره لذا قابمو بنصكص تجريمية شديدة الكقع 

ما جعؿ بعض فقياء القانكف التكنسي ينددكف بإلغاءه ك التخفيؼ منو في حاالت عديدة منيا إذا - نظره 
، فإف المحاكلة أيضا تعتبر مف قبيؿ محاكلة اإلعتداء عمى 3كاف سف المجني عمييا فكؽ الثالثة عشر

الحرية الجنسية ك ال بد مف تجريميا بما يناسب إلرساء الحماية عمى ىذه األخيرة، ك الحقيقة أنو قد حدث 
لو ما حدث حينما أراد فقياء القانكف الكضعي إرساء معالـ السياسة الجنائية فأخذكا في التفكير ك البحث 
فأخطأكا ك أصابكا، فكاف األكلى أف يتبع معالـ الديف اإلسبلمي فيبتعد عف المغاالة في التجريـ ك يبتعد 
بذلؾ عف أم نقد خصكصا ممف يريدكف إرساء قكاعد حماية الحرية الجنسية ك ذلؾ في إطار المناداة 

 .       بحماية حقكؽ اإلنساف ك اإلىتماـ بالمجـر ككنو ضحية
 
 

 . تفرد التشريع الموريتاني بالنص عمى المحاولة دوف جريمة اإلغتصاب: ثالثا
 مف قانكف العقكبات 2   أما المحاكلة في التشريع الجنائي المكريتاني فإنو حسب ما ترمي إليو المادة 

المكريتاني كؿ محاكلة إلرتكاب جناية اإلغتصاب فيشرع في تنفيذىا إذا لـ تكقؼ أك لـ يتخمؼ أثرىا إال 
لظركؼ خارجة عف إرادة مرتكبيا تعتبر جريمة تعزيرية ك ليس كعقكبة الجـر إذا تـ فعبل أم إذا كقع ركف 
االغتصاب بكؿ أركانو، ك يجب اإلشارة إلى أف ىذا النكع مف الجرائـ في تشريعات المغرب العربي التي 
يديف سكانيا بالديف اإلسبلمي قد سايرت ما جاءت بو الشريعة اإلسبلمية في عدـ العقاب عمى مرحمة 

التفكير ك صب العقاب عمى مرحمة التنفيذ، إال أنو نجد أف الشريعة اإلسبلمية تتسع لتجـر ك تعاقب كؿ 
ما يأتيو الجاني إذا تككف مما فعمو معصية، ك القاعدة أنو في جرائـ الحدكد ك القصاص ال يتساكل عقاب 
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مف بمغ :"الجريمة التامة بالجريمة التي لـ تتـ، ك أصؿ ىذه القاعدة حديث الرسكؿ صمى اهلل عميو ك سمـ
، فبل يمكف في الشريعة 1، ك ىذه القاعدة ال يمكف الخركج عنيا"حدا في غير حد فيك مف المعتديف

اإلسبلمية العقاب عمى الشركع في اإلغتصاب بنفس عقكبتو، ك ىك ما عمؿ المشرع المكريتاني عمى 
 .  إتباعو
 .سكوت التشريع الميبي عف ذكر المحاولة في جريمة اإلغتصاب: رابعا
ف المشرع الميبي لـ يذكر أف المحاكلة في اإلغتصاب ليا نفس أحكاـ جريمة اإلغتصاب، ك حيف    إ

" الشركع:" مف قانكف العقكبات الميبي السابؽ ذكره ك التي جاءت تحت عنكاف59الرجكع إلى نص المادة 
الشركع ىك البدء في تنفيذ فعؿ بقصد :"في الفصؿ الثالث، نجد أف المشرع الميبي أكرد النص كما يمي

إرتكاب جناية أك جنحة إذا أكقؼ أك خاب أثره ألسباب ال دخؿ إلرادة الفاعؿ فييا، ك ال يعتبر شركعا في 
، ك حسب نص المادة الرابعة ..."جناية أك جنحة مجرد العـز عمى إرتكابيا ك ال األفعاؿ التحضيرية لذلؾ

 ـ، في شأف إقامة حد الزنا ك تعديؿ بعض أحكاـ قانكف العقكبات الميبي 1973 لسنة 70مف القانكف رقـ 
 مف 60إعتبر المشرع الميبي الزنا جناية ك عميو فاإلغتصاب جناية أيضا، ك حيف الرجكع إلى نص المادة 

يعاقب عمى الشركع : "ك التي تقكؿ" عقكبات الشركع في الجنايات: "نفس القانكف التي جاءت تحت عنكاف
ك في األحكاؿ األخرل يحكـ : "... في الجناية بالعقكبات اآلتية إال إذا نص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ

، ك بمقارنة النصيف نجد أف المشرع الميبي جعؿ مف الشركع "بعقكبة السجف مع خفض حدييا إلى النصؼ
معاقبا عميو ك مجرما، كفؽ ما يقدره القاضي ك الميـ أنو ال يصؿ إلى حكـ عقكبة اإلغتصاب، ك قد 

ذىبت المحكمة العميا الميبية إلى تجريـ الشركع في اإلغتصاب بالقكؿ أنو يعد شركعا في المكاقعة إذا كاف 
المتيـ قد فاجأ المجني عمييا ك إحتضنيا مف الخمؼ ك أمسؾ بيا ك ألقاىا عمى األرض محاكال مكاقعتيا ك 

 . 2خاب أثر الجريمة لسبب ال دخؿ إلرادتو فيو ك ىك مقاكمة المجني عمييا ك استغاثتيا
 : الفرع الثاني

 .عدـ رضا األنثى باإلتصاؿ الجنسي
ال تتحقؽ جريمة اإلغتصاب إال إذا تمت المكاقعة دكف رضا المرأة، ك يتفؽ ما يتطمبو ىذا الركف مع    

، فبل يتصكر إعتداء عمى ىذه 3عمة تجريـ اإلغتصاب في القانكف أال ك ىي حماية الحرية الجنسية لممرأة
، ك ىك اإلتجاه الذم سمكتو تشريعات المغرب العربي فيما يخص ىذه 4الحرية إذا تـ الفعؿ برضاىا
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المسألة، عدا التشريع المكريتاني ك الميبي الذيف أعطيا لجريمة اإلغتصاب حكـ جريمة الزنا تحت اإلكراه 
ك لك أف عدـ رضا األنثى معتد بو ك لكف إنطبلقا مف األساس الشرعي الذم يجعمو مسقطا لمعقكبة عف 

 : المغتصبة، ك الحاالت العامة التي يعتبر معيا الرضا منعدما في جريمة اإلغتصاب ىي إما
قكة مادية ضاغطة عمى جسـ اإلنساف يعجز عف مقاكمتيا : " ك يعرؼ ىذا الفعؿ بأنواإلكراه المادي،

: ، ك يجب أف يتكفر فيو شرطاف1"فتدفعو إلى إرتكاب الجريمة ك ىك فاقد اإلرادة مما يعدـ أىميتو الجنائية
 أف يقع اإلكراه المادم عمى المجني عمييا نفسيا، فإذا كقع عمى خادميا أك أحد المقيميف معيا األوؿ

فرضيت بعد ذلؾ بالفعؿ فبل يتكفر اإلكراه المادم، ك مف باب أكلى ال يتكفر ىذا اإلكراه إذا حطـ الجاني 
في منع " مؤثرا" ىك أف يككف اإلكراه الثانيشيئا في المكاف أك قتؿ حيكاف إلرىاب المجني عمييا، ك 

مقاكمة المجني عمييا فالعبرة ليست بدرجة جسامة العنؼ، ك إنما بمبمغ أثره في إرادة المجني عمييا ك ىذه 
المسألة تقدرىا محكمة المكضكع، أما إذا كانت مقاكمة األنثى نكعا مف التمنع أك الدالؿ أك الحياء 

الطبيعي الذم ال يجعميا تستسمـ إال بعد إلحاح مف الرجؿ فعندئذ ال يتكفر اإلكراه المادم، ك إذا إعتقد 
 .2الجاني أف مقاكمة المجني عمييا غير جدم فبل يتكفر في حقو القصد الجنائي

 الصادر مف الجاني نحك المجني عمييا بإنزاؿ شر بيا أك 3 الذم يتحقؽ بالتيديداإلكراه المعنوي  أك 
بعزيز عمييا، كما يتحقؽ اإلكراه المعنكم بتيديد المرأة بنشر أمكر تخصيا ك يستكم أف تككف ىذه األمكر 
مشركعة أك غير مشركعة، كما لك أف ىدد الجاني إمرأة إرتكبت جريمة باإلببلغ عنيا إف لـ تقبؿ االتصاؿ 

 .4الجنسي بو فترضخ لو تحت ىذا التيديد
، فإذا كاف الرضا مف أنثى فقدت الكعي أك ال يتوفر الرضا إذا إنعدـ التمييز أو بفقداف الوعي   كما 

التمييز أك كانت عاجزة عف التعبير عف إرادتيا ألم سبب مف األسباب فبل ينفي ىذا اإلغتصاب ك ال 
يككف لرضاىا قيمة قانكنية سكاء كاف فقداف الكعي أك التمييز راجعا إلى فعؿ الجاني أك دكف تدخؿ مف 

جانبو فيرتكب الجريمة مف يتصؿ بمجنكنة أك سكرانة أفقدتيا حالتيا القدرة عمى فيـ ماىية فعؿ الكقاع فمـ 
تبد أم معارضة لو، ك يمحؽ بحالة السكر إعطاء المجني عمييا مخدرا يفقدىا الكعي أك حبكبا منكمة 

، كما أف الرضا بالمكاقعة الذم ينفي جريمة اإلغتصاب ىك الرضا الذم يعبر عف 5تضعؼ مف إرادتيا
إرادة صحيحة إتجيت إلى قبكؿ الصمة الجنسية ك يعني ذلؾ أف الرضا المعيب الذم يصدر تحت الغش 
ك الخديعة ال يككف لو ذات التأثير ك إنما يمحؽ بالحاالت التي ينعدـ فييا الرضا، كما إذا قبمت المرأة 
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االتصاؿ الجنسي مع رجؿ لـ تكف لترضى باالتصاؿ بو لك تحققت مف شخصيتو، كما لك دخؿ الجاني 
إلى فراش امرأة نائمة بطريقة تكىميا بأنو ركجيا فمـ تعترض عمى إتصالو بيا، ك يككف الرضا أيضا معيبا 

بسبب الغش ك الخديعة كما لك قبمت المرأة االتصاؿ الجنسي مع رجؿ لـ تكف لترضى االتصاؿ بو لك 
تحققت مف صفة خاصة فيو كما لك طمؽ الزكج زكجتو طبلقا بائنا ك أخفى عمييا ذلؾ ثـ اتصؿ بيا 

 .1اتصاال جنسيا لـ تكف لتقبمو إال لعدـ عمميا بسبؽ كقكع الطبلؽ
   ك قد إنقسمت كؿ مف تشريعات المغرب العربي إلى إتجاىيف إثنيف، األكؿ يقر أف إنعداـ الرضا 

باإلتصاؿ الجنسي الـز لقياـ جريمة اإلغتصاب ك يعدد حاالت إنعداـ الرضا في نصكصو الجزائية، ك 
 .اإلتجاه الثاني يقر ىذا الركف ك لكف يسكت عف النص عف حاالت إنعداـ الرضا

 : الفقرة األولى
 .التشريعات المغاربية التي فصمت في حاالت عدـ رضا األنثى باإلتصاؿ الجنسي

   ك نقصد ىنا كؿ مف التشريع التكنسي ك تشريع المممكة المغربية، فقد نصت تشريعات ىذه الدكؿ عمى 
حاالت تعتبر معدمة لمرضا ك البد عمى القاضي الجزائي حيف الفصؿ في نزاع يخص ىذه الجريمة أف 

 . يمتـز بما نصت عميو قكانينيا
 .لتشريع التونسيا: أوال
 مف المجمة الجزائية التكنسية قد فصؿ في حاالت إنعداـ الرضا سكاء 227 نجده في نص الفصؿ   

، ك أشار إلى باقي (ك لك دكف إستعماؿ ىذه الكسائؿ)بإستعماؿ العنؼ أك برفع السبلح ميما كاف نكعو 
 :بالقكؿ (...كالحيمة ك الغش)الحاالت التي ينعدـ فييا الرضا 

، كما أكد ..."فيعاقب بالسجف بقية العمر كؿ مف كاقع أنثى بدكف رضاىا في غير الصكر المتقدمة "... 
عمى تجريـ اإلغتصاب بإنعداـ التمييز ك فصؿ في حاالتو بتجريمو إذا كقع عمى مف ىي دكف العاشرة ك 

لك دكف إستعماؿ العنؼ أك رفع سبلح ك كذلؾ جرمو إذا كقع عمى مف ىي دكف الثالثة عشر مع الفرؽ في 
 مكرر بتفصيؿ ك تأكيد تجريـ اإلغتصاب إذا كقع 227الحالتيف في ظرؼ التشديد، ك كاصؿ في الفصؿ 

 سنة كاممة مع تفريؽ في العقكبة، ك بالتالي فصؿ بيف تجريـ حاالت 20 ك دكف 15عمى مف ىي دكف 
ك المكاقعة دكف رضا، كما أف المشرع التكنسي كاف  (ك لك أنو ال يعتد بو)المكاقعة بالرضا - اإلغتصاب

رائدا في حماية فئات األطفاؿ مف كؿ اإلعتداءات ك مف بينيا جريمة اإلغتصاب ك ذلؾ بسنو لمجمة 
 . 2 ـ1995حقكؽ الطفؿ في سنة 

 .تشريع المممكة المغربية: ثانيا
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أشار ىذا التشريع إلى الحاالت المعدمة لمرضا ك ىي إنعداـ التمييز لصغر السف، العجز ك قد يككف    
بضعؼ قكاىا : "... لمرض أك حالة نكـ ك اإلعاقة ك يقصد بيا البدنية ألنو عبر عف اإلعاقة العقمية ب

كما أضاؼ فكرة إذا كانت المرأة حامبل، ك قد إعتد مشرع المممكة المغربية بيذه الحالة ألف ..." العقمية 
 .المرأة الحامؿ تككف ضعيفة المقاكمة إتجاه أم إعتداء

 ك بجمع كؿ ما نصت عميو ىذه التشريعات نجد أف معنى إنعداـ الرضا يتسع  ليشمؿ باإلضافة إلى 
اإلكراه المادم ك المعنكم جميع صكر الرضا الصادر عف صغيرة غير مميزة أك تحت تأثير الغمط ك 
التدليس، ك كؿ حالة ال تستطيع األنثى أف تعبر عف إرادتيا تعبيرا صحيحا بسبب النـك أك اإلغماء أك 

 .1المباغت
 : الفقرة الثانية

 .التشريعات المغاربية التي سكتت عف حاالت عدـ رضا األنثى باإلتصاؿ الجنسي
   ك قد سمؾ ىذا اإلتجاه كؿ مف التشريع الجزائرم ك التشريع المكريتاني ك الميبي ك لك أف سككت المشرع 

الجزائرم يرجع إلى ترؾ حاالت إنعداـ الرضا تفصؿ فييا القكاعد العامة لقانكف العقكبات، ك لكف كاف 
سككت كؿ مف التشريع المكريتاني ك الميبي عنيا ألنيما يعتمدا عمى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية فيما ال 

 .يكجد فيو نص ك ما يكجد في أيسر المذاىب الفقيية أك المشيكر منيا
 .لتشريع الجزائريا: أوال

 مف قانكف العقكبات السابؽ ذكرىا، يجده لـ يتطرؽ إلى الحاالت التي تعبر 336   حسب نص المادة 
عف إنعداـ الرضا لؤلنثى في جريمة اإلغتصاب ك إنما أشار إلى إنعداـ التمييز في الفقرة الثانية مف المادة 

 مف القانكف السابؽ، ك سككت المشرع الجزائرم عف ىذا التفصيؿ ليس بقصد إباحة ك عدـ األخذ 336
بحاالت الرضا األخرل ك إنما أحاؿ التفصيؿ فييا إلى القضاء ك إكتفى بالنصكص العامة التي كردت في 

 . قانكف العقكبات
 .التشريع الموريتاني:ثانيا

 مف قانكف العقكبات المكريتاني، ك إف كاف 309   ك ىك الذم لـ يبيف الحاالت المعدمة لمرضا في المادة 
سككتو عف ىذا التفصيؿ في نظرنا لو سبب آخر ألف ما ال يذكره يحيؿ أحكامو عمى ما كرد مف تفصيؿ 

 مف قانكف العقكبات المكريتاني، ك قد قاؿ اهلل عز ك 449في الشريعة اإلسبلمية ك ىذا حسب نص المادة 
، ك بالرجكع إلى ما كرد عف السمؼ الصالح، أنو في ركاية 2"إال مف أكره ك قمبو مطمئف باإليماف: "جؿ

أف إمرأة إستكرىت عمى عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ فدرأ : "عف عبد الجبار بف كائؿ عف أبيو
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، ما يدؿ عمى أف المرأة المغتصبة ال يطبؽ عمييا الحد ك ىك ما ذىب إليو المشرع 1"عنيا الحد
 .المكريتاني

 .التشريع الميبي: ثالثا
لقد ذىب المشرع الميبي أيضا إلى عد اإلغتصاب مف قبيؿ الزنا ك لكنو لـ يذكر حاالت اإلكراه عمى    

 1973 لسنة 70 مف القانكف رقـ مف القانكف رقـ 10، فقد جاء في المادة (اإلكراه عمى الزنا)اإلغتصاب 
يطبؽ المشيكر مف أيسر المذاىب فيما لـ يرد بشأنو نص خاص في ىذا القانكف بالنسبة : "، ما يمي2ـ

، ك عميو فقد ذىب المشرع الميبي إلى نفس مذىب المشرع المكريتاني ..." لجريمة الزنا المعاقب عمييا حدا
في يخص الحاالت المعدمة لمرضا ك لـ يتأثر بما تأثرت بو التشريعات المغاربية السابقة ك قد أحسنا 
صنعا فيذا القكؿ يجعؿ المشرع ك القاضي أماـ حمكؿ كاضحة ىي مكافقة القانكف ألحكاـ الشريعة 

                                            . اإلسبلمية فيما لـ يكجد فيو في النص
 : الفرع الثالث

 .الركف المعنوي لجريمة اإلغتصاب
   يتكفر القصد الجزائي لدل الجاني بعممو أنو يكاقع أنثى، ك أنو يكاقعيا دكف رضاىا ك مف دكف شؾ أف 
مجرد مكاقعة األنثى يعني العمـ بالمكاقعة، ك أف العمـ بكقكع اإلكراه يعني العمـ بإنعداـ رضا األنثى، غير 

أنو مف الجائز القكؿ بعدـ تكفر القصد الجنائي رغـ إستعماؿ القكة ك ذلؾ فيما إذا كاف الجاني مع 
إستعمالو القكة ك ممانعة المجني عمييا ك مقاكمتيا يعتقد أنيا كانت غير جادة في ممانعتيا ك أنيا كانت 
مدفكعة إلى ذلؾ تحت تأثير عكامؿ أخرل، غير أف مثؿ ىذه الحالة نادرا ما تحدث ك تستطيع محكمة 

عمـ بعناصر : "، ك يعرؼ القصد الجزائي بأنو3المكضكع أف تصؿ إلييا فيما لك أثارىا المتيـ أماميا
، ك بناء عميو فاإلغتصاب مف الجرائـ 4"الجريمة ك إرادة متجية إلى تحقيؽ ىذه العناصر أك إلى قبكليا

المقصكدة ك يتطمب فييا القصد الجرمي العاـ، ك ال يمكف أف تكجد في القانكف جريمة إغتصاب غير 
عمدم، فيجب أف تتجو إرادة الجاني إلى مكاقعة المجني عمييا بغير رضاىا مع عممو بذلؾ ك ذلؾ ألف 

ىذه المكاقعة ىي مف صميـ ماديات الجريمة ك تشكؿ الركف المادم األكؿ ليا، ك يجب أف يعمـ أف األنثى 
 .5التي يكاقعيا محرمة عميو أك ليست زكجتو أك أنيا مجنكنة فاقدة الشعكر
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 مف قانكف العقكبات السابؽ 336   ك حيف التصفح في أحكاـ القانكف الجزائي الجزائرم نجد نص المادة 
ذكرىا جاء عاما فيما يخص ذكر أركاف جريمة االغتصاب ك التي مف بينيا القصد الجنائي، ك بتصفح 
المبادئ العامة ليذا التشريع سكاء عمى الصعيد الفقيي أك القانكني نجده أنو أكد عمى أف القصد الجنائي 
العاـ أمر ضركرم في كؿ الجرائـ ك مف بينيا اإلغتصاب، فبل يجب ترتب القصد الخاص الذم يكجب 
التغمغؿ في نكايا الجاني ك معرفة الغاية مف إرتكاب الجريمة، ك إنما تقـك الجريمة بمجرد تكفر عنصرم 

، ك ىك األمر الذم كافقو المشرع التكنسي في الفصؿ 1(باإلضافة إلى األركاف األخرل)اإلرادة ك العمـ 
 مكرر، ك كذلؾ المشرع الميبي ك التشريع المغربي في الفصؿ 227 السابؽ ذكره ك كذا الفصؿ 227
 . ك المكريتاني ك ىذا في تشريعاتيما العقابية486

ىك تعمد :"   ك يكافؽ القصد الجنائي ما يكجد في الشريعة اإلسبلمية حيث يعرؼ ىذا األخير بأنو ىك
إتياف الفعؿ المجـر أك تركو مع العمـ بأف الشارع يحـر الفعؿ أك يكجبو، ك قصد العصياف ال يجب تكفره 

، ك ىك ما يسقط عمى جريمة الزنا باإلكراه في الشريعة اإلسبلمية ك 2"إال في الجرائـ العمدية دكف غيرىا
 .التي يقصد بيا االغتصاب

 : المطمب الثالث
 .اإلغتصاب بيف الزوجيف في التشريعات المغاربية

   إف إثارة ىذه الحالة عمى إنفراد إنما جاء ألسباب، منيا تمؾ التطكرات الحاصمة عمى صعيد الفكر 
الغربي ك التي كصمت إلى حد مناقشة حؽ الزكج في زكاج صحيح خاؿ مف أم شائبة في ممارسة حقو 
في اإلتصاؿ الطبيعي بزكجتو، ك تصادـ ىذ الفكرة مع الفكر اإلسبلمي المعتدؿ المكافؽ لمطبائع السكية 
الذم يقر بأحقية ىذا األخير في معاشرة زكجتو بما يرضي اهلل، ك ىك األمر الراسخ في الذىنية العربية 
اإلسبلمية ك مدل تأثر تشريعات المغرب العربي بتمؾ األفكار الغربية ك أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، ما 

 .يجعمنا نحاكؿ معرفة المكقؼ الحقيقي ليذه الدكؿ ك مدل تأثرىا بكبل اإلتجاىيف
 : الفرع األوؿ

 .مدى تأثر التشريعات المغاربية باإلتجاه الغربي
 في أكؿ األمر لمقكؿ أف الزكج الذم يتصؿ بزكجتو في المكاف 3   لقد ذىب بعض الفقياء الغربييف

الطبيعي لمكطء دكف رضاىا أك بالقكة ال يؤاخذ مف أجؿ اإلغتصاب ك لكف يمكف تتبعو مف أجؿ اإلعتداء 
بالعنؼ، ك ىك ما ذىبت إليو القرارات القضائية التي لـ تقض باإلغتصاب بيف الزكجيف بؿ كانت المحاكـ 
تمجأ إلى تكييؼ آخر لتجريـ ىذا الفعؿ كالمس بالعرض أك اإلخبلؿ العمني بالحياء أك العنؼ الخفيؼ ألنو 
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يعتبر مف األىداؼ المشركعة مف الزكاج، إال أنو يشكؿ ىتكا لمعرض إذا إرتكب بحضكر أك بمساعدة 
، ك قد ناىضت عدة إتجاىات نسائية ىذا المكقؼ بالقكؿ أنو إذا كاف يجب عمى الزكجة أف تؤدم 1الغير

فعبل كاجبيا الزكجي فإنو ال يجب أف يككف عف طريؽ العنؼ أك اإلكراه في أم كقت شاء فيو الزكج أف 
يشبع غريزتو الجنسية، ك ال يمكف لمزكج أف يتصرؼ بجسـ زكجتو كيفما شاء ألنو ال يممكو، ك حتى إف 
كاف ىناؾ رفض لمكاجب الزكجي مف طرؼ الزكجة فيمكف معاقبتيا عف طريؽ القضاء ك ليس بالعنؼ ك 

 .2اإلكراه
يجـر اإلغتصاب بيف الزكجيف ك إعتبر أف الزكج الذم يكاقع -  اإلتجاه الغربي الحالي –   ثـ برز إتجاه 

زكجتو دكف رضاىا يؤاخذ جزائيا مف أجؿ جريمة اإلغتصاب، حيث يرل ىذا اإلتجاه أف الرابطة الزكجية 
ال تحكؿ دكف الحرية الجنسية بيف الزكجيف، ك معنى ذلؾ أف اإللتزامات المحمكلة عمى كاىؿ الزكجيف 
بمكجب عقد الزكاج ال تقيد بصفة مطمقة تصرفات الطرفيف بؿ تترؾ ليما الحرية الكاممة في الميداف 

الجنسي، ك نتيجة لذلؾ فإف الزكجة في نظرىـ بإمكانيا تمكيف شخص آخر مف نفسيا غير زكجيا دكف 
أف تؤاخذ جزائيا بدليؿ إلغاء جريمة الزنا في التشريع الفرنسي، كما برر بعضيـ تجريـ اإلغتصاب بيف 
الزكجيف بإحتراـ حرمة الجسد ك ىي مطمقة بإعتبار أف أساس تجريـ اإلغتصاب ىي حماية الحرية 
الجنسية ك حصانة الجسد ك عدـ إلحاؽ أضرار نفسية ك جسدية باإلضافة إلى حماية الشرؼ، ك أف 

 .3الزكاج ال يبيح النيؿ مف حرمة الجسد ك حتى الحرية الجنسية
ك نجد أف التشريعات المغاربية لـ تتبنى صراحة في نصكصيا الجزائية ما يدؿ عمى أنيا تكافؽ ىذا    

 مف مجمة األحكاؿ الشخصية التكنسية نجد أف المشرع التكنسي في بداية 23الرأم، لكف بتصفح الفصؿ 
جب طاعة الزكجة لزكجيا  كا23لفصؿ اإذ حذؼ مف  المذىبىذا عتناؽ إإلى - إف صح القكؿ– إتجاىو

 ك لك أننا ال يمكف الجـز بإمكانية ك أنو بيذا المفيـك يمكف مقاضاة زكجيا إذا كاقعيا بتيمة اإلغتصاب؟
تبنيو ليذا الفكر مستقببل إال أنو كاف مف األفضؿ لك إبتعد عف ترسيخ تمؾ األفكار التي تؤدم مستقببل 

عمى : " مف مجمة األحكاؿ الشخصية التكنسية نجدىا تنص23ليذا اإلتجاه، ألنو بإستقراء نص الفصؿ 
 .4كؿ كاحد مف الزكجيف أف يعامؿ اآلخر بالمعركؼ ك يحسف عشرتو ك يتجنب إلحاؽ الضرر بو

 ...".ك يقـك الزكجاف بالكاجبات الزكجية حسبما يقتضيو العرؼ ك العادة
   ك ىنا نجد فكرتيف تعتبراف الباب األساسي لئلنسياؽ لما تنادم بو التيارات الغربية اليدامة، الفكرة 

 ىي عدـ إلحاؽ الضرر بأحد الزكجيف ك يعني ىذا أنو يعتبر ضررا أيضا معاشرة الزكج لزكجتو األولى
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 ىي فكرة اإللتزاـ بالكاجبات حسبما تقره األعراؼ ك العادات، فبل يخفى عمى أحد الثانيةدكف رضاىا، ك 
أف األعراؼ ك العادات تعتبر مرنة ك متغيرة بحسب معطيات ك ظركؼ ك مستجدات تطرأ عمى المجتمع 
فتغير ذىنيات ك أفكار ك تربية ك حتى أخبلؽ أفراده، فما كاف يعتبر الزما في كقت سابؽ أصبح مستحبا 
في كقتنا الحاضر ك قد يعتبر منبكذا في كقت الحؽ، ك بيذا يعتبر ىذا النص بحؽ مدخبل سيبل إضافيا 

 . لتسريب األفكار الغربية التي تناىضيا الشريعة اإلسبلمية
 : الفرع الثاني

 .مدى تأثر التشريعات المغاربية باألحكاـ الشرعية
تعتبر أف الزكج لو الحؽ في التمتع بزكجتو متى ك كيؼ شاء ما داـ في إطار  إف الشريعة اإلسبلمية 

 ، ك قد جاءت 1..."نساءكـ حرث لكـ فأتكا حرثكـ أنى شئتـ : "الشرع ك لك دكف رضاىا لقكلو تعالى
النصكص التي تجـر اإلغتصاب في تشريعات المغرب العربي خالية مف إثارة ىذه النقطة، لكف عمى 

 يركف أنو ال يرتكب الزكج جريمة اإلغتصاب إذا أكره 2الصعيد الفقيي نجد أف فقياء المغرب العربي
زكجتو عمى الصمة الجنسية، ك ذىبكا في ذلؾ مذىب كؿ فقياء الشريعة اإلسبلمية، فالمرأة المتزكجة 

الكاجب عمييا إطاعة زكجيا ك القياـ بكاجبيا إتجاىو فميس ليا أف تتنكر لما رضيت بو، أما إذا أتى الزكج 
زكجتو مف الدبر دكف رضاىا فإنو يعاقب عمى جريمة ىتؾ العرض، ك ألنو مجـر شرعا لقكلو صمى اهلل 

 . 3"ك ال تأتكا النساء في أستاىيف فإف اهلل ال يستحي مف الحؽ: "عميو ك سمـ
   ك بناء عميو إذا قارنا كبل المذىبيف ك ما إتبعتو غالبية دكؿ المغرب العربي، نجد أف المذىب الثاني ىك 
األقرب إتباعا ك إف كاف ىناؾ إعتراض فيك عمى العنؼ ال عمى حؽ الزكج عمى زكجتو، كما أف الرأم 

األكؿ مردكد بشدة ألنو ال يمكف تطبيؽ الحرية الفردية حتى في عبلقة الزكجيف ألنو لك لـ ترد الزكجة ىذا 
اإلتصاؿ فمماذا تزكجت، ثـ إف ىذا الحؿ يجعؿ الزكجات يتعسفف ك يتحججف بإغتصاب أزكاجيف ليف، ك 

إف ىذا الفكر دخيؿ عمى ثقافتنا التي مبدأىا اإلحساف ك حسف المعاممة ك إال فالطبلؽ إف كاف ىناؾ 
ضرر يستحيؿ معو العيش بالنسبة ألحد الزكجيف أك الخمع إف تضررت الزكجة،ك يمكف القكؿ أف سككت 

 لككف ىذه التشريعات المغاربية ال تحبذ فإما: التشريعات المغاربية عف ىذه النقطة قد يككف ألحد األسباب
 أنيا ال تستطيع لعدة أسباب منيا تعمؽ شعكبيا بمبادئ أواألخذ بالفكر الغربي فيما يخص ىذه النقطة، 

الشريعة اإلسبلمية ك عدـ تقبميـ ليكذا أفكار تحط مف قيمتيـ ك رجكلتيـ، ك الحقيقة إف المنادات بالحرية 
الفردية في العبلقات الزكجية ال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ ألنو ييدـ أىـ أساسيات الزكاج ك ىي الحؽ 

 .في إختصاص الزكجيف ببعضيما البعض في اإلطار الشرعي
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 : المطمب الرابع
 .تقدير تجريـ اإلغتصاب بيف حرمتو الذاتية و مساسو بالحرية الجنسية

   لقد كقفنا بإيجاز مف خبلؿ ما سبؽ عمى المكقؼ الذم ينادم بالحرية الجنسية ك الذم يحاكؿ حصر 
دائرة التجريـ فيما يتـ فقط دكف إرادة المجني عميو، ك ما يمس الحياء العاـ لممجتمع فقط، ك تعتبر جريمة 
اإلغتصاب كاحدة مف الجرائـ التي تحاكؿ التشريعات الكضعية الغربية تجريدىا مف لباسيا إف صح القكؿ 

ألف أكؿ ما قامت بو ىك إسقاط صفة الزنا تحت اإلكراه عنيا، ثـ عممت عمى ضبطيا بشركط ىي أف تقع 
دكف الرضا، ثـ بعد ذلؾ حاكلت نشر ىذا الفكر عمى الصعيد الدكلي ك الداخمي لمدكؿ، بشتى الكسائؿ 

القانكنية ك غير القانكنية، ك ىذا ما نجده بالفعؿ بإستقراء أغمب القكانيف المغاربية التي كاف عمييا منذ أكؿ 
لحظة أف تقتدم بمبادئ الشريعة اإلسبلمية التي تبنت أساسا كاضحا لمتجريـ ك ىك تجريـ كؿ ما يحصؿ 
خارج إطار عبلقة الزكاج، ك ما اإلغتصاب إال زنا يسقط الحد عمى مف ثبت إكراىيا عميو، ك ال مجاؿ 

 .لمحرية الجنسية ك غير ذلؾ مف األفكار اليدامة
 مف –   ك الحقيقة أننا ال نجد األكثر إقتداء بأحكاـ نصكص الشريعة اإلسبلمية مف المشرع المكريتاني 

ك ىذا عمى األقؿ مف الناحية النظرية أم عمى مستكل نصكصو العقابية، ألف ىذا - الجانب التشريعي
النكع الخطير مف الجرائـ البد فيو مف تظافر الجيكد عمى شتى األصعدة ك في كؿ مياديف الحياة 

الذم ك إف أفرد لئلغتصاب نصا مستقبل إال أف - المشرع المكريتاني- لمكافحتو ك القضاء عميو، فيك
 .       مضمكنو يبيف أنو عده مف قبيؿ الزنا ك ال أدؿ عمى ذلؾ أكثر مف فرضو لعقكبة حدية عميو

 : المبحث الثاني
 .جريمػػػة ىتػػػؾ العػػػػرض

   تعتبر جريمة ىتؾ العرض مف الجرائـ المنافية لآلداب العامة ك الماسة باألعراض أيضا حيث أنيا 
تعبر عف تعد فاضح عمى شخص اإلنساف ك كرامتو، ك قد تصدت ليا كؿ تشريعات المغرب العربي 

بالتجريـ فمنيا مف كاف مكافقا بذلؾ لمبادئ الشريعة اإلسبلمية، أك ألحكاـ القانكف الدكلي ك تكجو غالب 
 .البمداف الغربية ك غيرىا ك خصكصا العربية منيا

   ك لمعرفة ىذا النكع مف الجرائـ البد مف الكقكؼ عمى كؿ تفاصيمو، ثـ إف ىذه الجريمة فييا نكع مف 
المبس خصكصا مف حيث تعريفيا ك تمييزىا عف اإلغتصاب بكجو أخص فميذا السبب كاف مف البلـز 
دراستيا بالقدر الذم يجعميا مف جية مفيكمة ك مستقمة عف غيرىا مف الجرائـ، ك مف جية أخرل تبييف 
كيفية تصدم التشريعات الجزائية المغربية ليا ك ىذا كمو في إطار جممة ما تأثرت بو ىذه األخيرة مف 

المطمب )اآلراء ك التكجيات التي عالجت ىذه الجريمة، ك قد جاء في ىذا المبحث  خمسة مطالب، تناكؿ 
جريمة ىتؾ العرض بيف إنكارىا ك النص عمييا في ( المطمب الثاني)تعريؼ ىذه الجريمة ك تناكؿ  (األكؿ

أركاف جريمة ىتؾ العرض في التشريعات المغاربية، ك  (المطمب الثالث)التشريعات المغاربية، ك تناكؿ 



  

 (المطمب الخامس)صكر جريمة ىتؾ العرض في التشريعات المغاربية، ك تناكؿ  (المطمب الرابع)تناكؿ 
 . تقدير تجريـ ىتؾ العرض بيف ككنو محرما لذاتو ك بيف ككنو يمس بالحرية الجنسية

 : المطمب األوؿ
 .تعريؼ جريمة ىتؾ العرض في التشريعات المغاربية

لقد برز اإلىتماـ بيذه الجريمة مف عدة نكاحي نظرا لخطكرتيا التي ال تقؿ عف خطكرة أم جريمة مف    
جرائـ إنتياؾ اآلداب األخرل، فنجد أف ىتؾ العرض لو مدلكؿ كاسع ك لك أنو مف الناحية القانكنية إختمؼ 

في ضبط تعريؼ مكحد لو، ك قد تراكحت التشريعات المغاربية بيف محاكلة التكفيؽ بيف ما كصمت إليو 
الدكؿ مف ضبط لمفيـك جريمة ىتؾ العرض، ك إسقاطو عمى ما يبلئـ كاقعيا فيما يخص ىذا النكع مف 
الجرائـ، ك بيذا فقد تعددت تعريفات ىتؾ العرض ك إختمفت، ك تجدر اإلشارة أنو لـ يرد في النصكص 
القانكنية لتشريعات المغرب العربي تعريؼ ليذه الجريمة لذا كاف مف الكاجب التطرؽ لجممة التعريفات 

 .األخرل التي إستعانت بيا التشريعات المغاربية
 : الفرع األوؿ

 .التعريؼ المغوي لجريمة ىتؾ العرض
، ك ىتؾ ىتكا أم جذبو "عرض"ك " ىتؾ"   تتككف جريمة ىتؾ العرض مف لفظيف يككناف معناىا ىما 

فأزالو مف مكضعو، ك منو ىتؾ سترا، ك يقاؿ ىتؾ الرجؿ ثكبو ك ىتؾ ستره، أم فضحو ك كشؼ مساكئو 
ك ندد بسمككو ك جمب عميو العار، ك يقاؿ ىتؾ عرض إمرأة أك حرمتيا أم إغتصبيا، ك اليتؾ ىك 
الفضح ك التدنيس ك اإلنتياؾ، ك تيتؾ أم نقص عنو الحياء ك إنيمؾ في الغي، ك ىك عاشؽ حياة 

 . 1الفسؽ ك المجكف، ك التيتؾ ىك فساد األخبلؽ
   ك العرض ىك ما يصكنو اإلنساف مف نفسو أك ممف يمزمو أمره، ك ىك أيضا ما يذـ ك يمدح منو، فيقاؿ 

 .      2طعف في عرض فبلف أم ىتؾ عرضو، ك يقاؿ نقي العرض أم برئ مف أف يعاب
 : الفرع الثاني

 .التعريؼ الفقيي الداخمي لجريمة ىتؾ العرض
   لقد عرفت جريمة ىتؾ العرض بعدة تعريفات إقترحيا فقياء القانكف الكضعي فيناؾ مف الفقياء مف قاؿ 

كؿ فعؿ مف األفعاؿ المادية المخمة بالحشمة ك الحياء التي تطاؿ جسـ اإلنساف اآلخر ك عكرتو : "ىي
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اإلخبلؿ : "، ك ىناؾ مف عرفيا بأنيا1"ذكرا كاف أك أنثى، ك تمس مكضع العفة منو باإلكراه أك بدكنو
 .2"العمدم الجسيـ بحياء المجني عميو بفعؿ يرتكب عمى جسمو ك يمس في الغالب عكرة فيو

تعد مناؼ لآلداب يقع مباشرة عمى جسـ آخر ك يككف مف الفحش إلى حد المساس : "   كما عرفت بأنيا
، ك مف خبلؿ ىذه التعريفات نجد أف ىتؾ العرض يقع عمى أم إنساف ذكرا أك 3"بعكرات المجني عميو

أنثى دكف إشتراط المكاقعة، فيك بذلؾ يشمؿ أم فعؿ يعتبر مف األفعاؿ المنافية لآلداب التي تطاؿ جسـ 
اإلنساف ك عرضو، ك ال يشترط أف يقع الفعؿ المنافي لآلداب عمى محؿ معيف مف الجسـ، بؿ يشمؿ كؿ 

 .عمؿ مغاير لمحياء يقع عمى شخص المجني عميو باإلطبلؽ
 : الفرع الثالث

 .التعريؼ الدولي لجريمة ىتؾ العرض
   إف قكاعد القانكف الدكلي حظرت ىتؾ العرض ك ذلؾ مف خبلؿ تجريمو، ألنو معاممة ال إنسانية ك 

 ـ في المادة 1949 ـ إلتفاقية جنيؼ في سنة 1977، فقد جاء في البركتكككؿ اإلضافي في عاـ 4ميينة
 تعد األعماؿ التالية المكجية ضد األشخاص المشار إلييـ في الفقرة األكلى محظكرة حاال – 2:"... الرابعة

ك ذلؾ دكف اإلخبلؿ بطابع الشمكؿ الذم تتسـ بو األحكاـ السابقة ... ك إستقباال ك في كؿ زماف ك مكاف
 إنتياؾ الكرامة الشخصية بكجو خاص المعاممة الميينة ك المحطة مف قدر اإلنساف ك اإلغتصاب –ق ...

، ك بيذا فجريمة ىتؾ العرض محظكرة 5..."- ك اإلكراه عمى الدعارة ك كؿ ما مف شأنو خدش الحياء
 .بمكجب القكانيف الداخمية ك الدكلية

 
 

 :الفرع الرابع
 .التعريؼ الشرعي لجريمة ىتؾ العرض

   لقد سبقت أحكاـ الشريعة اإلسبلمية إلى تجريـ ىتؾ العرض، فقد جاءت تحظر كؿ أنكاع الظمـ ك التي 
مف بينيا ظمـ اإلنساف لغيره، ك يتمثؿ ذلؾ في اإلنتقاص مف حقكقيـ أك عدـ العدؿ ك اإلنصاؼ بينيـ أك 
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، كما قاؿ "الظمـ ظممات يـك القيامة: "اإلعتداء عمييـ أك ىضـ حقكقيـ، حيث قاؿ صمى اهلل عميو ك سمـ
 .1"إنما بعثت ألتمـ مكاـر األخبلؽ: "أيضا

   ك نجد أف الشريعة اإلسبلمية تصنؼ ىذا الفعؿ مف قبيؿ جرائـ التعازير فيي مف المعاصي، ك لكف لـ 
يجب فييا الحد، ك الشريعة اإلسبلمية لـ تحددىا عمى سبيؿ الحصر ك إنما تركت ذلؾ ألكلي األمر في 
األمة أف يحرمكا ما يركف بحسب الظركؼ أنو ضار بصالح الجماعة ك أمنيا ك نظاميا ك أف يضعكا 
قكاعد لتنظيـ الجماعة ك تكجيييا ك يعاقبكا عمى مخالفتيا، ك القسـ الذم ترؾ ألكلي األمر مف جرائـ 

التعازير أكبر مف القسـ الذم نصت عميو الشريعة ك حددتو، لكنيا لـ تترؾ ألكلي األمر حرية مطمقة فيما 
يحمكف أك يحرمكف بؿ أكجبت أف يككف ذلؾ متفقا مع نصكص الشريعة ك مبادئيا العامة ك ركحيا 

التشريعية، ك مف المتفؽ عميو التعزير يككف في كؿ معصية ال حد فييا ك ال كفارة سكاء كانت المعصية 
، ك معنى أنيا 2هلل أك لحؽ آدمي، ك معنى أف المعصية هلل أنيا تمس حقكؽ الجماعة أك أمنيا أك نظاميا

ك لتكف منكـ أمة يدعكف إلى الخير ك يأمركف : "، ك قد قاؿ تعالى3لحؽ آدمي أنيا تمس حقكؽ األفراد
 .، ك بذلؾ تدخؿ جريمة ىتؾ العرض في باب المعاصي4"بالمعركؼ ك ينيكف عف المنكر

 :الفرع الخامس
 .التعريؼ القضائي لجريمة ىتؾ العرض

   إف تعريؼ جريمة ىتؾ العرض تناكلتو كما قمنا عدة إتجاىات، ك قد كاف أيضا لمقضاء دكر في تعريؼ 
 ك 228تشمؿ جريمة فعؿ الفاحشة التي جاء بيا الفصؿ : " ىذه الجريمة فقد عرفيا القضاء التكنسي ب

ما بعده مف القانكف الجنائي كؿ فعؿ عمد مخؿ بالحياء يستطيؿ إلى جسـ المرء ك عكرتو ك يخدش 
الفعؿ الفاحش ىك كؿ فعؿ مناؼ لمحياء يقع قصدا ك : "، ك في قرار تعقيبي آخر5"عاطفة الحياء عنده

 أف القضاء التكنسي قد جـر ىذا نالحظ ، ك 6..."مباشرة عمى جسـ الذكر ك األنثى أك عمى عكراتيما
الفعؿ ك بيذا التعريؼ قد ميزه عف اإلغتصاب مف حيث أنو يقع عمى الرجؿ ك المرأة ك مف حيث أنو يقع 
حتى عمى عكراتيما ك لكف ال يصؿ إلى حد اإليبلج الطبيعي كما في جريمة اإلغتصاب، ك لكف يتفؽ مع 

باقي التعريفات األخرل لجريمة ىتؾ العرض في ككنو ال يحدد معنى العكرة ك كذلؾ ال يحدد ما ىي 
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األفعاؿ التي تعتبر ىتكا لمعرض ك ما ىي األفعاؿ التي تخدش الحياء، خصكصا أننا ال ننسى أف ىذه 
 .    ك ىي جريمة الفعؿ المخؿ بالحياء-  كما سكؼ نراه الحقا –الجريمة قد تتشابو مع جريمة أخرل 

 :المطمب الثاني
 .جريمة ىتؾ العرض بيف إنكارىا و النص عمييا

لقد حاكلت أغمب التشريعات المغاربية تجريـ ىذا الفعؿ في نصكصيا القانكنية ك قد إنقسمت إلى    
إتجاىيف ىما، اإلتجاه األكؿ نص عمييا في قانكف العقكبات ك ىك الغالب، ك اإلتجاه الثاني سكت عف 
ذلؾ ك يتعمؽ األمر بالمشرع المكريتاني، ك ليذا فمف الكاجب معرفة سبب مسمؾ كؿ مف اإلتجاىيف ألف 
ىذه التفرقة تجعمنا نعرؼ كجية ىذه التشريعات فيما يخص ىذه الجريمة بالنظر لتمييزىا عف غيرىا مف 

 مف حيث عمة التجريـ التي – في شقيا الجزائي –الجرائـ، ك كجيتيا فيما يخص سياستيا التشريعية 
 .إستندت إلييا

 : الفرع األوؿ
 .التشريعات المغاربية التي نصت عمى جريمة ىتؾ العرض

  لقد ذىبت كؿ مف تشريعات الجزائر ك المممكة المغربية ك تكنس ك ليبيا إلى تجريـ ىتؾ العرض ك قد 
خالفت بذلؾ التشريع المكريتاني، ك إف تكضح المسمؾ الذم إنتيجتو ىذه الدكؿ فيما يخص جريمة 

اإلغتصاب فإف خصكصية ىذه الجريمة جعمت السياسة الجنائية التي تتبعيا ىذه الدكؿ فيما يخص ىذه 
 .الجرائـ تتضح أكثر

 : الفقرة األولى
 .التشريػػػػػػع الجزائػػػػػري

   إف التشريع الجزائرم كاحد مف التشريعات المغاربية التي كافقت ما ذىبت إليو التشريعات العربية 
األخرل ك الغربية ك عمى رأسيا التشريع الفرنسي بالنص عمى تجريـ ىتؾ العرض، ك لك أنو لـ يضع 

يعاقب : " ما يمي334، فقد جاء في نص المادة 335 ك 334تعريفا لو لكف جرمو في نصي المادتيف 
بالحبس مف خمس إلى عشر سنكات كؿ مف إرتكب فعبل مخبل بالحياء ضد قاصر لـ يكمؿ السادسة 

 .عشر ذكرا كاف أك أنثى بغير عنؼ أك شرع في ذلؾ
ك يعاقب بالسجف المؤقت مف خمس إلى عشر سنكات أحد األصكؿ الذم يرتكب فعبل مخبل بالحياء ضد 

 ".قاصر ك لـ يتجاكز السادسة عشر مف عمره ك لـ يصبح بعد راشدا بالزكاج
يعاقب بالسجف المؤقت مف خمس إلى : " مف نفس القانكف فقد نصت عمى أنو335   أما نص المادة 

عشر سنكات كؿ مف إرتكب فعبل مخبل بالحياء ضد إنساف ذكرا كاف أك أنثى بغير عنؼ أك شرع في 
 .ذلؾ



  

ك إذا كقعت الجريمة عمى قاصر لـ يكمؿ السادسة عشر يعاقب الجاني بالسجف المؤقت مف عشر سنكات 
 مف خبلؿ ىذيف النصيف أف المشرع الجزائرم قد أخطأ حيف كضع في المالحظ، ك "إلى عشريف سنة

ىتؾ العرض " محؿ عبارة  " L’outrage à la pudeurفعؿ مخؿ بالحياء "النص العربي عبارة 
Attenta à la pudeur  " 335/1المكجكدة في النص الفرنسي، كما أنو ذكر في النص العربي لممادة 

 Avecبعنؼ "بينما نجد نفس العبارة في النص الفرنسي "  Sans violenceبغير عنؼ "عبارة 
violence "  ك بما أف النص الفرنسي ىك األقرب في التعبير عف إرادة المشرع ك لتماشيو مع مقتضيات ،

 أف المشرع الجزائرم يتأرجح بيف كضع مفيـك بسيط نستنتجالمنطؽ فيك األصح، ك مف خبلؿ ما سبؽ 
لجريمة ىتؾ العرض ك مفيـك أكثر تبسيطا لو، ك ىذا إنطبلقا مف فكرة ضركرة حماية فقط ما تـ دكف 

 .الرضا ك ىي مف أفكار المذاىب الكضعية التي تحمي الحرية الجنسية
   فيتؾ العرض مف الجرائـ الماسة بأخبلؽ مجتمعنا الجزائرم اإلسبلمي البد مف كضع مفيـك كاضح ليا 
إنطبلقا مف كضع تسمية أكضح، ثـ إف اإلختبلؼ الكاضح حكؿ مفيـك النص يفتح المجاؿ كاسعا حكؿ 

تأكيمو خصكصا إذا كضع في يد أصحاب النفكس الضعيفة ك مع ترسخ المبادئ المادية ك اإلباحية 
الجنسية التي نرل أف المشرع الجزائرم بدأ في التأثر بيا إنطبلقا مف ىذا الفحص األكلي لنصكصو، ك 
الحقيقة أف ىتؾ العرض مف األفعاؿ المنافية لؤلخبلؽ ك مبادئ الديف اإلسبلمي كاف مف الكاجب أيضا 
مثميا مثؿ جريمة اإلغتصاب كضع أساسيا التجريمي إنطبلقا مف األسس الشرعية اإلسبلمية، فيتضح 

 .        معيا التسمية ك تضبط معانييا
 : الفقرة الثانية

 .التشريػػػػػػع التونسػػػػػػي
 مف المجمة الجزائية التكنسية 228أما المشرع التكنسي فقد نص عمى جريمة ىتؾ العرض في الفصؿ    

يعاقب بالسجف مدة ستة أعكاـ كؿ مف إعتدل بفعؿ الفاحشة عمى شخص ذكرا كاف أك أنثى بدكف :" بالقكؿ
 .رضاه

 .ك يرفع العقاب إلى إثني عشر عاما إذا كاف المجني عميو دكف الثمانية عشر عاما كاممة
ك يككف العقاب بالسجف المؤبد إذا سبؽ أك صاحب اإلعتداء بفعؿ الفاحشة في الصكرة السابقة إستعماؿ 
السبلح أك التيديد أك اإلحتجاز أك نتج عنو جرح أك بتر عضك أك تشكيو أك أم عمؿ آخر يجعؿ حياة 

 ".المعتدل عميو في خطر
كؿ إعتداء بفعؿ الفاحشة بدكف قكة عمى طفؿ لـ يبمغ مف : "  مكرر بالقكؿ228   ك كذلؾ في الفصؿ 

 .العمر ثمانية عشر عاما كاممة يعاقب بالسجف مدة خمسة أعكاـ
 ، 1"ك المحاكلة مكجبة لمعقاب
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 مف خبلؿ ىذيف النصيف أف المشرع الجزائي التكنسي لـ يتطرؽ لتعريؼ جريمة ىتؾ المالحظ   ك 
العرض في الفصميف السابقيف، ك إنما إكتفى أيضا بتجريمو ك عدد صكره، كما نبلحظ أنو عبر عف 

ك لك أف النص " فعؿ الفاحشة عمى طفؿ"، ك "فعؿ الفاحشة عمى شخص: "جريمة ىتؾ العرض بمفظ
 . L’attentat à la pudeur "1: "الفرنسي النفس الفصميف السابقيف عبر عنو بمفظ

 أف المشرع التكنسي أيضا قد إنطمؽ مف خبلؿ تجريمو ليذا الفعؿ مف نفس منطمؽ مف نستنتج   ك 
ينادكف بتفعيؿ ك ترسيخ الفكر اإلباحي، فاألصؿ أف يجـر الفعؿ إنطبلقا مف ككنو ماسا باألخبلؽ سكاء تـ 

 .بالرضا أكدكف الرضا ماداـ قد حصؿ خارج اإلطار الشرعي
 : الفقرة الثالثة

 .تشريع المممكة المغربية
   أما تشريع المممكة المغربية فقد جـر ىتؾ العرض دكف التطرؽ لتعريفو أيضا ك ذلؾ في نص المادة 

، ك ..."يعاقب بالحبس مف سنتيف إلى خمس سنكات مف ىتؾ دكف عنؼ أك حاكؿ ىتؾ: " بالقكؿ484
يعاقب بالسجف مف خمس إلى عشر سنكات مف ىتؾ أك حاكؿ : " مف نفس القانكف بالقكؿ485الفصؿ 

 ، ك ىذا عمى عكس ما ذىب إليو 2..."ىتؾ عرض أم شخص ذكرا كاف أك أنثى مع إستعماؿ العنؼ
حيف عرؼ اإلغتصاب، ك بيذا نجد أف مشرع المممكة المغربية كاف أكثر كضكحا مف نظيريو، فقد سمى 

ىذا الفعؿ بجريمة ىتؾ العرض، ك لكف يجب اإلشارة اف ىذا النص لـ يعرؼ ما ىك ىتؾ العرض، ك بناء 
عمى ما رأينا مف إختبلفات حيف تعريفو نجده أنو قد يقع في أيد تحاكؿ التمطيؼ مف مقدار ىذا الجـر فبل 

يحقؽ ىذا النص مبتغاه في الردع لمجريمة، فيرتكب الفعؿ مع إدراؾ الفاعؿ أف ىذا الجـر ليس بالفعؿ 
 .الخطير خصكصا مع نقص الكازع الديني ك الضمير االخبلقي ك إنتشار الفكر اإلباحي

   ك الحقيقة أف ىذه النصكص التجريمية ال تخمكا مف الثغرات ك سبؿ تأكيميا كفؽ ما ترتئيو ضركرات 
األفكار الكضعية الغربية ك التي تكلي الحماية القصكل لمجاني حتى نكاد أف نقكؿ أنو صار عندىا أكلى 
بالحماية مف المجني عميو، فكاف األكلى إتباع ما تذىب إليو أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ك مقاصدىا مف 
درء لكؿ مفسدة أك شبية خصكصا أنو قد يككف لممجني عميو يد في إرتكاب ىذه الجرائـ لما ساد في 

 .     مجتمعاتنا مف إنحبلؿ خمقي ك كذلؾ مف سفكر ك إختبلط ك منكرات
 : الفقرة الرابعة
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Est puni d’un emprisonnement pendant six ans, l’attentat à la pudeur,…" .      
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  .التشريػػػػػػع الميبػػػػػػػي 
، ك قد جاء "ىتؾ العرض" مف قانكف العقكبات ك التي عنكانيا 408   أما المشرع الميبي فقد أكرد المادة 

كؿ مف ىتؾ عرض إنساف بإتباع إحدل الطرؽ المذككرة في المادة السابقة يعاقب بالسجف : "فييا ما يمي
 . مدة ال تزيد عف خمس سنكات

ك تطبؽ العقكبة ذاتيا إذا إرتكب الفعؿ ك لك بالرضا مع مف كانت سنو دكف الرابعة عشر أك مع شخص 
ال يقدر عمى المقاكمة لمرض في العقؿ أك الجسـ فإذا كانت سف المجني عميو بيف الرابعة عشر ك الثامنة 

 .عشرة كانت العقكبة الحبس مدة ال تقؿ عف سنة
ك إذا كاف الفاعؿ أحد األشخاص المذككريف في الفقرة األخيرة في المادة السابقة تككف العقكبة السجف مدة 

 .ال تجاكز سبع سنكات
 .1"ك كؿ مف ىتؾ عرض إنساف برضاه يعاقب ىك ك شريكو بالحبس

    ك بالتالي لك فرضنا أف المشرع الميبي حذا حذك نظيره الجزائرم ك التكنسي حينما جـر صراحة ىتؾ 
، ك ىك المفظ "ىتؾ العرض"العرض إال أنو كاف أكثر كضكحا في ىذا النص فقد عبر عنو صراحة بمفظ 

الذم سمت بو أغمب التشريعات ىذه الجريمة عمى خبلؼ التشريعيف السابقيف، إال أنو لـ يعرؼ صراحة 
 .ىذا الفعؿ ك بالتالي البد مف إتباع التعريؼ الذم كضعو الفقياء

 أف المشرع الميبي لـ يخرج عف ما ذىبت إليو أحكاـ الشريعة اإلسبلمية نجد   ك مف خبلؿ ىذا النص 
السمحة فيك جـر اإلغتصاب عمى أنو زنا تحت اإلكراه، ك جعؿ ىتؾ العرض مجـر بحسب ىذا النص، ك 

إجتياد المشرع الميبي في ضبط أحكامو كفؽ ما يراه ضركرم لمجتمعو ك كفقا لما تراه أحكاـ الشريعة 
اإلسبلمية، ألنو ال يعتبر بمكجبو جريمة تكجب الحد فيك بالتالي دكف اإلغتصاب ك دكف الزنا، ك بناء 

عميو حتى ك إف ظير لنا مف النص أف المشرع المبيي سمؾ نفس الطريقة التي كضعتيا التشريعات السابقة 
حيف تجريميا ليذا الفعؿ إال أنو إنطمؽ مف غير أساسيـ ك ىك الظاىر في النصكص التي إعتمد عمييا 
في تجريـ ىذه األفعاؿ، فكاف أكثر مبلئمة ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية التي ال تعارض ما كاف جيدا مف 
األفكار الكضعية ك المفاىيـ ك المسميات ألف الميـ ىك الحفاظ عمى األخبلؽ السامية ك اإلبتعاد عف 

 .   الرذيمة ك كأد الجريمة في ميدىا
 
 

 : الفرع الثاني
 .تفرد التشريع الموريتاني بعدـ النص عمى جريمة ىتؾ العرض

                                                           

. مرجع سابؽ،قانوف العقوبات الميبي   .1  



  

   إف المشرع المكريتاني لـ ينص عمى جريمة ىتؾ العرض ك لـ يعرفيا ك ىك كما رأينا سابقا جـر 
 يدخؿ في باب الزنا – أحكاـ الشريعة اإلسبلمية –اإلغتصاب في إطار أنو حسب المذىب الذم يتبعو 

مع اإلكراه ليذا أقره في قانكف العقكبات المكريتاني، أما ىتؾ العرض فيدخؿ حسب إتجاه المشرع 
:  مف قانكف العقكبات المكريتاني السابؽ ذكره ك التي تنص عمى306المكريتاني في ما نصت عميو المادة 

كؿ مف إراتكب فعبل مخبل بالحياء ك القيـ اإلنسانية أك إنتيؾ حرمة مف حرمات اهلل أك ساعد عمى ذلؾ " 
ليذا السبب سكت عف ذكره بصفة مستقمة، ك ىك بيذا ..." ك لـ يكف ذلؾ الفعؿ داخبل في جرائـ الحدكد 

اإلتجاه سمؾ مسمكا مغايرا لما إنتيجتو التشريعات المغاربية السابقة التي ظير مف خبلؿ نصكصيا التي 
 .تجـر ىتؾ العرض مسايرتيا لما أتت بو التشريعات الغربية

 ك لكنو بيذا اإلتجاه لـ يخرج  عمى األساس الذم إتبعو أكال، أال ك ىك أساس حماية األخبلؽ لذاتيا ك 
تجريـ كؿ ما ىك عمؿ جنسي خارج عف إطار الزكاج ك لككنو منافي ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية، فحسب 
المشرع المكريتاني إف جريمة ىتؾ العرض مف الجرائـ التي ال يجب فييا الحد ك مف الجرائـ التي يترؾ 
تقديرىا ألكلي األمكر، ك بيذا فالقاضي مف يقدرىا كفؽ ما يراه أصمح ك أنفع كفقا لمنص السابؽ الذم 
يمنع أم فعؿ تستنكره األخبلؽ اإلسبلمية ميما إستجد ألف ىذا النص بمعناه يتسع ألم مفيـك جديد ك 

 . الميـ أف يككف يطبؽ عمى الكجو األمثؿ مف أجؿ القضاء عمى ىذه الجرائـ
 : المطمب الثالث

 .أركاف جريمة ىتؾ العرض في التشريعات المغاربية
   يمكف تعداد أركاف جريمة ىتؾ العرض في تشريعات المغرب العربي بالركف المادم ك الركف المعنكم  

ك لكف يرل بعض الفقياء بأف ىتؾ العرض ليس بجريمة كاحدة ذات ظركؼ مشددة ك مخففة أك ذات 
عذر قانكني، ك إنما ىما جريمتاف متميزتاف ك لكؿ منيما أركاف خاصة، فالجريمة األكلى ىي ىتؾ 

 .العرض بالقوة أو التيديد
، فاألكلى تتطمب مف بيف أركانيا القكة أك التيديد ك ىتؾ العرض دوف قوة أو تيديدك الجريمة الثانية 

الثانية تفترض إنتفاء ىذا الركف ك حمكؿ ركف آخر محمو ىك مثبل صغر سف المجني عميو، ك ىذا 
اإلختبلؼ يحكؿ دكف القكؿ بكجكد جريمة كاحدة أساسية ذات صكر مخففة أك مشددة إذ يفترض ذلؾ بقاء 
أركاف الجريمة دكف تغيير، ثـ نضيؼ عند المقارنة بيف الجريمتيف أف ركنا في أحدىما ينتفي في األخرل 
ك أف ىذه األخيرة تتميز بركف ال كجكد لو في األكلى ك لكف بيف الجريمتيف ركنا مشتركا، ىك أىـ أركانيا 

 .1ك ىك الركف المادم ك تناؿ الجريمتاف باإلعتداء ذات الحؽ ك إف إختمفت كيفية اإلعتداء
 : الفرع األوؿ

 .الركف المادي لجريمة ىتؾ العرض
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 مكرر 228 ك 228 مف قانكف العقكبات الجزائرم، ك الفصميف 335 ك 334مف خبلؿ تصفح المكاد    
 مف قانكف العقكبات الميبي ك ما يقابميا في تشريع المممكة 408مف المجمة الجزائية التكنسية، ك المادة 

 –المغربية نجد أف ىذه التشريعات باإلضافة لتجريميا ليذا الفعؿ لـ تخرج عف نطاؽ التشريعات األخرل 
 . ك ذلؾ باألخذ بالمدلكؿ المادم ليذه الجريمة–الغربية ك العربية 

كؿ فعؿ مخؿ بالحياء يستطيؿ إلى جسـ المجني عميو ك عكراتو ك : " ك عميو إذا قيؿ أف ىتؾ العرض ىك
 .1يتبيف أنو أكسع نطاؽ مف جريمة اإلغتصاب" يخدش عاطفة الحياء عنده

حيث أنو إذا إرتكبت جريمة اإلغتصاب تككف قد تضمنت ك بحكـ طبائع األمكر جريمة ىتؾ العرض ك 
عندئذ ال يسأؿ الجاني إال عف جريمة اإلغتصاب، ك عمكما يمكف القكؿ أف الركف المادم بصفة عامة 

، ك أف 2أف يقـك الجاني بفعؿ يستطيؿ عمى نحك ما إلى جسـ المجني عميو:  ىمابخاصيتيفيتميز 
يتضمف ىذا الفعؿ إخبلال جسيما بالحياء، ك عميو فإف الركف المادم في ىتؾ العرض يكتسي صكرا عديدة 

 : ىي
 : الفقرة األولى

 .صور الركف المادي لجريمة ىتؾ العرض
   تتنكع ىذه الصكر ك تتخذ أشكاال عديدة، ك ما تنكعيا ك إختبلفيا حسب نظرنا إال لو مرجع كاحد ىك 
تمؾ التأثيرات الكبيرة التي تطغى عمى التشريعات المغاربية مف الفكر الغربي الذم كمما مر الكقت يضيؼ 

فكرة تتناسب مع التطكرات الرىيبة عمى صعيد كاقع مجتمعاتو مف ناحية الجنس ك خصكصا في ظؿ 
تصعيد المنادات بما يسمكه بالحرية الجنسية، ك الشريعة اإلسبلمية كانت كاضحة فيما يعد مف الجرائـ ك 
ما ال يعد ك ذلؾ بتجريميا لما يحصؿ خارج إطار الزكاج مف أفعاؿ أف حصؿ دكف إكراه، أما التشريع 

الكضعي الغربي فقد أجاز الزنا ك تغاضى عف غيره مف الجرائـ ك خفؼ مف حدة تجريميا ك ال أدؿ عمى 
 .ذلؾ مف جريمة ىتؾ العرض

 
 

    .المساس بجسـ المجني عميو: أوال
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التي تتـ في نفس الزماف ك المكاف، ىذه األفعاؿ تعتبر جزء ال يتجزأ مف النتيجة األخيرة التي انتيت إلييا ك تنطكم فييا، ألف فعؿ المكاقعة ال يتأتى 
إال إذا باشره الجاني مقترنا بتمؾ األفعاؿ بحكـ الطبيعة البشرية، ك تككف المكاقعة في ىذه الحاالت فعبل كاحدا يككف جريمة كاحدة ىي جريمة 

 مف قانكف 76المكاقعة ك يعد التعدد ىنا ظاىريا ك مجرد أداة لمنشاط اإلجرامي، ك ىذا ىك التعدد الصكرم المنطبؽ عمى الفقرة األكلى مف المادة 
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 أك – ك ىذا ىك الغالب –قد يككف المساس بإحدل عكرات المجني عميو :    إف ىذه الصكرة مفادىا أنو
 .1عمى عضك مف أعضاء جسمو ال يعد عكرة ك إنما ينطكم الفعؿ عمى إخبلؿ جسيـ بالحياء

أف الركف المادم في جريمة ىتؾ العرض يتحقؽ بكؿ فعؿ : "   ك قد قضت المحكمة العميا الميبية ب
يستطيؿ إلى ما يعد عكرة في جسـ المجني عميو أك يستطيؿ إلى أم جزء آخر يعد عكرة أك يخؿ عمى 

 . 2نحك جسيـ بعاطفة الحياء العرضي لديو نظرا لمبمغ ما يصاحب الفعؿ مف فحش
 .الكشؼ عف عورة المجني عميو دوف مالمستيا لمسا مخال بالحياء: ثانيا

 المجني عميو بيذه الصفة يميزىا عف غيرىا مف بعض جرائـ اإلعتداء عمى 3   ك الكشؼ عف عكرة
 4العرض، حيث أف مجرد رفع مبلبس بنت ك تعريض جسميا لمنظر مثبل تتككف منو جريمة ىتؾ عرض

ألنو يمس بحياءىا ك يجرحيا، ثـ إف الكشؼ عف عكرة المجني عميو عمكما فيو خبلؼ بيف ما ىي أجزاء 
جسـ المرأة التي تعد عكرة ك أجزاء جسـ الرجؿ التي تعد عكرة، ك كذلؾ ال يجب نسياف جممة ما أصبحت 

الدكؿ المغاربية تعتبره عكرة ففي الدكلة الكاحدة يختمؼ ىذا المعيار مف األرياؼ إلى المدف ناىيؾ عف 
اإلختبلؼ المسجؿ بيف ىذه الدكؿ في حد ذاتيا، ك ال ننسى جممة المؤثرات الغربية التي طغت عمييا 

األفكار النفعية ك التي أصبحت تنادم بفكرة الحفاض عمى الحرية الجنسية ك تقمص لدييا معيار العكرة 
 .بشكؿ أصبح ال يخدـ حتى أكثر الدكؿ المغاربية المتأثرة بو

 .مشاىدة أو تصوير عورة المجني عميو خمسة: ثالثا
   لقد ثار بشأنيا جدؿ حكؿ مف يشاىد عكرة الغير خمسة ك مثاؿ ذلؾ مف يختبئ في دكرة مياه السيدات 

، ك ىناؾ مف يرل أف النصكص الحالية ال تسمح بالقكؿ بقياـ جريمة ىتؾ ...أك في مكاف خمع المبلبس 
العرض في حالة مشاىدة أك تصكير لعكرات الغير خمسة ألف الحياء العرضي لممجني عميو لـ يخدش، ك 
المبلحظ في التجريـ ىك المجني عميو ال الجاني  ك مع ذلؾ يجكز البحث في جريمة اإلعتداء عمى حرمة 

 .5الحياة الخاصة
   ك ذىب رأم آخر إلى أف مشاىدة أك تصكير عكرات الغير خمسة يككف الركف المادم في جريمة ىتؾ 
العرض دكف رضا المجني عميو، أما جريمة اإلعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة عف طريؽ إلتقاط صكرة 
المجني عميو في مكاف خاص دكف رضا منو فبل تنصرؼ إلى كقكع الفعؿ عمى عكرة مف عكرات المجني 
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 مف قانكف العقكبات 335 ك 334، ك بالرجكع إلى أحكاـ المادة 1عميو ك ىك األقرب إلى الصكاب
 حيف نص عمى تجريـ فعؿ ىتؾ العرض قد جاءت نصكصو عامة فمـ المشرع الجزائريالجزائرم نجد أف 

 .تشر إلى الحاالت السابؽ ذكرىا، ك إنما إكتفى بصكر ىتؾ العرض ك ما يعتبر منو ظرؼ تشديد
 المشرع التونسي مكرر مف المجمة الجزائية التكنسية فنجد أف 228 ك 228   ك أما ما كرد في الفصؿ 

 مف قانكف العقكبات، ك 408 في المادة المشرع الميبيقد حذا حذك المشرع الجزائرم ك ىك ما ذىب إليو 
 لذلؾ مف الكاجب اإلستعانة برأم الفقياء ك اإلجتيادات القضائية ليذه تشريع المممكة المغربيةىك حاؿ 

 .الدكؿ
   ك عمكما فإف تفحص المكاد المتعمقة بتجريـ ىتؾ العرض في تشريعات المغرب العربي يجعمنا 

 أم شرط يتعمؽ بجنس الجاني أك المجني – الركف المادم – أف ىذه الجريمة ال يشترط فييا نستخمص
عميو، كما ال يتطمب الكشؼ عف جسـ الجاني أك المجني عميو فقد قصدت ىذه التشريعات حماية المناعة 
األدبية التي يصكف بيا المجني عميو عرضو مف أم فعؿ يستيدؼ جسمو ك يككف مخبل بالحياء العرضي 
لديو ك ال يمـز أف يترؾ الفعؿ أثرا في جسـ المجني عميو أك الجاني أك بمبلبسيما أك بمبلبس أحدىما، ك 
ال يمـز كذلؾ في حالة كقكع الجريمة مف ذكر أف يككف الجاني قادرا عمى المباشرة الجنسية فيي بخبلؼ 

 .جريمة اإلغتصاب ال تتطمب إيبلجا جزئيا أك كميا، كما يستكم أف تقع الجريمة سرا أك عبلنية
   ك يجب القكؿ أف ىذه التشريعات المغاربية قد إختمفت عف التشريع المكريتاني، فيي مف خبلؿ 

نصكصيا ىذه تؤكد عمى أنيا تحتـر ما يسمى بالحرية الجنسية فحسب ىذه التشريعات إف قبؿ المجني 
عميو ك إف لـ يكتشؼ ىذا الفعؿ فبل جريمة ك ال عقاب ك لك أف ظاىر ما ذىب إليو المشرع الميبي يذىب 

المشرع –نفس مذىب المشرع الجزائرم ك التكنسي ك المممكة المغربية، إال أنو بإستقراء نصكصو الجزائية 
نجد أنو عمى مذىب التشريع المكريتاني إال أنو قنف ما إستقاه مف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ك - الميبي

مقاصدىا ك ال ضرر في ذلؾ إف كانت الغاية مف ذلؾ تثبيت المفاىيـ السامية بنصكص تشريعية 
خصكصا في إطار تعالي األصكات بالمنادات بفصؿ الديف عف الدكلة ك ىي النظرية التي أثبتت فشميا 

 .       عمى الصعيد الكاقعي لمدكؿ في صد الجريمة في ظؿ اإلنغماس في الماديات ك الرذائؿ
 : الفقرة الثانية

 .أثر عدـ إتماـ الركف المادي عمى جريمة ىتؾ العرض
   إف البدأ في تنفيذ الركف المادم لجريمة ىتؾ العرض ك عدـ إتمامو ىك ما يسمى بالمحاكلة، ك بما أف 
جريمة ىتؾ العرض تعتبر مف الجرائـ التي ليس بالضركرة أف يككف فييا الكطء تاما كاف البد مف تفرقتيا 
عف المحاكلة في جريمة ىتؾ العرض حسب ما ذىبت إليو التشريعات المغاربية، ك الحقيقة أنو البد مف 
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رفع المبس عف ىذا النكع مف الجرائـ الذم إستحدثتو التشريعات الكضعية ك منيا التشريعات المغاربية 
 .بتقسيـ ك مفيـك جديد مخالؼ لما عالجت بو الشريعة اإلسبلمية ىذه الجرائـ

  .نظرة التشريعات المغاربية لممحاولة في جريمة ىتؾ العرض: أوال
يعاقب بالسجف المؤقت مف خمس : " السابؽ ذكرىا بالقكؿ334 في المادة المشرع الجزائري    لقد نص 

 أك شرع 2 ضد إنساف ذكرا كاف أك أنثى بغير عنؼ1إلى عشر سنكات كؿ مف إرتكب فعبل مخبل بالحياء
المشرع ، فجعؿ المحاكلة مف درجة الجريمة التامة لجريمة ىتؾ العرض، ك كذلؾ ذىب ..."في ذلؾ
 بدكف قكة عمى طفؿ لـ يبمغ مف 3كؿ إعتداء بفعؿ الفاحشة: " مكرر السابؽ ذكره228 في الفصؿ التونسي

، إال أف "العمر ثمانية عشر عاما كاممة يعاقب بالسجف مدة خمسة أعكاـ ك المحاكلة مكجبة لمعقاب
المشرع الجزائرم إختمؼ عف المشرع التكنسي في أنو جعؿ الشركع مجرما مثؿ الفعؿ المادم تماما لجريمة 

 .ىتؾ العرض بمختمؼ صكرىا ك دكف النظر لظرؼ ما كصغر السف
 فقد جعؿ المحاكلة تأخذ كصؼ الفعؿ المادم لجريمة ىتؾ العرض ضد قاصر، فمـ المشرع الميبي   أما 

 مف قانكنو لمعقكبات عمى المحاكلة في جريمة ىتؾ العرض، ك بالتالي تسقط عميو 408ينص في المادة 
أشرنا إلييا بالنسبة لجريمة ) مف قانكف العقكبات الميبي 60أحكاـ المحاكلة بصفة عامة في نص المادة 

 فقد أما مشرع المممكة المغربيةفيعاقب الجاني بنصؼ عقكبة مرتكب جناية ىتؾ العرض،  (اإلغتصاب
يعاقب بالحبس مف سنتيف إلى خمس سنكات مف ىتؾ دكف عنؼ أك : "صرح بالقكؿ في النص السابؽ

ك بذلؾ جعؿ مف المحاكلة ىنا مثؿ الجريمة التامة في ىتؾ العرض، ك لكف ..." حاكؿ ىتؾ عرض قاصر
إشترط أف يتـ بغير عنؼ ضد قاصر، كما جـر المحاكلة إذا كقعت بعنؼ عمى البالغيف ذككرا أك إناثا مثؿ 

 . مف التشريع الجنائي لممممكة المغربية486الفعؿ التاـ ك ىذا في الفصؿ 
  .التفرقة بيف المحاولة في جريمة اإلغتصاب و جريمة ىتؾ العرض: ثانيا

   نجد أحيانا أنو قد يقع الخمط بيف المحاكلة في جريمة اإلغتصاب ك جريمة ىتؾ العرض فقد يقـك 
الجاني بجممة مف األفعاؿ المادية تمييدا إلرتكاب جريمة اإلغتصاب كأف يستيقظ ضمير الجاني فيقؼ 

عند اإليبلج خشية فض البكارة عادال بإرادتو المختارة عف الجريمة عندئذ ال يعاقب الجاني عمى شركعو ك 
إنما يعاقب عمى جريمة ىتؾ العرض، كما أنو قد تككف التفرقة عسيرة في األعماؿ المادية التي يأتييا 

 لكف تكقفت عند حد – اإلغتصاب –الجاني إذا كاف يقصد إرتكاب جريمة ىتؾ العرض أـ جريمة تامة 
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الشركع، ك بالرجكع إلى القصد الجنائي ك دالالتو يمكف القكؿ أنو إذا كانت النية متجية إلى مجرد العبث 
بجسد المجني عمييا مثبل دكف الكطء فنحف ىنا بصدد جريمة ىتؾ العرض، أما إذا كانت النية متجية إلى 

 . 1الكطء ثـ حاؿ حائؿ ما عمى سبيؿ المثاؿ كنا بصدد الشركع في جريمة اإلغتصاب
 : الفرع الثاني

 .الركف المعنوي لجريمة ىتؾ العرض
إف جريمة ىتؾ العرض في كافة صكره مف الجرائـ العمدية، ك لذلؾ يتخذ ركنو المعنكم صكرة القصد    

الجنائي، فبل يعرؼ القانكف ىتؾ عرض غير عمدم، ك القصد يتبلـز غالبا مع طبيعة الفعؿ ألف مف يأتي 
 .الفعؿ اإلرادم المخؿ بالحياء يككف فعمو غالبا مقصكدا

   ك القصد المتطمب لقياـ جرائـ ىتؾ العرض ىك القصد الجنائي العاـ الذم يتكفر بالعمـ بعناصر 
 ، فيتحقؽ بإنصراؼ نية الجاني إلى خدش حياء المجني عميو ك بتعمده ذلؾ، ك 2(الركف المادم)الجريمة 

عميو إذا كاف ما كقع مف الجاني عمى المجني عميو قد كقع عرضا بغير قصد فبل جريمة ك ال عقاب 
بالتالي، ك مثاؿ ذلؾ أف يتشاجر إثناف ك أثناء تماسكيما تتمزؽ مبلبس أحدىما فتكشؼ عف عكرة مف 
عكراتو، أك يتكاجد أشخاص كثر أماـ سيارة عامة ك يتزاحمكف لمصعكد أك لمنزكؿ منيا ك أثناء ذلؾ 

تبلمس يد أحدىما عكرة مف عكرات شخص آخر، أك يمزؽ أحد الركاب مبلبس آخر نتيجة ليذا التزاحـ 
ك ذلؾ ألف كشؼ العكرة في مثؿ ىذه الحاالت أك مبلمستيا لـ تقع نتيجة ... فيكشؼ عكرة مف عكراتو 

 .النصراؼ نية محدثيا إلى إحداثيا، ك إنما الكشؼ عف عكرة أك مبلمستيا قد كقع عرضا
ك القكؿ بكجكب تكفر القصد الجنائي ال ينصرؼ إلى اإلعتداد بالبكاعث ك الدكافع التي دفعتو إلى إتياف 
ىذا الفعؿ سكاء كاف مدفكعا بشيكة بييمية أك حبا في اإلنتقاـ مف المجني عميو ك التشيير بو أك حتى 
لمجرد حب االستطبلع، كما أف الجريمة ال تقـك إذا كاف مف حؽ الشخص إتياف ما إرتكب مف أفعاؿ 

إذا تـ في إطار ما تأمرنا بو أحكاـ الشريعة - كالزكج بالنسبة إلى اإلتصاؿ المشركع مع زكجتو
كما ينتفي القصد بالرضا الصادر مف المجني عميو سكاء كاف صراحة أك ضمنا إال في - اإلسبلمية

، ك لقد إنصرفت كؿ تشريعات المغرب العربي إلى 3الحاالت التي يعاقب فييا القانكف دكف أف يعتد بالرضا
اإلعتداد بالقصد الجنائي العاـ كركف لقياـ جريمة ىتؾ العرض دكف أف تنصرؼ إلى كجكب تكفر القصد 

 .الجنائي الخاص
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 : المطمب الرابع
 .صور جريمة ىتؾ العرض في التشريعات المغاربية

   تتجسد صكر جريمة ىتؾ العرض في تشريعات المغرب العربي كميا في فكرتيف ىما ىتؾ العرض 
بالقكة ك التيديد ك ىتؾ العرض بغير قكة أك تيديد، ك تتحد الصكرتيف في إشتراكيما في الركنيف المادم ك 

 .المعنكم لجريمة ىتؾ العرض عمكما
 : الفرع األوؿ

 .ىتؾ العرض بالقوة و التيديد
يعاقب بالسجف المؤقت مف : " التي مفادىاقانوف العقوبات الجزائري مف 335   إستنادا إلى نص المادة 

ضد إنساف ذكرا  (المقصكد بو ىتؾ العرض)خمس إلى عشر سنكات كؿ مف إرتكب فعبل مخبل بالحياء 
، ك إستنادا إلى الفقرة الثالثة مف الفصؿ ..."أك شرع في ذلؾ  (األصح بالعنؼ)كاف أك أنثى بغير عنؼ 

ك يككف العقاب بالسجف المؤبد إذا سبؽ : "... السابؽ ذكره التي تقكؿالمجمة الجزائية التونسية مف 228
في الصكرة السابقة إستعماؿ السبلح أك  (المقصكد بو ىتؾ العرض)أك صاحب اإلعتداء بفعؿ الفاحشة 

التيديد أك االحتجاز أك نتج عنو جرح أك بتر عضك أك تشكيو أك أم عمؿ آخر يجعؿ حياة المعتدل عميو 
كؿ : "  السابؽ ذكرىا ك التي مفادىاقانوف العقوبات الميبي مف 408في خطر، ك إستنادا إلى نص المادة 

، ك المقصكد بالطرؽ السابقة ما ..."مف ىتؾ عرض إنساف بإتباع الطرؽ المذككرة في المادة السابقة 
كؿ مف كاقع آخر بالقكة أك التيديد أك : " ...  مف نفس القانكف ك التي تقكؿ407نصت عميو المادة 

القانوف  مف 485، ك إستنادا إلى نص الفصؿ ..."الخداع يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عف عشر سنكات
يعاقب بالسجف مف خمس إلى عشر سنكات مف ىتؾ أك :"  الذم ينص عمىالجنائي لممممكة المغربية

، نجد أف كؿ ىذه التشريعات قد ..."حاكؿ ىتؾ عرض أم شخص ذكرا كاف أك أنثى مع استعماؿ العنؼ
أقرت الصكرة األكلى لجريمة ىتؾ العرض ك جعمت مف العنؼ ك استعماؿ القكة عنصرا جكىريا فييا، ك 
لك أنيا اختمفت في ضبطيا إال أنو إختبلؼ ظاىرم لفظي في الصياغة، ك إف كاف البد مف التكقؼ عند 

 ".العنؼ، التيديد القكة، الخداع " مدلكؿ األلفاظ المستعممة في المكاد السابقة 
، ك بالتالي يخرج 1"العنؼ يشمؿ جميع أعماؿ الشدة ك اإليذاء ك التعذيب"   فقد ذىب رأم فقيي إلى أف 

مف ىذا المعنى بعض أشكاؿ العنؼ كمف يندفع نحك إمرأة رغما عنو فيمس مكضع العفة منيا، فيك ىنا ك 
 .2إف تمثمت القكة الجسدية في اإلندفاع إال أنو ال يشكؿ جريمة ىتؾ عرض
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   ك بإعتبار أف العنؼ يشكؿ السمكؾ اإلنساني غير المشركع فيناؾ مف يفرؽ بيف العنؼ المادم ك 
المعنكم، ك مف أجؿ ذلؾ يتفؽ العنؼ المادم مع اإلكراه المادم، أما اإلكراه المعنكم فيك يشير إلى 

، ك ىناؾ مف يدخؿ في معنى العنؼ القكة ك التيديد ك المباغتػة ك 1العنؼ الحادث عف طريؽ التيديد
، ك بالتالي نجد ك لك أف الفقو اختمؼ في كضع 2المكر ك الحيػمة ك كؿ ما مف شػأنو سمب الرضا الصحيح

ضكابط كاضحة لممعاني السابقة إال أنيا تتفؽ في تمؾ األساليب الضاغطة عمى المجني عميو ك التي 
لكالىا لما حصمت النتيجة ك ىي إرتكاب الفعؿ المعد ىتؾ عرض ك ىذا ىك السبب الرئيسي الذم جعؿ 
كؿ تشريعات المغرب العربي تذكر مدلكالت قانكنية مختمفة ال تشترؾ سكل في فكرة انعداـ اإلرادة ك كاف 
مف األكلى ضبط المفاىيـ، فالعنؼ ليس ىك اإلكراه ك إنما اإلكراه ىك النتيجة المتحققة عف طريؽ العنؼ 

، ك لذلؾ ينبغي مراعاة عدـ الخمط بيف المصطمحات ك المفاىيـ ألنيا تؤثر خصكصا عمى 3ك التيديد
 .                    األحكاـ الجزائية ك ما يقدره القاضي المختص

 :الفرع الثاني
 .ىتؾ العرض دوف قوة أو تيديد

 أكرد ىذه الصكرة في المشرع الجزائريحيف تصفح المكاد السابقة مف تشريعات المغرب العربي نجد أف    
يعاقب بالحبس مف خمس إلى عشر سنكات كؿ مف ارتكب : " مف قانكف العقكبات334قكلو في المادة 

فعبل مخبل بالحياء ضد قاصر لـ يكمؿ السادسة عشر مف عمره ذكرا كاف أك أنثى بغير عنؼ أك شرع في 
 مكرر مف المجمة الجزائية 228 فقد أكرد ىذه الصكرة في نص الفصؿ المشرع التونسي، أما ..."ذلؾ

كؿ اعتداء بفعؿ الفاحشة بدكف قكة عمى طفؿ لـ يبمغ مف العمر ثمانية عشر عاما كاممة : "التكنسية بقكلو
 408 فقد نص عمى ىذه الصكرة في المادة المشرع الميبي، ك أما ..."يعاقب بالسجف مدة خمسة أعكاـ
ك تطبؽ العقكبة ذاتيا إذا ارتكب الفعؿ ك لك بالرضا مع مف كانت : "... مف قانكف العقكبات الميبي بقكلو

سنو دكف الرابعة عشر أك مع شخص ال يقدر عمى المقاكمة لمرض في العقؿ أك الجسـ فإذا كاف سف 
 ...".المجني عميو بيف الرابعة عشر ك الثامنة عشر كانت العقكبة الحبس مدة ال تقؿ عف سنة 

: "...  مف القانكف الجنائي لممممكة المغربية عمى486 فقد نص في الفصؿ المممكة المغربية   أما مشرع 
غير أنو إذا كاف المجني عميو تقؿ سنو عف ثماف عشرة سنة أك كاف عاجزا أك معاقا أك معركفا بضعؼ 

 ".قكاه العقمية، فإف الجاني يعاقب بالسجف مف عشر إلى عشريف سنة 
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 أف كؿ تشريعات المغرب العربي قد إتفقت عمى تجريـ ىتؾ العرض ك لك كقع يالحظ   ك بالتالي فأكؿ ما 
، ك "قاصر" برضا المجني عميو إذا كاف لـ يبمغ سف الرشد، ك لك أف المشرع الجزائرم إستعمؿ لفظ 

التكنسي إستعمؿ لفظ طفؿ ك كذا مشرع المممكة المغربية، إال أف المفيـك كاحد ألف الطفؿ ىك القاصر ك 
كؿ شخص ذكرا كاف أك أنثى : " يشترؾ المفظاف في أنو الشخص لـ يبمغ سف الرشد ك يعرؼ الحدث بأنو

، ك أما المشرع التكنسي فقد التـز مثؿ المشرع الجزائرم بالسف التي 1"لـ يبمغ الثامنة عشر مف عمره
: حددتيا إتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ، فعرؼ الطفؿ في الفصؿ الثالث مف مجمة حماية الطفؿ بقكلو

، ك ىك ما ذىب 2"كؿ إنساف عمره أقؿ مف ثمانية عشر عاما لـ يبمغ إلى الرشد بمقتضى أحكاـ خاصة"
ك ال لفظ "  الحدث"إليو مشرع المممكة المغربية ك كذا الميبي ك لك أف ىذا األخير لـ يستعمؿ ال لفظ 

 .، ك إنما ذكر مباشرة السف التي ينعدـ فييا االعتداد بالرضا ك بذلؾ كافؽ التشريعات السابقة"الطفؿ"
أف التشريعات السابقة كميا إختمفت تحديد مكحد لسف القاصر التي ينعدـ فييا اإلعتداد نالحظ    كما 

بالرضا لتقـك بذلؾ جريمة ىتؾ العرض، فقد أكرد المشرع الجزائي الجزائرم ىذه الحالة عمى كؿ مف لـ 
يبمغ سف السادسة عشر مف عمره، أما المشرع التكنسي فقد رفع السف ىنا إلى ثمانية عشر سنة ك قد كافؽ 

 18بيذا ما جاء في إتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ عمكما فمـ يخرج عف السف المحدد فييا ك ىك 
سنة، أما المشرع الميبي فقد جمع بيف تجريـ ىتؾ العرض إذا كقع عمى مف ىك دكف الرابعة عشر مف 

عمره دكف قكة ك خصص لو عقكبة، ك بيف تجريمو إذا كقع عمى مف ىك فكؽ الرابعة عشر ك دكف الثامنة 
عشر ك حدد لو عقكبة، فيك يتأرجح إف صح القكؿ بيف ما ذىب إليو التشريعيف السابقيف مع إختبلؼ 
طفيؼ، أما تشريع المممكة المغربية فقد كافؽ ما ذىب إليو المشرع التكنسي في ىذه النقطة، ك كاف مف 
األكلى أف يككف عمى األقؿ السف الذم تقـك بمكجبو جريمة ىتؾ العرض دكف قكة أك عنؼ مكحد ألف 

فئات األحداث في ىذه الدكؿ ليا مشتركات عديدة مف حيث االستعدادات الجسدية ك النفسية ك 
 .اإلجتماعية ك الدينية

 أف المشرع الجزائرم أيضا فيما يخص ىذه الصكرة قد جاء نصو السابؽ عاما يقتصر عمى يالحظ   ك 
حالة صغر السف فقط ك كذلؾ المشرع التكنسي، ك لك أنيما يتفقاف االثنيف مع مشرع المممكة المغربية 
عمى عدـ اإلعتداد بالرضا ك عدـ  ذكره ألنو يكفي فقط تكفر السف المطمكب في ىذه الصكرة، ك لكف 

المشرع الميبي أشار إلى عدـ االعتداد بالرضا ك لك أف مشرع المممكة المغربية يشترؾ مع المشرع الميبي 
في إضافة حاالت أخرل تدخؿ ضمف صكر ىتؾ العرض ك ىي حالة إذا كاف الشخص مريضا مرضا 

 .عقميا أك جسديا
فيذه الحاالت تدخؿ ضمف الحاالت التي تعدـ اإلرادة القانكنية الصحيحة بحيث تصبح ال قيمة ليا ك 

تككف في حكـ العدـ، ك بالتالي فالجاني يسأؿ عف جريمة ىتؾ العرض، ك يعد مف قبيؿ المرض العقمي   
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الذم يعتبر عاىة في العقؿ تكقؼ نمك الممكات الذىنية دكف بمكغ مرحمة النضج الطبيعي، ك ال " البمو"
يتطمب في عاىة العقؿ أف يفقد المصاب اإلرادة ك اإلدراؾ معا ك إنما تتكفر بفقد أحدىما، كما يأخذ حكـ 

العجز الجسدم أك النفسي مف حيث إنعداـ الرضا في جريمة ىتؾ العرض حالة اإلغماء، التخدير ك 
السكر ك النـك ك التنكيـ المغناطيسي، ك تتكفر جريمة ىتؾ العرض إذا إرتكب الجاني الفعؿ الياتؾ 

لعرض المجني عميو أثناء نكـ ىذا األخير، ك ذلؾ ألنو أثناء النكـ ال تككف لمشخص القدرة في التعبير 
، أما بالنسبة لمتشريعات المغربية التي لـ تتطرؽ إلى ىذه 1عف إرادتو فيعتبر أف الفعؿ قد كقع ضد إرادتو

الحاالت فاألرجح أنو قد تركت تقدير ىذه الحاالت لمجيات القضائية المختصة بشأف قياـ جريمة ىتؾ 
 .العرض مف عدـ قياميا، إف لـ يكجد ما يدؿ عمى ذلؾ في القكعد العامة

 : المطمب الخامس
 .تقدير تجريـ ىتؾ العرض بيف حرمتو الذاتية و مساسو بالحرية الجنسية

تختمؼ عف جريمة اإلغتصاب ك لك أنيما يجتمعاف في     نحف في الحقيقة نقر بأف جريمة ىتؾ العرض
أىـ نقطة ك ىي أف الفعؿ الجنسي يعتبر غير مشركع ك تـ دكف رضا، ك لكف مف زاكية أخرل نرل أف 
ىتؾ العرض ىك إمتداد لجريمة اإلغتصاب في حالة محاكلتنا لتقييمو مف كجية ما ذىب إليو أنصار 

الحرية الجنسية، حيث أنيـ أقركا في البدء جريمة اإلغتصاب الكاقع عمى المرأة ك ىذا شرط جكىرم في 
ىذه الجريمة، ثـ نزعكا ىذه الصفة بعد نزعيـ أصبل لمصطمح إغتصاب خصكصا عمى صعيد القانكف 
الفرنسي فأصبح ىناؾ ىتؾ العرض فقط ك ىك يضـ مفيـك اإلغتصاب أيضا ك العمة في نظرنا ىي 

 : فكرتيف ىامتيف ىما
إسقاط الصفة الحدية عف جريمة اإلغتصاب التي تقرىا الشريعة اإلسبلمية ك بذلؾ تككف العقكبة : أوال

 .ممطفة، ك ىذا مف باب تكفير أكبر حرية لمممارسات الجنسية غير الشرعية
جعؿ ىتؾ العرض فكرة فضفاضة تخضع لمكثير مف الجدؿ ك تخضع في ضبطيا لمكثير مف اآلراء : ثانيا

عمى الصعيد القانكني ك الفقيي ك القضائي، ك ىذا في نظرنا ذريعة إلفبلت مرتكبي ىذا الجـر ك كثرتيـ 
 .ك إف كثر إرتكاب أم فعؿ ك لك كاف شنيعا قؿ العقاب عميو ك ترسخت إباحتو في أذىاف األفراد

ك ال أدؿ عمى ذلؾ أكثر مما كاجيناه مف خمط في المفاىيـ بيف اإلغتصاب ك ىتؾ العرض في نصكص 
القانكف الجزائرم ك الميبي عمى سبيؿ المثاؿ ك التي ظير تأثرىا كبيرا بالمذىب الكضعي الغربي، ك يعتبر 

التشريع المكريتاني األكثر إنسجاما مع مبادئ الشريعة اإلسبلمية فيما يخص ىذه النقطة بدليؿ أنو لـ 
ينص أصبل عمى جريمة ىتؾ العرض ألنيا تدخؿ حسب نظره فيما يمس بالحياء ك القيـ الحميدة ك 

 . مف قانكف العقكبات المكريتاني306األخبلؽ ك ىذا في نص المادة 
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 : المبحث الثالث
 .جريمة الفعؿ العمني المخؿ بالحياء

جرمت تشريعات المغرب العربي الفعؿ العمني المخؿ بالحياء ك جعمتو جريمة قائمة بذاتيا ك ىذا حماية    
لمشعكر العاـ بالحياء ك صيانة لمحس األخبلقي لمناس، ك ال يعني ىذا القكؿ أف جرائـ أخرل كاإلغتصاب 
ك ىتؾ العرض ك الزنا ال تمس بالحياء العاـ فيذه األخيرة أيضا تستطيؿ لتمس جسـ اإلنساف مباشرة ك 

 .دكف رضاه، إضافة إلى أنيا تمس أخبلؽ الفرد ك الجماعة ك لكنيا عادة ما ترتكب دكف عبلنية
المطمب )تعريؼ ىذه الجريمة، ك تناكؿ  (المطمب األكؿ)   ك قد ضـ ىذا المبحث خمسة مطالب، تناكؿ 

المطمب )الفعؿ العمني المخؿ بالحياء بيف إنكاره ك النص عميو في التشريعات المغاربية، ك تناكؿ  (الثاني
إنعداـ العمنية ك أثره عمى ( المطمب الرابع)أركاف جريمة الفعؿ العمني المخؿ بالحياء، ك تناكؿ  (الثالث

تقدير تجريـ الفعؿ العمني المخؿ  (المطمب الخامس)الفعؿ المخؿ بالحياء في التشريعات المغاربية ك تناكؿ 
 .   بالحياء بيف ككنو محـر لذاتو ك بيف ككنو يمس بالحرية الجنسية

 :المطمب األوؿ
 .تعريؼ جريمة الفعؿ العمني المخؿ بالحياء في التشريعات المغاربية

   تعتبر جريمة الفعؿ العمني المخؿ بالحياء مف جرائـ اإلعتداء عمى العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة ك 
قد إىتـ القانكنيكف بكضع تعاريؼ تظبطيا نظرا لما يشكبيا مف لبس ك إختبلط بينيا ك بيف تعريؼ بعض 

 . الجرائـ األخرل، كما إىتمت بتجريميا أحكاـ الشريعة اإلسبلمية
 :الفرع األوؿ

 .التعريؼ المغوي لجريمة الفعؿ العمني المخؿ بالحياء
   إف الفعؿ العمني المخؿ بالحياء ىك الذم يرتكب عمى مرأل الغير ك يمس بحياءىـ، ك ىك ال يبمغ 
درجة الجسامة الكبيرة كيتؾ العرض ألنو يتميز عنو، ك لمعرفة معناه لغكيا البد مف معرفة معنى لفظ 

مف الفعؿ عمف، ك عمنا ك عبلنية أم خبلؼ الخفية، ك " العمني"، ك لفظ "الحياء"ك معنى لفظ  " العمني"
، أما لفظ 1يقاؿ عالنو األمر أم أظيره لو، ك العمني ىك المصدر ك ىك خبلؼ السر، أم الظاىر أمره

فيك مف حيي، ك منو الحياة ك ىك ضد مات، ك يقاؿ أيضا حي بالشدة ك حياء منو، أم إحتشـ ك " الحياء"
يقاؿ أيضا حيي الطريؽ أم إستبانو، ك إستحى منو أم خجؿ ك إحتشـ، ك الحياء معناه المطر الخصب 

 .        2النبات، ك الحياء ىي الحشمة ك إنقباض النفس مف الشيء أم تركو خكفا مف المكـ
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 : الفرع الثاني
 .التعريؼ الفقيي لجريمة الفعؿ العمني المخؿ بالحياء

   لـ تتطرؽ تشريعات المغرب العربي لتعريؼ جريمة الفعؿ العمني المخؿ بالحياء في نصكصيا التي 
فعؿ يمس عمنا الشعكر : "تجـر ىذا النكع مف األفعاؿ، ك لكف نجد أنيا تعرؼ في إصطبلح القانكف بأنيا

 .1"العاـ بالحياء في المجتمع
إرتكاب فعؿ مادم عمنا يخدش :" ك بالرجكع إلى التعريؼ الذم إعتمده الفقياء نجد أف ىذه الجريمة ىي

 3"كؿ فعؿ مادم مخؿ بالحياء العاـ: " ، ك ىناؾ مف عرفو بأنو2"حياء العيف لدل الغير الذم يشاىد ذلؾ
، ك ىناؾ مف 4"الفعؿ العمد المخؿ بالحياء الذم يخدش مف المجني عميو حياء العيف ك األذف: " أك ىك

كؿ فعؿ يقع عمى ما يعتبر عكرة في جسـ اإلنساف ك مكضع عفة ك حشمة عمى مرأل ك : "عرفو بأنو
، ك بالتالي نجد أف ىذه التعاريؼ تبرز الفكارؽ بيف 5"مسمع شخص ك يخدش عاطفة الشعكر العاـ بالحياء

ىذه الجريمة ك أفعاؿ أخرل مثؿ جريمة ىتؾ العرض التي تقتضي تسميط الفعؿ المخؿ بالحياء مباشرة 
عمى جسـ المجني عميو في حيف أف في جريمة التجاىر بما ينافي الحياء ال يحصؿ لمس جسد المجني 

 .عميو، فيذا األخير يتضرر مف مجرد مشاىدة الفعؿ المخؿ بالحياء
 : الفرع الثالث

 .التعريؼ القضائي لجريمة الفعؿ العمني المخؿ بالحياء
فعؿ مادم يخؿ :" ـ أنو1976 أكت 18 المؤرخ في 288   لقد كرد في القرار التعقيبي التكنسي عدد 

بالحياء مغاير لآلداب العامة أك تقتضي األخبلؽ ك اآلداب العامة التستر عند إرتكابو سكاء كاف الفعؿ في 
، ك بذلؾ فيك أمر اعتبارم مكككؿ تقديره "ذاتو مشركعا أك غير مشركع معاقب عميو أك غير معاقب عميو

الجتياد قاضي المكضكع مما يستمده مف حالة الكاقعة ك ظركفيا بالنظر لمكسط الذم كقعت فيو ك درجة 
 .6الحضارة التي كاف عمييا ىذا األخير
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 : الفرع الرابع
 .التعريؼ الشرعي لمفعؿ العمني المخؿ بالحياء

الحشمة ك إنقباض النفس مف الشيء ك تركو خكفا مف المـك فيو، ك قيؿ الحياء صفة : "   إف الحياء ىك
رجؿ يستر ما إبتمي بو مف المعاصي، أك يمتنع عف كشؼ ما يخصو مف صميـ األمكر الباطنية ك ال 

، ك قد كرد ذكره في مكاضع كثيرة مف القرآف الكريـ، تبيف قيمتة 1سيما األمكر المتعمقة بالحياة الجنسية
فجاءتو إحداىما تمشي عمى : " كخصمة في المسمـ ك كشعبة مف شعب اإليماف، فقد قاؿ اهلل تعالى

، كما زخرت أحاديث الرسكؿ صمى اهلل عميو ك سمـ بذكر الحياء فعف أبي ىريرة أنو صمى 2..."إستحياء
 .    3"اإليماف بضع ك سبعكف شعبة ك الحياء شعبة مف اإليماف: "اهلل عميو ك سمـ قاؿ

    ك قد حـر الشرع كؿ األفعاؿ المنكرة التي تؤدم إلى الفساد ك الرذيمة ك تخدش حياء الناس فاهلل عز ك 
جؿ كما حـر الكبائر ك منيا الزنا لـ يتغاضى عف أىكف المنكرات ك التي تؤدم إلى المفسدة، فقد قاؿ عز 

، كما حـر 4"إف الذيف يحبكف أف تشيع الفاحشة في الذيف آمنكا ليـ عذاب أليـ في الدنيا ك اآلخرة : "ك جؿ
قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل : حـر أصغر المفسدات التي تيمؾ المسمـ ك منيا النظرة الحراـ فعف بريدة قاؿ

، ك بيذا ك إف لـ 5"يا عمي ال تتبع النظرة النظرة فإف لؾ األكلى ك ليس لؾ األخرة:" عميو ك سمـ لعمي
تعرؼ الشريعة اإلسبلمية إسـ ىذه الجريمة إال أنيا حرمتيا في إطار تحريـ كؿ المنكرات مف أفعاؿ ك 
أقكاؿ تؤدم إلى مفسدة كبيرة، ك قد تركت فقياء األمة اإلسبلمية يجتيدكا في ىذا النكع مف اإلعتداءات 

عمى أخبلؽ المسمميف ك ما يتبنكه مف قيـ إسبلمية فيضعكف ما يعد مبلئما ألم إعتداء عمييا مف 
 . العقكبات

 : المطمب الثاني
 .جريمة الفعؿ العمني المخؿ بالحياء بيف إنكارىا و النص عمييا

   ذىبت كؿ تشريعات المغرب العربي إلى تجريـ الفعؿ العمني المخؿ بالحياء عدا التشريع المكريتاني، ك 
 .قد إتبع كؿ منيـ أساسا جـر بناء عميو ىذا الفعؿ

   ك قد حاكلكا بيذا التجريـ صد ىذا الفعؿ المنكر الذم يطاؿ حتى أمف المجتمع ك سكينتو إذا إنتشر 
 .   خصكصا في ظؿ ما يكثر مف سبؿ عديدة تؤدم إلى إنتشار كؿ أنكاع الفساد
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 : الفرع األوؿ

 .التشريعات المغاربية التي نصت عمى الفعؿ العمني المخؿ بالحياء
   لقد نص عمى الفعؿ العمني المخؿ بالحياء كؿ مف التشريع الجزائرم ك التكنسي ك الميبي ك تشريع 

 .المممكة المغربية في قانكف العقكبات صراحة كجعمكه مجرما مفرديف لو نصكصا مستقمة
 :الفقرة األولى

 . التشريػػػػػػػع الجزائػػػػػػري
:  مف قانكف العقكبات السابؽ الذكر ك التي جاء فييا333لقد كرد في التشريع الجزائرم بمكجب المادة    
 دج كؿ مف إرتكب فعبل عمنيا 2000 إلى 500يعاقب بالحبس مف شيريف إلى سنتيف ك بغرامة مف " 

، ك بذلؾ نجد أف المشرع الجزائرم ك عمى غرار المشرع الفرنسي يجـر الفعؿ المخؿ ..."مخبل بالحياء
 .1بالحياء إال أنو لـ يعرفو ك لـ يذكر أركانو

 : الفقرة الثانية
 .التشريػػػػع التونسػػػػػي

يعاقب بالسجف مدة ستة : "  مف المجمة الجزائية التكنسية226   أما المشرع التكنسي فقد أكرد في الفصؿ 
، ك بيذا قد جـر المشرع التكنسي 2"أشير ك بخطية قدرىا ثمانية ك أربعكف دينارا مف يتجاىر عمدا بفحش

 . ىذا الفعؿ ك لكف تحت تسمية مخالفة لما أسماه بو المشرع الجزائرم ك ىك التجاىر بالفحش
 : الفقرة الثالثة

 .تشريػػػػع المممكػػػػػة المغربيػػػػػة
مف إرتكب إخبلال : " مف قانكنو لمعقكبات483   ك بالنسبة لتشريع المممكة المغربية فقد أكرد في الفصؿ 

عمنيا بالحياء، ك ذلؾ بالعرم المتعمد أك بالبذاءة في اإلشارات أك األفعاؿ يعاقب بالحبس مف شير كاحد 
إلى سنتيف، ك بغرامة مف مائة ك عشريف إلى خمسمائة درىـ، ك يعتبر اإلخبلؿ عمنيا متى كاف الفعؿ 

الذم ككنو قد إرتكب بمحضر شخص أك أكثر شاىدكا ذلؾ عفكا أك بمحضر قاصر دكف الثامنة عشر مف 
، ك بيذا فمشرع المممكة المغربية قد إنتيج منيج 3"عمره، أك في مكاف قد تتطمع إليو أنظار العمكـ

جنحة اإلخبلؿ بالمركءة عبلنية ال تعتبر إال :" التشريعيف السابقيف، أما مف الناحية القضائية فقد كرد أف
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حيف صدكر األعماؿ الفاحشة بمحؿ عمكمي يمكف لمعمـك الدخكؿ إليو أك في ظركؼ خصكصية تمكف 
 .1..."الغير مف مشاىدة تمؾ األعماؿ صدفة

 : الفقرة الرابعة
 .التشريػػػػػػػػػع الميبػػػػػػػػػػػي

كؿ مف : " أنو" األفعاؿ أك األشياء الفاضحة:"  تحت عنكاف421   أما التشريع الميبي فقد أكرد في المادة 
إرتكب فعبل فاضحا في محؿ عاـ مفتكح أك معركض لمجميكر يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة ك 

، ك المبلحظ أف التشريعات السابقة ك إف إجتمعت عمى تجريـ ىذه 2..."بغرامة ال تجاكز خمسيف جنييا
الفعؿ إال أنيا إختمفت في ضبط تسمية مكحدة لو، ك لكنيا إتفقت عمى ككف ىذا الفعؿ يرتكب بصفة 

 .ظاىرة ك عمنية تخدش الشعكر ك الحياء العاـ ألفراد المجتمع
 : الفرع الثاني

 .تفرد التشريع الموريتاني بعدـ النص عمى الفعؿ العمني المخؿ بالحياء
ـ، المتضمف 1983 يكليك 09 بتاريخ 83-162   أما التشريع المكريتاني فقد أكرد في األمر القانكني رقـ 

" اإلعتداء عمى الشعائر الدينية ك األخبلؽ اإلسبلمية:"القانكف الجنائي في الفرع الرابع الذم جاء بعنكاف
كؿ مف إرتكب فعبل مخبل بالحياء ك القيـ اإلنسانية أك انتياؾ حرمة : "  السابؽ ذكرىا أف306في المادة 

مف حرمات اهلل أك ساعد عمى ذلؾ، ك لـ يكف ىذا الفعؿ داخبل في جرائـ الحدكد ك القصاص أك الدية 
 .3..." أكقية50000 أكقية إلى 500يعاقب تعزيرا بالحبس مف ثبلثة أشير إلى سنتيف ك بغرامة مف 

   ك بناء عميو فإذا كاف المشرع الميبي قد كافؽ التشريع الجزائرم ك التكنسي ك تشريع المممكة المغربية في 
ضبط الفعؿ المخؿ بالحياء، فإف التشريع المكريتاني قد خالؼ كؿ التشريعات السابقة، ك حاكؿ الخركج مف 

ك ىذا عمى األقؿ مف ناحية النصكص التشريعية أم مف الجانب - مسايرة ما جاءت بو التشريعات الغربية
بأف تمسؾ بتطبيؽ مبادئ الشريعة اإلسبلمية، ك حرمو عمى أساس أنو إنتياؾ لحرمات اهلل - النظرم فقط 

 .إف كرد فيو عقكبة تعزيرية يعاقب بيا ك إال عده مما يخضع لعقكبات القانكف الكضعي
   فقانكف العقكبات المكريتاني أحاؿ صراحة فيما ال يكجد فيو نص إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ك ال 

 .يبقى سكل التطبيؽ الفعمي مف طرؼ القضاة
 : المطمب الثالث

 .أركاف جريمة الفعؿ العمني المخؿ بالحياء
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 حتى في –إف تشريعات المغرب العربي ك إف اختمفت في تحديد مدلكؿ الفعؿ العمني المخؿ بالحياء    
 إال أنيا لـ تخرج عف نطاؽ الفقو الجزائي عمكما ك ذلؾ بتحديد أركانو –الفعؿ الفاضح العمني ... تسميتو 

 .الفعؿ المادم المخؿ بالحياء العاـ ك ركف العبلنية ك الركف المعنكم ك ىك القصد الجنائي: ك ىي ثبلثة
 

 :الفرع األوؿ
 .الركف المادي لجريمة الفعؿ العمني المخؿ بالحياء

تتمثؿ في حركات " حركة عضكية"بمكجب ىذا الركف يجب أف يرتكب الجاني فعبل ماديا يقع في صكرة    
، ك بذلؾ تخرج مف نطاؽ الجريمة األقكاؿ ميما كانت 1أك أفعاؿ أك إشارات أك أكضاع منافية لمحياء

 .2درجتيا فحشا ك بذاءة
 : الفقرة األولى

 .صور األفعاؿ التي تكوف الركف المادي لجريمة الفعؿ العمني المخؿ بالحياء
األفعاؿ التي :    رغـ كثرة األفعاؿ المخمة بالحياء العاـ يمكف بمكرت أىـ مظاىرىا في الطكائؼ التالية

يرتكبيا الجاني عمى الغير برضاه، ك األفعاؿ التي يرتكبيا الجاني عمى الغير دكف رضاه لكف ال تصؿ 
 .3إلى حد ىتؾ العرض، ك األفعاؿ التي يرتكبيا الجاني عمى نفسو سكاء كانت إيجابية أك بالترؾ

   فقد يككف الفعؿ المخؿ بالحياء كاقعا عمى شخص معيف فإذا لـ يكف داخبل في صكرة معينة مف صكر 
الجرائـ األخرل التي يعاقب عمييا القانكف كاالغتصاب أك الزنا ك لـ يبمغ مف الفحش الحد الذم يكجب 
إعتباره ىتؾ عرض، كجبت معاقبتو إذا كقع في العبلنية كما لك قبؿ شخص إمرأة عمنا بغير إرادتيا، أك 

 .4ضميا إلى صدره أك كضع يده عمى خصرىا
 : الفقرة الثانية

 .كيفية حصر التشريعات المغاربية لألفعاؿ المكونة لمركف المادي
  رغـ أف التشريع الجزائرم جـر الفعؿ العمني المخؿ بالحياء الكاقع عمى قاصر بغير عنؼ ك حتى الفعؿ 
الذم يككف فيو الجاني مف األصكؿ ك الفعؿ العمني المخؿ بالحياء الكاقع بعنؼ إال أنو لـ يبيف ما ىي 

صفات الفعؿ المخؿ بالحياء إف كانت مجرد األفعاؿ المادية في صكرة حركة يأتييا الجاني عمى جسمو أك 
عمى جسـ المجني عميو إذا تكفر الرضا ك إعتد بو ك كاف بصفة عمنية ك ىك حاؿ التشريع التكنسي 

أيضا، أما تشريع المممكة المغربية فقد جاءت مادتو مقتضبة فمـ تؤكد مثؿ ما فعؿ التشريع الجزائرم عمى 
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الفعؿ العمني المخؿ بالحياء الكاقع عمى قاصر ك الكاقع مف أحد األصكؿ، أك الكاقع بعنؼ أك بغير عنؼ، 
ك : "...  مف قانكف العقكبات في صفة الفعؿ المادم بالقكؿ483إال أنو نص عمى تفصيؿ كرد في الفصؿ 

، ك لك أنو بيذا المكقؼ يجعمنا نتساءؿ إف كاف "ذلؾ بالعرم المتعمد أك بالبذاءة في اإلشارات أك األفعاؿ 
ضمف ىذه األفعاؿ تدخؿ العبارات الكبلمية النابية ك ىؿ تعتبر مف قبيؿ الفعؿ العمني المخؿ بالحياء 
حسب النص السابؽ مف القانكف الجنائي لممممكة المغربية؟ أـ أنو ذىب مذىب التشريعيف الجزائرم ك 

التكنسي المذيف إنتيجا منيج التشريع الفرنسي بأف لـ تعتبر األقكاؿ ك الكتابة مف ضمف األفعاؿ المككنة 
 . 1لجريمة الفعؿ العمني المخؿ بالحياء إال أنيا تكصؼ بالسب العمني؟

 مف 306   مع العمـ أف التشريع المكريتاني سكت عف تفصيؿ الفعؿ العمني المخؿ بالحياء في المادة 
قانكنو الجنائي، ك أضاؼ التشريع الميبي أف الفعؿ المادم قد يككف مضمكنو تكزيع رسائؿ أك صكر أك 
أشياء أخرل فاضحة أك عرضيا عمى الجميكر أك طرحيا لمبيع ك اإلنتاج العممي ك الفني الذم يساء 

إستخدامو ك يعرض عمى قاصر، ك بذلؾ يككف ىذا التشريع قد خالؼ التشريعات السابقة بإضافة جديدة 
 .يبني عمييا مضمكف الركف المادم ليذه الجريمة

   ك مما ال شؾ فيو أف مفيـك الحياء العاـ ليس كاحدا عند الناس حيث يتأثر بالمحيط ك البيئة ك المكاف 
ك الزماف، ك األشخاص ك المجتمعات ككؿ بقيميا ك عاداتيا ك ما يؤثر عمييا، فالحياء في المجتمعات 

اإلسبلمية يختمؼ عنو في المجتمعات الغربية، ك في بمد كاحد يختمؼ الحياء لدل سكاف الريؼ عنو لدل 
، ك بالتالي ترجع السمطة الكاسعة 2سكاف المدينة بؿ ك قد يختمؼ بيف مدينة ك أخرل ك بيف قرية ك أخرل

 . 3لقاضي المكضكع في تحديد ضابط اإلخبلؿ بالحياء العاـ
 : الفرع الثاني

 .صفة العمنية في جريمة الفعؿ العمني المخؿ بالحياء
ك ىك الركف الجكىرم في جريمة الفعؿ العمني المخؿ بالحياء ذلؾ أف العبرة في تجريـ ىذا الفعؿ ىك    

حماية البصر مف مشاىدة مناظر منافية لآلداب العامة ك ليس ردع الفعؿ المخؿ بالحياء في حد ذاتو، ك 
قد يككف الفعؿ عمنيا إذا كقع في مكاف عمكمي، غير أنو مف الجائز أف يخؿ الفعؿ بحياء الغير حتى ك 

 . 4لك إرتكب في مكاف خاص ك فؽ شركط معينة
 : الفقرة األولى

 .شػػػػػػػػػرط العمنيػػػػػػػػػػػػػة
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    إف إثبات شرط العمنية في جـر الفعؿ العمني المخؿ بالحياء يككف عادة كقت إرتكاب ىذا الفعؿ ك 
إكتشافو في الحيف بالعثكر عميو معاينة ال لمجرد السماع بو، فإنو ال يتحقؽ ركف العمنية بعد مضي عدة 

، ك إف القضاء بخبلؼ ىذا المبدأ (أم عند ظيكر الحمؿ عمى المرأة مثبل)أشير مف يـك إرتكاب الفعؿ،
 مف 333القانكني مف طرؼ قضاة المكضكع يعرض قضاءىـ لمنقض إذا ما تأسس عمى تطبيؽ المادة 

قانكف العقكبات الجزائرم، في حيف أف الكقائع إرتكبت في مكاف بعيد عف العمنية ك مما يجعؿ ىذه 
الجريمة تفقد أحد أركانيا األساسية ك بإنعدامو تنعدـ الجريمة نفسيا، لذا كجب نقض القرار القاضي 

باإلدانة مف أجؿ فعؿ عمني مخؿ بالحياء، في حيف أف الفعؿ لـ يعايف ك إنما إكتشؼ ك سمع بو بعد 
 .1ظيكر الحمؿ عمى المرأة

إف جنحة اإلخبلؿ بالمركءة : "   ك قد أثار قضاء المممكة المغربية ىذه النقطة المتعمقة بركف العمنية بقكلو
عبلنية ال تعتبر إال حيف صدكر األعماؿ الفاحشة بمحؿ عمكمي يمكف لمعمـك الدخكؿ إليو أك في ظركؼ 
خصكصية تمكف الغير مف مشاىدة تمؾ األعماؿ صدفة، ك أف الحكـ بعدـ بيانو لمصفة العمنية لئلخبلؿ 

مف :"  ، كما أنو كرد في قرار تعقيبي جزائي تكنسي أف2..."المذككر يككف غير مرتكز عمى أساس شرعي
أىـ أركاف جريمة التجاىر بما ينافي الحياء ركف العبلنية ك يكفي أف تككف الفعمة بمكاف عمكمي 

 .3بالتخصيص أك المصادفة ك في نفس الفترة الزمنية
 : الفقرة الثانية

 .األماكف التي ترتكب فييا جريمة الفعؿ العمني المخؿ بالحياء
  إف األماكف العامة التي يمكف أف يرتكب فييا الفعؿ العمني المخؿ بالحياء تنقسـ قسميف، أماكف عامة 

 .بطبيعتيا ك أماكف عامة بالتخصيص
 فيي التي تستخدـ في مركر العامة أم األماكف التي يتسنى لكؿ إنساف أف يمر بيا في كؿ :األولى   أما 

كقت كالطرؽ العامة ك المياديف ك الشكارع ك المتنزىات العامة، ك ال خبلؼ في أف كقكع الفعؿ العمني 
 .4المخؿ بالحياء في مثؿ ىذه األماكف يتحقؽ فيو معنى العبلنية سكاء كاف ىناؾ شيكد أك لـ يككنكا

ك يدخؿ في مفيـك األماكف العامة بطبيعتيا الحقكؿ ك الغابات ك الجباؿ ك الشكاطئ إذ ينبغي أف يؤخذ 
في الحسباف مركر األفراد ك إحتماؿ رؤيتيـ لؤلفعاؿ الخادشة لمحياء، لكف إذا كقع الفعؿ في مكاف ناء 

 .بعيد تماما عف مركر الناس ك محاط بما يخفيو عف أنظار اآلخريف فإف عنصر العمنية ال يتحقؽ
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القرار الذم أداف المتيمة عمى أساس أنيا مارست الجنس :"    ك قد كرد عف المحكمة العميا الجزائرية أف
مع المتيـ في سيارتو عمى شاطئ البحر لـ يخطئ في تطبيؽ القانكف فممارسة الجنس مع الغير بصفة 

غير شرعية يعد فعبل ماديا مخالفا لآلداب العامة بصرؼ النظر عف الباعث أك نية الجاني، كما أف القياـ 
بالفعؿ في سيارة عمى شاطئ البحر يعد فعبل عمنيا ذلؾ أنو ال يشترط لتكفر عنصر العمنية أف يفاجئ 

، فإذا لـ يشاىد 1"الغير عمؿ الجاني بؿ يكفي أف تككف المشاىدة محتممة كما ىك األمر في قضية الحاؿ
الفعؿ أحد فإنو يستحيؿ إثارة التتبع إذ في ىذه الصكرة مف سيرفع األمر لمنيابة؟ لكف التتبع يصبح ممكنا 
إذا عايف الجريمة أعكاف األمف كحدىـ ك لك دكف حضكر أم شخص آخر، فالقانكف يحمي أيضا حياء 

 . 2ىؤالء األعكاف مف أم خدش
 .المكاف العمومي بالتخصيص: أوال

   إف المكاف العمكمي بالتخصيص يقصد بو ما يسمح لمجميكر بدخكلو في أكقات معينة أك بشركط 
معينة مجانا أك بأجرة كاإلدارة العمكمية ك المرافؽ العامة ك المدارس ك المحبلت التجارية ك المستشفيات 

ك قاعات السينما، ك تككف ىذه األماكف عمكمية في األكقات التي تككف فييا مفتكحة لمجميكر ك تأخذ ىذه 
األماكف صفة الخصكصية في غير تمؾ األكقات ك بالتالي فاألفعاؿ التي ترتكب فييا عندئذ ال تككف 

 .3عمنية إال إذا أمكف مشاىدتيا بسبب عدـ إحتياط الفاعؿ
 .المكاف العمومي بالصدفة: ثانيا
ك أما المكاف العمكمي بالصدفة فيقصد بو المكاف الخاص في األصؿ الذم يصبح عمكميا عندما    

 .4يجتمع فيو عدد مف األشخاص صدفة كالسجكف ك المستشفيات ك المحبلت التجارية
 .المكاف الخاص: ثالثا

   بالنسبة لكقكع الفعؿ في األماكف الخاصة فقد تكجد العمنية ك لك إرتكب الفعؿ في مكاف خصكصي 
كمنزؿ أك غرفة أك أرض خصكصية، متى كاف في إستطاعة الجميكر مشاىدتو ك ىذه األماكف منيا 
أماكف معرضة لنظر الجميكر بحيث كؿ مف كاف في الطريؽ العاـ أف يشاىد ما يقع فييا، ك تعتبر 

العمنية متكفرة فييا حتما، ك أماكف ال يستطيع مف كاف خارجا عنيا أف يشاىد ما يقع فييا إال مف مكاف 
خصكصي آخر، فتتكفر فيو العمنية إذا إرتكب الفعؿ العمني المخؿ بالحياء في جزء مف مكاف مشترؾ بيف 
عدة سكاف كالسبللـ المشتركة في منزؿ تسكنو عدة عائبلت، ك أماكف مغمقة ال يستطيع الخارج عنيا أف 
يشاىد ما يجرم فييا ك األصؿ فيو عدـ تكفر العمنية ألف إغبلؽ المكاف يحكؿ دكف مشاىدة ما يقع فيو 
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شرط أف يككف الفاعؿ قد إحتاط لؤلمر االحتياط الكافي كي ال يستطيع مف بالخارج أف يشاىد ما يجرم ك 
لك عف طريؽ المصادفة، أما إذا أىمؿ في ذلؾ كأف يككف قد أغمؽ الباب ك لكنو لـ يحكـ إقفالو فإنو 

 .1يؤاخذ عمى ذلؾ
 
 

 : الفرع الثالث
 .الركف المعنوي في جريمة الفعؿ العمني المخؿ بالحياء

تعتبرىا تشريعات المغرب العربي جريمة قصدية، ألنيا     حيث أف جريمة الفعؿ العمني المخؿ بالحياء
تجرميا صراحة مما ال يترؾ مجاال لمشؾ في ىذا فيي تستمـز تعمد المتيـ إرتكاب الفعؿ العمني المخؿ 

بالحياء، لكف ىذا الرأم رغـ كضكحو إال أنو يثير عدة إشكاليات، ك كاف محؿ جدؿ بيف شراح القانكف ك 
يطرح بالخصكص بعض الصعكبات فيما يتعمؽ باإلثبات، ك اإلشكاؿ ىنا إف كاف يكفي صدكر الفعؿ 

العمني المخؿ بالحياء لكي تتكفر الجريمة ك إدراؾ الجاني، بأف مثؿ ذلؾ الفعؿ مف شأنو أف يخدش حياء 
 مف يشاىده أـ يجب أف يثبت أف المتيـ قصد بالذات خدش الحياء أم البد مف كجكد قصد جنائي خاص؟
   ك الرأم السائد في تشريعات المغرب العربي ك التشريعات األخرل أنو ليس مف الضركرم إثبات أنو 

كانت لمجاني نية خدش الحياء العاـ، بؿ يكفي أف يثبت أف المتيـ عرض نفسو ليشاىده الغير في كضع 
، فالجريمة تتكفر سكاء قصد 2قبيح أك مناؼ لؤلخبلؽ بسبب عدـ إتخاذه إلحتياطات كافية أك عدـ اإلنتباه

الجاني خدش الحياء العاـ أك أنو لـ يتخذ ما يمـز مف اإلحتياطات لتفادم ذلؾ دكف حاجة إلى إثبات قصد 
جنائي خاص ك ىك تعمد خدش الحياء ك إنتيى بعض الفقياء إلى القكؿ بأف جريمة الفعؿ العمني المخؿ 

، ك 3بالحياء ىي تارة جنحة قصدية بالمعنى العادم ليذه الكممة ك لكنيا غالبا جريمة عدـ إنتباه أك إىماؿ
النية ليست ركنا مف أركاف : " ـ أف20/10/1955قد جاء في محكمة النقض الفرنسية الصادر في 

الجنحة ك أف إدانة مرتكبيا تنتج إما مف إرادة خدش الحياء العاـ ك إما مف مجرد اإلىماؿ ك التقصير في 
 . 4إخفاء الفعؿ المخؿ بالحياء عف أعيف الغير

 : المطمب الرابع
 .إنعداـ العمنية و أثره عمى الفعؿ المخؿ بالحياء في التشريعات المغاربية

                                                           

.237 ك 236 مرجع سابؽ، ص :(أحمد) محمد بدوي.  1  
.270مرجع سابؽ، ص : (عبد اهلل)األحمدي .  2  
. 271ص ،المرجع نفسو.  3  
.112 الكجيز في القانكف الجزائي العاـ، مرجع سابؽ، ص :(أحسف)بوسقيعة .  4  



  

تكنس ك المممكة )   إف إنعداـ ركف العمنية في ىذه الجريمة لـ تشر إليو تشريعات المغرب العربي 
بنص خاص، أما التشريع الجزائرم فقد جرمو ك سار بذلؾ مسار العديد مف  (المغربية ك ليبيا ك مكريتانيا

التشريعات األخرل كالتشريع الفرنسي، ك قد عده التشريع الجزائرم جريمة قائمة بذاتيا ك ذلؾ في نص 
يعاقب بالحبس مف خمس إلى عشر سنكات كؿ مف : " مف قانكف العقكبات الجزائرم بالقكؿ334المكاد 

إرتكب فعبل مخبل بالحياء ضد قاصر لـ يكمؿ السادسة عشر ذكرا كاف أك أنثى بغير عنؼ أك شرع في 
يعاقب بالسجف المؤقت مف خمس إلى عشر سنكات كؿ مف :"  مف نفس القانكف335ك المادة ..." ذلؾ 

 أك شرع في ذلؾ، ك ىذا الفعؿ ىك 1إرتكب فعبل مخبل بالحياء ضد إنساف ذكرا كاف أك أنثى بغير عنؼ
 .2عبارة عف فعؿ يأتيو الجاني عمى جسـ الضحية عنكة ال فرؽ في ذلؾ أف تككف الضحية ذكرا أك أنثى

   ك يرل جانب مف الفقو أنو جـر ىذا الفعؿ حماية لمحرية الجنسية لممرأة مما قد يناليا مف إعتداء في 
، ك مف ثمة كاف دكر جريمة الفعؿ المخؿ بالحياء بالنسبة 3صكرة ال تكؼ لتقكـ بيا جريمة ىتؾ العرض

لجريمة ىتؾ العرض دكرا تكميميا ك إحتياطيا فيي مثميا تحمي ذات الحؽ ك تطبؽ حيث ال يككف اإلعتداء 
حيث يشترط جانب مف الفعؿ المادي، مف الجسامة بحيث تتكفر بو أركاف ىتؾ العرض، ك لو أركاف ىي 

الفقو الجزائرم أف يمارس مباشرة عمى جسـ الضحية، فإذا لـ يقع مباشرة عمييا ك لكف كقع بحضكرىا فقد 
أك تحريض قاصر عمى الفسؽ  ( مف قانكف العقكبات الجزائرم333المادة )يشكؿ فعبل عمنيا مخبل بالحياء 

، ك لكف الراجح أنو ال يشترط أف يمارس عمى جسـ الضحية بؿ 4( مف نفس القانكف342المادة )ك الدعارة 
يدخؿ فيو األفعاؿ التي يأتييا المتيـ عمى جسمو في حضكر إمرأة ك في غير عمنية بما ال يرقى ليككف 

 .5(في الرأم األكؿ ك الثاني)جريمة ىتؾ عرض 
حماية )، ك ىذا الركف متصؿ بعمة التجريـ فيي إنعداـ الرضا   كما تتطمب ىذه الجريمة ركنا آخر ىك 

شعكر المجني عمييا ك صيانة كرامتيا مما قد يقع عمى جسميا أك بحضكرىا مف أمكر مخمة بالحياء عمى 
 بعنصريو، العمـ ك اإلرادة، فيجب أف العاـ القصد الجنائي، ك تتطمب ىذه الجريمة أيضا تكفر (الرغـ منيا

يككف الجاني عالما بأنو يأتي فعبل مخبل بالحياء في حضكر إمرأة، ك أف تتجو إرادتو إلى إتياف الفعؿ ك 
 .6اإلخبلؿ بحياء ىذه المرأة

 : المطمب الخامس
 .اإلختالؼ بيف الفعؿ العمني المخؿ بالحياء و اإلغراء العمومي
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   إف اإلغراء الغمكمي كفعؿ مجـر نجد عمى الخصكص التشريع الجزائرم قد نص عميو ك جرمو في 
يعاقب بالحبس مف ستة أشير إلى سنتيف :"  مف قانكف العقكبات الجزائرم ك التي جاء فييا أنو347المادة 

 دج كؿ مف قاـ عمنا بإغراء أشخاص مف أم مف الجنسيف بقصد 20000 إلى 1000ك بغرامة مف 
 .تحريضيـ عمى الفسؽ ك ذلؾ باإلشارة ك األقكاؿ أك الكتابات أك بأم كسيمة أخرل

 ".ك يعاقب عمى الشركع بالعقكبات ذاتيا المقررة لمجريمة التامة
   ك مف خبلؿ نص ىذه المادة نجد أف اإلغراء العمكمي يختمؼ عف الفعؿ العمني المخؿ بالحياء في 

ككنو تمؾ الدعكة المكجية مف أحد األطراؼ بغض النظر عف جنسيـ ك عمرىـ ك ككنيـ ذككرا أك إناثا أك 
مف نفس الجنس، قصد القياـ بعبلقة جنسية ، بأفعاؿ شتى ك تصرفات تدعكا إلى الفسؽ بشرط العمنية ك 
التكاجد في مكاف عاـ، ك إف كاف ىذا الفعؿ محظكرا مثؿ الفعؿ العمني المخؿ بالحياء إال أنيما يشتركاف 
في ككف المشرع قد جرميما لككنيما يمساف بالحياء العاـ، ك يختمفاف في ككف اإلغراء العمكمي مف أىـ 

 .أركانو تمؾ الكسيمة التي تعبر عف الدعكة إلى ممارسة تمؾ العبلقة الجنسية ميما كانت
   ك قد تتجسد في اإلشارة التي يفيـ منيا الدعكة إلى مباشرة العبلقة الجنسية، كما قد تتجسد في صكرة 
قكؿ كاضح يفيد نفس المعنى السابؽ، كما قد تككف الكسيمة بالكتابة ك لك أنيا صعبة التصكر إال أنيا 

 .        1ممكنة الحدكث
 :المطمب السادس

تقدير تجريـ الفعؿ العمني بيف حرمتو الذاتية و مساسو بالحرية الجنسية و حياء 
 .المجتمع

أف السياسة : أوالإف ما ذىبت إليو التشريعات المغاربية بخصكص ىذه الجريمة يعبر عف فكرتيف ىما    
الجنائية في األنظمة الكضعية فاقدة لؤلساس المتيف ك المنطمؽ المكيف فصارت ببل قرار، ك إنطمقت مف 

الظنكف ك اإلفتراضات المبنية عمى متغيرات ليست ثابتة ك خبلؿ ىذا التخبط قد تصادؼ أحيانا صكابا قد 
 .يبقى أيضا متأرجحا بيف اإلبقاء ك اإلبطاؿ لعدـ قيامو عمى األسسس المتينة ك القكية

   ك بناء عمى ىذا القكؿ نجد أف إتباع التشريعات المغاربية لمتشريعات الغربية الكضعية عبر عف فشؿ 
ذريع ظير مف خبلؿ النص عمى ىذه الجرائـ، ك عدـ اإلنطبلؽ مف ثكابت كاضحة ىي أف األفعاؿ المنكرة 
محرمة إنطبلقا مف ككنيا قد تضر بالفرد أك بالمجتمع بصفة مباشرة أك بصفة غير مباشرة ك دكف قيد أك 

شرط، فبل تجـر األفعاؿ لككنيا تمس بالمجتمع أك ألف ما يمسو اليـك ال يمسو غدا نظرا لتغير مفيـك 
األخبلؽ فيو، أك أنيا تجـر إف تكفر شرط دكف اآلخر، ألف الخكض في ماىية األفعاؿ التي تعتبر منافية 
مف األفعاؿ غير المنافية لمحياء كأننا نقكؿ أف ىناؾ أفعاؿ ذات طابع جنسي ك خارج العبلقة الشرعية ك 

ىي الزكاج إذا لـ يعمـ ك يراىا أحد مف أفراد المجتمع تعتبر جائزة ك غير معاقبا عمييا، فكأف أنصار 
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اإلباحية الجنسية بيذا القكؿ يراكغكف ما بقي مف الضمائر الحية القميمة بأنيـ يحاكلكف القضاء عمى كؿ 
مظاىر اإلنحراؼ بشرط أف ال تمس ما يسعكف إليو ك ىك الكصكؿ إلى اإلباحية الجنسية المطمقة، ألنيـ 

ك إف نجحكا في حصر دائرة األخبلؽ ثـ األفعاؿ المجرمة لـ ينجحكا في قتؿ الضمير الحي ألفراد 
المجتمع خصكصا اإلسبلمي فتجريـ الفعؿ العمني المخؿ بالحياء جعؿ التشريعات المغاربية عمى العمـك ك 

ما ىي األفعاؿ التي تمثؿ إعتداء عمى الحياء العاـ : القضاء عمى كجو الخصكص في تساءؿ مستمر عف
بصفة عمنية ك ما ىي األفعاؿ التي تخرج عف دائرتيا ك ما ىك أثر عدـ تكفر العمنية في ىذه الجربمة ك 

ما ىي أكجو التشابو بينيا ك بيف جريمة ىتؾ العرض أك تحريض قاصر عمى الفسؽ؟ ك غيرىا مف 
األسئمة التي ال تثبت شيئا سكل الفشؿ الذريع في األساس الذم تحاكؿ بعض التشريعات المغاربية التمسؾ 

 .بو إقتداء بالتشريعات الغربية
   فمك كاف األساس كاضحا ك الذم ىك نقطة البدء في التجريـ لؤلفعاؿ الماسة بالعرض ك إنتياؾ اآلداب 
العامة لما تكقؼ الفقياء ك المطبقكف ليذه النصكص في كؿ مرة لمتميز بينيا ك لحصر مككناتيا ك ىذا 

يعبر مف زاكية أخرل عمى فشؿ ذريع في التقميؿ مف إستفحاليا مما أدل لتدخؿ المشرع إلى سف نصكص 
 .       تتكافؽ مع ما يستجد مف ىذه الجرائـ ك إنييار في القيـ االخبلقية ك الدينية الرادعة لممنكرات ك الفساد

أف الشريعة اإلسبلمية تمتاز بأساسيا اإليماني المتيف ك ثكابتيا التجريمية ك العقابية ك كثرة : و ثانيا
مصادرىا ك أصكليا ك مقاصدىا ك قكاعدىا، ألنو لك إتبعت التشريعات المغاربية تجريـ ىذ الفعؿ إنطبلقا 
مف ككنو محـر لذاتو ك مف ككنو منكر بغير قيد أك شرط ك دكف ربطو بككنو يرتكب في مكاف دكف آخر 
أك في كقت دكف آخر لتفادت النقص ك لتفادت التناقض ك المحاكلة لمتمييز ك التفرقة بينو ك بيف أفعاؿ 
أخرل في كؿ مرة، فيذه الحمكؿ الترقيعية تظير األنظمة المغاربية المتأثرة بالتشريعات الغربية عمى أنيا 

فشمت في ضبط تصكر كاضح عف مفيكـ ىذا النكع مف الجرائـ ك كاف األسيؿ ك األكضح إتباع ما ذىبت 
إليو أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ك ىك تجريمو ألنو منيي عنو بمكجب الشرع ك ألنو خارج العبلقة الشرعية 
ك ىي الزكاج، ك ألنو يؤدم ال محالة إلى إرتكاب الزنا ك إنييار المجتمع بأفراده ك أخبلقو ك قيمو، ك ما 

 . أحكجنا لكجكد مف يفيـ ك يطبؽ ىذا القكؿ بعيدا عف األىكاء الشيطانية
 :  المبحث الرابع

 .جريمػػػػػة التحرش الجنسػػػػػي
   إف تأثيرات العالـ الغربي ك إنتشار الفكر اإلباحي ك اإلنحبلؿ الخمقي أدل أيضا إلى ميبلد جريمة 

التحرش الجنسي، ك ال يعني ىذا أف ىذه األخيرة لـ تكف مكجكدة عبر فترات زمنية سابقة، ك لكف 
المقصكد أنو حاليا أصبحت تظير بكثرة في مجتمعاتنا ك عمى الخصكص في مجتمع المغرب العربي 

الكبير، ك القكؿ بتجريـ التحرش الجنسي يطاؿ غالبا فئة النساء ليس صحيحا ألنو يطاؿ أيضا األطفاؿ ك 
حتى الرجاؿ، ك تعتبر ىذه الجريمة مف قبيؿ الجرائـ الحديثة مف حيث تجريميا ال مف حيث كجكدىا، ألف 



  

أساليب االعتداء متعددة ك مكجكدة منذ األزؿ ك التي تمس بالخصكص المرأة، ك التحرش الجنسي لو 
جذكر تعكد إلى العيكد القديمة إذ تعرض لو القرآف بصفة بميغة في سكرة يكسؼ عميو السبلـ الذم كاف 

ك راكدتو التي ىك في بيتيا عف نفسو ك غمقت األبكاب : "إمرأة العزيز حيث قاؿ اهلل تعالى" زليخة"ضحية 
، كما عرؼ النظاـ اإلقطاعي في 1"ك قالت ىيت لؾ قاؿ معاذ اهلل ربي أحسف مثكام أنو ال يفمح الظالمكف
، ك ىك يتمثؿ في حؽ السيد "التفخيد"أكركبا التحرش الجنسي إذ كاف اإلقطاعيكف يتمتعكف بما يسمى بحؽ 

في أكلكية مضاجعة زكجة العامؿ الذم يشتغؿ في أرضو في ليمة الزفاؼ، ك قد إنتشرت ىذه الممارسات 
في عدة قطاعات أخرل مثؿ الصناعة ك خاصة قطاع النسيج الذم يعتبره بعضيـ جذكر التحرش 

 .2الجنسي
المطمب )تعريؼ ىذه الجريمة، ك تناكؿ  (المطمب األكؿ)  ك قد ضـ ىذا المبحث أربعة مطالب، تناكؿ 

المطمب )جريمة التحرش الجنسي بيف إنكارىا ك النص عمييا في التشريعات المغاربية، ك تناكؿ  (الثاني
تقدير تجريـ ( المطمب الرابع)أركاف جريمة التحرش الجنسي في التشريعات المغاربية ك تناكؿ  (الثالث

 .         التحرش الجنسي بيف ككنو محرما لذاتو ك بيف ككنو يمس بالحرية الجنسية
 :المطمب األوؿ

 .تعريؼ جريمة التحرش الجنسي في التشريعات المغاربية
   حاليا يعتبر التحرش الجنسي كجيا مف أكجو العنؼ الذم أصبح يطاؿ المرأة، عمى كجو الخصكص في 
مكاف العمؿ ك غيره مف األمكنة ك يطاؿ غيرىا مف فئات المجتمع، ك قد تعددت التعريفات التي إستعانت 

 .بيا تشريعات المغرب العربي ك إف لـ تعرفيا مباشرة في قكانينيا العقابية
 : الفرع األوؿ

 .التعريؼ المغوي لجريمة التحرش الجنسي
   إف أكؿ ما يجب اإلشارة إليو ىك أف أصؿ جريمة التحرش الجنسي ليس عربيا، ك قد إختمفت 

التشريعات المغاربية في النظرة ليذه الجريمة إنطبلقا مف األسس التي سبؽ ك أف رأيناىا ك التي كانت 
كممة  ك ىي التحرش ك الحرش ك التحريش،: في الغة نجد أف ك سببا في تنكع الرؤل نحك ىذه الجريمة،

مشتقة مف الفعؿ الثبلثي حرش، ك يقصد بو اإلغراء ك حرش بينيـ أم أفسد بعضيـ البعض، ك الحرش 
أف تييج الضب في جحره، ك اإلحتراش ىك الجمع ك الكسب ك الخداع، ك حرش المرأة حرشا أم 

فيك خاص بجنس أك مميزات جنسية أك اإلتصاؿ ك التزاكج بيف ذكر ك أنثى ك " جنسي"، أما لفظ 3جامعيا
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، ك بذلؾ يبلحظ أف المعنى المغكم قد يصيب معنى التحرش 1ىك أيضا المثير لمغريزة الجنسية
 .اإلصطبلحي ك قد ال يصيبو

 
 

 : الفرع الثاني
 .التعريؼ الفقيي لجريمة التحرش الجنسي

اإلغراء ك إثارة العاطفة ك الغرائز الجنسية، حيث يستخدـ المصطمح لمداللة عمى : "   إف التحرش ىك
السمكؾ الذم سييدؼ إلى اإلغكاء بقصد اإلستمالة إلى إرتكاب أفعاؿ ال أخبلقية قد تكػكف مقدمة لجريمػة 

، ك ىك مصطمح أجنبي ليس لو أصكؿ عربية ك لـ يتـ 2"الزنا، اإلغتصػاب أك ىتؾ العرض أك المكاط
التصرفات التي تنتيؾ بمكجبيا الحقكؽ : "تحديد معنى شامؿ لو، ك لكف يعرؼ مف الناحية الفقيية بأنو

، ك المبلحظ أف ىذا التعريؼ ذك مدلكؿ ضيؽ لمعنى التحرش الجنسي حيث أنو قصره 3"الجنسية لممرأة
 .فقط عمى التحرش الكاقع عمى المرأة

سمكؾ عدكاني ذك طبيعة جنسية يرتبط بالخكؼ الذم يستمد أساسو مف : "   ك ىناؾ مف عرفو بأنو
 .4"إستغبلؿ النفكذ ك عبلقتو بالسمطة ك اإلحساس بالعجز أماـ سمطة المتحرش

أم سمكؾ غير مرغكب فيو ذم طابع جنسي أك أم سمكؾ قائـ عمى الجنس :"    ك قد عرؼ أيضا بأنو
يمس بكرامة الرجؿ ك المرأة في مكاف العمؿ ك يشمؿ السمكؾ الجسدم ك المفظي ك غير المفظي، غير 

 .5"المرغكب فيو 
 : الفرع الثالث

 .التعريؼ الدولي لجريمة التحرش الجنسي
   أما عمى الصعيد الدكلي يعتبر التحرش الجنسي فعبل محرما يخالؼ مقتضيات إتفاقية إلغاء كؿ أشكاؿ 

 ـ، التي تخكليا الحؽ في سبلمة ظركؼ العمؿ، لذلؾ عكفت لجنة 1979التمييز إتجاه النساء لسنة 
 بمناسبة دكرتيا الحادية عشر لسنة 19القضاء عمى التمييز ضد المرأة عمى إعداد تكصية عامة رقـ 

 ـ، حيث تطرقت لمعنؼ القائـ عمى الجنس ك مف ضمنو التحرش الجنسي، ك ىك ما عكلج أيضا 1992
عمى المستكل األكركبي في إطار القانكف المتعمؽ بمكافحة التحرش الجنسي الممحؽ بالتكصية رقـ 
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، كما أف لجنة القضاء عمى التمييز 1 ـ27/11/1991 الصادرة عف المجنة األكركبية بتاريخ 92/131
كؿ سمكؾ غير مبلئـ تتعرض لو المرأة، فيقـك عمى دكاع : "ضد المرأة عرفت جريمة التحرش الجنسي بأنيا
، كما تناكلت التشريعات الدكلية عمى إختبلفيا مكاضيع 2"جنسية سكاء كاف عف طريؽ األقكاؿ أك األفعاؿ

عامة ك خاصة مف أجؿ حماية األفراد مف جريمة التحرش الجنسي، ك عمى كجو العمكـ جاء ميثاؽ األمـ 
 ـ أكؿ معاىدة دكلية تشير في عبارات كاضحة ك محددة 1945المتحدة معتمدا في ساف فرانسيسكك عاـ 

إلى إيماف المنظمة الدكلية بحقكؽ اإلنساف لممرأة الذم أكده الميثاؽ، فقد بدأت في كقت مبكر أنشطتيا مف 
 ـ ك بدأت نشاطاتيا لمراقبة 1946أجؿ القضاء عمى التمييز ضد المرأة فأنشأت لجنة مركز المرأة عاـ 

أكضاع المرأة ك نشر حقكقيا، ك تكالت المكاثيؽ الدكلية التي تؤكد عمى الحقكؽ اإلنسانية عمكما ك حقكؽ 
 ـ، حيث 1948المرأة عمى كجو الخصكص، ثـ جاء اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ك المكاطف عاـ 

، ك كذلؾ المؤتمر العالمي "يكلد جميع الناس أحرارا ك متساككف في الكرامة ك الحقكؽ: "تنص مادتو األكلى
 ـ الذم شدد عمى ضركرة العمؿ مف أجؿ القضاء عمى العنؼ 1993لحقكؽ اإلنساف المنعقد في فينا لعاـ 

 ـ إلى 1977ضد المرأة في الحياة العامة ك الخاصة، كما جاء في البركتكككؿ الثاني اإلضافي في 
 – 2: " ...4 ـ ك المتعمؽ بالنزاعات المسمحة غير الدكلية في المادة 1949اتفاقيات جنيؼ المنعقدة في 

تعد األعماؿ التالية المكجية ضد األشخاص المشار إلييـ في الفقرة األكلى محظكرة حاال ك استقباال ك في 
 إنتياؾ –ق : ... كؿ مكاف ك زماف ك ذلؾ دكف اإلخبلؿ بطابع الشمكؿ الذم تتسـ بو األحكاـ السابقة

الكرامة الشخصية ك بكجو خاص المعاممة الميينة ك المحطة مف قدر اإلنساف ك االغتصاب ك اإلكراه 
 ـ 1996 ، ك قد جاءت أيضا كثيقة ستككيكلـ عاـ 3..."عمى الدعارة ك كؿ ما مف شأنو خدش الحياء

التي أكدت عمى ضركرة حماية الطفؿ مف التجارة الجنسية ك إستخدامو في الدعارة ك المكاد اإلعبلمية 
 .اإلباحية

 : الفرع الرابع
 .التعريؼ الشرعي لجريمة لمتحرش الجنسي

يا أييا : "    ال شؾ أف جريمة التحرش الجنسي مف صكر األذل التي حذر منيا اهلل عز ك جؿ بقكلو
النبي قؿ ألزكاجؾ ك بناتؾ ك نساء المؤمنيف يدنيف عمييف مف جبلبيبيف، ذلؾ أدنى أال يعرفف فبل يؤديف 

، ك قد ثبت في عيد السمؼ أف لباس الجمباب مف شعائر الحرائر تمييزا ليف عف 4"ك كاف اهلل غفكرا رحيما
غيرىف مف نساء المدينة فأمرف بمبسو عند كؿ خركج لكي ال يتعرض ليف أحد أك يتحرش بيف باألقكاؿ 
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التي تخجميف ك ىذا يعتبر مف قبيؿ سد الذرائع، ك قد كـر اإلسبلـ اإلنساف رجبل كاف أك امرأة صغيرا أك 
ك لقد كرمنا بني آدـ ك حممناىـ في البر ك البحر ك رزقناىـ مف الطيبات ك : "كبيرا حيث قاؿ تعالى أيضا

، فالشريعة اإلسبلمية ك إف لـ تذكر ىذا الجـر بتسميتو الحالية 1"فضمناىـ عمى كثير ممف خمقنا تفضيبل
إال أنيا كضعت أسسا متينة في أحكاميا مف أجؿ منع حدكثو أصبل ك سدا ألم باب يقكد إليو فيي 

 .صالحة ألم زماف ك مكاف
 : المطمب الثاني

 .جريمة التحرش الجنسي بيف إنكارىا و النص عمييا
   إف التشريعات المغاربية قد إنقسمت إلى إتجاىيف إثنيف، اإلتجاه األكؿ نص عمى جريمة التحرش 

الجنسي خصكصا بعد جممة التغيرات الحاصمة عمى الصعيد الدكلي ك المناداة المستمرة بحقكؽ اإلنساف 
في ظؿ اإلنتياكات الصارخة عمى شتى األصعدة، ك اإلتجاه الثاني سكت عف النص عمى جريمة التحرش 

 .الجنسي
 : الفرع األوؿ

 .التشريعات المغاربية التي نصت عمى جريمة التحرش الجنسي
التحرش الجنسي في   كؿ مف التشريع الجزائرم ك التشريع التكنسي ك تشريع المممكة المغربية لقد جـر   

قكانينيما العقابية، ك قد حصركا جممة األفعاؿ التي تعد مف قبيؿ التحرش الجنسي دكف التطرؽ لتعريفو في 
 .نصكصيـ العقابية، ك قد إجتمعكا ثبلثتيـ في ككف ىذا الفعؿ قد جـر حديثا في تشريعاتيـ العقابية

 : الفقرة األولى
 .التشريػػػػػع الجزائػػػػري

يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي :"  مكرر مف قانكف العقكبات الجزائرم أنو341   لقد كرد في المادة 
 دج كؿ 100000 دج إلى 50000ك بغرامة مف  (1)إلى سنة  (2)ك يعاقب بالحبس مف شيريف 

شخص يستغؿ سمطة كظيفتو أك مينتو عف طريؽ إصدار األكامر لمغير أك بالتيديد أك باإلكراه أك 
 .2..."بممارسة ضغكط عميو قصد إجباره عمى االستجابة لرغباتو الجنسية

   إف النظر إلى ىذا النص يجعمنا نستخمص جممة مف النتائج تبيف نظرة التشريع الجزائرم ليذا الجـر ك 
كذلؾ مدل تأثره بالنظـ الكضعية ك ما يستجد عمى صعيدىا خصكصا القانكف الفرنسي، ك الحقيقة أنو ال 

عيب إف كانت ىناؾ نتائج إيجابية يمكف اإلقتداء بيا، ك لكف العيب ىك األخذ بما يرسكا عميو الفكر 
الغربي مف إيجابيات ك سمبيات، حيث نعمـ أنو لـ ينطمؽ في أبحاثو مف مسممات مبنية عمى اليقيف مثؿ 
أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ك لكنو كاف ينطمؽ مف إفتراضات ثـ يأتي مف يبطميا ك يضع إفتراضات أخرل 
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ك ىكذا فتارة يصيب ك غالبا ما يخطئ ك ىك في كؿ مرة يحاكؿ تعديؿ ما كصؿ إليو مع ما إستجد عميو 
 .مف طبائع مجتمعو

 – 04   فقد جـر المشرع الجزائرم التحرش الجنسي بمكجب تعديؿ قانكف العقكبات بمكجب القانكف رقـ 
، ك قد جاء ىذا التعديؿ بعد ظيكر تجريـ ىذا الفعؿ خصكصا عمى 1 ـ2004 نكفمبر 10 المؤرخ في 15

الصعيد الفرنسي حيث تعتبر فرنسا األكلى مف جرمتو بيذا المسمى فبعد جدؿ طكيؿ حكؿ ماىية التحرش 
ك مكضعو القانكني رست عمى كضع فعؿ التحرش الجنسي جنبا إلى جنب بجكار جرائـ اإلغتصاب ك 

، ك قد 2 ـ27/06/1998اإليداء الجنسي المقترف بالعنؼ ك أدخؿ المشرع الفرنسي تعديبل آخر بقانكف 
يعاقب بالسجف مدة عاـ، ك بغرامة قدرىا خمسة عشر ألؼ أكرك : ذىب القانكف الفرنسي إلى القكؿ بأنو

كؿ مف تحرش بالغير بإعطاء أكامر، التمفظ بتيديدات، تسميط إكراه أك ممارسة ضغكطات شديدة بيدؼ 
الحصكؿ مف شخص متعسؼ في إستعماؿ السمطة التي منحتيا لو كظيفتو عمى منافع ذات طبيعة 

 .3جنسية
   ك بيذا ساير المشرع الجزائرم ىذا التطكر الحاصؿ عمى صعيد القانكف الفرنسي ك الدكلي الذم أحس 

أخيرا بخطكرة ىذا الفعؿ في أماكف العمؿ ك غيرىا ك تيديده حتى لمجانب اإلقتصادم، ك الحقيقة أنو 
ىؿ كاف المشرع الجزائرم ليجـر ىذا الفعؿ لك أنو لـ يجـر عمى صعيد : يتبادر إلى أذىاننا تساؤؿ ىاـ ىك

القكانيف الفرنسية؟ ك لـ لـ يتبع مشرعنا الجزائرم منذ الكىمة األكلى شريعتنا اإلسبلمية التي كضعت أحكاما 
كاضحة في كؿ المجاالت ك ما لـ يكجد فيو نص ترؾ في إطار اإلجتياد ك فؽ ضكابط كضعت تعتبر 

صالحة لكؿ زماف ك مكاف؟ ك ىذا الفعؿ في نظرىا يعتير منكر البد مف اإلنتياء عنو ك ىك باب الرذائؿ 
 .ال محالة

   إف الحقيقة المكجكدة ىنا أف المشرع الفرنسي يسجؿ لو تجريمو ليذا الفعؿ ك لك أننا نتحفظ عمى أساس 
تجريمو لو ك الذم ينطمؽ مف ككنو ماس بالحرية الجنسية ك ىك ما يعارض مبادئ الشريعة اإلسبلمية 

التي كانت السباقة إلى تجريمو ك لكف تحسب عمى المشرع الجزائرم الذم لـ يجـر ىذا الفعؿ ك لديو مف 
مصادرنا اإلسبلمية الصالحة لدرع أم فعؿ ضار ك ىك بيذا يؤكد عمى إنسياقو إلتباع القكانيف الكضعية 
الغربية ك يتناسى فشميا الذريع ألف ىذه الجريمة لـ تجـر عندىـ إال بعد تعالي األصكات بالحرية الجنسية 

 .         ك المناداة بإبعاد الديف عف الدكلة فحتى ركاد ىذا  المذىب تضرركا منيا فأعادكا النظر في ىذا الفعؿ
كما يجب القكؿ أف حداثة تجريـ التحرش الجنسي أثبت فشؿ السياسة الجنائية الكضعية في صد    

الجرائـ، ك إستفحاليا في صكر عديدة ك إمتدادىا إلى قطاعات حساسة في ىذه الدكؿ ما جعؿ مف 
 . مشرعي ىذه الدكؿ يعيدكف النظر في جممة األفعاؿ المجرمة لدييـ

                                                           

.المرجع نفسو.  1  
.20 ص (دكف سنة نشر)، القاىرة، دار النيضة العربية، (دكف طبعة)– دراسة جنائية قانكنية –جريمة التحرش الجنسي :(السيد)عتيؽ .  2  

Code pénal français,paris, Dalloz, 2012-11-11 ,p 69                                                                       .3  



  

 : الفقرة الثانية
 .التشريػػػػػع التونسػػػػػي

 أكت 02 ـ المؤرخ 2004 لسنة 73أضيؼ بالقانكف عدد ) ثالثا 226    لقد كرد في نص الفصؿ 
يعاقب بالسجف مدة عاـ ك بخطية قدرىا ثبلثة آالؼ دينار : "مف المجمة الجزائية التكنسية أنو ( ـ2004

 .مرتكب التحرش الجنسي
   ك يعد تحرشا جنسيا كؿ إمعاف في مضايقة الغير بتكرار أفعاؿ أك أقكاؿ أك إشارات مف شأنيا أف تناؿ 

مف كرامتو أك تخدش حياءه ك ذلؾ بغاية حممو عمى االستجابة لرغباتو أك رغبات غيره الجنسية أك 
 .1..."بممارسة ضغكط عميو مف شأنيا إضعاؼ إرادتو عمى التصدم لتمؾ الرغبات

   إف ىذا النص عمى جريمة التحرش الجنسي في التشريع التكنسي يكصمنا إلى عدة نتائج أيضا تتعمؽ 
بمدل إصرار ىذا التشريع عمى إتباع النظـ الكضعية الغربية ك مسايرتيا، ك إف كاف ىذا الفعؿ ىك حقيقة 

ىك المساس الصارخ الذم تزايد - ك مثمو الجزائرم- البد مف كأده إال أف سبب تجريـ المشرع التكنسي
عمى مستكل الييئات اإلقتصادية ك اإلجتماعية بالحرية الجنسية مف خبلؿ تحرش األفراد ببعضيـ 

البعض، ألنو ال ضير في حدكث الفعؿ عند ىؤالء إف كاف رضى المجني عميو مكجكدا فقد يبرره أصحاب 
ك كاف مف األكلى ... المذاىب الكضعية إنطبلقا مف ككنو عبارة عف مداعبة بريئة أك حبا أك نكايا حسنة 

تجريـ ىذا الفعؿ مف منظكر الشريعة اإلسبلمية التي تراه بابا مف أبكاب الرذيمة ك البد مف غمقو ك بيذا 
التجريـ في القانكف التكنسي كاف التأكيد عمى عدـ إتباع أحكاميا ك جعؿ ىذا الفعؿ مجرما فقط ألنو جـر 

 .في الشريعات الكضعية الغربية ك شتاف بيف أصؿ تجريـ ىذا الفعؿ في ىذيف المذىبيف
 : الفقرة الثالثة

 .تشريػػع المممكػػػة المغربيػػػة
يعاقب بالحبس مف سنة إلى سنتيف ك : " مف قانكف المممكة المغربية12–503   قد جاء أيضا في الفصؿ 

بالغرامة مف خمسة آالؼ إلى خمسيف ألؼ درىـ مف أجؿ جريمة التحرش الجنسي كؿ مف استعمؿ ضد 
الغير أكامر أك تيديدات أك كسائؿ لئلكراه أك أية كسيمة أخرل مستغبل السمطة التي تخكليا لو ميامو 

أيضا مف خبلؿ ىذا التعريؼ األخير أنو يكافؽ ما جاءت بو نالحظ ، ك 3"ألغراض ذات طبيعة جنسية
، ك لـ "الغير"أغمب التشريعات المغاربية السابقة، ألنيا جاءت نصكصيا تجـر التحرش الجنسي الكاقع عمى

تحدد جنسو أك صفتو ألنو عمى العمـك ذلؾ العمؿ الكاعي المقصكد الذم يقكـ بو إنساف ذك نزعة جنسية 
بإتباع أساليب مختمفة بقصد الكصكؿ إلى اإلثارة الجنسية أك إشباع رغبة جنسية، فيقـك عادة بإقتحاـ 
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حميمية الشخص ك اإلندفاع نحكه دكف رضاه، إذ بعد رفض الغير يصبح ىذا العرض فرضا ك بالتالي 
فالمعتدم يقـك بإضعاؼ إرادة المجني عمييا ك حمميا عمى القبكؿ بمشاعره، ك ىك ما يثير لدل المجني 

عمييا مشاعر القرؼ ك اإلرتباؾ ك اإلنزعاج بحدة، ك قد يتصكر أف يككف ىذا اإلقتراب عف طريؽ الياتؼ 
عندما يصبح مقترنا باإللحاح ك المبلحقة ك التحرش الجنسي إذف ىك مظير مف مظاىر الخمؿ في 

العبلقات بيف الجنسيف داخؿ المجتمع ك شكؿ مف أشكاؿ القير الذم تتعرض لو المرأة داخؿ المجتمع    
 .(ألنو في الغالب يقع عمييا)

ك ىي مف كجدنا أنيا منذ األكؿ مف تحاكؿ -    ثـ إف إجتماع ثبلثة تشريعات مف التشريعات المغاربية 
عمى تحصيؿ ىذه الدكؿ بتجريـ التحرش الجنسي ليك  اإلثبات الكبير عمى - اإلقتداء بالتشريعات الغربية 

فشؿ تمؾ المنظكمة الكضعية الغربية ك فشؿ مف حاكؿ إتباعيا في التحكـ بتزايد الجرائـ الماسة باألعراض 
 .    ك األخبلؽ فكانت النتيجة خمؽ جرائـ أخرل ك شؿ عمى الصعيد اإلجتماعي ك األخبلقي ك الديني

 : الفرع الثاني
 .التشريعات المغاربية التي لـ تنص عمى جريمة التحرش الجنسي

   لقد إجتمع كؿ مف تشريعي مكريتانيا ك ليبيا عمى عدـ تجريـ التحرش الجنسي ك الحقيقة أف ىذا الغعؿ 
ال يعتبر مف قبيؿ ككف ىذيف الدكلتيف تقراف إرتكابو ك لكف ألف أساس التجريـ في ىذه الدكؿ مختمؼ عما 

 . إتبعتو التشريعات السابقة
 : الفقرة األولى

 .التشريػػػع الموريتانػػػػػي
   إف التشريع المكريتاني كاف كاضحا بتجريـ كؿ ما ىك ماس باألخبلؽ الحميدة ك ىذا في نص المادة 

 مف قانكف العقابات الخاص بو، ك أككؿ فيما ال يكجد فيو نص الصؿ لمقاضي الجزائي يقضي كفؽ 106
أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ك ىذه األخيرة أمرت بغض البصر ك منع اإلختبلط ك عدـ السفر إال بمحـر ألف 
كؿ ىذه األفعاؿ ىي أفعاؿ مف يحبكف شيكع الفكاحش بيف الناس ليفعمكا ما تأمرىـ بو أنفسيـ ك قد قاؿ عز 

إف الذيف يحبكف أف تشيع الفاحشة في الذيف آمنكا ليـ عذاب أليـ في الدنيا ك اآلخرة ك اهلل يعمـ ك :" ك جؿ
قؿ لممؤمنيف يغضكا مف أبصارىـ ك يحفظكا :" ، كما قاؿ اهلل عز ك جؿ في حؽ الرجاؿ1"أنتـ ال تعممكف

 . 3"قؿ لممؤمنات يغضضف مف أبصارىف ك يحفظف فركجيف:"، ك قاؿ أيضا في حؽ النساء2"فركجيـ
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   فقد بيف ديننا الحنيؼ الطريؽ إلى العفة الذم أثبت عبر مر العصكر في التاريخ اإلسبلمي نجاعتو في 
حماية األخبلؽ ك األعراض، ك ال يبقى عمى القاضي المكريتاني سكل التطبيؽ السميـ لمنصكص ك اآليات 

 .ألنيا مف المصادر األساسية التي يعتمدىا القانكف المكريتاني
 
 
 

 : الفقرة الثانية
 .التشريػػػػع الميبػػػػػػي

مما سبؽ كصمنا إلى أف المشرع الميبي فيما يخص جرائـ الحدكد كاف صارما ك قد بيف السياسة    
التشريعية التي ينتيجيا في مكاجية جرائـ العرض ك األخبلؽ ك سككتو ىذا ك إف كاف األكلى أف يجـر 

ىذا النص بكضكح التحرش الجنسي ك يتدارؾ ذلؾ بتعديمو لقانكف العقكبات، إال أف ىذا النقص أقؿ ضررا 
فيك حتى حينما نص عمى تجريـ تمؾ األفعاؿ كضع ليا عنكانا  مف أنو يتبع السياسة الكضعية الغربية

فالميـ أنو لـ يتنازؿ عف المبادئ التي تتعمؽ بالجرائـ "  الجرائـ ضد الحرية ك العرض ك األخبلؽ"مفاده 
الحدية ك يبقى ما دكنيا متركؾ لممشرع يتداركو بالتعديبلت لقانكف العقكبات أك لمقاضي يحكـ بما ال يخرج 

    . عف سمطتو التقديرية لدفع الضرر
 :المطمب الثالث

 .أركاف جريمة التحرش الجنسي في التشريعات المغاربية
   إف المبلحظ أف أكثر الحاالت لمتحرش الجنسي تقع مف الرجاؿ عمى النساء، إال أف ىذا ال ينؼ كقكعو 
عمى الرجاؿ سكاء مف إمرأة عمى رجؿ أك مف رجؿ عمى رجؿ، أك التحرش الجنسي الكاقع عمى األطفاؿ ك 

أك " المرأة"، ك لـ تضع لفظ "الغير"قد جاءت تشريعات المغرب العربي الكبير عامة فقد إستعممت لفظ 
ك ىذا المفظ يشمؿ كؿ فئات المجني عمييـ، ك عمكما فالتحرش الجنسي ىك تمؾ الخطكات األكلية " النساء"

التي تتمثؿ في أفعاؿ مجرمة إذا بمغ المتحرش مقصده مف خبلليا، إمتدت آثارىا إلى جرائـ ماسة بالعرض 
ك إنتياؾ اآلداب العامة، كاالغتصاب ك ىتؾ العرض ك جريمة الفاحشة بيف ذكم المحاـر جريمة تحريض 

 .القصر عمى الفسؽ ك الدعارة
 : الفرع األوؿ

 .الشرط األولي في جريمة التحرش الجنسي
إف المقصكد بالشرط األكلي في جريمة التحرش الجنسي ىك تمؾ العبلقة بيف الرئيس ك المرؤكس، ك    

ىي السمة التي تميزه عف غيره مف جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة، ك يعتبر ميداف العمؿ مف 



  

، ليذا ىناؾ مف جـر التحرش الجنسي مشترطا عبلقة التبعية بيف الرئيس  أكسع األكساط إنتشارا ليذا الجـر
 .ك المرؤكس ك ىناؾ مف جرمو دكف إشتراطيا، ك ىك ما تأثرت بو التشريعات المغاربية أيضا

 : الفقرة األولى
 .التشريعات المغاربية التي إشترطت عالقة الرئيس بالمرؤوس

    لقد إتجيت العديد مف التشريعات الكضعية إلى إشتراط أف تككف ىناؾ عبلقة الرئيس بمرؤكسو، لكي 
 .تقـك جريمة التحرش الجنسي، ك مف بيف ىذه التشريعات التشريع الجزائرم ك تشريع المممكة المغربية

 .التشريع الجزائري: أوال
كؿ شخص يستغؿ سمطة : " ...  مكرر مف قانكف العقكبات الجزائرم القائمة341بتصفح المادة    

، لقد نص المشرع الجزائرم عمى التبعية بيف الرئيس ك المرؤكس كأحد شركط قياـ ..."كظيفتو أك مينتو
جريمة التحرش الجنسي ك لـ يجعمو عمى إطبلقو، ك األكلى لك لـ ينص عميو ألف التحرش الجنسي أصبح 

 .يمس كؿ فئات المجتمع في كؿ األمكنة ك األكقات لتدىكر األنظمة األخبلقية ك الدينية ك اإلقتصادية
 .تشريع المممكة المغربية: ثانيا

مستعمبل : "...  مف القانكف الجزائي لممممكة المغربية السابؽ ذكره، ينص عمى1-503   جاء الفصؿ 
، يبلحظ أنو ال يمكف تصكر جريمة التحرش الجنسي في ىذه القكانيف ..."السمطة التي تخكليا لو ميامو

المذككرة خارج إطار عبلقات التبعية التي تتسـ بيا سمطات الرئيس بالمرؤكس، في إطار العبلقات 
المكجكدة بمكجب قكانيف ك قكاعد الكظيفة ك العمؿ عمى إختبلفيا ك تعددىا، ك يعتبر ىذا شرط ذك معنى 

ضيؽ ألنو يفمت األفعاؿ التي تعتبر مف قبيؿ التحرش الجنسي ك التي تككف مرتكبة في األماكف المغمقة ك 
الكاقعة مف زميؿ عمى آخر بغض النظر عف جنسو ك صفتو، فقد ال يككف رئيسا ك إنما مجرد عامؿ أك 
مكظؼ يجمعو مع المجني عميو عبلقة عمؿ، ك تجدر اإلشارة إلى أف المشرع الفرنسي منذ تعديمو قانكف 

 ـ لـ يعد يشترط عبلقة رئيس بمرؤكس بيف الجاني ك المجني 17/01/2002العقكبات بمكجب قانكف 
عميو، حيث لـ يعد يشترط النص أف يككف الجاني شخصا يستغؿ سمطة كظيفتو ك تبعا لذلؾ تقـك الجريمة 

 .1ك لك صدر التحرش عف زميؿ في العمؿ أك مف أحد زبائف المؤسسة، بؿ ك حتى لك صدر مف مستخدـ
 : الفقرة الثانية

 .تفرد التشريع التونسي بعدـ إشتراط عالقة الرئيس بالمرؤوس
   يعتبر المشرع التكنسي ىك المشرع الكحيد الذم جـر التحرش الجنسي بغض النظر عف العبلقة التبعية 

مف المجمة الجزائية التكنسية تجريـ - ثالثا - 226بيف الرئيس ك المرؤكس، ك ذلؾ حيف أكرد في الفصؿ 
التحرش الجنسي عمى إطبلقو دكف أف يشترط عبلقة التبعية بيف الرئيس ك المرؤكس، ك قد ذىب أبعد مف 
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ك يضاعؼ :" ... ذلؾ حيف جـر التحرش الجنسي الكاقع عمى األطفاؿ بقكلو في نفس الفصؿ السابؽ
العقاب إذا إرتكبت الجريمة ضد طفؿ أك غيره مف األشخاص المستيدفيف بصفة خاصة بسبب قصكر 

، ك بالتالي فقد حاكؿ تجريـ كؿ أفعاؿ التحرش الجنسي بغض "ذىني أك بدني يعكؽ تصدييـ لمجاني
النظر عف الجنس أك السف أك صفة المجني عميو تفصيبل دقيقا، ك ىك ك إف كافقو تشريع المممكة المغربية 

ك التشريع الجزائرم، إال أنيما كاف تجريـ التحرش الجنسي عندىما غير مفصبل، ك األكلى المجكء إلى 
نفس ممجأ المشرع التكنسي بإعتبار أف ىذا الفعؿ إمتد ك إستطاؿ ليككف جريمة تقع عمى كؿ الفئات ك 

 .  األجناس ك في كؿ األمكنة ك بغض النظر عف الكظيفة ك حتى في نطاؽ األسر ك بيف المحاـر
 : الفرع الثاني

 .الركف المادي لجريمة التحرش الجنسي
   حسب المكاد المذككرة سابقا فيما يخص جريمة التحرش الجنسي في تشريعات المغرب العربي، ك 
كباقي الجرائـ المذككرة سابقا البد مف تكفر الركف المادم الذم يتمثؿ في المظير الخارجي لئلرادة 

اإلجرامية، فتكافر ىذا الركف ىك شرط تكافر الجريمة مف عدمو، ك يتمثؿ بيذا في المساس الخطير بيدكء 
الشخص المجني عميو، فالتصرؼ ال يمكف تجريمو إال إذا كاف اإلعتداء عمى ىدكء الغير قد تجسد 

، ك عميو يتككف الركف المادم لجريمة التحرش الجنسي في اإلزعاج النفسي ك النتيجة ك العبلقة 1بالفعؿ
 .السببية

 : الفقرة األولى
 .اإلزعػػػػػاج النفسػػػػي

  ك يقصد باإلزعاج النفسي إستخداـ أكامر أك تيديدات أك إكراه تعتبر مف صكر التحرش الجنسي الذم ال 
 .2تقع الجريمة إال بيا، ك الغاية مف إستعماؿ ىذه الكسيمة ىك الحصكؿ عمى فضؿ ذك طابع جنسي

   ك قد ذىب جانب مف الفقو إلى أف الركف المادم يتمثؿ في صدكر سمكؾ عف الجاني يتجسد إما في 
مضايقة الغير بالقياـ بأفعاؿ أك أقكاؿ أك إشارات مف شأنيا أف تناؿ مف كرامتو أك تخدش حياءه ك ذلؾ 

بغاية حممو عمى االستجابة لرغباتو أك رغبات غيره الجنسية، أك بممارسة ضغكط عميو مف شأنيا إضعاؼ 
 .3إرادتو عمى التصدم لتمؾ الرغبات

   ك بيذا ال يقـك الركف المادم بأفعاؿ اإلغراء ميما كانت درجاتيا، ك ينحصر اإلغراء في النظرات 
المنحطة أك األسئمة المبتذلة أك األحاديث الجنسية، في حيف أف التحرش ينشأ بكجكد إتصاؿ جسدم 

                                                           

.76، 75مرجع سابؽ، ص : (السيد)عتيؽ . 1  
.149الكجيز في القانكف الجزائي الخاص، مرجع سابؽ، ص : (أحسف)بوسقيعة .  2  
.311مرجع سابؽ، ص : (رضا)خماخـ.  3  



  

بالمجني عمييا مع إفتراض أف ىذا اإلتصاؿ لـ يتعد حدا مف الجسامة ك إال تحكؿ إلى إعتداء جنسي أك 
 .1إغتصاب

 : الفقرة الثانية
 .الوسائؿ المستعممة إلتماـ الركف المادي

تتنكع الكسائؿ المستعممة إلتماـ الركف المادم مف إصدار لؤلكامر، إلى اإلكراه بشتى صكره ك أنكاعو    
 .   يستعمميا المتحرش لمكصكؿ إلى غايتو التي تتـ بيا الجريمة

 
 . إصدار األوامر:أوال
 ك يقصد بو ما يصدر مف رئيس إلى مرؤكس مف طمبات تستكجب التنفيذ، ك قد يككف األمر كتابيا أك   

شفكيا ك مف ىذا القبيؿ مدير مؤسسة الذم يطمب إحدل مستخدمتيو إلى مكتبو ك يأمرىا بغمؽ الباب ك 
 .2خمع ثيابيا

   ك المقصكد باألكامر تمؾ األكامر التي ليست ليا عبلقة بالعمؿ، ك ىي الصكرة الغالبة في التحرش 
الجنسي، ك قد تتمثؿ في التيديد، ك المقصكد بو إرىاب المرؤكس مف عقكبة ستحؿ بو إف لـ يرضخ 

لمرغبات الجنسية لمطالب، فقد يككف التيديد بعدـ مساعدة المجني عميو، أك عدـ قضاء مصالحو أك طرده 
مف العمؿ أك عدـ حصكلو عمى حؽ لو كفمو لو القانكف، أك كما إذا ىدد شخص آخر بتعطيؿ مصالحو 
أك إفساد عبلقة الزكجية أك فسخ خطكبة أك نقمو مف كظيفتو أك فصمو منيا أك رفع دعكل تعكيض عمييا 
أك إفشاء سر أك نسبة أمكر تخدش الشرؼ، ك متى كاف مكضكع التيديد إرتكاب جريمة أك إفشاء أك نسبة 

أمكر خادشة لمشرؼ فإنو يستكم بعد ذلؾ أف يككف الجاني قد ىدد بإرتكاب ىذه الجريمة ضد الشخص 
الذم كجو إليو التيديد، أك يككف قد ىدد بإرتكابيا ضد غيره ممف يربطيـ بو عبلقة تجعمو يعنى بأمرىـ ك 

يستشعر الخكؼ ك القمؽ مف التيديد بإيذائيـ، ك كذلؾ في ىذه الحالة بإفشاء أك نسبة أمكر خادشة 
بالشرؼ ال يـز أف تككف ىذه األمكر قد صدرت مف نفس الشخص الميدد أك أف يككف الجاني قد ىدد 

نسبتيا إليو، إنما يكفي أف تككف صادرة أك منسكبة إلى شخص آخر يمت إليو بصمة كثيقة تجعمو يخشى 
عمى سمعتو ك كرامتو أك كرامة إبنتو أك إبنو أك صديقو ك التيديد بشيء مما تقدـ معاقب عميو في القانكف 

 .3حتى ك لك لـ يكف صريحا كاضحا متى كاف في إمكاف مف كجو إليو أف يفيمو ك أف يدرؾ فحكاه
   ك مف ىنا نجد أف التيديد في ىذه الجريمة ليس عنفا بإعتبار أف سمكؾ الجاني ال يتبمكر في شكؿ 

ضرر مادم جسماني لممجني عميو، فالتيديد بيذه الصفة يرتب نتيجة معنكية تتمثؿ في الضغط عمى إرادة 
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لو أثر يباشر بكاسطة العقؿ الذم يتمثؿ أك  (التيديد)مف يؤثر عميو دكف أف يعدميا كمية، ك بالتالي فيك 
 .1يتخيؿ الضرر المنتظر أك الميدد بو

 .اإلكراه: ثانيا
اإلكراه ك قد يككف إكراه مادم في جريمة التحرش الجنسي، ك قد يككف إكراىا معنكيا فييا، فإذا كاف    

ىك قكة مادية تشؿ اإلرادة أك تعدميا بصفة عارضة أك :" في مدلكؿ الفقو الجنائي يعني عمكماالمادي
قكة "، أك ىك "مؤقتة ك تفقد اإلنساف سيطرتو عمى أعضاء جسمو ك قد تدفعو إلى إرتكاب ماديات إجرامية
اإلكراه ، فإف 2"مادية تفرض عمى اإلنساف عمؿ ما ال يجب عممو أك يمنعو مف عمؿ ما يجب عميو عممو

قكة إنسانية تكجو إلى نفسية إنساف فتضغط عمى إرادتو ك تحممو عمى إرتكاب جريمة تحت : " ىكالمعنوي
 .3"تأثير الخكؼ مف خطر أك ضرر جسيـ كشيؾ الكقكع

   ك بالتالي ال يعد تحرشا جنسيا إذا تكفر عنصر الرضا إال أف ىذا الرضا ال يعتد بو إذا تـ التكصؿ إليو 
بالتيديد أك الكعد بمنصب شغؿ، أك أم شكؿ مف أشكاؿ اإلكراه كما أف الصمت ال يعني بالضركرة تكفر 
عنصر الرضا إذ أف الشخص القائـ بالتحرش يعد مسؤكال إذا ثبت بأف سمككاتو كانت ممحة ك مضايقة   
ك لمضغكط ىنا أشكاؿ ك ألكاف فقد تككف مباشرة ك قد تككف غير مباشرة، ك تجدر اإلشارة إلى أف المشرع 

 ـ لـ يعد يشترط كسيمة 17/01/2002الفرنسي منذ تعديمو لقانكف العقكبات بمكجب القانكف الصادر في 
، ك قد كرد عف لجنة القضاء عمى 4معينة، ك تبعا لذلؾ تقـك الجريمة حتى لمجرد إغكاء أك مراكدة إمرأة

فرض إتصاؿ : التمييز ضد المرأة عمى سبيؿ المثاؿ بعض التصرفات التي تشكؿ تحرشا جنسيا ك ىي
جسدم، إعطاء تسبيقات إبداء مبلحظات تتضمف معنى جنسي، عرض مؤلفات مخمة بالحياء طمب 

 . 5اإلستجابة لمتطمبات جنسية
 .الغاية مف إستعماؿ الوسائؿ المكونة لمركف المادي: ثالثا

، ك تتسع ىذه الفكرة لتشمؿ كؿ الحصوؿ عمى مزايا ذات طابع جنسي   كما قمنا سابقا إف الغاية ىي 
األعماؿ الجنسية مف تقبيؿ ك مبلمسة كصكال إلى الكطء، ك يشترط القانكف أف يككف الجاني ىك المستفيد 
ك ليس غيره، ك مف ثمة ال يسأؿ جزائيا مف إستعمؿ الكسائؿ سالفة الذكر قصد تمكيف غيره مف الحصكؿ 
عمى المزايا ذات الطابع الجنسي ما لـ يشكؿ ىذا الفعؿ جنحة تحريض قاصر عمى الفسؽ أك الدعارة أك 
فساد األخبلؽ، ك في ىذه الحالة يشترط أف يككف المجني عميو قاصرا، أك جنحة كساطة في شأف الدعارة 
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ك يشترط أف يككف ذلؾ بمقابؿ، فضبل عف إعتياد المجني عميو عمى ممارسة الدعارة، فإف تخمفت الشركط 
 .1المذككرة ك ىك األرجح أفمت مف العقاب رغـ بشاعتو ك جسامتو

 : الفرع الثالث
 .الركف المعنوي لجريمة التحرش الجنسي

   يتكفر القصد الجنائي بإتجاه إرادة الجاني إلى إرتكاب الفعؿ عالما بأف مف شأنو أف يحقؽ رغباتو 
أك ىك تكفر النية اإلجرامية إلى جانب الفاعؿ، ك ثبت لممحكمة أف نكاياه تجاكز مجرد المضايقة  الجنسية،

العابرة أك الضغط العابر الذم تقتضيو الكظيفة أك الطريؽ، ك مما الشؾ فيو أف اإلصرار عمى إتياف 
الفعؿ ك التكرار ك تأكيد النية المتمثمة في تحقيؽ الرغبات الجنسية ىي مف العناصر التي تبرىف عمى قياـ 
القصد اإلجرامي ك ىي كميا عناصر مكضكعية خاضعة إلجتياد المحكمة تستشفيا مف أكراؽ القضية ك 

، ك تبعا لذلؾ فإف القصد الجنائي يتكفر إذا إستغؿ الجاني سمطتو مف 2ما يتكفر لدييا مف براىيف ك حجج
أجؿ الحصكؿ عمى مزايا جنسية، ك ال يعتبر التحرش الجنسي قائما إذا كاف الفاعؿ يعبر عف مشاعر 

، أك قاـ بأفعاؿ ال تعبر عف إساءة جنسية، فقد قضي في فرنسا بعدـ قياـ 3حب لعاممة أك مكظفة معو
الجريمة في حؽ مدير المؤسسة إذا أبدل عاطفة حب إتجاه مستخدمة كاف قد أرسؿ ليا عدة خطب ك 
قصائد شعر ال تتضمف فحشا، ك ىك ما أدل بالفقو الفرنسي إلى القكؿ بأف مثؿ ىذه الجريمة ال تنطبؽ 

 .4عمى مبادرات حب صادقة
   ك قد ذىب الفقو الفرنسي إلى أبعد مف ذلؾ، فقد قاؿ بعدـ قياـ جريمة التحرش الجنسي ك لك كاف ىناؾ 

 . 5إستعماؿ لمتيديد ك اإلكراه ك األمر ك الضغط إذا لـ يثبت أف الجاني أساء إستعماؿ سمطتو
   ك قد ذىب كؿ مف التشريع الجزائرم ك تشريع المممكة المغربية ىذا المذىب بجعؿ جريمة التحرش 
الجنسي قائمة إذا إقترنت بإساءة إستعماؿ السمطة، ك ىك مذىب ضيؽ ألف التحرش الجنسي ال يطاؿ 

، ك إنما يطاؿ كؿ فئات المجتمع (أم كجكب كجكد رئيس)األفراد الذيف يمارسكف أعماال أك كظائؼ فقط 
بغض النظر عف الجنس ك السف ك الكظيفة، ك بغض النظر عف األماكف إذا كانت مغمقة أك مفتكحة أك 

 33 – 222إذا كانت عامة أك خاصة، ك ىك األمر الذم تداركو المشرع الفرنسي بتعديمو لنص المادة 
حيث لـ يعد يشترط النص الجديد عبلقة التبعية بيف الجاني ك المجني عميو، كما لـ يعد يشترط إستعماؿ 
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كسيمة معينة فالتحرش الجنسي أصبح جريمة تعبر، عف كؿ ما ىك سعي لئلستمالة إلى ارتكاب أفعاؿ ال 
 .أخبلقية قد تككف مقدمة لجرائـ جنسية أخرل

   ك غني عف البياف أف التحرش قد يتعرض لو الرجؿ ك المرأة عمى السكاء، ك مف رجؿ عمى رجؿ أك 
، ك الحالة التي نتعرض 1إمرأة عمى امرأة، ك لكف الصكرة الغالبة ىي كقكعيا عمى المرأة مف قبؿ الرجؿ

ليا ىي حالة التحرش الجنسي في أماكف العمؿ أك الدراسة أك البيت، ك ليس التعرض لمفعؿ الفاضح ك 
العمني الكاقع عمى المرأة عف طريؽ أحد صكر العبلنية ك في األماكف العامة أك في الطرؽ، ك ىك ما 

 .عالجتو معظـ التشريعات
بؿ إف ما يزيد األمر صعكبة حيث يككف المتحرش صاحب سمطة عمى المرأة مثؿ صاحب العمؿ، فقد 
يؤدم عدـ إستجابة المرأة إلى فقدىا لكظيفتيا أك عدـ ترقيتيا، أك أحد أقارب المرأة الساكنيف معيا في 

المنزؿ ك ممف ليـ سمطة فعمية عمييا أك التحرش الكاقع عمى األطفاؿ في المدارس أك في الجامعات مف 
أصحاب السمطة عمييـ، ك ىنا يككف الظمـ كبير خصكصا أف التحرش الجنسي ال يرقى إلى مدل 

فتتنكع مظاىره كإطبلؽ النكت ... المعالجة التي تميزت بيا الجرائـ األخرل كاالغتصاب ك ىتؾ العرض 
ذات الطابع الجنسي، أك التعميقات المشينة ك اإللحاح في طمب لقاء ك طرح أسئمة جنسية، ك قد يتصاعد 

 .ليصؿ إلى حد الممس ك التحسس ك القرص ك ىك ما يعد إذالؿ لمكاقع عميو
 : المطمب الرابع

 .تقدير تجريـ التحرش الجنسي بيف حرمتو الذاتية و مساسو بالحرية الجنسية
   إف ىذه الجريمة مسككت عنيا مف قبؿ المجني عميو لعدة أسباب في المجتمعات العربية عمكما ك 
المغاربية عمى كجو الخصكص، نظرا لمخكؼ مف تمكيث السمعة مف جية ك صعكبة اإلثبات مف جية 

أخرل، ك خاصة في األماكف المغمقة ك األىـ ىك الخكؼ مف فقد الكظيفة أك العمؿ ك التعثر في الدراسة 
إذا تـ التحرش في المدارس ك الجامعات، ك األمر يصبح أكثر تعقيدا إذا كقع في البيت مف أحد األقارب 

فالبيت مف المفركض ىك المكاف الحامي لممرأة ك األطفاؿ خصكصا ك أنيـ الفئات األكثر ضعفا ك 
 .حساسية في المجتمع

                                                           

29/131إف قانكف المجمكعة األكركبية قد عالج مسألة التحرش الجنسي في القانكف المتعمؽ بمكافحة التحرش الجنسي الممحؽ بالتكصية رقـ .  1 
كؿ تصرؼ مادم مزعج سكاء كاف شفكيا أك غير :" ، ك كفقا ليذا القانكف  يعتبر تحرشا جنسياـ27/11/1991الصادرة عف المجنة األكركبية بتاريخ 

ك تكمف الخاصية األساسية لمتحرش الجنسي في ككف الذم يتعرض لو يشعر بأف مثؿ ىذا السمكؾ غير مرغكب فيو ، ك يعكد لكؿ فرد تحديد " شفكم
ما ىك التصرؼ الذم يقبمو ك التصرؼ الذم يحسبو ميينا، ك عمى ىذا األساس يمتاز قانكف المجمكعة األكركبية عمى القانكف الدكلي العالمي في 

                                                                                                                            :جانبيف ميميف ىما
                           .لـ يحـ القانكف األكركبي المرأة فحسب ضد التحرش الجنسي ، بؿ بسط حمايتو لجنس الذكر أيضا     - 

ىك السمكؾ المعتبر تحرشا جنسيا، ك ىكذا يقترب قانكف المجمكعة األكركبية مف صرامة الشريعة  اعتد ىذا القانكف بمعيار شخصي لتحديد ما- 
اإلسبلمية عندما يعالج قضية التحرش الجنسي، لكف دكف أف يصؿ إلى إعجازىا ألف القرآف الكريـ يحارب الدكافع النفسية المكصمة إلى ىذه الجريمة 
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   فقد أثبتت الدراسة النفسية عمى المرأة المجني عمييا أنو عندما ال تككف راضية باألمر فاألمر يصبح 
مطاردة، ك اإلحساس بالمطاردة قد يسبب اإلنييار العصبي، خاصة إذا كانت ظركؼ المرأة ال تسمح ليا 
بمغادرة مكاف العمؿ أك الدراسة أك البيت، فإف بقيت تحت الضغط قد تصاب بأمراض نفسية مثؿ القمؽ ك 

السير ك البلمباالة ك الخكؼ ك التعرض لمككابيس، ك أخيرا تصاب باإلنييار، ك أخيرا إذا كاف بإمكاف 
المرأة المغادرة أك اليركب فإنيا تصبح حذرة في عبلقاتيا حيث ستبقى التجربة السمبية راسخة بذىنيا ك 

 . 1بداخميا، ك إذا كقعت المرأة في شباؾ التحرش بيا فتيدـ بيتيا ك حياتيا
   ك يعد التشريع التكنسي بحؽ األنجع في الحماية مف ىذه الجريمة، حيث أنو حينما جـر التحرش 

 ( ـ2004 أكت 02 ـ المؤرخ في 2004 لسنة 73أضيؼ بالقانكف عدد ) ثالثا 226الجنسي في الفصؿ 
السابؽ ذكرىا، لـ يقرنو بضركرة تكفر فكرة إستغبلؿ السمطة بؿ تكسع في مدلكلو فمـ يقصره عمى المرأة 

الذم يسقط عمى كؿ مف يقع عميو ىذا الفعؿ ك مف بينيـ األطفاؿ، بينما نجد " الغير"حيث عبر بمفظ 
التشريع الجزائرم لـ يرؽ إلى ىذه المرحمة فمـ يجـر التحرش الجنسي ضد األطفاؿ صراحة ك أغمب الظف 

أنو جعمو مف قبيؿ األفعاؿ المحظكرة الكاقعة عمى القصر ك التي تعتبر جرائـ أخرل مستقمة، ك ىذه 
 .النتيجة التي إنما ىي عمى مستكل مدل إلماـ النصكص المغاربية بحقيقة التحرش الجنسي فقط

   ك لكف عمى صعيد ككف أف ىذه الجريمة ليا أساس إستمد في ىذه التشريعات مف الفكر الغربي ك ليس 
مف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية فيك األمر األكيد، ك إال لكاف قد جـر أكؿ ما كضع القانكف الجنائي ليذه 

الدكؿ ألف تجريـ ىذا الفعؿ في التشريعات االكركبية ثـ التشريعات المغاربية ألكبر دليؿ عمى فشؿ األفكار 
التحررية اليدامة ك ما تجريـ ىذا الفعؿ حسبيـ إال محاكلة فاشمة لتدارؾ ما زاؿ مف الحماية عمى الحرية 
الجنسية ك لترؾ الرذيمة تجكؿ بيف أطياؼ مجتمعاتيا بحرية، ثـ إف حداثة التجريـ لفعؿ التحرش الجنسي 
ليك أكبر دليؿ عمى أف الشريعة اإلسبلمية ىي الدكاء الكحيد لمقضاء عمى ىذه الجرائـ ك عدـ تكاجدىا 
نيائيا ك أكبر دليؿ أيضا عمى فشؿ ىذه السياسات الكضعية عمى الصعيد القانكني ك اإلجتماعي ك 

 .2األخبلقي
 : المبحث الخامس

. جريمة تحريض القصر عمى الفسؽ
   إف الحدث ال ينحرؼ بسمككو بيف ليمة ك ضحاىا بؿ تتأتى لو أسباب سابقة تييئ لو الجك الذم يساعد 

عمى إعكجاجو، ك مف بينيا ما ىك كامف في البيئة التي يعيش فييا إنطبلقا مف أسرتو ك كصكال إلى 
ىيئات المجتمع بصكرىا البسيطة ك المعقدة، ك إنطبلقا مف السعي لحماية ك رعاية ىذه الفئة الحساسة ك 

                                                           

. ك ما بعدىا14 مرجع سابؽ، ص :(أحمد)براؾ .  1  

 
:فيي التي يصدؽ عمييا قكؿ الشاعر  .2 

.  إياؾ إياؾ أف تبتؿ بالماء***ألقاه في اليـ مكتكفا ك قاؿ لو    



  

 ألنيا تعتبر بمثابة األغصاف الطرية التي يسيؿ تعديميا إف حدث ىذا في –العمؿ عمى تجنب إنحرافيا 
 كاف إىتماـ تشريعات –الكقت المناسب ك السميـ ك إال أصابيا اإلعكجاج ك الخشكنة فتعذر تقكيميا 

 .المغرب العربي بيا مف خبلؿ سف نصكص تعاقب كؿ أشكاؿ اإلعتداء ك اإلضطياد الكاقعة عمى القصر
   فجرمت تمؾ اإلعتداءات ذات الطابع الجنسي الكاقعة عمييـ فكاف ذكر القاصر مؤكدا في عنكاف ىذه 

الجريمة، ك ال ينؼ ىذا أف الجرائـ األخرل ال تقع عمى قصر ك إنما يعتبر صغر السف في كؿ تشريعات 
المطمب )المغرب العربي ظرفا مشددا كما سكؼ نراه الحقا، ك قد ضـ ىذا المبحث أربعة مطالب، تناكؿ 

جريمة تحريض القصر بيف إنكارىا ك النص عمييا ( المطمب الثاني)تعريؼ ىذه الجريمة، ك تناكؿ  (األكؿ
أركاف جريمة تحريض القصر عمى الفسؽ في  (المطمب الثالث)في التشريعات المغاربية، ك تناكؿ 

تقدير تجريـ تحريض القصر بيف ككنو محـر لذاتو ك بيف  (المطمب الرابع)التشريعات المغاربية، ك تناكؿ 
 .    ككنو يمس بالحرية الجنسية

 : المطمب األوؿ
 .تعريؼ جريمة تحريض القصر في التشريعات المغاربية

   إف جريمة تحريض القصر عمى الفسؽ تتضمف ثبلثة مفاىيـ البد مف معرفة القصد منيا ك ذلؾ 
لمكصكؿ إلى مفيكـ ىذه الجريمة الحساسة ك الخطيرة ك كذلؾ فيـ معناىا، ك ذلؾ مف أجؿ الكصكؿ إلى 
المعالجة الحقيقية ليا لمساسيا بأبنائنا، ك معناىا المغكم مركب مف ثبلثة ألفاظ البد مف تكضيح مدلكليا 

 ".الفسؽ"ك لفظ " القاصر"ك لفظ " تحريض"ليكتمؿ معنى ىذه الجريمة مف الناحية المغكية المركبة مف لفظ 
 : الفرع األوؿ

 .تعريؼ التحريػػػػػض
   لمتحريض عدة مفاىيـ، فمنيا المغكية ك منيا الفقيية التي أتى بيا فقياء القانكف، ك حتى ىذه األخيرة 

 .تتضمف فكرة التحريض بصكرة مكسعة ك فكرة التحريض بصكرة مخصصة تطبعو بالطابع الجنسي
 : الفقرة األولى

 .التعريؼ المغوي لمتحريض
، ك 3 فيقاؿ حرض عمى األمر أم حث عميو ك دفع لمقياـ بو2 ك الحض عميو1   ىك الحث عمى الشيء

 .4يراد بالتحريض أيضا الحمؿ فيقاؿ، حممو أم أغراه بو
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   ك الغالب إذا ذكر التحريض يككف المقصكد بو حث الغير عمى إرتكاب أمر غير مشركع إال أنو في 
يا أييا النبي حرض : "بعض الحاالت يقصد بو الحمؿ ك الحث عمى القياـ بعمؿ الخير لقكلو تعالى

، فمعنى التحريض مف الناحية المغكية ال يبتعد عف معناه مف الناحية القانكنية 1"المؤمنيف عمى القتاؿ
عمكما كما سكؼ نراه، ك ىك الذم يتضمف معنى الحث عمى شيء غير مقبكؿ، ك ىك كذلؾ يقرب مف 

 .  الناحية المغكية، مفيكـ ىذه الجريمة
 : الفقرة الثانية

 .التعريؼ الفقيػػػػي التحريض
   أما التحريض في الفقو فيك التأثير في إرادة الجاني ك خمؽ فكرة الجريمة في عقمو ك بث التصميـ 

 .2اإلجرامي عمى إرتكابيا
كؿ ما يبعث أك يخمؽ فكرة الجريمة في ذىف شخص آخر فيدفعو إلى التصميـ عمى : " كما عرؼ بأنو

 .3"إرتكابيا
 أنو ىناؾ بعض المصطمحات القريبة مف معنى التحريض ك ال تعتبر تحريضا بالمعنى المالحظ   ك 

 :المغكم، ك الذم يكمف في خمؽ فكرة الجريمة لدل شخص خالي الدىف، ك مف ىذه المصطمحات
الدعكة ك ىي الحث عمى إرتكاب الفعؿ ك الترغيب فيو، ك التمميح  ك ىك اإلشارة إلى الشيء مف غير 

تصريح، ك التحبيذ  مف حبذ الشيء أم رآه مكافقا مقبكال، ك النصيحة مف نصحو أم أرشده ك كعظو، ك 
، أما التحريض بمناسبة 4التشجيع شجعو عمى األمر، جعمو يقدـ عميو، ك السعي أم العمؿ عمى الشيء

كؿ األعماؿ الجنسية التي يقكـ بيا الشخص بيدؼ تكجيو قاصر إلى الفساد : "ىذه الجريمة فيك
، كما يقصد بو أيضا إثارة المجني عميو نفسيا بأية كسيمة إلرتكاب أفعاؿ الفسؽ، فيي مخاطبة 5"األخبلقي

 .6لمنفس عمى اإلقتناع بما يعنيو ك يريده الجاني
 : الفرع الثاني

 .تعريؼ القاصػػػػػػر
   إف القاصر ىك الطفؿ الذم لـ يتجاكز سف الرشد، ك قد تبنت القكانيف الكضعية مقياس السف مف أجؿ 
تحديد مفيكـ الطفؿ ك كذلؾ التشريعات الدكلية ك قد كاف قبؿ ىذا إىتماـ الشريعة اإلسبلمية بتنشئة الطفؿ 

 .ك مراعاة حداثتو مف أجؿ تنشأتو تنشأة دينية سميمة
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 : الفقرة األولى
 .التعريؼ المغوي لمقاصػػػػر

إف لفظ القاصر لغة مف الفعؿ قصر، أم عجز عف األمر ك كؼ عنو، ك قصرا ىك الشيء المأخكذ    
مف طكلو فجعمو أقؿ طكال، ك القاصر جمعو قصرا، أك قاصركف ك ىك مف لـ يبمغ سف الرشد، ك منو 

 .    1نقكؿ كلد قاصر
 : الفقرة الثانية

 .التعريؼ الفقيي لمقاصػػػر
  لقد إىتمت الدكؿ بكضع سف لمقاصر يبدأ معيا الحديث عف الحرية الجنسية مف حيث حرية اإلختيار ك 

التعبير عف اإلرادة، ك إف إتفقت معظـ الدكؿ عمى ىذه المقاييس، فإنيا إختمفت مف حيث تحديد السف 
المضبكطة حيث تختمؼ ىذه السف مف بمد آلخر، فنجد في فرنسا أنو يعتبر طفؿ كؿ شخص لـ يتجاكز 

 ـ ألغى البحث في 1912 يكليك 22 سنة، حيث أف المشرع الفرنسي في القانكف الصادر في 18سف 
 سنة ك إفترض فييـ إنعداـ التمييز بقرينة 18تكفر التمييز مف عدـ تكفره بالنسبة لؤلحداث الذيف لـ يتمكا 

قاطعة ال تقبؿ إثبات العكس، ك بالتالي محى عنيـ كؿ مسؤكلية جزائية ك إف أمكف إخضاعيـ لتدابير 
 .2تقكيمية

  ك ىك ما ذىبت كفقو تشريعات المغرب العربي ك عمى رأسيا تكنس التي إلتزمت بيذا السف في الفصؿ 
كؿ إنساف عمره أقؿ مف ثمانية عشر عاما ما لـ يبمغ إلى الرشد : " بككنو3الثالث مف مجمة حماية الطفؿ

 ".بمقتضى أحكاـ خاصة
 أف ال يككف األوؿ، "طفؿ "     ك طبقا ليذا النص يجب أف يتكفر شرطاف لكي يكصؼ شخص ما بأنو 

 أال يككف القانكف الكطني قد حدد سنا لمرشد الجنائي أقؿ مف الثانيمتجاكزا سف الثامنة عشر مف عمره، ك 
ذلؾ، ك مع أىمية ىذا النص في تحديد مفيـك الحدث أك الطفؿ عمى الصعيد الداخمي، فإف صياغتو عمى 
ذلؾ النحك تثير نكعا مف الغمكض خاصة في األحكاؿ التي يحدد فييا التشريع الكطني سنا أقؿ لمف يعتبر 
في مفيكمو طفبل دكف أف يعتبر مف تجاكزىا بالغا سف الرشد، ك مثاؿ ذلؾ القانكف الميبي الذم يعتبر حدثا 
مف لـ يتجاكز سف الثامنة عشر دكف أف يعتبر مف تجاكزىا بالغا سف الرشد، طالما أنو لـ يصؿ إلى سف 
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 مف القانكف المدني ك ذلؾ قبؿ أف تعدؿ ك 2 – 44الحادية ك العشريف عاما حسب ما تقضي بو المادة 
 .1 ـ1992 لسنة 17تصبح سف الرشد بتماـ الثامنة عشر بمكجب المادة التاسعة مف القانكف رقـ 

   ك إف اتفقت أغمب ىذه التشريعات عمى تحديد بمكغ سف الرشد عمى نحك يجعؿ الصغير في حاؿ 
إرتكابو لجريمة ما أىبل لتحمؿ المسؤكلية الجزائية كفؽ أحكاـ القانكف، ك لكف تختمؼ التشريعات فيما بينيا 
إختبلفا بينا في تحديد الفترة الزمنية التي يتعيف أف يطبؽ فييا النظاـ القانكني الخاص باألحداث، ك لجأت 
بشأف ذلؾ إلى تقسيـ األحداث إلى مراحؿ مختمفة ك عمى نحك ذلؾ تختمؼ المسؤكلية الجزائية مف مرحمة 

إلى أخرل، ك حسب مكقؼ النظاـ القانكني لبمد ما في تحديد تعريفو لمحدث ك بدء سف المسؤكلية 
الجزائية، ك عميو إتجيت تشريعات إلى تحديد بدء سف الحدث ببمكغو سف السابعة ك قبؿ إتمامو سف 

الثامنة عشر في حيف ذىبت تشريعات أخرل إلى عدـ تعييف حد أدنى لسف الحداثة، ك إنما إكتفت بتحديد 
 .حد أعمى لمسف الذم تقكـ بو مسؤكلية الحدث

 ـ ألغى البحث في تكفر 1912 يكليك 22   ك كما قيؿ فإف المشرع الفرنسي في القانكف الصادر في 
التمييز ك عدـ تكفره بالنسبة لؤلحداث الذيف لـ يتمكا الثامنة عشرة، ك إفترض فييـ القانكف إنعداـ التمييز 

بقرينة قاطعة ال تقبؿ إثبات العكس، ك بالتالي محا عنيـ كؿ مسؤكلية جزائية ك إف أمكف إخضاعيـ 
لتدابير تقكيمية، أما األحداث الذيف بمغكا مف العمر الثالثة عشر ك لـ يكممكا الثامنة عشر، فيؤالء ال يمكف 

أف تثبت األىمية الجنائية ليـ إذا تحقؽ القاضي مف كجكد مناطيا، ك عندئذ يقرر العقكبة المستحقة 
 13عمييـ، إال أنو يستفيد مف عذر صغر السف فتخفض عقكبتو إذا كاف عمره كقت ارتكاب الجريمة بيف 

 سنة فبل يستفيدكف مف ىذا العذر ك إنما تكقع عمييـ نفس 18 ك 16 سنة، أما األحداث فيما بيف 16ك 
 .2العقكبة التي تكقع عمى البالغيف

   أما إذا قرر القاضي عدـ تكفر التمييز كقت إرتكاب الجريمة كجب أف يقضي بالبراءة، ك إف جاز أف 
 ـ بشأف األحداث 1945يخضعو لتدابير تيذيبية، ك ظؿ الكضع ىذا قائما إلى غاية صدكر قانكف سنة 

الجانحيف، ك فيو عدؿ المشرع الفرنسي قكاعد المسؤكلية الجزائية تعديبل أساسيا، فقد عدؿ عف معيار 
التمييز ك صار الطفؿ بيف الثالثة عشر ك الثامنة عشر ليس لو أىمية جنائية ما لـ يثبت عكس ذلؾ، بما 

، أما الذم لـ يبمغ الثالثة عشر فإنعداـ أىميتو 3تدؿ عميو خطكرة الجريمة أك شخصية الجاني فتكجد األىمية
يككف بقرينة ال تقبؿ إثبات عكسيا، ك عمكما بالنسبة لؤلحداث الذيف تتراكح أعمارىـ بيف الثالثة عشر ك 

الثامنة عشر فعمى القاضي البحث في كؿ حالة عف تكفر التمييز أك عدـ تكفره كقت ارتكاب الجريمة، أما 

                                                           

.26، 25 مرجع سابؽ، ص :(صابر)جميمة ، (نبيؿ)صقر .  1   
G. Levasseur, G. Stefani, précis du droit pénal op.cit p 324                                                     .  2  
A. Charles Dana, Essia sur la nation d’infraction pénale, paris, Librairie général de droit et de .                   3  
Jurisprrudence1982,p 78.      



  

األحداث الذيف تقؿ أعمارىـ عف الثالثة عشر فالمشرع الفرنسي ألغى البحث في تكفر التمييز مف عدـ 
 .تكفره، ك إفترض فييـ القانكف إنعداـ التمييز بقرينة قاطعة ال تقبؿ إثبات عكسيا

 : الفقرة الثالثة
 .التعريؼ الدولي لمقاصػػػػر

ألغراض ىذه اإلتفاقية، يعني الطفؿ كؿ إنساف : "   لقد كرد في إتفاقية حقكؽ الطفؿ في مادتيا األكلى أنو
 . 1لـ يتجاكز الثامنة عشرة، ما لـ يبمغ سف الرشد قبؿ ذلؾ بمكجب القانكف المنطبؽ عميو

   ك تعتبر ىذه المادة صريحة حكؿ مفيكـ الطفؿ فقد خصتو بيذا القكانيف بالحماية مف شتى أنكاع 
 .        المعاممة السيئة ك الميينة ك البلأخبلقية ك مف ضمنيا المعامبلت الجنسية بشتى أنكاعيا

 : الفقرة الرابعة
 .التعريؼ الشرعي لمقاصر

   لقد جعمت الشريعة اإلسبلمية مف بمكغ الحمـ نياية مرحمة الطفكلة، ك الحمـ يعني اإلحتبلـ ك ىك دليؿ 
البمكغ، ك البمكغ في الشريعة اإلسبلمية ىك سف التكميؼ لمعظـ األحكاـ الشرعية سكاء العبادات أك 

المعامبلت، ك ىك في الفقو اإلسبلمي بمكغ النكاح بأف تظير في الفتى مظاىر الرجكلة ك القدرة عمى 
النكاح، ك في األنثى مظاىر كماؿ األنكثة بالحيض، ك يذىب غالب الفقياء في تقدير السف بخمس عشرة 

عرضت عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ يـك : سنة بما ركم عف أبي عمر رضي اهلل عنيما أنو قاؿ
أحد ك أنا إبف أربع عشرة سنة فمـ يجزني، ك عرضت عميو يـك الخندؽ ك أنا إبف خمس عشرة سنة 

 .2فأجازني، فالرسكؿ صمى اليش عميو ك سمـ قد رأل في سف الخامسة عشر حد البمكغ في المقاتؿ
 : الفرع الثالث

 .تعريؼ الفسػػػػػػػؽ
   لمفسؽ تعريفات عديدة منيا التعريؼ المغكم ك منيا أيضا التعريؼ الفقيي، كىك المفظ الثالث الذم يبيف 

 .معنى ىذه الجريمة مف أجؿ تمييزىا عف غيرىا مف جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة
 : الفقرة األولى

 .التعريؼ المغوي لمفسػػػؽ
العصياف، ك يعني أيضا تجاكز حدكد الشرع، فيقاؿ فبلف فسؽ : ، لغة ىك"الفسؽ "    أما المقصكد بكممة 

 . ، ك بيذا الفسؽ في مدلكلو المغكم يعتبر قريبا مف مفيـك الشرع لمفسؽ3عف أمر ربو أم خرج عف طاعتو
 : الفقرة الثانية
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 .التعريؼ الفقيػػػي لمفسؽ
   ك مف الناحية الفقيية فالفسؽ ىك الفساد األخبلقي في الميداف الجنسي ك الذم يحاكؿ الشخص أف يجر 

، كما أنو كؿ ما يرتكبو الذكر أك األنثى مف أفعاؿ جنسية غير مشركعة ال 1بو القاصر إلى ميداف الجريمة
 .تصؿ إلى حد االتصاؿ الجنسي، ذلؾ أف ىذا األخير بالنسبة لمرجؿ ىك فجكر

أما بالنسبة لممرأة فيك دعارة ك لكف الفسؽ دكف ذلؾ فبل معنى أعـ مف معنى الدعارة الذم يتعمؽ 
باالتصاؿ الجسماني المعركؼ، ك ألف الفسؽ غير قاصر عمى المذة الجسمانية بؿ يشمؿ إفساد األخبلؽ 
بأية طريقة كانت كإرساؿ كالد إبنتو لمرقص في محبلت المبلىي، أك لمجالسة الرجاؿ ك التحدث إلييـ في 

 .2محؿ معد لمدعارة أك غير ذلؾ مف طرؽ إفساد األخبلؽ ك ليس مف الضركرم ارتكاب الفحشاء بالفعؿ
 
 
 

 : المطمب الثاني
 .جريمة تحريض القصر عمى الفسؽ بيف إنكارىا و النص عمييا

   ىناؾ مف التشريعات المغاربية مف نصت عمى جريمة تحريض القصر عمى الفسؽ ك مف بينيا التشريع 
الجزائرم ك التشريع التكنسي ك التشريع الميبي، ك ىناؾ مف أحجمت عمى تجريـ ىذه األفعاؿ بيذه التسمية 

 .    ك لكؿ منيـ األساس الذم إستند عميو
 : الفرع األوؿ

 .التشريعات المغاربية التي جرمت تحريض القصر عمى الفسؽ صراحة
كما سبؽ القكؿ ذىب كؿ مف التشريعي الجزائرم ك التكنسي ك الميبي إلى األخذ بما حصؿ مف    

تطكرات عمى الصعيد الدكلي، فحاكلكا إضفاء الحماية البلزمة لؤلطفاؿ مف أم نكع مف اإلعتداءات ذات 
 . الطابع الجنسي، ك ليذا كاف إجماعيـ عمى النص عمى ىذه الجريمة

 : الفقرة األولى
 .تفرد التشريػػػع الجزائػػػػري بتجريـ تحريض القصر عمى الفسؽ و الدعارة و فساد األخالؽ

كؿ مف حرض قاصرا لـ يكمؿ الثامنة :"  أنو342   لقد كرد في قانكف العقكبات الجزائرم بمكجب المادة 
سنة عمى الفسؽ أك فساد األخبلؽ أك تشجيعو عميو أك تسييمو لو ك لك بصفة عرضػػية   (18)عشر 
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 100000 دج إلى 20000سنكات ك بغرامة مف  (10)سنكات إلى عشر (5)يعاقب بالحبس مف خمس 
 .دج

   ك يعاقب عمى الشركع في إرتكاب الجنحة المنصكص عمييا في ىذه المادة بالعقكبات المقررة لمجريمة 
 ".التامة

 أف المشرع الجزائرم ساير ما ذىب إليو التشريع الفرنسي كما ساير ما نجد   ك مف خبلؿ ىذا النص 
 ـ السابؽ ذكرىا، ك التي تصدت مباشرة لمسألة 1989ذىبت إليو إتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ لعاـ 

التعريؼ بالطفؿ بصكرة  كاضحة في المادة األكلى عمى أنو كؿ إنساف لـ يتجاكز الثامنة عشر ما لـ يبمغ 
 .سف الرشد قبؿ ذلؾ بمكجب القانكف المطبؽ عميو

    ك الحقيقة أف تجريـ ىذا الفعؿ يعمؿ عمى حماية القاصر ك قد كاف المشرع الجزائرم يؤكد في كؿ مرة 
عمى مراعاتو لتكفير الحماية لمقاصر بأم شكؿ ك مف أم خطر سكاء كاف ذلؾ حيف محاكلة يحرضو عمى 

أم فعؿ يمس بأخبلقو أك يحرضة ك يكجيو مستقببل إلى ممارسة الدعارة ألنو يعتبر التحريض أحد أىـ 
الكسائؿ التي يقع بيا القاصر في اإلستغبلؿ مف الشبكات اإلجرامية التي أصبح ليا البعد ك الطابع 

 .   الدكلي
 

 : الفقرة الثانية
 .التشريػػػػع الميبػػػػػي

تحريض الصغار عمى : "  مف قانكف العقكبات الميبي التي جاءت بعنكاف409   كما كرد في المادة 
يعاقب بالسجف كؿ مف حرض صغيرا دكف الثامنة عشر ذكرا كاف أك أنثى عمى : " الفسؽ ك الفجكر أنو

الفسؽ ك الفجكر أك ساعده عمى ذلؾ أك ميد لو ذلؾ أك أثاره بأية طريقة إلرتكاب فعؿ شيكاني أك ارتكبو 
 .1..."أمامو سكاء عمى شخص مف نفس الجنس أك الجنس اآلخر

   لقد سجؿ لصالح المشرع الميبي أنو في جرائـ الحدكد أصاب الطريؽ فمـ يبؽ عمى القاضي سكل 
التطبيؽ السميـ، ك لكف نجد مف خبلؿ صياغتو لمنصكص القانكنية ك مف بينيا ىذا النص أنو يساير 

أنو : األولىالتطكر الغربي حتى مف الناحية المفظية، ك مف خبلؿ ىذا النص نجد أنفسنا أماـ فرضيتيف 
يقصد مف ناحية أساس التجريـ الذم يتبعو المشرع أف ىذا النص مف قبيؿ الجرائـ التي يجب فييا 

التعزير، ك بالتالي المشرع الميبي مف يضبط ىذه الجريمة فجاء ىذا الضبط مسايرا لمتطكرات الحاصة ك 
 .متأثرا بجممة مف القكانيف منيا الغربية ك الدكلية

 أف المشرع الميبي قد سقط في بؤرة التأثر بالمبادئ الغربية التي تحيط بو، ك ىك ما ال :الثانيةك الفرضية 
نتمناه ألف ظاىر النص ك إف كاف يحمؿ إيجابيات عديدة إال أنو طبيعة األساس الذم يقتضيو الطريؽ 
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الشرعي يفرض نظرة مختمفة لمجرائـ الكاقعة عمى األخبلؽ ك اآلداب العامة فيي إما جرائـ حدية أك جرائـ 
غير حدية ثـ ميما جدت أفعاؿ في مجتمعنا المسمـ سكؼ يكجد لو ظابط شرعي كفؽ مقاصد الشريعة 

 .        اإلسبلمية التي تيدؼ لحماية األخبلؽ
 :الفقرة الثالثة

 .التشريػػػػػػع التونسػػػػػي
كؿ مف إعتدل عمى األخبلؽ : "... 1 مف المجمة الجزائية234   أما المشرع التكنسي فقد أكرد في الفصؿ 

 ".بتحريض الشباف القاصريف ذككرا أك إناثا عمى الفجكر أك بإعانتيـ عميو أك تسييمو ليـ 
نجد أنو عمى صعيد القانكف عمكما أف ىناؾ إشادة كبيرة بما حققتو الجميكرية التكنسية مف إنفتاح عمى    

التطكرات الغربية ك الدكلية ك إىتماميا بحقكؽ اإلنساف ك منيا حقكؽ الطفؿ ك ال أدؿ عمى ذلؾ مف أنيا 
 .2أنشأت قانكنا خاصا بالطفؿ ىك مجمة حماية الطفؿ

ك لكف يعاب عمى اإلتجاه التكنسي أنو إنتيج صراحة اإلتجاه الغربي المندم بحماية الحرية الجنسية 
متناسيا مبادئ شريعتنا اإلسبلمية ألنو في ىذه المادة أيضا يقرف ىذا الجـر بإنعداـ الرضا لعدـ التمييز ك 

: األكلى تجريـ ىذا الفعؿ لذاتو ك ال أدؿ عمى ذلؾ مما جاء في الفصؿ األكؿ مف ىذه المجمة ك القائؿ
تيذؼ ىذه المجمة في إطار اليكية الكطنية التكنسية ك الشعكر باإلنتماء الحضارم إلى تحقيؽ الغايات "

 :التالية
 ، ك مف خبلؿ ىذه المادة التي 3..."إعداد الطفؿ لحياة حرة مسؤكلة في مجتمع مدني متضامف- 3...

تيتـ بالطفؿ ك ىك المقصكد أيضا مف النص الجزائي السابؽ الذم يتحدث عف تحريض القصر عمى 
الفسؽ، نتساءؿ عف معنى الحرية التي يقصدىا المشرع التكنسي؟ خصكصا أنيا جاءت كفكرة مطمقة غير 

مقيدة، ك ىؿ يريد المشرع التكنسي أف يجعمو يمارس تمؾ الحرية المطمقة دكف تقييد ك لك كانت تمس 
باألخبلؽ اإلسبلمية؟ ك ما قصده بالمدنية؟ ىؿ ىي المدنية التي يتباىى بيا المجتمع الغربي؟ أـ المدنية 

إف ... التي تعني التحضر ك التحمي بمكاـر األخبلؽ ك التديف كفؽ ما تنص عميو شريعتنا اإلسبلمية
اإلجابة عف ىذه التساؤالت مكجكد عمى صعيد الكاقع التكنسي مف إنتشار لؤلفعاؿ المنافية لمحياء ك الرذيمة 

ثـ إف مدلكؿ الحرية ك مدلكؿ المدنية في رأينا ما ىي إال مفتاحيف مف مفاتيح أبكاب الحرية ... ك السفكر
الجنسية في ظؿ المدنية الزائفة المتعفنة بالرذائؿ ك ىؿ ىناؾ أحسف مف الحضارة اإلسبلمية ك مبادئيا 

 .         المثالية الدائمة
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 : الفرع الثاني
 .التشريعات المغاربية التي لـ تجـر تحريض القصر عمى الفسؽ صراحة

لقد ذىب كؿ مف التشريعيف المكريتاني ك تشريع المممكة المغربية إلى عدـ النص عمى ىذه الجريمة بيذه 
التسمية التي أكردناه في بحثنا ىذا، ك لقد ذىب كؿ مف ىذيف التشريعيف إلى تبني أساس مختمؼ عف 

 .اآلخر كما سكؼ نظيره
 : الفقرة األولى

 .تشريع المممكة المغربية
الظاىر مف نصكص قانكف عقكبات المممكة المغربية أف المشرع لـ ينص عمى جريمة تحريض  إف   

القصر عمى الفسؽ كجريمة مستقمة بذاتيا عف الجرائـ األخرل، ك ال يعني ىذا أنو لـ يكلي ىذه الفئة 
الحساسة بالحماية القانكنية البلزمة ك إنما شدد العقكبة كما سكؼ نراه عمى جممة مف األفعاؿ التي تضر 
بالقاصر المباشرة ك غير المباشرة، ك الحقيقة أنو البد مف تجريـ كؿ فعؿ مف شأنو جر رجؿ القاصر في 

الفساد ك الرذيمة ميما كاف نكعو ليس إقتداء بما ذىبت إليو التشريعات الكضعية الغربية ك ليس إقتداء 
أيضا بما جاء في المكاثيؽ ك القكانيف الدكلية، ك إنما تطبيقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية التي ىي ديف 

 .شعب المممكة المغربية
إفساد الشباب ك : "ك حيف التدقيؽ في الفرع السابع مف قانكف عقكبات المممكة المغربية الذم جاء بعنكاف

: 497حيث جاء في الفصؿ- كما سكؼ نرجع إليو-نجد أنو نص عمى جرائـ الدعارة ك صكرىا" في البغاء
يعاقب بالحبس مف سنتيف إلى عشر سنكات ك بغرامة مف عشركف ألفا إلى مائتي ألؼ درىـ كؿ مف "

 .1"حرض القاصريف دكف الثامنة عشر عمى الدعارة أك البغاء أك شجعيـ عمييا أك سيميا ليـ
   ك األرجح أف تشريع المممكة المغربية جـر تحريض القصر عمى الفسؽ ك الدعارة بمقابؿ في ىذا 

الباب، ك لكف كاف مف األكلى لك أنو أفرد ليا نصا كاضحا لما ليذه الفئة مف حساسية ك خطكرة ىذا مف 
جية فيجـر التحريض عمى الفسؽ دكف مقابؿ، ك مف جية أخرل نجد أنو إذا أردنا التحقيؽ في كؿ مف 

اإلتصاؿ الجنسي غير : "نجد أف البغاء المذككر في العنكاف السابؽ يقصد بو" الفسؽ"ك" البغاء"لفظي
، أما الفسؽ فيك أعـ مف فكرة البغاء فيك أعـ مف 2"المشركع مف أجؿ إرضاء شيكات الغير ك دكف تمييز

، فكاف مف 3فكرة البغاء فيك غير قاصر عمى المذة الجسمية بؿ يشمؿ إفساد األخبلؽ بأية طريقة كانت
األكلى تكسيع الحماية لتجريـ كؿ ما مف شأنو إيذاء القاصر ك لك لـ يكف يؤذم إلى إتصاؿ جنسي غير 

 .مشركع
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 : الفقرة الثانية
 .التشريػػػػع الموريتانػػػػي

   أما المشرع المكريتاني فمـ يتطرؽ ليذه الجريمة أيضا ك لك أف سككتو ال يعبر عف أم فراغ قانكني ألف 
كؿ مف إرتكب : "  ك التي تقكؿ1 مف القانكف المكريتاني306الغالب أنو أدرجيا فيما نص عميو في المادة 

، ك بيذا سد المشرع المكريتاني كؿ باب لمرذيمة ك إف إستجدت أك ..."فعبل مخبل بالحياء ك القيـ اإلنسانية
غاب عف المشرع المكريتاني ذكرىا، فيك بيذا النص فتح الباب عمى اإلجتياد ك الحكـ كفؽ ما يستجد مف 
جرائـ بطابع الشريعة اإلسبلمية، فالقيـ السامية لئلنسانية ال تحمييا سكل الشريعة اإلسبلمية لقكلو صمى 

 ". إنما بعثت ألتمـ مكاـر األخبلؽ: "اهلل عميو ك سمـ 
 : المطمب الثالث

 .أركاف جريمة تحريض القصر عمى الفسؽ في التشريعات المغاربية
حسب ما كرد في المكاد التي تتطرؽ ليذا الفعؿ في التشريعات المغاربية، نجد أف جريمة تحريض    

 .القصر عمى الفسؽ تتككف مف ركناف لقياميا ىما الركف المادم ك الركف المعنكم
 

 : الفرع األوؿ
 .الركػػػػػػف المػػػػػػادي

   ىناؾ جممة مف األفعاؿ ك التصرفات ك األقكاؿ يقكـ بيا شخص ما، ك كسائؿ يستعمميا بقصد التأثير 
عمى القاصر سكاء كاف ذكرا أك أنثى مف أجؿ التأثير عميو ك إقناعو ك تشجيعو بغية دفعو إلى الفسؽ ك 
فساد األخبلؽ، ك ال ييـ إف كاف القاصر فاسد األخبلؽ عند إرتكاب الفعؿ، ك ال تقـك الجريمة بمجرد 

التفكه بعبارات ال أخبلقية ك ال بمجرد إسداء نصائح، ك إنما تتطمب القياـ بعمؿ ما قد يأخذ أشكاؿ يمكف 
تكفير محؿ بقصد الفسؽ ك إستقباؿ القصر في دكر الدعارة ك القياـ بعبلقة : ذكرىا عمى سبيؿ المثاؿ

 . 2جنسية أماـ قصر، ك تنظيـ سيرات ماجنة يحضرىا قصر سكاء كمشاىديف أك كفاعميف
   ك التحريض عمى الفسؽ بالقكؿ يجب أف تستشؼ الدعكة إليو مف كاقع مدلكؿ عبارات الداعي المحرض 
أيا كانت األلفاظ التي تخفي كراءىا معنى التحريض، كؿ ذلؾ في إطار التقاليد ك األخبلؽ التي يعيشيا 
المجتمع ك كؿ ىذه األمكر يفصؿ فييا قاضي المكضكع بما يجده في ظركؼ الدعكل ك مبلبساتيا ك 
كذلؾ الحاؿ بالنسبة لكقكع الجريمة باإلشارات، ك ليس ببلـز أف يككف التحريض عمى الفسؽ باإلشارة 
باليد، إذ تقع اإلشارة بأم جزء مف أجزاء الجسـ أيضا إذا كانت تدؿ عمى دعكة مف المحرض الرتكاب 

 .الفسؽ
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   ك ال يشترط أف تككف األقكاؿ أك اإلشارات التي تصدر عف المحرض مؤدية بذاتيا إلى إقناع مف 
كجيت إليو لئلنسياؽ إلى شخص المحرض أك مف يعمؿ لحسابو، إذ يكفي فييا أف يتضمف الدعكة إلى 
إرتكاب الفسؽ بغض النظر عما تحدثو مف تأثير في نفس مف كجيت إليو، ك ال عبرة بما إذا كاف مف 

 .1تكجو إليو ىذه األقكاؿ أك اإلشارات قابؿ ليا راض بيا، أـ أنو تأذل بيا مف سماعيا أك فعميا
ك قد يككف التحريض بإغراء بيدية أك كعد أك كعيد أك مخادعة أك دسيسة مف أجؿ حمؿ المجني عميو 
عمى ممارسة الفسؽ، كما قد يككف بالتشجيع أم بتقديـ الجاني العكف لممجني عميو ك إزالة العكائؽ التي 

تعيقو عف ممارسة الفسؽ أك تقديـ األمكاؿ الضركرية لمممارسة أك القكؿ أك اإلرشاد عف كيفية الممارسة أك 
التخمص مف تأثيرىا ك اليركب مف نتائجيا، ك التشجيع عمى إرتكاب الجرائـ األخبلقية يعتبر جريمة تامة 

، ألف كبلىما يعرضاف ك يكقعاف 2قائمة بذاتيا ك ال ترتبط بالنتيجة ك الشركع فييا يعد أيضا جريمة تامة
 . القاصر في أخطار ك نتائج كخيمة عمى حياتو ك مستقبمو ككؿ

 
 

 : الفقرة األولى
 .الطبيعة القانونية لألفعاؿ المرتكبة عمى القاصر دوف السادسة عشر

لـ ينص عمى ىذه الحالة سكل التشريع الجزائرم ألف كؿ مف التشريع الميبي ك التكنسي قد جرما    
األفعاؿ الكاقعة عمى القاصر بنية تحريضو عمى الفسؽ دكف تمييز بيف مف ىك دكف السادسة عشر ك فكؽ 

 .السادسة عشر
   ك القاصر دكف السادسة عشر في نظر المشرع الجزائرم ىك مف تقـك في حؽ الجاني الجريمة ك لك 

 342ك ىك ما يستفاد مف عبارة نص المادة - القاصر-بارتكابو فعؿ كاحد مف أفعاؿ التحريض عميو
 .3"بصفة عرضية"السابؽ ذكرىا 

عند ستيفف " ك الحدث دكف السادسة عشر يتصؼ مف الناحية العممية كفؽ تصنيؼ أنماط المجني عمييـ 
 ضمف –الذم يعتمد عمى درجة مسؤكلية الضحية ك محكر العبلقة بيف المجـر ك الضحية : ىك" شامز

الضحايا الضعيفة بيكلكجيا، ك ىؤالء بحكـ تككينيـ أك بحكـ خكاصيـ الجسمية أك العقمية يكلدكف في 
الجاني فكرة مياجمتيـ أك تحريضيـ عمى فساد األخبلؽ ك الفسؽ ما يؤدم بيـ في نياية المطاؼ إلى 

 .4االنحراؼ
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ك لتطبيؽ نص المادة السابقة البد أف يقدـ المتيـ عمى تحريض القاصر عمى الفساد أك الفسؽ إرضاء 
، ك يخرج مف ىذا الكصؼ إف مارس الجاني عبلقة جنسية مع 1لشيكات الغير ال تحقيقا لرغبتو الشخصية

 . 2قاصرة تجاكزت سف السادسة عشر متى كاف ذلؾ برضاىا
 : الفقرة الثانية

 .الطبيعة القانونية لألفعاؿ المرتكبة عمى القاصر دوف التاسعة عشر
   أما القاصر دكف التاسعة عشر ك فكؽ السادسة عشر سنة مف عمره فتكتسي حمايتو طابعا مميزا أيضا 
بإعتبار أف المشرع لـ يتقيد بالمفيـك الجزائي لمقاصر، ك ىك مف لـ يبمغ سف الثامنة عشر بؿ مدد نطاؽ 

، ك ال تقـك الجريمة في حؽ 3الحماية لتشمؿ القاصر بمفيكمو المدني ك ىك مف لـ يبمغ التاسعة عشر
 مف قانكف العقكبات الجزائرم 342الجاني في ىذا الصنؼ إال بالتكرار ك يستفاد ىذا الشرط مف المادة 

 .4 ألف ما ىك غير عرضي فيك معتاد أك متكرر– بصفة عرضية –بصفة عكسية مف عبارة 
   ك يعتبر القضاء الفرنسي شرط اإلعتياد متكفر بإتياف الجاني فعمو مرتيف ك في مناسبتيف مختمفتيف ك 
لك مع نفس الشخص، أما إذا كرر فعمو عدة مرات ك لكف في مناسبة كاحدة فبل يككف في حالة إعتياد ك 

، ك قد أزاؿ المشرع الجزائرم الصفة العرضية في ىذه الحالة ك 5لك كاف يحضر المناسبة عدة قصر
إشترط التكرار بسبب أف القاصر في ىذه الحالة أكثر نضجا ك لو القابمية لتحمؿ المسؤكلية الجزائية ك 
بذلؾ فإدراكو تاـ، ك لك أنو إذا ما حصؿ عميو ىذا النكع مف األفعاؿ إال أف كطأتيا لف تككف أشد مف 

 .كطأة نفس الفعؿ عمى القاصر دكف السادسة عشر مف عمره
 : الفرع الثاني

 .الركف المعنوي لجريمة تحريض القصر عمى الفسؽ
   يقضي ىذا الركف أف يككف الجاني عمى كعي كامؿ بأنو يقـك بالكساطة إلفساد أخبلؽ قاصر، ك ال 

يعتد بالباعث في ىذه الجريمة، فبل عبرة لقكؿ الجاني لـ أكف أسعى مف خبلؿ فعمي لمحصكؿ عمى الربح 
أك بقكلو عمى العكس مف ذلؾ كنت أقصد إفادة القاصر ببعض الماؿ دكف نية إفساد أخبلقو، فالقصد إذف 
 .يكجد ضمنيا في الفعؿ المادم المرتكب فبل حاجة لمقاضي أف يقيـ الدليؿ عميو بعد أف يثبت الكاقعة ماديا
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   فقد قضي في فرنسا بأف ىذا الظرؼ ال يحكؿ دكف مساءلة الجاني، الميـ إال إذا كاف الغمط ال يمكف 
 .1إسناده لو، ك ىذا ليس حاؿ مف يبني إدعاءه عمى المظير الجسمي لمضحية

   ك مف جية أخرل تقتضي ىذه الجريمة أف يتصرؼ الجاني إلشباع شيكات الغير ك عمى ىذا األساس 
قضي بأف مف يشبع رغباتو مع قاصر ال يرتكب جريمة التحريض عمى الفسؽ إذا كاف األمر يتعمؽ بإغراء 

 .2مباشر ك شخصي ك ميما كانت النتائج المترتبة مف ىذه العبلقات عمى أخبلؽ الفتاة
   ك المبلحظ أف تشريعات المغرب العربي إختمفت حيف التطرؽ ليذه الجريمة، فنجد أف منيا مف لـ يجـر 
مباشرة تحريض القصر عمى الفسؽ ك األخبلؽ، ك ال يعني ىذا تجاىؿ ىذا النكع مف الجرائـ، ك منيـ مف 
جرمو بالنصكص العامة إضافة إلى قكانيف خاصة مثؿ المشرع التكنسي حيف أنشأ ما يسمى بمجمة حقكؽ 

  .3 ـ09/11/1995 ـ المؤرخ في 1995 لسنة 92الطفؿ بمكجب القانكف عدد 
 :المطمب الرابع

 .تقدير تجريـ تحريض القصر بيف حرمتو الذاتية و مساسو بالحرية الجنسية
إف تجريـ تحريض القصر عمى الفسؽ جعمنا أماـ عدة إتجاىات سمكتيا التشريعات المغاربية تعبر     

حقيقة عف مدل بعد غالبيتيا عف التشريع اإلسبلمي، فإف أبعدنا المشرع المكريتاني ك الميبي عف ىذا 
القكؿ نجد أف كؿ مف التشريعيف الجزائرم ك التكنسي قد أقرا صراحة تبنييما لمفكر الغربي مف حيث حماية 
األخبلؽ ك مف حيث حماية الحرية الجنسية ك مف حيث إدعاء مسايرة ما جاءت بو النصكص ك المكاثيؽ 

 .الدكلية
   ك إف كاف ىذا التجريـ مف الناحية القانكنية يعتبر مكقفا إيجابيا إال أنو مف الناحية الدينية ك مف ناحية 
األساس الذم إعتمد عميو حيف تجريـ تحريض القصر عمى الفسؽ، فيك أكد عمى السياسة التشريعية ليذه 

 .الدكؿ قد تأثرت إلى حد كبير في مجاؿ حماية األعراض ك األخبلؽ بالسياسة الكضعية
   ك األدىى ك األمر أنو حتى حيف تبني ىذا التكجو الغربي ىناؾ مف التشريعات المغاربية مف سكت عف 

تجريـ ىذا الفعؿ إذا كاف ال يتجو إلى التحريض عمى الفسؽ بمقابؿ مادم ك كأف التحريض عمى الفسؽ 
 .إذا لـ يكف مف كراءه مقابؿ مادم ال يضر القاصر؟ ك ىك حاؿ تشريع المممكة المغربية

   إف الحقيقة التي فرضت نفسيا بخصكص ىذه الجريمة أف التشريعات المغاربية التي ظير تأثرىا الكبير 
بالسياسة الجنائية الغربية أخفقت في حماية األخبلؽ ك األعراض ك مبادئ مجتمعاتيا اإلسبلمية، ك 
تجريميا ليذا الفعؿ ىك الدليؿ األكبر عمى ىذا الفشؿ، ثـ إنو مكجكد في أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ما 

يضمف الحماية القصكل لمقاصر إنطبلقا مف يـك كالدتو إلى أف يشب ك يصبح لديو القدرة الكافية لمتمييز 
 .بيف الحبلؿ ك المنكر
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ك لقد جاء اإلسبلـ متمما لمكاـر األخبلؽ، ك قد كجد الكثير مف الفقياء أف التربية األخبلقية السميمة ىي 
أحسف رادع لمقاصر مف أف يقع في الرذيمة ك لغيره أيضا فقد نددكا بتجنب اإلختبلط ك التستر ك حفظ 

 . النفس مف الكقكع في المعاصي، ك عممكا عمى التكجيو إلى التنشئة اإلجتماعية ك الدينية السممية
   ك قد ذىب بعض فقياء اإلسبلـ إلى القكؿ أف النظرية الغربية التي تسعى إلى تسييؿ العبلقات بيف 
الجنسيف بدعكل الكقاية مف الكبت ك العقد النفسية تحاكؿ النيؿ مف الدافع الفطرم العميؽ ك السميـ بيف 
الجنسيف، ك ىناؾ منيـ مف يرل أف نظرية فركيد كانت كراء النظريات المادية التي تسعى إلى تجريد 

اإلنساف مف خصائصو التي تفرقو عف الحيكاف، ك أف الببلد التي تبيح الكشؼ ك العرم ك اإلختبلط لـ 
ينتو بيا األمر إلى تيذيب الدكافع الجنسية ك إنما إتنيى بيا المطاؼ إلى سعار مجنكف ال يرتكم ك ال 

ك ىك أحد األسباب كراء ظيكر تجريـ األفعاؿ في كؿ مرة يحس فييا الغربيكف بالخطر عمى ...ييدأ
     .1حريتيـ الجنسية

 
 
 
 

 :الباب الثاني
اإلجراءات و العقوبات التي تصدت بيا التشريعات المغاربية لجرائـ العرض و إنتياؾ 

 .اآلداب العامة
  إف ما جاء سابقا يعبر عف اإلتجاىات التي إنتيجتيا تشريعات المغرب العربي فيما يخص سياسة 

التجريـ بغية القضاء عمى ىذه الجرائـ ك لكف لـ تكتؼ بيا، فيذه التشريعات تعتبر كغيرىا مف التشريعات 
العربية ك غير العربية تدرؾ أنو البد مف تدعيـ ىذه السياسة التجريمية بسياسة في مجاؿ العقاب ك أخرل 
إجرائية ك ذلؾ بسف عقكبات ك إجراءات تتناسب ك الجـر المرتكب، ك ىذا في حالة ما إذا لـ ينجح النص 

في صد ىذه الجرائـ عف طريؽ الترىيب، ك بطبيعة الحاؿ نجد أف الدكؿ المغاربية كغيرىا تسير عمى 
ضماف تطبيؽ أمثؿ ليذه النصكص جعمت مف قكانينيا اإلجرائية السبيؿ إلى ذلؾ مف أجؿ ضماف أمثؿ 

لحماية المصمحة العامة ك إف كاف الجانب اإلجرائي فيما يخص جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة ك 
خصكصا اإلجراءات الخاصة التي فرضتيا طبيعة بعض ىذه الجرائـ ك كذا كسائؿ اإلثبات فييا تعبر عف 
مدل مراعاة ك تحكـ ىذه الدكؿ في مجتمعاتيا ك الحفاظ عمى مصالحيـ، فإف الجانب العقابي لو أيضا 

 .الدكر الكبير في مكاصمة إبراز تكجيات ىذه الدكؿ فيما يخص سياستيا التشريعية عمكما
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   ك عميو كاف البد مف معرفة التكجو الحقيقي ليذه الدكؿ عمى صعيد تمؾ الحماية التي أرادت أف تضفييا 
عمى حقكؽ األفراد ك المجتمع فيما يخص الجانب اإلجرائي بما يضمو مف كسائؿ إثبات ليذه الجرائـ 
أيضا، ك كذلؾ معرفة ما ىي العقكبات التس سنتيا ىذه الدكؿ لصدىا، ك عميو قسمنا ىذا الباب إلى 

خصكصية جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة مف الناحية اإلجرائية في  (الفصؿ األكؿ)فصميف، تناكؿ 
العقكبات المقررة لجرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة  (الفصؿ الثاني)التشريعات المغاربية، ك تناكؿ 

 .في التشريعات المغاربية
 :الفصؿ األوؿ

 .الخصوصية اإلجرائية لجرائـ العرض و إنتياؾ اآلداب العامة في التشريعات المغاربية
   إف الجانب اإلجرائي لمعالجة جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة لو الدكر الكبير في إبراز قيمة 
دراسة ىذا النكع الخطير مف الجرائـ مف جية، ك كذلؾ إبراز جممة الحمكؿ التي حاكلت الدكؿ كضعيا 
لمتصدم ليذه الجرائـ بعدما تقع مف جية ثانية، ك أيضا مكاصمة إبراز تممؾ السياسات اإلجرائية التي 
تتبعيا ىذه الدكؿ ك منيا المغاربية مف جية ثالثة، ك بطبيعة الحاؿ محاكلة الكصكؿ لمعرفة السياسة 

المبحث )العامة لمتشريعات المغاربية فيما يخص ىذه الجرائـ ك قد جاء في ىذا الفصؿ مبحثيف، تناكؿ 
اإلجراءات الخاصة المتعمقة بالدعكل العمكمية عند إرتكاب جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة  (األكؿ
فقد جاءت فيو اإلجراءات الخاصة المتعمقة بإثبات جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب  (المبحث الثاني)أما 

 .العامة في التشريعات المغاربية
 :المبحث األوؿ

 . خصوصية إجراءات الدعوى العمومية عند إرتكاب جرائـ العرض و إنتياؾ اآلداب العامة
   إف جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب ليا إجراءات عامة تشترؾ فييا مع كؿ الدعاكل األخرل لمختمؼ 

الجرائـ، ك ليا إجراءات خاصة تنفرد بيا بعضيا عف الجرائـ األخرل، ك الغاية مف فكرة اإلجراءات 
الخاصة ىي معرفة تمؾ اإلجراءات التي تنفرد بيا جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة ك يكفي أف تككف 

 التي أكجدتيا التكجيات الفكرية عمى الصعيد –في كاحدة فقط، ألف خصكصية بعض جرائـ العرض 
تحتـ عمى المشرع في قانكف اإلجراءات الجزائية أف ينظر إلييا بصفة خاصة ك أف يفرد ليا - القانكني

إجراءات خاصة، كما يجدر بنا معرفة مكاف ىذه اإلجراءات الخاصة في حماية ما يسمى بالحرية الجنسية 
التي ينادم بيا الفكر الغربي ك ما ىك مف قبيؿ حماية األخبلؽ ك األعراض، بمعنى آخر معرفة تمؾ 

التشريعات المغاربية التي أفردت في نصكصيا ىذه اإلجراءات ك التشريعات المغاربية التي جعمت ىذه 
: الجرائـ تخضع لما تخضع لو باقي الجرائـ مف إجراءات، ك عميو يتككف ىذا المبحث مف فكرتيف ىما

، ك أسباب إنقضاء الحؽ في تقديـ الشككل (المطمب األكؿ)تعميؽ تحريؾ الدعكل العمكمية عمى شككل 



  

، ك تقدير تقييد الشككل في الزنا في التشريعات المغاربية (المطمب الثاني)في التشريعات المغاربية 
 . (المطمب الثالث)

 :المطمب األوؿ
 .تعميؽ تحريؾ الدعوى العمومية عمى شكوى

إف معظـ القكانيف الكضعية جرمت بعض األفعاؿ التي إعتبرتيا إعتداء عمى الحرية الجنسية، بإعتبار    
أف القانكف ينظر إلييا بأنيا مف الحريات الشخصية ك التي ينبغي إحتراـ حرية األفراد حيف مباشرتيا 

، فإذا تعمؽ األمر في ىذه التشريعات بخيانة أحد (الخيانة الزكجية)بإستثناء حاالت محددة مثؿ الزنا 
 فإف – أك بخيانة الزكجة لزكجيا في التشريعات التي تفرؽ بيف زنا الزكج ك زنا الزكجة –الزكجيف لآلخر 

المشرع ال يجيز محاكمة أحد الزكجيف إال بناء عمى شككل الزكج اآلخر، ما يعني أف رضا الزكج أك 
الزكجة بزنا اآلخر تحكؿ دكف متابعتو، ك مف ىنا جاءت فكرة تعميؽ تحريؾ الدعكل العمكمية عمى شككل 

 . (الخيانة الزكجية)فيما يخص جريمة الزنا 
 : الفرع األوؿ

 . تفرد جريمة الزنا بتعميؽ تحريؾ الدعوى العمومية فييا عمى شكوى
   لقد تأثرت التشريعات المغاربية بعدة إتجاىات بخصكص ماىية الجرائـ الماسة بالعرض ك اآلداب 
العامة التي ال يمكف أف تحرؾ فييا الدعكل العمكمية إال بناء عمى شككل، ك بتفحصنا لمنصكص 

 .  التشريعية ليذه الدكؿ لـ نجد سكل جريمة الزنا مف يسقط في حقيا ىذا الكصؼ
   ك قد تأثرت النظرة إلى جريمة الزنا بعدة أسس فكرية إستند عمييا لكي تصبح عمى ما ىي عميو في 
التشريعات الكضعية، فقد ثبت أف الشريعة الييكدية تتبنى منذ البدء مبدأ الحرية الجنسية الذم يبيح كافة 
األفعاؿ الجنسية التي تتـ بيف طرفيف ك برضاىما عدا إستثناء كاحد ك ىك جريمة زنا الزكجة دكف الزكج 

فالزكجة الييكدية كأم منقكؿ في بيت زكجيا ك عقد الزكاج كعقد البيع، ك بالتالي مف يزني بيا كمف يسرؽ 
مف زكجيا ما يممؾ، ثـ جاء فكر الكنيسة الذم أخذ بالعامؿ األخبلقي في القركف الكسطى ك لكف بعد 

نجاح الثكرات التحررية في أكركبا إعتنقت مبدأ الحرية الجنسية لتبيح كافة األفعاؿ الجنسية مسايرة لممبادئ 
السياسية ك اإلقتصادية، مع تجريـ زنا المتزكجيف كإستثناء عمى أساس العامؿ العقائدم بصفة أف ىذا 

، ك ىذا ما جعؿ بعض 1العقد سرا مف أسرار الكنيسة السبعة الذم يمـز كؿ زكج باإلخبلص لزكجو اآلخر
التشريعات المغاربية تمجأ إلى اإلعتداد بما يسمى بتعميؽ الشككل عمى رضا أحد الزكجيف، آخذة بو كمبدأ 
مف المبادئ اإلجرائية متناسية  المرجع التاريخي ك العقائدم لنشكء ىذا المبدأ، ك متناسية أيضا المرجع 

 . العقائدم اإلسبلمي الذم خالؼ ىذا المذىب السابؽ
 :الفرع الثاني
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 .التشريعات المغاربية بيف إقرار تحريؾ الدعوى العمومية و السكوت عنيا
يتمسؾ بتعميؽ الدعكل العمكمية : اإلتجاه األوؿ   لقد إنقسمت التشريعات المغاربية إلى إتجاىيف إثنيف، 

اإلتجاه عمى شككل، ك نخص بالذكر التشريع الجزائرم ك تشريع المممكة المغربية ك التشريع التكنسي، ك 
لـ يشترط تعميؽ الدعكل العمكمية عمى شككل، ك نعني بذلؾ كؿ مف تشريعي دكلة ليبيا ك دكلة : الثاني

 . مكريتانيا
 :الفقرة األولى

 .  التشريعات المغاربية التي نصت عمى تعميؽ تحريؾ الدعوى العمومية عمى شكوى
 لقد لجأت كؿ مف التشريعات الجزائرية ك التكنسية ك تشريع المممكة المغربية إلى اإلعتداد بفكرة حؽ   

الزكج المتضرر في تعميؽ رفع شككل عف زنا زكجتو أك العكس، ك األصؿ في تحريؾ الدعكل العمكمية ك 
 مف قانكف اإلجراءات 29/1رفعيا ك مباشرتيا أنو مف إختصاص النيابة العامة، حيث تنص المادة 

تباشر لنيابة العامة الدعكل العمكمية بإسـ المجتمع ك تطالب بتطبيؽ : "الجزائية الجزائرم عمى
النيابة العمكمية تثير : " مف مجمة اإلجراءات الجزائية التكنسية عمى20، كما ينص الفصؿ 1..."القانكف

 .2"الدعكل العمكمية ك تمارسيا كما تطمب تطبيؽ القانكف ك تتكلى تنفيذ األحكاـ
يقيـ الدعكل : "...  مف قانكف المسطرة الجزائية بأنو3   أما تشريع المممكة المغربية فقد نص في المادة 

 ، إال أف ىذه القكانيف لـ تطمؽ يد النيابة العامة بصفة كاممة 3..."العمكمية ك يمارسيا قضاة النيابة العامة
ك خالية مف أم قيد، فقد قيدتيا أحيانا مف حيث سمطتيا في تحريؾ الدعكل العمكمية، ك ذلؾ بغؿ يدىا 

لحيف رفع القيد عنيا بتقديـ شككل أك طمب أك إذف، ك ىي قيكد ال تتعمؽ إال بحؽ النيابة العامة بالمبادرة 
 .4في إتخاذ اإلجراء األكؿ ك ىك تحريؾ الدعكل العمكمية

 .التشريع الجزائري: أوال
الخيانة )   حيف تصفح التشريع الجزائرم نجد أنو لـ يقيد رفع الدعكل عمى شككل إال بالنسبة لجريمة الزنا 

، ك دكف غيرىا مف جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة، ك عميو فإنو مف الكاجب التمعف في (الزكجية
تفحص تمؾ اإلجراءات التي تختص بيا الدعكل في جريمة الزنا في ىذا التشريع، فقد نص عمى حؽ 
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ك ال تتخذ اإلجراءات إال بناء : "...  فقرة أخيرة مف قانكف العقكبات339طمب تحريؾ الدعكل في المادة 
 .1..."عمى شككل الزكج المضركر

   ك يجب اإلشارة إلى أف التشريع الجزائرم قد عمؽ تحريؾ الدعكل العمكمية عمى شككل الزكج المضركر 
أك الزكجة المتضررة، ك بتبنيو ليذا المذىب يككف قد ساير المذىب الكضعي الذم يشترط أف تجـر 

الخيانة الزكجية ال الزنا عمى إطبلقو، كما أف ىذا اإلجراء المتبنى ما ىك إال نتيجة حتمية عف اإلتجاه 
األكؿ ك الذم يخص السياسة التجريمية لككف اإلعتداء عمى العرض حؽ خاص يحمى مف ىذا المنطمؽ 
ك التقييد في رفع الدعكل العمكمية إمتداد ليا ال يمكف لمنيابة العامة أف تمثؿ المجتمع ك تقـك باإلجراءات 
البلزمة التي تؤدم لتطبيؽ العقكبة ما لـ يرضى مف لو الحؽ ك ىك الزكج المضركر،ك قد أطمؽ ىذا الحؽ 
لمزكج المضركر ك الزكجة المتضررة ك بيذا لـ يتبع  التشريعات الكضعية التي تميز بينيما حيف التصدم 
لما يسمى بالخيانة الزكجية، كما أنو أخرج زنا غير المتزكجيف مف ىذا التخصيص ألف مف لو صفة القياـ 

 .بتقديـ الشككل مف يككف متزكجا بالجاني ك غير المتزكج ليس لو صفة القياـ بيذا الفعؿ
 .التشريع التونسي: ثانيا

 236في الفصؿ  (الخيانة الزكجية)   أما المشرع التكنسي فقد نص عمى حؽ تحريؾ الدعكل في الزنا 
ك ال يسكغ التتبع إال بطمب مف الزكج أك :"  ك التي تنص عمى2مف المجمة الجزائية التكنسية في الفقرة 

 .2"الزكجة الذيف ليما ك حدىما الحؽ في إيقاؼ التتبع أك إيقاؼ تنفيذ العقاب
 مف خبلؿ تفحصنا ليذا النص أف المشرع التكنسي إعتمد عمى نفس ما ذىب إليو المشرع نستنتجك 

الجزائرم بتبني اإلتجاه الكضعي الذم يعتبر حؽ خالص لصاحبو ك منو كاف التجريـ ك كانت اإلجراءات 
التي تخص المتابعة ال تخرج عف ىذا اإلطار، كما ساير ىذا األخير أيضا تكجو المشرع الجزائرم حينما 

لـ يفرؽ بيف زنا الزكج ك زنا الزكجة فجعميما في مرتبة كاحدة ىذا مف جية، ك ساكل بيف حقيما في 
إختصاص أحدىما باآلخر ىذا مف جية أخرل،ك قد سمؾ أيضا المشرع التكنسي مسمؾ ىذا األخير في 

كضع ىذا النص اإلجرائي المقيد ليد النيابة العامة في الخيانة الزكجية في قانكنو لمعقكبات، ك األكلى أف 
تككف ىذه المادة اإلجرائية في قانكف اإلجراءات الجزائية مف قبؿ الحاالت التي تغؿ يد النيابة العامة في 

 .رفع الدعكل العمكمية
 .تشريع المممكة المغربية: ثالثا

ك ال تجكز المتابعة في ىذه :"... عمى1 فقرة 491   أما مشرع المممكة المغربية فقد نص في الفصؿ 
 .1..."الحالة إال بناء عمى شككل مف الزكجة أك الزكج المجني عميو
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 أف تشريع المممكة المغربية ذىب نفس مذىب نظيريو المشرع الجزائرم ك نجدك مف خبلؿ ىذا النص 
المشرع التكنسي عدا في ككف ىذا األخير قد صرح بجكاز رفع الدعكل ممف لو الككالة عف أحد الزكجيف 

غير أنو في حالة غياب أحد : "...  في الفقرة األخيرة491المضركر إف كاف غائبا، فقد كرد في الفصؿ 
الزكجيف خارج تراب المممكة فإنو يمكف لمنيابة العامة أف تقكـ تمقائيا بمتابعة الزكج اآلخر الذم يتعاطى 

 .2"الخيانة الزكجية بصفة ظاىرة
   .عمة لجوء التشريعات المغاربية إلى تعميؽ تحريؾ الدعوى العمومية عمى شكوى: رابعا

   لقد جعمت ىذه التشريعات ىذا الحؽ ممنكحا لمزكجيف، ألنيـ يزعمكف أنيـ قدمكا مصمحة العائمة ك 
األكالد ك اإلبقاء عمى كحدتيا، عمى أساس أنو ك إف كاف الحؽ في الحرية الجنسية مطمب أساسي لركاد 

المذاىب الكضعية إال أنيـ جعمكا حؽ خصكصية أحد الزكجيف باآلخر مطمبا إضافيا مدعما لممطمب 
األكؿ، فإذا رأل أحد الزكجيف أنو ال يريد أف يفكؾ أسرتو ال يتقدـ برفع الدعكل العمكمية في حؽ الزكج 
اآلخر، ك عميو فقد ذىبكا إلى كجكب أف يكضح في الحكـ الذم يقضي بإدانة الزكج في جريمة الزنا أف 

رفع الدعكل كاف بناء عمى ببلغ مف الزكج  اآلخر ك إال كاف ذلؾ مف العيكب الجكىرية المبطمة، ك إذا لـ 
يقدـ الزكج أك الزكجة الشككل فبل تممؾ النيابة أف تحقؽ ك ال أف ترفع الدعكل، ك إذا رفعتيا مف تمقاء 

نفسيا فإنيا تككف باطمة ك عمى المحكمة أف تقضي مف تمقاء نفسيا بعدـ قبكليا لبطبلف اإلجراءات، ك ال 
يصحح اإلجراءات بعد ذلؾ أف يكافؽ مف لو الحؽ في تقديـ الشككل عمى السير في الدعكل أك يطمب 

دخكلو مدعيا مدنيا فييا، ك إنما يجب إعادة اإلجراءات مف جديد ألف تقديـ الشككل مسألة جكىرية تتعمؽ 
بالنظاـ العاـ ك يجكز التمسؾ بمخالفتيا في أم مرحمة مف مراحؿ التقاضي، ك لك ألكؿ مرة أماـ المحكمة 

، ك متى قدمت الشككل إستردت 3العميا، ك لجميع الخصـك التمسؾ بو في أم مرحمة كانت عمييا الدعكل
النيابة العامة حريتيا في تحريؾ الدعكل العمكمية، ك جاز ليا مباشرة إجراءات التحرم ك التحقيؽ ك 

 .المحاكمة
 :الفقرة الثانية

 . التشريعات المغاربية التي لـ تشترط تعميؽ تحريؾ الدعوى العمومية عمى شكوى
لقد سكت كؿ مف التشريعيف المكريتاني ك الميبي عف تقييد الشككل في جريمة الزنا برفعيا مف الزكج    

المضركر، ك ذلؾ لسمككيما منيجا مغايرا لما سمكتو التشريعات المغاربية السابقة ك إف سمكا مف الناحية 
العامة نفس مسمؾ التشريعات المغاربية األخرل، بأف جعبل النيابة العامة ىي مف ليا حؽ تحريؾ الدعكل 

 .العمكمية
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 .التشريع الميبي: أوال
تختص النيابة العامة دكف غيرىا :"    لقد نص قانكف اإلجراءات الجنائية الميبي في المادة األكلى عمى أنو

، ك بيذا يجكز في جريمة الزنا أف تحركيا النيابة العامة بإعتبارىا 1"برفع الدعكل الجنائية ك مباشرتيا
صاحبة الحؽ العاـ ك ال تنتظر تحريكيا مف طرؼ الزكج المتضرر، ك لـ يرد في قانكف العقكبات الميبي ك 
ال في القكانيف المكممة لو ما يدؿ عمى تقييد يد النيابة العامة عف رفع الدعكل في جريمة الزنا ك لـ يرد ما 
يدؿ عمى ذلؾ في قانكف اإلجراءات الجزائية، ك قد ساير بيذا ما ذىب إليو أكؿ مرة حيف جـر الزنا عمى 

 .إطبلقو ك لككنو محـر لذاتو فمـ يماثؿ بإتجاه ىذا التشريعات المغاربية السابقة
   ك حيف التأمؿ في المادة السابقة نجدىا تقر أف لمنيابة الحؽ في تكلي رفع الدعكل العمكمية بإعتبارىا 

ممثمة لممجتمع ك ألف اإلعتداء عمى العرض بالزنا ال يخكؿ ألم مف أطراؼ العبلقة غير المشركعة 
التمتع بأحقية اإلختصاص بتحريؾ الدعكل العمكمية، ك عميو يجكز لمنيابة ك غير النيابة العامة رفع ك 
 .تحريؾ الدعكل العمكمية حيف إكتشاؼ إرتكاب الزنا في إطار ما يقره قانكف اإلجراءات الجزائية الميبي

 .التشريع الموريتاني: ثانيا
تمارس النيابة العامة :"  منو بأنو27   أما قانكف اإلجراءات الجزائية المكريتاني فقد نص في المادة 

 ، ك قد ذىب المشرع المكريتاني إلى عدـ تقييد يد النيابة 2..."الدعكل العمكمية ك تطمب تطبيؽ القانكف
العامة بإعتبارىا صاحبة الحؽ في رفع الدعكل العمكمية، ك بالتالي إنتيج نفس المنيج الذم سمكو المشرع 

الميبي فجعبلىا مثؿ الجرائـ األخرل فميس ىناؾ أم إعتبار لرضا أحد الزكجيف بإرتكابو لمزنا مف طرؼ 
 .الزكج اآلخر، ك لمنيابة حؽ رفع الدعكل ك لغيرىا أيضا حسب ما يشترطو ىذا القانكف

 .عمة التشريعات المغاربية التي لـ تنص عمى تعميؽ تحريؾ الدعوى عمى شكوى: ثالثا
   لقد ذىب كؿ مف التشريعيف الميبي ك المكريتاني إلى سمكؾ منيجا مغايرا لمنيج التشريعات السابقة فيما 

جرما الزنا عمى إطبلقو منذ أكؿ مرة إلعتباره مف المحرمات المنتيكة لحدكد اهلل فيعاقب عمييا ك تثار 
الدعكل فييا دكف قيد ك قد راعيا بالنسبة ليذه النقطة ما ذىبت إليو أحكاـ الشريعة اإلسبلمية فالزنا جريمة 

 –ماسة باألخبلؽ ك محرمة لذاتيا ك ال يتحقؽ العدؿ إال بعدـ تقييد مف لو حؽ المتابعة ك ىي الدكلة 
ك ىي في الشريعة اإلسبلمية كغيرىا مف الجرائـ حددىا اهلل عز ك جؿ نكعا ك عددا ك - النيابة العامة 

سماىا بالحدكد فيي ال تقبؿ ال زيادة ك ال نقصاف، ك ال يحؿ لمحاكـ أف يتصرؼ فييا ال باإلضافة ك ال 
الحدؼ ك متى ثبت لمقاضي إرتكاب جريمة مف ىذه الجرائـ فيجب عميو أف يقضي، ك لقد إتفؽ عمماء 

إذا - أربعة - المسمميف عمى أف الخصكمة ليست بشرط في جرائـ الحدكد الخالصة هلل عزكجؿ، ك الشاىد 
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إما أداء الشيادة حسبة هلل ك إما التستر عمى الزاني، ك بيذا فالشاىد ىنا : عايف الجريمة مخير بيف أمريف
 .1مدع أيضا ك ليذا تسمى ىذه الدعكل في الشريعة اإلسبلمية دعكل حسبة

 :الفرع الثالث
 .شروط صحة الشكوى المقيدة ليد النيابة العامة في التشريعات المغاربية

   إف ىذه الشركط ىي مجمكعة مف اإلجراءات التي البد أف تككف عمييا الشككل حتى تككف صحيحة ك 
منتجة آلثارىا، بعضيا في الشاكي ك المشكك ضده، ك البعض اآلخر في الشككل نفسيا ك ىذا بالنسبة 

 .لجريمة الزنا فقط
 :الفقرة األولى

 . شكؿ الشكوى و مضمونيا
   لـ يشترط القانكف شكبل معينا لمشككل، فيستكم أف تككف شفيية أك كتابية ك ال ييـ المغة التي تكتب 

بيا، ك يكفي أف تككف دالة عمى رغبة الشاكي في معاقبة الجاني أك طمب محاكمتو، ك يكفي أف تستخمص 
، ك ىذا ما تشترؾ 2ىذه الرغبة مف ظركؼ الشككل أك مف عباراتيا دكف الحاجة إلى ذكرىا صراحة فييا

 .(الجزائر، تكنس، المممكة المغربية)فيو تشريعات المغرب العربي 
   حيث يؤكد الفقو التكنسي عمى أف طمب الشككل قد يككف في أشكاؿ مختمفة ك الميـ أف تككف معبرة 

، ك ال يشترط في الشككل أف تككف مممة بكافة التفاصيؿ 3بكضكح ك ال لبس فييا عف اإلرادة في التتبع
الدقيقة بؿ يكفي أف يذكر فييا مجمؿ الكقائع ك تاريخيا ك مكانيا ك الرغبة الصريحة في تحريؾ الدعكل 
العمكمية، ك ال يقكـ مقاـ الشككل مجرد مسارعة الزكج إلى تطميؽ زكجتو، أك رفع دعكل مدنية عمييا أك 

عمى شريكيا، أك رفع دعكل المعاف أماـ المحكمة المختصة بإنكار نسب الطفؿ الذم كلدتو زكجتو 
، ك ال تخضع الشككل إلى شكؿ معيف بؿ يكفي أف يستخمص منيا رغبة الزكج المضركر في 4الزانية

تسميط العقكبة عمى الجاني، ك بما أف الشككل ىي شرط في مباشرة المتابعة فإف القاضي ممـز بإثباتيا في 
 .5حكـ اإلدانة

 :الفقرة الثانية
 . توفر شرط الصفة في المشتكي

   ذىب الفقو الجزائرم إلى أنو البد أف تصدر الشككل في جريمة الزنا مف صاحب الحؽ في تقديميا ك 
 السابؽ – فقرة أخيرة 339، ك ىذا حسب نص المادة (الزكج أك الزكجة المتضرريف)ىك المجني عميو 
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 مف قانكف العقكبات الجزائرم أك ككيمو الخاص بككالة مبرمة بعد كقكع الجريمة، ك ال تصح قبؿ –ذكرىا 
كقكعيا ك ال تصح كذلؾ إذا صدرت مف كالد الزكج المتضرر أك أحد أقاربو أك أصدقائو، ألف القانكف 

نظر إلى ىذه الجريمة نظرة خاصة عمى أساس أنيا تمس المصمحة الفردية ك ىي شرؼ ك سمعة الزكج 
المتضرر الذم أىدر عرضو ك لطخ شرفو باإلضافة إلى ىذا البد أف يككف ىذا الشاكي  (أك الزكجة)

متمتعا بقكاه العقمية بأف ال يككف مجنكنا أك سكرانا، ك أف يككف بالغا ك أف تككف الشككل صادرة عف إرادة 
 كما أنو قد إختمؼ الفقو الجزائرم بشأف القانكف الذم ،1اإلرادةحرة غير مشكبة بأم نكع مف أنكاع عيكب 

إلى ممثؿ النيابة  يحدد صراحة أجبل معينا لمزكج الشاكي لكي يستعمؿ حقو في ممارسة تقديـ شككل
أك إلى الشرطة ك لـ يقيده بشرط آخر، فما ىك الحؿ في حاؿ دخكؿ الزكج المتضرر في مساكمات  العامة

مع الزكج الزاني بقصد الكصكؿ إلى أىداؼ غير شرعية ك غير أخبلقية أك قصد اإلضرار بو في الكقت 
الذم يريد؟ ك ماذا سكؼ يككف مكقؼ القاضي، ىؿ يقبؿ بالشككل المتخذة ك يفصؿ في الدعكل أـ يقرر 

 عدـ قبكليا؟
حيث أف ىناؾ مف الفقياء الجزائرييف مف يركف بأف عمى القاضي أال يقبؿ الشككل المتأخرة ك ىناؾ مف 

يرل أنو عمى القاضي قبكؿ الشككل ما دامت أف الجريمة لـ تنقض بعد بسبب مف أسباب اإلنقضاء 
، ك ما دامت لـ تسقط بالتقادـ المنصكص 2 مف قانكف اإلجراءات الجزائية6المنصكص عمييا في المادة 

، ك مف أسس ىذا اإلتجاه الثاني أف القانكف إكتفى بإشتراط تكفر 3 مف نفس القانكف8عميو في المادة 
، ك قد ذىب الفقو التكنسي 4الرابطة الزكجية لقياـ جريمة الزنا، ك لـ يشترط تكفرىا لصحة تقديـ الشككل

إلى أف المتضرر قد يعمـ بالجريمة مف قبؿ أحد مأمكرم الضبط القضائي فيطمب التتبع، ك في ىذه 
الصكرة تككف إثارة الدعكل العمكمية ك تحريكيا مقبكلة قانكنا، ك إعتبر الفقو أف القياـ بالحؽ الشخصي 

 .5أماـ المحكمة الجزائية دليؿ كاضح عمى طمب التتبع
 :الفقرة الثالثة

 . تقديـ الشكوى إلى الجية المختصة
ك معنى ىذا الشرط أف عمى الشاكي أف يعرؼ طرؽ تحريؾ دعكل الزنا بأف يرفعيا إلى الجيات    

المختصة حتى تككف صحيحة، ك قد تككف الجية المختصة ىي النيابة العامة ك ىك ما نصت عميو المادة 
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يقـك ككيؿ الجميكرية بتمقي المحاضر ك الشكاكل ك الببلغات ك يقرر : " مف قانكف اإلجراءات الجزائية36
 .1..."ما يتخذ بشأنيا

ككيؿ الجميكرية مكمؼ بمعاينة سائر : "  مف المجمة الجزائية التكنسية التي تنص عمى26ك الفصؿ 
الجرائـ ك تمقي ما يعممو بو المكظفكف العمكميكف ك أفراد الناس مف الجرائـ ك قبكؿ شكايات المعتدل 

 مف قانكف المسطرة 40، أما قانكف اإلجراءات الجزائية لممممكة المغربية فقد نص في المادة 2..."عمييـ 
.   3..."يتمقى ككيؿ الممؾ المحاضر ك الشكايات ك الكشايات ك يتخذ بشأنيا ما يراه مبلئما:"الجنائية عمػى

كما يختص بتمقي الشكاكل مف المضركر في جريمة الخيانة الزكجية أيضا ضابط الشرطة القضائية 
يباشر ضباط : " مف قانكف االجراءات الجزائية الجزائرم التي تنص عمى17حسب ما كرد في المادة 

، ك ىـ 4..." ك يتمقكف الشكاكل ك الببلغات13ك 12الشرطة القضائية السمطات المكضحة في المادتيف 
 مف مجمة اإلجراءات 13مف سماىـ المشرع التكنسي بمأمكرم الضابطة العدلية، حيث كرد في الفصؿ 

، أما 5..."تمقي التقارير ك اإلعبلمات ك الشكايات المتعمقة بتمؾ الجرائـ: ثانيا: "... الجزائية التكنسية أنو
يتمقكف الشكايات ك : "... منو عمى21في قانكف اإلجراءات الجزائية لممممكة المغربية فتنص المادة 

، ك ىنا أيضا نجد تشريعات المغرب العربي الثبلثة قد 6..."الكشايات ك يجركف األبحاث التمييدية
 .إجتمعت فيما يخص ىذه الفكرة

   ك قد يرفع الشككل المعني أماـ المحكمة الجزائية بطريؽ اإلدعاء المدني المباشر، ك في ىذه الحالة 
أباح المشرع لممتضرر مف الجريمة الحؽ في رفع الدعكل الجنائية مباشرة عف طريقو، أم حؽ المدعي 

رفع الدعكل العمكمية مباشرة  بتكميؼ المتيـ بالحضكر أماـ  (الخيانة الزكجية)في الجرائـ المصنفة جنحا 
:  مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم عمى أنو2 فقرة 1، ك ىك ما نصت عميو المادة 7القضاء الجنائي

كما يجكز أيضا لمطرؼ المضركر أف يحرؾ ىذه الدعكل طبقا لمشركط المحددة في ىذا : "...أنو
ك يمكف إثارة الدعكل : " في الفقرة األخيرة بقكلو2، ك ىك ما يؤيده المشرع التكنسي في الفصؿ 8"القانكف

، ك ىك رأم مشرع المممكة المغربية 9"المذككرة مف طرؼ المتضرر حسب القكاعد المبينة بيذا القانكف
يمكف أف يقيميا المتضرر طبقا لمشركط المحددة في :"...  بأنو3 في الفقرة 3أيضا حيف نص في المادة 
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 ك ىذا بالطبع فيما يخص تكميؼ بإدعاء مباشر يقدمو المتضرر مف الخيانة الزكجية ك 1..."ىذا القانكف
 .غيرىا مف الجرائـ

 :المطمب الثاني
 . أسباب إنقضاء الحؽ في تقديـ الشكوى في التشريعات المغاربية

   ك المقصكد بأسباب إنقضاء الحؽ في تقديـ الشككل ىك قياـ حاالت تمنع الحؽ في تقديميا لتحريؾ 
الدعكل العمكمية، أك كقؼ مباشرتيا ك إصدار حكـ فييا، فمتى تكفر أحد األسباب سقط الحؽ في 

 .2الشككل المرفكعة ضد المتيـ
   ك تنحصر أسباب إنقضاء الدعكل العمكمية في الجرائـ بصفة عامة ك في جرائـ العرض ك إنتياؾ 

كفاة : بصفة خاصة، في ثبلثة أسباب ىي (الخيانة الزكجية)اآلداب العامة ك التي مف بينيا جريمة الزنا 
المجني عميو، ك مضي مدة عمى سحب الشككل أك التنازؿ عنيا، ك نجد أف المشرع الجزائرم لـ ينص 
صراحة عمى أسباب إنقضاء الحؽ في الشككل ك إنما إكتفى فقط بالنص عمى أسباب إنقضاء الدعكل 

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية، ك كذلؾ 6، ك ىذا في نص المادة 3العمكمية في الجرائـ بصفة عامة
، ك ىك أيضا ما ذىب إليو مشرع 4 مف مجمة اإلجراءات الجزائية4المشرع التكنسي في نص الفصؿ 

 .5 مف قانكف المسطرة الجزائية4المممكة المغربية في المادة 
 :الفرع األوؿ

 . وفػػػػاة المجنػػػػػي عميػػػػو
ىك الزكج المتضرر الذم أعطى لو المشرع الحؽ  (الخيانة الزكجية)   إف المجني عميو في جريمة الزنا 

 فبل يجكز لمغير النيابة عنو ألنو ليس ليـ مصمحة 6في رفع شككاه، ك تكتسي ىذه الفكرة الطابع الشخصي
مصمحة في ذلؾ، ك عميو إذا حدثت الكفاة قبؿ تقديـ الشككل إنقضى الحؽ في تقديميا، ك بالتالي تنقضي 
الدعكل العمكمية تمقائيا ك ال ينتقؿ الحؽ في الشككل إلى كرثة المجني عميو، ك إذا حصؿ ك تقدـ أحدىـ 

، أما إذا قدمت الشككل حاؿ حياة الشاكي ثـ تكفي بعد 7بيذه الشككل ال يعتد بيا ك ال تنتج آثارىا القانكنية
بعد ذلؾ فبل تأثير ليذه الكفاة عمى سير الدعكل، ك يككف عمى النيابة العامة مباشرة إجراءات التحقيؽ ك 

 .       8المتابعة
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   ك قد كافؽ الفقو التكنسي في ىذا القكؿ نظيره الفقو الجزائرم ك أضاؼ أنو ليس لمكرثة إسقاط الدعكل 
ما دامت الشككل قد رفعت قبؿ كفاة الزكج المتضرر، ك ألف األمر يتعمؽ بحقكؽ شخصية مممككة لمقريف 

المتضرر دكف سكاه فيك المؤىؿ لمتنازؿ عنيا ك ال يممؾ الكرثة ىذا الحؽ، ك ىذا ما أكدتو محكمة 
ىك حؽ شخصي ال يسند لمغير ك ال  أف حؽ التتبع في الزنا:" التعقيب التكنسية في قرارىا الذم كرد فيو

، مع اإلشارة أنو في ىذه القضية إنتحر الزكج المتضرر بعد أف رفع الشككل ك مات كمدا ك حسرة 1يكرث
عمى عرضو المدنس، خاصة أنو كجد شريؾ زكجتو الخائنة تحت السرير ك ىك مكشكؼ العكرة فحكـ 

، ك قد أثار الفقو التكنسي أيضا فكرة مدل تأثير كفاة الفاعؿ األصمي عمى 2عمييما بخمس سنكات سجنا
 :إثارة الدعكل ك قد ميز بيف حالتيف

فيتعمؽ األمر بمآؿ الدعكل العمكمية بالنسبة لمشريؾ الذم بقي حياعندما يطمب : الحالة األولى   أما 
، ك مثاليا كالزكجة التي تتكفى في حادث مركر ك بعد كفاتيا 3المتضرر تتبعو بعد كفاة الفاعؿ األصمي

يتبيف أنيا كانت تخكنو مع جار لو فيطمب متابعة ىذا الجار مف أجؿ المشاركة في الزنا، ك قد إتجو 
بأف حالة الزكجية تنقضي بالكفاة ك بذلؾ فإف : القضاء التكنسي فيما يخص ىذه الحالة إلى القكؿ

 .4المتضرر الذم يرفع الدعكل لـ تبقى لو الصفة القانكنية حيف إثارتو لتمؾ الجريمة بعد كفاة الزكجة
 فيي تخص الفاعؿ األصمي بعد تقديـ الشكاية ك تأثيرىا عمى الشريؾ لمحالة الثانية   أما بالنسبة 

فالقكاعد العامة لممشاركة في الجرائـ العادية ال تحكؿ دكف مكاصمة تتبع ك معاقبة الشريؾ رغـ عدـ تتبع 
الفاعؿ األصمي سكاء ألسباب كاقعية مثؿ الفرار، أك ألسباب قانكنية كالكفاة أك إذا بقي مجيكال، ك ىك ما 

 كما ذىب إلى أف كفاة الفاعؿ األصمي بعد رفع الشككل تحكؿ دكف تتبع 5إستقر عميو القضاء التكنسي
الشريؾ الذم تنقرض في حقو الدعكل العامة أيضا ما لـ يصدر حكـ نيائي في القضية، ك لكف ىناؾ مف 

الفقو التكنسي مف ذىب خبلؼ ذلؾ ك صرح أنو ال تأثير لكفاة الفاعؿ األصمي عمى تتبع الشريؾ الذم 
بقي عمى قيد الحياة ما داـ أف التتبع ضده إنطمؽ قبؿ تمؾ الكفاة، ك أف خصكصية دعكل الزنا ليس ليا 
تأثير في ىذه النقطة بالذات ك يؤكد عمى أنو يجب عمى المحكمة في مثؿ ىذه الصكرة أف تتثبت طبعا 
مف كجكد الفاعؿ األصمي المككف لمجريمة كاقعا ك قانكنا، ك أف يحصؿ لدييا يقينا بإقتراؼ الجريمة ألنو 
إذا قضت المحكمة بترؾ سبيؿ الفاعؿ األصمي لعدـ كفاية األدلة ك الحجة، فإف الشريؾ ينتفع حتما بنفس 

 .6الحكـ، إذ المفركض أف يتـ تتبعيما في محاكمة كاحدة فبل يجكز إفراد كؿ كاحد منيما بتتبع مستقؿ
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    ك يمكف أيضا إثارة نقطة أخرل ىي مدل إمكانية الحكـ بإدانة الفاعؿ األصمي مف أجؿ الزنا ك ترؾ 
سبيؿ الشريؾ لعدـ ثبكث التيمة في حقو، كأف يعترؼ األكؿ بالجريمة لكف الشريؾ ينكر ذلؾ، ك قد قضي 

في قضية بإدانة الزكجة الزانية ك تسميط عقاب بدني عمييا ك في نفس الكقت حكـ بترؾ سبيؿ الشريؾ 
لعدـ كفاية الحجة ك تأيد ىذا الحكـ إستئنافيا ك بنت محكمة التعقيب التكنسية ىذا المنيج ضمنيا في 

قرارىا الذم بمكجبو أحالت القضية عمى محكمة اإلستئناؼ بعد نقض القرار اإلستئنافي، أك كاف قضي 
، ك تبقى كضعية أخيرة تتمثؿ في إرتكاب جريمة الزنا مف قبؿ 1بعقاب كؿ مف الفاعؿ األصمي ك الشريؾ

شخصيف متزكجيف ك ىنا يعتبر كبلىما فاعبل أصميا، ك بذلؾ نتساءؿ عف مدل تأثير كفاة أحدىما عمى 
مف المفركض أف ىذه : التتبع ضد اآلخر قبؿ رفع الشككل أك بعده، ك قد أجاب الفقو التكنسي بالقكؿ أنو

الكفاة ال تحكؿ دكف تتبع مف بقي حيا مف المتيميف، عمى أساس أف الدعكل العمكمية ال تنقرض إال في 
حؽ مف أدركو المكت، لكف التتبع إذا إنطمؽ ال يستمر بالضركرة إذ يخضع أيضا لنظاـ خاص بإعتبار 

 .2أنو يجكز إيقافو
 

 :الفرع الثاني
 . مضي فترة مف الزمف عمى إرتكاب الجريمة

إذا مرت ىذه المدة ك لـ يتقدـ الزكج المجني عميو بشككاه رغـ عممو بحصكؿ ىذه الجريمة يسقط حقو    
في تقديميا ك تنقضي الدعكل العمكمية، ك المشرع الجزائرم لـ يحدد ال صراحة ك ال ضمنيا أجبل معينا 

الزكج الزاني ك )تقدـ خبللو الشككل، ك يترتب عمى مضي المدة عمى النحك المتقدـ أف يككف لممتيميف 
، ك كذلؾ المشرع 3الدفع بسقكط الحؽ في تقديـ الشككل ك بالتالي إنقضاء الدعكل العمكمية (شريكو

 .5 ك مشرع المممكة المغربية المذيف ذىبا نفس مذىب التشريع الجزائرم في ىذه النقطة4التكنسي
 :الفرع الثالث

 . سحب الشكوى أو التنازؿ عنيا
   يعتبر كؿ مف سحب الشككل أك التنازؿ عنيا بعد رفعيا إلى الجية المختصة السبب الثالث ك األخير 

مف أسباب إنقضاء الدعكل العمكمية، ك بذلؾ فإف التتبع في دعكل الزنا رىيف بمشيئة القريف المتضرر، ك 
قد أكد الفقو الجزائرم عمى ىذا القكؿ أف مجرد تعميؽ تحريؾ الدعكل الخاصة بالزنا عمى شرط تقديـ 

شككل مسبقة مف الزكج المتضرر يستمـز ك يتطمب أف تككف لمف إشترطت لمصمحتو الحؽ في التنازؿ 
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، ك قد نص في المادة 1عف الشككل متى شاء، ك في أم مرحمة مف مراحؿ إجراء التحقيؽ ك المحاكمة
 2"إف صفح ىذا األخير يضع حدا لكؿ متابعة: "...  مف قانكف العقكبات الجزائرم في الفقرة األخيرة339

يترتب عمى صفح الزكج عف زكجتو التصريح بإنقضاء الدعكل : "ك قد كرد في حكـ قضائي جزائرم أنو
 .3" ؽ إ ج6العمكمية، كفقا ألحكاـ المادة 

ك بيذا فإف المشرع الجزائرم يقصد مف الصفح ىنا ىك التنازؿ عف الشككل ك ىك نكع مف العفك الخاص 
عف  الجريمة أجازه القانكف لمزكج المضركر، ك الصفح ىنا لو مدلكؿ كاسع يتسع ليشمؿ جميع المراحؿ 

اإلجرائية لمدعكل، فيمكف أف يقع الصفح قبؿ كصكؿ الدعكل إلى مرفؽ القضاء، ك قد يقع أثناء 
المحاكمة، فإذا كاف سابقا لمحكـ كاف دليؿ براءة الزكج المتيـ فتأمر النيابة العامة بحفظ الدعكل إذا لـ 

تحرؾ الدعكل العمكمية، أما إذا صدرت مف صاحبيا بعد كصكؿ القضية إلى يد قاضي التحقيؽ أمر بأال 
كجو لممتابعة، أك إذا كانت أماـ قضاء الحكـ فتصدر تمؾ الجية حكما بإنقضاء الدعكل العمكمية لسحب 

 .4الشككل بالصفح
   ك قد ذىب جانب مف الفقو الجزائرم إلى القكؿ أنو ال يتعدل التنازؿ عف الكاقعة المبمغ عنيا إلى كقائع 

أخرل مستقمة حصمت قبميا أك بعدىا ك ال إلى الزنا الذم يحدث بعده فتنازلو عف الكاقعة المبمغ عنيا 
 –يترتب عميو إنقضاء الدعكل بالنسبة ليذه الكاقعة لكحدىا، ك ال يمنعو مف تقديـ شككل عف كقائع أخرل 

 سكاء كانت ىذه الكقائع سابقة عمى الكاقعة المتنازؿ عنيا أك الحقة –ك لك كانت مف نفس نكع الكاقعة 
 .    5ليا، ك ال يعتبر ذلؾ رجكعا عف التنازؿ

 فقرة أخيرة يجعمنا نذىب إلى القكؿ أف سحب الشككل يضع حدا 339   كما أف مضمكف نص المادة 
 6 مف قانكف العقكبات الجزائرم الممغاة340لممتابعة حتى بالنسبة لمشريؾ، ك يجب اإلشارة إلى أف المادة 

إف صفح الزكج المضركر يضع حدا لممتابعة المتخذة ضد زكجو، ك أف الصفح الذم :" كانت تنص عمى
يمنح بعد صدكر حكـ غير قابؿ لمطعف يكقؼ آثار ذلؾ الحكـ بالنسبة لمزكج الذم صدر الصفح 

، أم أف صفح الزكج المضركر جائزا حتى بعد صدكر الحكـ النيائي ك يؤدم إلى كقؼ آثار "لصالحو
 7 فقرة أخيرة الحالية339العقكبة المحكـك بيا، كما تدؿ ىذه المادة عمى أنيا كانت تخالؼ مضمكف المادة 

جعمت لصفح المضركر أثر نسبي  ينحصر في زكجو ك ال ينصرؼ - المادة السابقة -  في أنيا 7الحالية
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، ك أيضا أصبح لصفح المضركر أىمية فقط قبؿ صدكر حكـ نيائي ك ىك ما 1ينصرؼ أثره إلى الشريؾ
 مف قانكف العقكبات 339، ك ما يستفاد مف صريح الفقرة األخيرة مف المادة 2يخالؼ حكـ المادة الممغاة

 .الجزائرم
   كما أضاؼ الفقو الجزائرم حالة ككف الزكج الزاني متزكجا بعدد مف النساء فإف الصفح ال ينتج أثره إال 
إذا صدر مف جميع مف قدمف الشككل، فالتنازؿ مف إحداىف كحدىا ال أثر لو عمى الشككل، بخبلؼ األمر 
في تقديـ الشككل الذم يكفي حصكلو مف إحدل المجني عمييف إلمكاف السير في اإلجراءات ضد المتيـ 

، أما بالنسبة لمتنازؿ فقد يككف 3حتى ك لك تنازلت الباقيات عف حقكقيف أك طمبف عدـ السير في الدعكل
كتابيا أك قد يككف شفييا، ك يمكف أف يككف صريحا أك ضمنيا بشرط أف يككف كاضحا ال لبس فيو، ك مف 

األمكر التي تعتبر ضمنية معاشرة الزكج زكجتو بعد رفعو شككل ضدىا، فيذا دليؿ عمى أف الزكج 
، ك قد كافؽ المشرع التكنسي نظيره الجزائرم 4المتضرر قد تنازؿ عف شككاه بمعاشرتو زكجتو الزانية

ك ال يسكغ :"...  أنو2 في الفقرة 236بالنسبة ليذه الحالة، في جكانب كثيرة منيا حيف أكرد في الفصؿ 
التتبع إال بطمب مف الزكج أك الزكجة الذيف ليما كحدىما الحؽ في إيقاؼ التتبع أك إيقاؼ تنفيد 

إف اإلسقاط في جريمة الزنا : ، ك قد أقرت محكمة التعقيب التكنسية ىذه القاعدة حيف قالت5..."العقاب
 .6"يترتب عنو كجكبا إيقاؼ التتبع

    كما ذىب القضاء التكنسي إلى أف التنازؿ بعد صدكر الحكـ المستأنؼ فيو ك أثناء عرض القضية 
أف دعكل الزنا يمكف الرجكع :" لدل محكمة التعقيب أيضا يمكف أثناء الرجكع عف دعكل الزنا، ك قد كرد

فييا ممف قاـ بيا مف الزكجيف في كؿ درجة مف درجات القضاء ك تكقيؼ المحاكمة أك تنفيذ الحكـ عند 
اإلقتضاء ك بذلؾ فإف اإلسقاط الحاصؿ إثر الحكـ اإلستئنافي يمكف إعتماده في التعقيب ك نقض الحكـ 

 مف قانكف العقكبات الجزائرم 339، ك لكف خالؼ أحكاـ المشرع الجزائرم في نص المادة 7"بدكف إحالة
، أنو يمكف إيقاؼ التتبع أك إيقاؼ تنفيذ العقاب مف الزكج 8 السابؽ ذكره2 فقرة 236بأف صرح في الفصؿ 

الزكج المضركر أك الزكجة المضركرة، أم حتى بعد صدكر الحكـ نيائيا، ك ىك ما أحجـ عنو المشرع 
أما مشرع المممكة المغربية فقد كافؽ -  مف قانكف العقكبات الجزائرم340 بعد أف ألغى المادة –الجزائرم 

كؿ مف التشريعيف الجزائرم ك التكنسي في عدة نقاط فيما يخص فكرة التنازؿ عف الشككل أك سحبيا، ك 
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تنازؿ أحد الزكجيف عف شكايتو يضع حدا لمتابعة : "  مف قانكنو لمعقكبات بأنو492قد كرد في الفصؿ 
الزكج أك الزكجة المشتكى بيا عف جريمة الخيانة الزكجية، فإذا كقع التنازؿ بعد الصدكر حكـ غير قابؿ 

، ك بيذا 1..."لمطعف فإنو يضع حدا آلثار الحكـ بالمؤاخذة الصادر ضد الزكج أك الزكجة المحككـ عمييا
يستفاد مف ىذا النص أنو إذا كانت الدعكل في أية مرحمة مف المراحؿ ك تنازؿ المضركر عف شككاه 

فيذا يمنع مف تطبيؽ العقكبة ك -  الصفح–يكقؼ السير فييا، أما بعد صدكر حكـ نيائي ك كاف التنازؿ 
بيذه الفكرة األخيرة نجد أف مشرع المممكة المغربية قد ساير ما ذىب إليو التشريع التكنسي في القكؿ 

صراحة بإمكانية الصفح بعد أف يحكز الحكـ عمى حجية الشيء المقضي فيو ىذا أكال، ك ثانيا جعؿ ىذا 
 فقرة أخيرة مف قانكنو 339الصفح مكقفا لمعقاب ك ىك ما لـ يصرح بو المشرع الجزائرم في نص المادة 

 .لمعقكبات
ك ال يستفيد مشارؾ الزكجة ك :"    كما أكرد مشرع المممكة المغربية في نفس الفصؿ في الفقرة األخيرة أنو

، ك بيذا مشرع المممكة المغربية قد خالؼ التشريع التكنسي الذم "ال مشاركة الزكج مطمقا مف ىذا التنازؿ
فسكاء -  شريكة الزكج الخائف أك شريؾ الزكج الخائنة أيضا–ترؾ حؽ اإلستفادة مف التنازؿ لمشريؾ 

، ك قد جاء قرار تعقيبي بيذا 2حصؿ قبؿ صدكر حكـ بات أك بعده ينتفع بو الفاعؿ األصمي ك الشريؾ
ال يجكز لممتضرر أف يسقط دعكاه عمى قرينة الفاعؿ األصمي دكف الشريؾ الذم ينتفع : "الصدد مفاده

 أنو مستمد مف أوليماحتما باإلسقاط حتى إذا أراد الشاكي عكس ذلؾ، ك يمكف تبرير ىذا الرأم بأمريف 
 مف المجمة الجزائية التكنسية إذ لـ تميز 236الصيغة المطمقة التي جاءت بيا الفقرة الثانية مف الفصؿ 

.    فيما يتعمؽ بإيقاؼ التتبع أك تنفيذ العقاب بيف الفاعؿ األصمي ك الشريؾ فتؤخذ عمى إطبلقيا  
 مف مجمة االجراءات الجزائية التكنسية الذم تضمف صراحة أف 4مأخكذ مف أحكاـ الفصؿ ثانييما    ك 

الدعكل العمكمية تنقضي بالرجكع في الشكاية إذا كانت شرطا الزما لمتتبع ك الرجكع بالنسبة ألحد 
، كما ذىب إلى عكس مذىب المشرع الجزائرم الذم ك إف سكت 3"المتيميف يعد رجكعا بالنسبة لمباقيف

عف تكضيح مكقفو إزاء نتائج تنازؿ المضركر عف الدعكل بالنسبة لمشريؾ إال أف األصؿ أف يستفيد 
 مف قانكف العقكبات 42الشريؾ مف سحب الشكػكل كفقا لمقكاعد العامة لئلشتراؾ المحددة في المادة 

.                                                                       4الجزائرم ك ما كاالىا  
:                                      المطمب الثالث               

 .في التشريعات المغاربية (الخيانة الزوجية) تقدير تقييد الشكوى في الزنا 
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   إف تسميط الضكء عمى اإلتجاىات التي سادت التشريعات المغاربية ك كيفية نظرتيا إلى  حؽ الزكج في 
تحريؾ دعكل عمكمية عف زنا زكجتو أك العكس، يجعمنا نحاكؿ معرفة فاعية ىذه النصكص التي قيدت 

خصكصا مف حيث ككنيا قد قصدت بذلؾ حماية  (الخيانة الزكجية)رفع الدعكل العمكمية في جريمة الزنا 
األسرة ك األكالد مف الضياع ك اإلنحبلؿ، ك إف كاف كؿ مف التشريعيف الميبي ك المكريتاني لـ ينصا عمى 

الخيانة الزكجية كما سبؽ ك أف ذكرنا بالمفيـك الذم تطرقت إليو كؿ مف تشريعات تكنس ك المممكة 
المغربية ك الجزائر، فيؿ يعني ىذا بالضركرة أنيما لـ يريدا لؤلسرة اإلصبلح، ك ىؿ أرادكا لؤلكالد الضياع 

 ك الفساد ك الفضيحة؟  
 : الفرع األوؿ

 .(الخيانة الزوجية)تقدير عمة التشريعات المغاربية التي تقيد الشكوى في جريمة الزنا 
  إف جريمة الزنا جريمة أخبلقية تمس أخبلقيات المجتمع في أىـ مقكماتو ك أسس بناءه لكف رغـ ذلؾ  

 : فإف تشريعات الجزائر ك تكنس ك المممكة المغربية قد قيدا رفع ىذه الدعكل بناء عمى أسس ىي
أف ىذه الجريمة تصيب حقا شخصيا لمزكج المضركر فقط أك الزكجة، فإف ظير لممضركر إيثار : األولى

مصمحة األسرة يتنازؿ عف حؽ الشككل، ك ال يمكف ألحد أف يعتدم عمى حقو في ىذا، فالزكج الذم 
يشرؼ ك يييمف عمى شؤكف أسرتو ال يمكف أخذ ىذا الحؽ منو فميذا إحتفظ لو المشرع بيذا الحؽ الذم ال 

 . 1يمكف لمنيابة العامة أف تعتدم عمى حقو ىذا
أف ىذه الجريمة ىي جريمة إجتماعية أصابت حقا عاما عائدا لممجتمع بأكممو فضررىا تعدل : و الثانية

الزكج أك الزكجة ك لكف المشرع رعيا لمصمحة األسرة ك دكاـ إستمرارىا رأل أف يقيد المتابعة بإشتراط 
الشككل مف الطرؼ المتضرر، فإذا رضي الزكج أك الزكجة المياف في شرفو ك أسرتو بكقع الجريمة ك 

أثرىا ك قبؿ باإلستمرار في المعاشرة الزكجية رغـ الذؿ ك العار فإف القانكف يبارؾ ىذه الفكرة ك يقرر عدـ 
المتابعة، ك ىذا إيثارا لمصمحة الزكج أكال ك إيثارا لمصمحة األكالد الذيف سيتشردكف بإنحبلؿ األسرة، ك إف 
كاف ىناؾ ضرر يقع عمى المجتمع فيك نسبي، ك ليذا عمى النيابة العامة أف تغمض عينييا مف أجؿ منع 

 . 2الفضيحة ك عدـ التشيير
   إف التشريعات التي أقرت بفكرة تقييد الدعكل العمكمية في جريمة الزنا تككف في نظرنا كمف ركب 

سفينة غير سفينتو فرست بو في غير مكطنو فبقي حائرا ينتظر مف يمد لو يد المساعدة، فيذه التشريعات 
تبنت أفكارا ىدامة غير األفكار التي تحمميا ديانة شعكبيا، ك تنكرت ألسس دينيا فيذه الدكؿ الغربية قد 

ألغت الزنا أصبل فمـ يعد مجرما ك لـ يعد معاقبا عميو، ثـ جعمت مما يسمى بالخيانة الزكجية ستارا يحتمي 
بو مف ال يرضى بإنتياؾ عرضو ك ىكانو، ك كأنيا بيذا تحاكؿ إرضاء القمة الذيف ال يزاؿ ليـ ضمير في 
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إنتظار ما سيسفر عميو تطكرات الزمف بكأدىـ ك نشر اإلباحية الجنسية، ك ليس بغريب أف تمغى أيضا 
جريمة الخيانة الزكجية مستقببل، لذا كاف مف الكاجب عدـ مسايرة ىذه الدكؿ في أفكارىـ البلمنطقية البعيدة 

 .            عف ديننا ك أفكارنا
 :الفرع الثاني

 .(الخيانة الزوجية)تقدير عمة التشريعات المغاربية التي لـ تقيد الشكوى في جريمة الزنا 
كؿ مف تشريعي مكريتانيا ك ليبيا نظرا إلى الزنا نظرة الشريعة اإلسبلمية فكضعا ليا إطارا قانكنيا ال  إف   

يخرج عف إطار الديف اإلسبلمي، فالشريعة اإلسبلمية لـ تقيد رفع الدعكل في جريمة الزنا بناء عمى 
شككل الزكج المضركر، ك ليس ىذا تقميبل إلحترامو أك تقميبل مف حماية األسرة أك تيكينا لمجـر المرتكب ك 
ضرره باألبناء، فميس ىناؾ مف ىك أرحـ بيـ مف رب العباد، ثـ إف الشريعة اإلسبلمية حيف لـ تقـ بكضع 
شرط الشككل فؤلنيا كضعت نظاما فعاال لحماية األعراض ك جعمت الزنا مف جرائـ الحدكد فتناسب الجـر 

مع العقاب ك لكف ىذا كمو كاف في إطار شركط تضمف حماية األعراض ك عدـ اإلستيتار بيا ك كذا 
إبعاد أم كيد أك تحايؿ، ك قبؿ ىذا حثت عمى مكاـر األخبلؽ ك عدـ إفشاء الفساد ك الرذيمة ك سعت 
لتربية النفس عمى عبادة اهلل ك الطيارة مف الخبائث فمـ تترؾ األفراد يعيثكف في األرض فسادا ثـ تريد 

ردعيـ ك إنما حاكلت إستئصاؿ الشر مف أصمو، ك قد نجحت في ذلؾ حيف إتبعيا أىميا بإخبلص فصدؽ 
فإف طالت بؾ : " كعد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ لعدم بف حاتـ ك ىك في المدينة حيف قاؿ لو
 . 1"الحياة لتريف الظغينة ترتحؿ مف الحيرة حتى تطكؼ بالكعبة ال تخاؼ أحدا إال اهلل

 :المبحث الثاني
  .اإلجراءات الخاصة المتعمقة بإثبات جرائـ العرض و إنتياؾ اآلداب العامة

   إف الغاية المرجكة مف ىذا المبحث ىي معرفة كسائؿ اإلثبات التي تسمح لمقاضي بإعتمادىا مف أجؿ 
تككيف قناعتو لكي يحكـ في الكاقعة المعركضة عميو، ك ذلؾ ألف الحكـ عمى المتيـ يعني المساس بمالو 
أك بحريتو أك بحياتو ك ىذا يمحؽ بو ضررا كبيرا ك يستمـز تحرم كؿ الدقة البعيدة عف أم ظف أك إحتماؿ 
كي ال يداف برمء، ك بالتالي إذا سمح لمقاضي بأف يصؿ إلى الحقيقة بكافة الطرؽ التي يمكف أف تؤدم 
إلييا ك أف يستنتجيا مف كؿ ما يمكف أف يدؿ عمييا في إعتقاده ك إليو المرجع في تقدير صحة الدليؿ ك 
ما بو مف قكة الداللة، ك أال يحكـ في الدعكة إال طبقا إلعتقاده ك إقتناعو فإف ىذه الطريقة مف شأنيا أف 

 .     أك اإلقناعيةاألدلة األدبيةتعطي لمقاضي الحرية المطمقة في اإلثبات ك تسمى ىذه الطريقة 
   أما إذا كضع القانكف قيكدا عمى حرية القاضي في تككيف إقتناعو بحيث يمتنع عميو الحكـ في مسألة 
ما إال إذا تكفر لديو دليؿ مف األدلة المحددة، ك األكثر مف ذلؾ البد مف تكفر الدليؿ الذم أكجبو القانكف 
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 ك ىك ما يسقط عمى البعض مف جرائـ األدلة القانونيةفإف ىذه الطريقة في اإلثبات تسمى بطريقة 
العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة، ك بناء عميو نجد أنو مف  تشريعات المغرب العربي مف أفرد أدلة إثبات 
لنكع مف الجرائـ ك ىناؾ مف تركيا دكف تقييد ك ىناؾ مف التشريعات أيضا مف حاكؿ السعي لمتكفيؽ  بيف 
ما ذىبت إليو أحكاـ الشريعة ك أحكاـ القكانيف الكضعية، ما جعمنا نحاكؿ معرفة الجرائـ التي تعتمد عمى 

في بمد - كسائؿ إثبات مشتركة، أم تارة يعتمد المشرع فييا عمى الدليؿ القانكني ك تارة يعتمد مشرع آخر
بالنسبة لنفس الجريمة عمى الدليؿ اإلقناعي، ك كذلؾ جعمتنا نحاكؿ أيضا - مف بمداف المغرب العربي

معرفة الجرائـ التي تعتمد عمى ك سائؿ إثبات منفردة، ك القصد ىنا يتجو نحك تمؾ الجرائـ التي إعتمدت 
ك لك أحد تشريعات - تشريعات المغرب العربي في إثباتيا عمى الدليؿ اإلقناعي فقط دكف المجكء فييا 

 إلى كجكب إثباتيا بالدليؿ القانكني ك كذلؾ معرفة العمة التي لجأت إلييا التشريعات –المغرب العربي فقط 
المغاربية حينما لجأت إلى ىذا النكع مف كسائؿ اإلثبات ك مدل تغميب فكرة حماية الحرية الجنسية عمى 

 (المطمب األكؿ)حماية األخبلؽ أك العكس، ك عميو فإننا سكؼ نقسـ ىذا المبحث إلى ثبلثة مطالب 
يتحدث عف جرائـ التي تثبت  (المطمب الثاني)يتحدث عف الجرائـ التي تثبت بكسائؿ إثبات مشتركة ك 

يتحدث عف إثبات جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة بيف  (المطمب الثالث)بكسائؿ إثبات منفردة، ك 
 .مكاصمة إبراز األسس التشريعية عمى الصعيد اإلجرائي ك بيف محاكلة ردع ىذه الجريمة

 :المطمب األوؿ
 . الجرائـ التي تثبت بوسائؿ إثبات مشتركة

كجكد جرائـ تعتمد عمى مزج ك خمط أنكاع كسائؿ اإلثبات معا بالنسبة لنفس  (مشتركة)   ال يعني بمفظ 
ك إنما القصد ىنا ىك أف التشريعات المغاربية بالنسبة لنفس الجريمة بعضيا يعتمد -  الجريمة –الكاقعة 

عمى كسيمة إثبات قانكنية يجب عمى القاضي األخذ بيا، ك البعض اآلخر يعتمد عمى كسيمة إثبات 
 .إقناعية أك أدبية تعتمد عمى السمطة التقديرية لمقاضي في النظر لصحة ىذه الكسائؿ مف عدميا فقط

   ك عميو إذا تفحصنا أحكاـ ىذا المكضكع نجد أف الجزائر ك المممكة المغربية إشتركا بالنسبة لجريمة 
الزنا في اإلعتماد عمى كسائؿ اإلثبات القانكنية، بينما التشريع الميبي إعتمد عمى شيادة الشيكد ك األدلة  

العممية أيضا إضافة لما إعتمد عميو تشريعي الجزائر ك المممكة المغربية، أما المشرع المكريتاني فقد 
إعتمد عمى الشيادة ك اإلقرار ك الحمؿ ككسائؿ إثبات قانكنية، ك أما المشرع التكنسي فقد إعتمد عمى 
كسائؿ إثبات أدبية أك اقناعية ىذا مف جية، ك مف جية أخرل نجد تمؾ الحالة الخاصة عند لممشرع 

المكريتاني الذم أضاؼ كؿ مف المكاط ك المساحقة مف أجؿ إثباتيـ بكسائؿ إثبات قانكنية، ك عميو كاف 
 .البد مف محاكلة اإللماـ بكؿ ىذه الحاالت

 :الفرع األوؿ
 . إثبات جريمة الزنا بوسائؿ إقناعية و قانونية



  

   إف إمكانية معرفة تكجيات تشريعات المغرب العربي بخصكص جرائـ العرض ك انتياؾ اآلداب العامة 
يتـ بصفة كبيرة إنطبلقا مف معرفة التكجو الحقيقي بخصكص جريمة الزنا فإدراكنا ليذه الفكرة جعمنا نركز 
عمى محاكلة فيـ نية كؿ مشرع ك ىك يسف ىذه النصكص ك مدل تأثره بالتشريعات الكضعية الغربية أك 

التشريع اإلسبلمي، ك األبعد مف ذلؾ معرفة تمؾ المذاىب الفقيية اإلسبلمية التي تأثرت بيا تمؾ 
التشريعات، ك مف ىنا كاف التبايف الكبير فنجد أف تشريعات مثؿ التشريع الجزائرم ك تشريع المممكة 
المغربية قد إعتمدا عمى كسائؿ إثبات قانكنية ك إف كاف ىناؾ تشابو مع كسائؿ اإلثبات في الشريعة 

اإلسبلمية إال أنو تشابو ظاىرم فقط، ألف أصؿ التسمية ك المعالجة التي عكلجت بيا ىذه الجريمة كانت 
متأثرة بالمذىب الكضعي الغربي منذ األكؿ، ك كذلؾ إعتمد المشرع الميبي ك المكريتاني عمى كسائؿ إثبات 

قانكنية ك لكف إختمفا مع التشريع الجزائرم ك الميبي بككنيما األكثر تأثرا بما ذىب إليو فقياء الشريعة 
اإلسبلمية، ك بالمقابؿ نجد المشرع التكنسي خالؼ كؿ ىؤالء بأف كضع ليذه الجريمة كسائؿ إثبات 

 .           إقناعية، ك ىذا ما جعمنا نقكؿ أف ليذه الجريمة كسائؿ إثبات قانكنية ك إقناعية
 

 :الفقرة األولى
 . وسائؿ إثبات جريمة الزنا القانونية

:    لقد تنكعت كسائؿ اإلثبات القانكنية في تشريعات المغربي العربي، ك إنقسمت في ذلؾ إلى تياريف ىما
 إتجو نحك حصر ىذه الكسائؿ ك مثالو التشريع الجزائرم ك تشريع المممكة المغربية ك التيار األوؿ

 تمادل في األخذ بكسائؿ إثبات قانكنية كثيرة ك نقصد بذلؾ التشريع الميبي ألنو التيار الثانيالمكريتاني، ك 
بتفحصنا لمنصكص المتعمقة بإثبات ىذه الجريمة في ىذا القانكف نجد ك كأف المشرع الميبي أراد إلباس 
كسائؿ اإلثبات اإلقناعية األدبية بثكب قانكني فيقكؿ بيذا لقاضيو الجزائي بمجرد كجكد أم كسيمة تثبت 

 .   الزنا فأحكـ بإدانة المتيـ
 . محضر عف التمبس بفعؿ الزنا في التشريعات المغاربية: أوال 

   إف التمبس ىك حالة تتعمؽ بإكتشاؼ الجريمة ال بأركانيا القانكنية ك يعتبر شاىدا ك دليبل ظاىرا عمى 
عمى - العربية ك الغربية -كجكد الجريمة، ك قد عممت تشريعات المغرب العربي كغيرىا مف التشريعات 

 ك عمى جعمو مف كسائؿ اإلثبات القانكنية 1إقرار التمبس ك ضبطو في نصكصيا اإلجرائية بصفة عامة
 ك قد إعتمد عمى – الخيانة الزكجية، أك جريمة الفساد في تشريع المممكة المغربية –عمى جريمة الزنا 

 . التمبس ككسيمة قانكنية إلثبات جريمة الزنا في كؿ مف تشريعي الجزائر ك المممكة المغربية
 .تعريؼ التمبس: 1

                                                           

.حيث أف التمبس بإرتكاب الجناية أك الجنحة قد يككف في الجرائـ األخرل ك ال يقتصر فقط عمى جريمة الزنا.  1  



  

   يعتبر التمبس حالة مف الحاالت التي يؤسس عمييا قانكف اإلجراءات الجزائية السمطات اإلستثنائية 
المعاصرة أك المقاربة بيف لحظتي إرتكاب : " الفقو الجزائرم بأنوعرفولضباط الشرطة القضائية، ك قد 

، ك بيذا "الجريمة ك إكتشافيا، أم تطابؽ أك تقارب لحظة إقتراؼ الجريمة ك إكتشافيا بالمشاىدة مثبل
فقانكف العقكبات الجزائرم لـ يعرؼ التمبس ك إنما إكتفى بحصر حاالتو، ك ىك ما ذىب إليو تشريع 
المممكة المغربية فمـ يرد فيو بمكجب نص قانكني تعريؼ لمتمبس، ك لكف نجد أيضا أف فقو المممكة 

، أما بالنسبة لفقياء الشريعة اإلسبلمية فقد 1"التقارب الزمني بيف الجريمة ك إكتشافيا: " المغربية عرفو بأنو
أف يككف كضع أك حاؿ شخص أك شيء ما شاىدا عمى أمر : "سمكا التمبس بقرينة شاىد الحاؿ، ك معناىا

، أم يعد بمثابة القرينة الدالة عمى أمر خفي، ك ىناؾ مف فقياء الشريعة اإلسبلمية مف أخذ بجكاز "ما
 .2إثبات الزنا بقرينة شاىد الحاؿ

 
 .حاالت التمبس كوسيمة إثبات قانونية لجريمة الزنا: 2

   لقد أكرد كؿ مف تشريع الجزائر ك تشريع المممكة المغربية حاالت لمتمبس نصت عمييا قكانينيا اإلجرائية 
ك تخص كؿ الجرائـ، ك حالة تمبس يككف بمكجبيا إثبات جريمة الزنا ك ىذه الحالة تشابو بعض حاالت 

التمبس العامة ك تختمؼ معيا في أكجو أخرل، ك أكلى أكجو اإلختبلؼ أف حالة التمبس بالزنا تعتبر كسيمة 
قانكنية إلثبات الزنا ك ىي إستثناء عف القاعدة العامة التي مفادىا أف ىناؾ حرية في األخذ بكسائؿ إثبات 

 .الجرائـ
 .خصوصية التمبس بالزنا كوسيمة إثبات قانونية في التشريع الجزائري: أ

   بالنسبة لحاالت التمبس بجريمة الزنا، فقد نص المشرع الجزائرم عمييا كخركج عف القكاعد العامة في 
قانكف اإلجراءات الجزائية، فإف ضبطت الجريمة في حالة تمبس يقتضي اإلسراع في إتخاذ اإلجراءات 

خكفا مف ضياع األدلة ك حينما ينتفي أك يضعؼ إحتماؿ الكيد لممتيـ أك الخطأ في التقدير، ك عمى ذلؾ 
فقد -  الخيانة الزكجية –كضع القانكف أحكاما خاصة لمتمبس، أما بالنسبة لجريمة الزنا في ىذا التشريع 

الدليؿ الذم يقبؿ عند إرتكاب الجريمة : " مف قانكف العقكبات الجزائرم عمى أف341كرد في المادة 
 يقكـ إما عمى محضر قضائي يحرره أحد رجاؿ الضبطية القضائية عف حالة 339المعاقب عمييا بالمادة 

 مف قانكف العقكبات 341مف طرؽ اإلثبات المنصكص عمييا في المادة : "، ك قد قضي بأنو3..."التمبس
معاينة ضابط الشرطة حالة التمبس بالزنا ك إثبات ذلؾ في محضر، ك لما كاف يتعذر عمى ضابط الشرطة 
القضائية ك أعكانو في أغمب الحاالت مشاىدة المتيميف متمبسيف بالزنا فإنو يكفي أف تقع مشاىدتيما عقب 
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إرتكاب الجريمة بقميؿ في كضعية أك ظركؼ أك حالة ال تترؾ مجاال لمشؾ  في أنيما باشرا العبلقة 
 .1"الجنسية 

   ك بتفحص النصكص العامة نجد أنو لكي يثبت التمبس ك تترتب عميو أحكامو، يمـز أف تشاىد الجريمة 
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، أم إذا 41في إحدل حاالت التمبس الخمس التي حصرتيا المادة 

كانت مرتكبة في الحاؿ أك عقب إرتكابيا، أك إذا كاف الشخص المشتبو في إرتكابو إياىا في كقت قريب 
جدا مف كقت كقكع الجريمة ك قد تبعو العامة بالصياح، أك كجدت في حيازتو أشياء أك كجدت آثار أك 
دالئؿ تدعكا إلى إفتراض مساىمتو في الجناية أك الجنحة، أك إذا كانت قد إرتكبت في منزؿ ك كشؼ 
 .2صاحب المنزؿ عنيا عقب كقكعيا ك بادر في الحاؿ بإستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية إلثباتيا

 السابؽ التعرض إلييا تختمؼ عف حالة التمبس 41ك بالتالي فيذه الحالة التي ذكرت بمكجب نص المادة 
 مف قانكف العقكبات الجزائرم ذلؾ أف ىذؼ تطبيؽ نص 341بقصد إثبات الزنا الذم نصت عميو المادة 

 التي نصت عمى حاالت التمبس ىك تخكيؿ رجاؿ الشرطة القضائية سمطة إثبات آثار المادة األولى
الجريمة ك تدكينيا في الحاؿ في محاضر معاينة، ك تخكيميـ سمطة إلقاء القبض عمى المتيـ ك إيقافو أك 

 ال يمتد إلى إيقاؼ المتيـ أك القبض عميو المادة الثانيةتفتيشو أك تفتيش منزلو، بينما ىدؼ تطبيؽ نص 
ألنو ال يككف إال بناء عمى شككل مسبقة، ك أما سمطة  رجاؿ الشرطة القضائية فإنيا تقتصر فقط عمى 
تحرير محضر يتضمف ما شاىدكه مف اآلثار الدالة بذاتيا عمى قياـ الجريمة، أك يصكركا ما رأكه مف 

األكضاع التي كجدكا عمييا المتيميف، ك لقاضي الحكـ بعد ذلؾ سمطة تقدير ك تمحيص ىذا المحضر ك 
 .3تقييـ مدل صحتو أك عدـ صحتو ك لو أف يأخذ أك ال يأخذ بو

 .خصوصية التمبس بالزنا كوسيمة إثبات قانونية في تشريع المممكة المغربية: ب
   أما بالنسبة لتشريع المممكة المغربية فقد خالؼ التشريع الجزائرم في أنو أقر حالة التمبس ككسيمة مف 

 ك ىك كما أدرجنا سالفا حالة الزنا بيف "بالفساد"ما سماه : كسائؿ إثبات جريمة الزنا ك لكف بقسمييا
ك ىي الزنا التي يككف طرفييا أك أحدىما متزكج، ك " الخيانة الزوجية"شخصيف غير متزكجيف، ك كذلؾ 

 مف القانكف الجنائي لممممكة المغربية عمى التكالي، غير أف التشريع 492 ك 491ىذا في الفصؿ 
فقط ك بيذا يككف مشرع المممكة المغربية قد " الخيانة الزكجية"الجزائرم أقر ىذا النكع مف التمبس في حالة 

 .4تكسع في إستعماؿ ىذه الكسيمة القانكنية التي تعتبر مف كسائؿ إثبات جريمة الزنا عمى العمكـ
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   ثـ إنو ىناؾ إختبلؼ ثاف، ك ىك أف المشرع الجزائرم أككؿ تحرير المحضر الرسمي إلى مؤمكرم 
 مف قانكف العقكبات الجزائرم ك لـ يشترط صفة ضابط الشرطة 341الضبط القضائي بمكجب المادة 

القضائية فيمف يحرر ىذا المحضر، أما مشرع المممكة المغربية فقد إشترط صفة ضابط الشرطة 
 41القضائية، ك بيذا يككف المشرع الجزائرم قد خالؼ في ىذا حالة التمبس التي نص عمييا في المادة 

 .مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم
   أما مشرع المممكة المغربية فمـ يختمؼ حينما نص عمى التمبس كحالة تثبت بيا جريمة الزنا عمكما في 

 قانكف اإلجراءات – 1 مف قانكنو الجنائي، عف التمبس الذم كرد في أحكاـ المسطرة الجنائية493الفصؿ 
 . ك الذم أككؿ مياـ تحرير محضر التمبس في الحالتيف لضباط الشرطة القضائية–الجزائية 

الخيانة -    ك قد ماثؿ فقو المممكة المغربية نظيره الجزائرم حينما ذىب إلى القكؿ بأف جريمة الزنا
يجب إثباتيا بطريؽ مشركع فإف كاف غير مشركع بطمت جميع اآلثار المترتبة عميو، ك لكف - الزكجية 

خالؼ فقو المممكة نظيره الجزائرم بالقكؿ بأنو عمى ضابط الشرطة القضائية أف يشاىد التمبس ك ىك بزاكؿ 
، ك ىذا ما 2ميمتو، فإف كاف خارج حدكد سمطاتو أك عممو فقد التمبس قكتو ككسيمة إثبات ك إعتبر باطبل

لـ نجده في فكر الفقياء الجزائرييف فيما يخص ىذه النقطة، ك لكف المبلحظ أف مشرع المممكة المغربية قد 
ذىب في جريمة الفساد إلى القكؿ بأنو ال يكفي لتحقؽ التمبس بجريمة الفساد أف تشاىد بعض األفعاؿ التي 
ال تككف الركف المادم لمجريمة، أك تعد مجرد محاكلة كالكجكد في أكضاع مييئة لمممارسة الجنسية، عمى 
: أساس أف قانكف المممكة ال يعاقب عمى المحاكلة في جريمة الفساد، فقد ذىب المجمس األعمى إلى القكؿ

الزنا جنحة ك عميو فإف محاكلة الزنا الذم ىك محاكلة جنحة ال يعاقب عمييا القانكف بمقتضى الفصؿ "
 ، بؿ يجب أف تنصب المشاىدة عمى الفعؿ المككف لمركف المادم 3..." لعدـ كجكد نص خاص115

 .4لجريمة الفساد الذم ىك الممارسة الجنسية
   ك ىنا إختمؼ عما ذىب إليو الفقو الجزائرم الذم يرل أنو تصعب المشاىدة حيف إكتشاؼ التمبس في 
جريمة الخيانة الزكجية فمـ يشترط ضركرة المشاىدة، أما فقو المممكة المغربية فقد جـز بضركرة المشاىدة 
في الجريمة الخاصة بالفساد، ك مرجع التشريعيف في ىذا أف تشريع المممكة المغربية حينما تشدد بالقكؿ 

 لكي يغمؽ باب التأكيؿ بالنسبة لزنا غير المتزكجيف، أما الجزائرم فحيف أخذ بحاالت 5بضركرة المشاىدة
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تدؿ عمى التمبس بجريمة الزنا فؤلنو أخذ بككف المتزكج ذنبو أكبر مف غيره فحاكؿ بيذا القكؿ سد الباب 
عميو مف أجؿ الحفاظ عمى األسر ك األنساب ك المجتمع ككؿ، أما بالنسبة لمخيانة الزكجية فقد تماثؿ 

التشريعاف بأف لـ يشترطا المشاىدة الفعمية لحالة التمبس بإرتكاب الركف المادم ك أسقطا نفس األحكاـ ك 
، إال أف القضاء في المممكة المغربية ذىب إلى القكؿ بعدـ اإلعتداد 1جعبلىا تثبت بمحضر رسمي

بالمحضر الذم يحرره ضباط الشرطة القضائية بناء عمى شيادة الشيكد ك األخذ بالمحضر القائـ فقط 
 .2عمى معاينة ضباط الشرطة القضائية لحالة التمبس

  .صعوبة إثبات التمبس بالزنا كوسيمة قانونية: 3
 الخيانة –مف المتفؽ عميو مف الناحية الفقيية أنو ليس ضركريا أف يشاىد الزاني متمبسا بالجريمة   

 بكاسطة أحد مأمكرم الضبط القضائي، بؿ يكفي أف يشيد بعض الشيكد برؤيتيـ إياه في حالة –الزكجية 
التمبس بجريمة الزنا، ك ذلؾ لتعذر إشتراط المشاىدة في ىذه الحالة بكاسطة مؤمكرم الضبط القضائي، ك 
بناء عمى ككف الزنا يقتضي تماـ الكطء، أم تماـ عممية الجماع ك ىي حالة يصعب رؤيتيا ألف كؿ مف 
الزاني ك الزانية عندما يشعراف بأية حركة سيكقفاف العممية فكرا، فتككف رؤيتيا قبؿ المباشرة في الفعؿ أك 

، ك كثيرا ما 3- القرائف –بعده، ك بناء عمى الحاؿ الذم يرياف فيو عند مفاجئتيما يمكف إستنتاج الجريمة 
تحصؿ المشاىدة عرضا أم دكف سعي أك عمؿ إيجابي يقـك بو الشاىد ك عندئد يقـك أيضا التمبس قانكنا 
دكف أية شبية عمى اإلطبلؽ، لكف التمبس ال يقـك قانكنا إذا كشفت عنو إجراءات باطمة فبل يجكز إثباتو 
بناء عمى شيادات يختمسيا رجاؿ الضبط القضائي، مف خبلؿ ثقكب األبكاب، لما فيو مف مساس بحرمة 
المنازؿ ك الحريات الشخصية، ك ليس بناء عمى إقتحاـ المساكف فإف ذلؾ يعد جريمة في نظر القانكف، ك 
لميس بناء كذلؾ عمى التعسؼ في تنفيذ إذف التفتيش، ك يشترط لعدـ قياـ التمبس قانكنا نتيجة لئلجراءات 

 .4الباطمة أف يككف إكتشاؼ التمبس قد نتج مباشرة عف ىذه اإلجراءات
   ك القرائف التي مف شأنيا إثبات الزنا تستنتج مف الكقائع أك المبلبسات التي يمكف أف ِيؤخذ منيا بكجو 
التأكيد أف الزكجة ليا صبلت غرامية بعشيؽ ييكاىا، أك أف الزكج كاف لو مثؿ ىذه الصبلت بخميمة يأكييا 

في منزؿ الزكجية، ك ىذه الكقائع ك المبلبسات ال يمكف حصرىا بؿ تختمؼ تبعا إلختبلؼ الحكادث ك 
لمقاضي مطمؽ الحرية في تقديرىا، ك مف أمثمتيا مفاجأة المتيميف أك مشاىدتيما في حالة تشعر حتما 
بكقكع الزنا كما لك شكىدا عارييف، عقب العممية مباشرة أك كسماع المحاكرات التي دارت بينيـ ك فرار 
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الزكجة مع عشيقيا أك الزكج مع رفيقتو، ك ككف المتيميف قد سكنا غرفة كاحدة ك إقتسما سريرا كاحدا ك 
عاشا معا كزكجيف ك كجكد صكر فكتكغرافية تصكر المتيميف في كضع مريب، ك نقؿ مرض سرم مف 

، ك قد خالؼ المشرع الجزائرم التشريع الفرنسي قبؿ 1أحدىما لآلخر، ك كحمؿ الزكجة أثناء غياب زكجيا
 ـ ك الذم كاف قد 1975 جكيمية 11 الصادر في 75-617إلغاء جريمة الزنا، فالقانكف الفرنسي رقـ 

 ك حصرىا في التمبس أك الكسائؿ الصادرة عف المتيـ – بالنسبة لشريؾ الزكجة –ضبط طرؽ إثبات الزنا 
 .2أما إثبات زنا الزكج أك الزكجة فإنو كاف يثبت بكؿ الكسائؿ

 . دور التمبس كوسيمة قانونية في إثبات زنا الشريؾ: 4
   أما بالنسبة لمشريؾ في جريمة الزنا، فبتفحص أحكاـ قانكف العقكبات الجزائرم نجد أنو جعؿ إثبات 

حالة التمبس بكاسطة محضر قضائي يحرره أحد مأمكرم الضبط القضائي، ك لـ يقيدىا بشرط أم لـ يبيف 
مف المعني بيذه الحالة، أىك الزكج الخائف ك الزكجة الخائنة أـ الشريؾ أيضا تسقط عميو أحكاـ ىذه المادة  
ك الراجح أنو يأخذ أحكاـ الزكج أك الزكجة الخائنيف فتسقط عميو أحكاـ ىذه الحالة، فميس منطقيا أف تككف 
كاقعة إثبات الخيانة الزكجية ثابتة بحؽ الزكجة مثبل، بكاسطة المحضر المحرر مف طرؼ مأمكر الضبط 

 .القضائي بثبكت حالة التمبس دكف أف تمتد لمشريؾ
   ك أما بالنسبة لمشرع المممكة المغربية، فإنو أيضا لـ يفرد لمشريؾ أحكاـ خاصة في النص السابؽ الذم 
يحصر أدلة إثبات جريمة الخيانة الزكجية ك الفساد، ك لكف الراجح أيضا أنو سمؾ مسمؾ المشرع الجزائرم 

ك حيث أف الثابت مف :" في ىذه النقطة ك قد ذىب المجمس األعمى لممممكة المغربية في إحدل قراراتو أنو
الحكـ اإلبتدائي المؤيد ك كذا مف الحكـ اإلستئنافي المطعكف فيو أف الطاعف أديف مف أجؿ المشاركة في 

الخيانة الزكجية بناء عمى محضر لرجاؿ الدرؾ شيدكا فيو بأنيـ تكجيكا عمى الساعة الثانية عشر ك 
النصؼ ليبل إلى منزؿ المجني عميو، ك ذلؾ بطمب منو فكجدكا بقاعة النـك الزكجة ك الطاعف مجرديف مف 

، ك ىكذا إستخمصت المحكمة أف المتيـ الذم ضبط بمنزؿ الغير تكجد عميو آثار تثبت مشاركتو "ثيابيما
 .3في جنحة الخيانة الزكجية مما جعؿ حكميا مبنيا عمى أساس قانكني

   ك بيذا نستنتج أف الشريؾ تسقط عميو نفس حالة إثبات التمبس بكاسطة محضر معاينة يكقعو ضابط 
الشرطة القضائية، ك عمكما يمكف القكؿ أنو ذىب كؿ مف المشرع الجزائرم ك مشرع المممكة المغربية 

 . عمى الخصكص إلى محاكلة إتباع ما ذىب إليو المشرع الفرنسي قبؿ إلغاءه لجريمة الزنا
 .اإلعتراؼ بفعؿ الزنا في التشريعات المغاربية: ثانيا

في التشريعات المغاربية ككسيمة إثبات  (الخيانة الزكجية)   إف اإلعتراؼ بأنكاعو لو دكر في إثبات الزنا 
 . قانكنية البد عمى القاضي األخذ بيا متى تكفرت
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 .تعريؼ اإلعتراؼ: 1
 إف اإلعتراؼ يعتبر مف كسائؿ اإلثبات القانكنية لجريمة الزنا، ك قد ذىب كؿ مف التشريع الجزائرم ك   

تشريع المممكة المغربية إلى اإلعتداد بو ك قد إختمفا بيذا عف كؿ مف تشريع تكنس ك ليبيا ك التشريع 
 .المكريتاني

أقر بالحؽ أم أعترؼ بو ك أثبتو كما يقاؿ أنكر : اإلقرار ك الثبكت، ك ىك ضد النكراف فيقاؿ:  ىكلغةك 
 .1الحؽ أم جحده

، ك عميو 3"فإعترفنا بذنكبنا: "، ك قكلو أيضا2"فإعترفكا بذنبيـ: " ك قد كرد في القرآف الكريـ قكلو عز ك جؿ
 .فإف اإلقرار ك اإلعتراؼ ىما لفظاف مترادفاف
ىك قكؿ صادر مف المتيـ يقر فيو بصحة إرتكابو الكقائع : "   ك يعرؼ اإلعتراؼ مف الناحية الفقيية بأنو

ىك إقرار مف المتيـ ك بعبارات كاضحة : "، ك ىناؾ مف عرفو بأنو4"المككنة لمجريمة بعضيا أك كميا
 . 5"بحقيقة الكقائع المنسكبة إليو أك ببعضيا

 .6"اإلخبار عف ثبكت الحؽ لمغير عمى نفسو: أما شرعا فاإلعتراؼ ىك
   ك حيف تصفح تشريعي المممكة المغربية ك الجزائر المتيف خصتا جريمة الزنا بأدلة قانكنية نجد أف 

المشرع الجزائرم لـ يعرؼ اإلعتراؼ، في النصكص التي تضمنت كسائؿ اإلثبات في قانكف اإلجراءات 
 مف قانكف العقكبات الجزائرم السابؽ ذكرىا ك كذلؾ حاؿ مشرع المممكة 341، ك ال في المادة 7الجزائية

 مف مدكنة القانكف الجنائي 493 ك ال في الفصؿ 8المغربية لـ ينص عميو بمكجب قانكف المسطرة الجنائية
 .الجنائي السابؽ ذكره

 .أنواع اإلعتراؼ المعتد بو كوسيمة إثبات قانونية: 2
   إف اإلعتراؼ المعتد بو ككسيمة إثبات قانكنية في تشريعي الجزائر ك المممكة المغربية ىك اإلعتراؼ 

 . بنكعيو القضائي ك غير  القضائي
  .اإلعتراؼ القضائي: أ

بفعؿ الزنا في تشريعات المغرب العربي قد أخذت بو كؿ مف تشريعات الجزائر     إف االعتراؼ القضائي
عبارة عف تصريحات ك أقكاؿ يدلي بيا المتيـ أثناء المرافعات أماـ : "ك المممكة المغربية ك يعرؼ بأنو
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، أك ىك 1"المحكمة ك ينسب فييا إلى نفسو القياـ باألفعاؿ المادية المككنة لمجريمة المبلحؽ مف أجميا
إقرار المتيـ عمى نفسو بأنو إرتكب الجريمة المنسكبة إليو، ك ىك نكع مف الشيادة ألف المتيـ : "عبارة عف

 .2"يشيد عمى نفسو بأنو إرتكب الجريمة المنسكبة إليو
أف :  أف الفقو الجزائرم ك فقو المممكة المغربية إتفقا في نقطتيف ىمانجد   ك مف خبلؿ ىذيف التعريفيف 

اإلقرار القضائي ىك ذلؾ اإلعتراؼ الذم يصدر أماـ القاضي المختص مف طرؼ المتيـ، ك كذلؾ بأف 
ىذيف التعريفيف أبعدا االعتراؼ غير القضائي الذم ال يصدر في جمسة الحكـ ك لك أنو ىناؾ مف ذىب 

، ك نحف ال نؤيد 3"اإلعتراؼ في مجمس القضاء أك في محضر رسمي:" إلى تعريؼ اإلقرار القضائي بأنو
ىذا التعريؼ ك لعؿ غاية المشرع الجزائرم ك مشرع المممكة المغربية ىنا ىي أف المعترؼ أماـ الضبطية 

القضائية قد يكره عمى اإلعتراؼ كما سبؽ القكؿ، ك عميو إستبعد اإلعتراؼ غير القضائي ما لـ يثبت 
عميو المتيـ أماـ قضاء الحكـ ك حيف الجمسة، ك يعتبر اإلعتراؼ حجة مقتصرة عمى المتيـ المعترؼ أماـ 
المحكمة ك بالتالي إف شريكو أنكر فإنو يؤاخذ بمقتضى إعترافو ك يبرأ الشريؾ ألنو لـ يعترؼ، ك ال يؤاخذ 
باإلعتراؼ الصادر مف المتيـ كقرينة عمى زنا الشريؾ، ألف المشرع الجزائرم ك مشرع المممكة ىنا أبعدا 

القرينة مف نطاؽ إثبات جريمة الخيانة الزكجية، فبل سبيؿ لممحكمة عمى ىذا الشريؾ ماداـ قد تدرع 
 .باإلنكار

   ك يجب اإلشارة أنو إذا إنصب إقرار المتيـ عمى كقائع ليست ليا عبلقة بالجريمة، أك إعتراؼ بصفة 
مجممة دكف إقراره صراحة بإرتكاب األفعاؿ المككنة لمجريمة المتيـ بيا بغض النظر عمى الكصؼ القانكني 
الذم تعطيو المحكمة لمجريمة، ك تسميـ محامي المتيـ بصحة ما أسند مف تيـ لمككمو إذا كاف ىذا األخير 

 فبل يعد إعترافا قضائيا، ك يمكف القكؿ أف 4قد أنكرىا ألف المحامي مؤازر لممتيـ ك ليس ممثبل لو
التسجيؿ الصكتي الذم يطرح أماـ المحكمة ك المتضمف إقرار المتيـ بما نسب إليو ال يعد أيضا مف قبيؿ 

 .   5اإلعتراؼ القضائي
   ك بالنسبة لمتشريعيف الجزائرم ك تشريع المممكة المغربية فإف اإلعتراؼ كباقي كسائؿ اإلثبات األخرل 

 مف قانكف االجراءات الجزائية الجزائرم 212مف حيث القيمة اإلثباتية ك ذلؾ طبقا لما تنص عميو المادة 
يجكز إثبات الجرائـ بأم طريؽ مف طرؽ اإلثبات ماعدا األحكاؿ التي ينص فييا القانكف عمى : "التي تقكؿ
يمكف :"  مف قانكف المسطرة الجنائية لممممكة المغربية التي تنص عمى أنو28، ك المادة 6..."خبلؼ ذلؾ
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، ك 1"إثبات الجرائـ بأية كسيمة مف كسائؿ اإلثبات ماعدا في األحكاؿ التي يقضي القانكف فييا بخبلؼ ذلؾ
ىاتيف المادتيف لـ تفردا كسيمة معينة مف كسائؿ اإلثبات بقيمة إثباتية خاصة، ك مع ذلؾ فإننا مف الناحية 

العممية ال يمكننا أف ننكر أثر إعتراؼ المتيـ أماـ القاضي، ك ما يتكلد لدل ىذا األخير مف إقتناع ك 
إطمئناف يغنيو عف البحث عف كسائؿ أخرل، مع مراعاة الشركط الكاجب تكافرىا في اإلعتراؼ كما سكؼ 
نرل، ألف القاضي حينما يعرض عمى المتيـ األفعاؿ المنسكبة إليو ينتظر منو أف يعترؼ أك أف ينكر ما 
كجو إليو مف تيـ سكاء كاف إعترافو أك إنكاره كميا أك جزئيا فاذا إعترؼ يبقى عمى القاضي فقط أف يتأكد 
مف أف إعترافو جاء مطابقا لمحقيقة، فإذا تبيف لو ذلؾ أدانو دكف أف يمجأ إلى البحث عف أدلة أخرل، ك 

لذلؾ فإنو مف الناحية التطبيقية ال يزاؿ القضاء يعتبر اإلعتراؼ سيد األدلة، ك عمكما ميما قيؿ عف 
اإلعتراؼ فإف ىذا األخير يبقى دكما حجة عمى المتيـ يتعيف مؤاخدتو بمقتضى إعترافو، ثـ إنو ليس كؿ 

 فإف تكفرت سرنا إلى األصؿ ك ىك أف شروط أساسيةإعتراؼ يصح دليبل عمى المتيـ، ك إنما ال بد مف 
 :االعتراؼ سيد أدلة اإلثبات ك ىذه الشركط ىي 

 عف اإلعتراؼ بأف يرد صراحة يعبر بألفاظ كاضحة تدؿ عمى إنتفاء الغموض و المبس و اإلبياـ- 
 .2المكاقعة الجنسية، ك ال يعد سككتو إعترافا ضمنيا

، ألف اإلعتراؼ ال يسرم إال عمى المعترؼ نفسو ك يجب أف يصدر اإلعتراؼ مف المتيـ عمى نفسوك - 
، ك يعد ما يقر بو المتيـ عمى غيره مجرد شيادة أك قرينة عمى متيـ آخر، ك لذلؾ 3ال يشمؿ غيره

فإعتراؼ أحد المتيميف بالفساد ينحصر أثره عمى المعترؼ نفسو بالرغـ مف أف ىذه الجريمة ال يمكف أف 
يرتكبيا شخص بمفرده، فإذا أنكر المتيـ الثاني ك لـ تتكفر ضده أدلة أخرل مقبكلة كجب عمى المحكمة 

 .4تبرأتو
 فإف فعؿ أال يستعمؿ القاضي وسائؿ إحتيالية أو تيديد أو إكراه لحمؿ المتيـ عمى اإلعتراؼك - 

 .فاإلعتراؼ غير سميـ
ك ىك كما أشرنا شرط أف يصدر بيف يدي القاضي ساعة إنعقاد المحكمة و في حضور المتيـ، ك - 

يميز اإلعتراؼ القضائي عف اإلعتراؼ غير القضائي، ك ىك ما إتجو إليو المشرع الجزائرم في المادة 
 مف مدكنة القانكف الجنائي لممممكة المغربية السابؽ 493 مف قانكف العقكبات السابؽ ذكره، ك المادة 341

 .5ذكرىا أيضا
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 ك يمكف و أف يتعمؽ بالواقعة ذاتيا المتابع مف أجميا ال مف أجؿ جريمة أخرى تثار المتابعة فييا- 
القكؿ أف اإلعتراؼ قد يرد جزئيا أك كميا، فيككف كميا كمما تعمؽ بجميع ك قائع الجريمة، كأف يقكؿ أتيت 

المرأة فبلنة بقصد الزنا، أك يككف جزئيا كأف يقكؿ أتيت الفعؿ ك لكنني أعتقدت أف المرأة المكطكءة زكجة 
لي، ك في ىذه الحالة ذىب فقو المممكة المغربية إلى أنو يمكف لممحكمة أف تجزأ اإلعتراؼ أك أف تأخذه 
كامبل ك ليا أف تستبعده إذا لـ تطمئف إليو، ك قد أكد المجمس األعمى لممممكة المغربية ىذه الحقيقة في 

لقضاة المكضكع كامؿ السمطة في تقدير قيمة اإلعتراؼ الصادر عف المتيـ ك مف حقيـ : " حكـ لو بالقكؿ
أف يأخذكا بجميع ما كرد فيو أك بعضو في حدكد ما يطمئنكف إلى صدقو ك ال ترد عمييـ قاعدة عدـ تجزئة 

 .1"اإلعتراؼ
 ك بذلؾ يجب عمى القاضي أف يتخذ اإلحتياطات و أف ال يثبت مف مستندات الممؼ كذب اإلعتراؼ،- 

البلزمة لمتأكد مف أف إعتراؼ المتيـ بما نسب إليو جاء معبرا عف كاقعة حصمت فعبل، ألف اإلعتراؼ قد 
يككف غير صادؽ يدلي بو صاحبو بدافع تحقيؽ رغبة يحرص عمييا كتخميص المتيـ الحقيقي مف العقاب 
أك بإبعاد نفسو مف اإلتياـ بجريمة أخرل أشد، أك رغبة منو في دخكؿ السجف أك اإلسراع في المحاكمة أك 

 .2التخمص مف مشاكؿ إقتصادية أك إجتماعية  يعانييا
، فالمعترؼ يجب أف يككف عاقبل ك و أف يكوف المعترؼ متمتعا بالتمييز و االدراؾ و االرادة الحرة- 

مميزا كقت صدكر اإلعتراؼ، ك أف يقر ك ىك مختار اإلرادة غير كاقع تحت أم تأثير مف شأنو أف 
 .3يضطره لمتصريح بما ال يرغب في قكلو

   ك عمكما ك باإلضافة ليذه الشركط يمكف أف نقكؿ أنو عمى القاضي أف يمعف النظر في ك قائع 
اإلعتراؼ ك ظركفو، ك العكامؿ التي أدت إلى التصريح بو مف طرؼ المتيـ، ألف األصؿ في ىذا األخير 

البراءة، ك ذلؾ عف طريؽ اإلكثار مف األسئمة ك التدقيؽ فييا ك تنكيع عباراتيا ك ألفاظيا إلستقصاء 
الحقيقة، ك الحكـ يككف ناقصا إذا إقتصر عمى القكؿ بأف المتيـ أجاب بأنو إعترؼ، ك في كؿ األحكاؿ 
فإف اإلعتراؼ يخضع لمسمطة التقديرية  لمقاضي ك ال يخضع لرقابة المحكمة العميا الجزائرية ك لممجمس 

... أف تقدير الدليؿ : "األعمى لممممكة المغربية، فقد جاء في حكـ صادر عف المحكمة العميا الجزائرية
، كما كرد في حكـ 4"يدخؿ في إطار اإلقتناع الخاص لقضاة المكضكع ك ال يخضع لرقابة المجمس األعمى

لقضاة المكضكع كامؿ السمطة في تقدير قيمة اإلعتراؼ : "صادر عف المجمس األعمى لممممكة المغربية أف
 .5"الصادر عف المتيـ
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 .اإلعتراؼ غير القضائي: ب
   ك اإلعتراؼ غير القضائي ىك الذم يتـ بكاسطة مكاتيب أك رسائؿ أك صكر ك ىك مف أكجو كسائؿ 
إثبات الخيانة الزكجية في تشريعات المغرب العربي، ك قد ذىب كؿ مف تشريعي المممكة المغربية ك 
الجزائرم إلى اإلعتداد بو كدليؿ قانكني كارد بمكجب نص خاص في قانكنييما العقابييف، فقد كرد في 

الدليؿ الذم يقبؿ عف إرتكاب الجريمة :"  السابؽ ذكرىا أنو341قانكف العقكبات الجزائرم في المادة 
 ...".ك إما بإقرار كارد في رسائؿ أك مستندات صادرة مف المتيـ...  يقـك 339المعاقب عمييا بالمادة 

:"  مف مدكنة القانكف الجزائي السابؽ ذكرىا عمى493   أما مشرع المممكة المغربية فقد أكرد في الفصؿ 
أك بناء عمى إعتراؼ تضمنتو ...  ال تثبت إال بناء عمى491 ك 490الجرائـ المعاقب عمييا في الفصميف 
، ك بيذا يككف اإلعتراؼ الكتابي كسيمة مف كسائؿ اإلثبات ..."مكاتيب أك أكراؽ صادرة عف المتيـ

، ك يجب أكؿ األمر اإلشارة إلى أف كؿ مف تشريعي (الخيانة الزكجية ك الفساد)القانكنية عف جريمة الزنا 
إقرار بمكجب : الجزائر ك المممكة المغربية أشارا إلى ىذا النكع مف الكسائؿ القانكنية بمفاىيـ عديدة ىي
 مف قانكف 341رسائؿ، ك إقرار بمكجب مستندات، ك إعتراؼ بمكجب مكاتيب، ك كفقا لنصي المادتيف 

 : مف مدكنة القانكف الجنائي لممممكة المغربية، نجد أنو يجب493العقكبات الجزائرم ك 
 لكي يعتد بيا كدليؿ أف يكوف اإلقرار واردا في رسائؿ أو مستندات أو مكاتيب صادرة مف المتيـ نفسو- 

 .مقبكؿ عف إرتكاب الزنا
 في – ألسباب كثيرة – ك كثيرا ما يعمد األبرياء إلى الزج بأنفسيـ و يجب أف يكوف مطابقا لمحقيقة- 

 . اإلنسجاـ  بيف اإلقرار ك األدلة األخرل في الدعكل1قفص اإلتياـ، فكاجب القاضي مراعاة 
   ك يتجو كؿ مف التشريع الجزائرم ك تشريع المممكة المغربية مف خبلؿ النصيف السابقيف إلى القكؿ أنو 
تكفي الكتابة أك التكقيع لمقكؿ أنو صدر إقرار مف المتيـ في صكر رسائؿ أك مستندات أك مكاتيب، ك ال 

يمـز أف تككف ىذه الرسائؿ ك المستندات أك المكاتيب مكجية إلى شريؾ المتيـ في الجريمة التي يحاكـ مف 
 . أجميا، بؿ يصح إعتبارىا دليبل ك لك كانت مكجية إلى شخص آخر

حصؿ  يجب لصحة اإلحتجاج بيذه الرسائؿ و المستندات أف يكوف مف يريد اإلحتجاج بيا قدك - 
 .2عمييا بطريؽ مشروع

ك األمر كذلؾ إذا ما أكدع شخصا مكتكبا كأمانة لكف المكدع لديو خاف األمانة ك عرضيا عمى أحد 
ضباط الشرطة القضائية أك مأمكرم الضبط القضائي أك قدمو إلى المحكمة، أك أف شخصا إعترؼ شفكيا 
 3أماـ شخص فقاـ ىذا األخير بتسجيمو ك قدمو إلى ضباط الشرطة القضائية أك مأمكرم الضبط القضائي

 .ك ىذا ىك األصؿ العاـ
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   ك لكف يذىب الفقو إلى القكؿ أنو يجكز لكؿ زكج أف يراقب زكجو اآلخر ك أف يتبع أخباره ك سيره ك 
بذلؾ سمح لكؿ منيما عند اإلقتضاء أف يتقصى ما عساه أف يساكره مف ظنكف أك شككؾ لينفيو فييدأ بالو 
أك يتأكد منو فيقرر ما يرتئيو، ك عميو إف كانت الزكجة قد حامت حكليا الشككؾ ك الشبيات القكية عند 
زكجيا، فإف لمزكج أف يستكلي ك لك خمسة عمى ما يعتقد بكجكده مف رسائؿ العشؽ في حقيبتيا المكجكدة 

 .1في بيتو ك تحت بصره ثـ يستشيد بيا عمييا إذا رأل محاكمتيا جنائيا إلخبلليا بعقد الزكاج
   ك قد ذىب بعض مف فقو المممكة المغربية إلى القكؿ أف ىذه الرسالة أك المستند ال يدؿ بالتأكيد عمى 
أف الفعؿ الجرمي قد حصؿ ك لكف البد مف تعزيز ذلؾ بإعتراؼ الزكجة الصريح، أما اإلكتفاء بظاىر 

الرسالة فيك أمر بعيد القبكؿ، ثـ إف ىذه المحررات قد تككف متضمنة لغمكض ك إبياـ أك شؾ، ك 
اإلعتراؼ الكتابي الصريح يستمـز ذكر العبلقة الجنسية كما تتـ بالصكرة الطبيعية مع تعييف الشخص الذم 
مكرست معو، فإف إكتفى كاتب ىذه المستندات بذكر ىذه العبلقة دكف تعييف الشخص الذم مكرست معو 
كاف ذلؾ غير كاؼ بحيث ال يصح إعتماد القرينة لمقكؿ بأف ىذا المكتكب يعني فبلنة ما داـ لـ يعينيا، ك 

ىذه الحجة قاصرة عمى صاحبيا ال تتعداه إلى غيره، فإذا ضبط محرر صادر عف شخص يصؼ فيو 
عبلقتو الجنسية مع إمرأة فإنو ال سبيؿ عمى ىذه األخيرة ما لـ تعترؼ، ألف ىذا المحرر مجرد قرينة عمييا 

، ك يجب اإلشارة إلى أف اإلعتراؼ المكتكب في ىذيف 2ك القرينة مستبعدة مف نطاؽ إثبات الخيانة الزكجية
 .التشريعيف عمى الخصكص يتأرجح بيف إتجاىيف

 مف قانكف العقكبات الجزائرم ك الفصؿ 341أف المقصكد مف نص المادة :  يقكؿأوؿ إتجاه    فيناؾ 
 مف مدكنة القانكف الجنائي لممممكة المغربية، ىك اإلعتراؼ المكتكب الصادر عف المعني بيده ك 493

 ك تخرج بذلؾ محاضر –التي نحف بصدد كتابتيا - بإرادتو ك غير ىذا ال يعتبر إعترافا بمعنى ىذه الفقرة 
 .3الشرطة القضائية أك مأمكرم الضبط القضائي مف نطاؽ ىذا اإلعتراؼ الكتابي ك التي كقع عمييا المتيـ

 يأخذ إضافة إلى اإلعتراؼ، بمفيـك رأم أصحاب اإلتجاه األكؿ ك ذلؾ باإلعتراؼ إتجاه ثاني   ك ىناؾ 
 أك مأمكرم الضبط القضائي بالنسبة لمتشريع –الصادر عف المعني أماـ ضباط الشرطة القضائية 

 .4ك المكقع عميو مف طرفو- الجزائرم 
   ك األصكب في رأينا ىك ما ذىب إليو اإلتجاه األكؿ إلعتبارات عديدة أىميا، أف الغمكض الذم يعترم 

 مف مدكنة القانكف الجنائي لممممكة 493 مف قانكف العقكبات الجزائرم ك الفصؿ 341نصي المادتيف 
المغربية السابؽ ذكرىما األصؿ فيو أنو يفسر لصالح المتيـ، ك إنزاؿ ىذا اإلعتراؼ الصادر أماـ ضباط 

الشرطة القضائية أك مأمكرم الضبط القضائي ك ما تـ  تدكينو في محاضرىـ ك تكقيع المتيـ عميو، بمنزلة 
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اإلعتراؼ المكتكب المنصكص عميو في المادتيف السابقتيف، يجعمنا أماـ تفسير ىذيف النصيف ضد 
مصمحة المتيـ ك ىك أمر ال تقره القكاعد العامة في القانكف الجنائي، ألف مف المعمـك أف الغمكض ك 

 .الشؾ يفسراف لصالح المتيـ ىذا مف جية
ك مف جية أخرل قد يككف ىذا التكقيع صادر تحت اإلكراه أك التيديد أك الضغط، ألنو حتى مف الناحية 

 ثـ إنو ال يمكف نسبة أكراؽ صادرة عف ضابط 1القضائية قد نشيد رجكع المقر عف إعترافو في المحضر
شرطة قضائية أك مأمكر الضبط القضائي إلى المتيـ بحجة تكقيعو عمييا، ك األرجح أف المشرع الجزائرم 

ك مشرع المممكة المغربية قصدا أف يككف ىذا الدليؿ القانكني صادرا مف المتيـ ك بعيدا عف ضغط ك 
إكراه ىذه الجيات، ثـ إف غاية التشريعيف مف حصر كسائؿ ك إثبات جريمة الزنا ىك التقميؿ ما أمكف مف 
إثارة المتابعة في حؽ المتيميف بيذه الجريمة حفاظا عمى األسرة ك دكاميا ك إستقرارىا ليذا البد مف عدـ 

 .التكسع في مفيـك اإلعتراؼ المكتكب
 .  تمييز األوراؽ و المكاتيب عف أشباىيا: 3

 ك ىنا تعترضنا عدة أفكار ك تمييز األوراؽ و المكاتيب عف أشباىيا،يجب القكؿ أنو البد مف 
ىؿ يمكف إسقاط فكرة الرسائؿ ك المكاتيب، عمييا أـ أنو مف الكاجب كما قمنا تضييؽ : حاالت تساءؿ

 ك ىك عكس ما إبتغاه المشرع في –التفسير حتى ال نسقط في فكرة التكسع في كسائؿ إثبات جريمة الزنا 
لمرسائؿ و  الصور الفوتوغرافية فقد ذىب الفقو الجزائرم إلى إعتبار –الجزائر ك المممكة المغربية 

 ك التي تتضمف إقراره يصح في الدعاكل الجنائية اإلستشياد بيا متى كاف المكاتيب الصادرة عف المتيـ
الصور القاضي قد إطمأف مف أدلة الدعكل ك كقائعيا  إلى أنيا مطابقة لؤلصكؿ التي أخذت عنيا، أما 

 في الجريمة، فقد قيؿ بعدـ إمكاف صبلحيتيا الفوتوغرافية التي تمثؿ المتيـ في وضع مريب مع شريكو
ك بالتالي إستبعاد الصكر الفكتكغرافية ك -  الخيانة الزكجية ك الفساد –كدليؿ عمى المتيـ في دعكل الزنا 

لك كاف الكضع فييا مريبا ك يدؿ عمى الفعؿ الممنكع، ألف األدلة جاءت عمى سبيؿ الحصر ك ىي حاالت 
إستثنائية مف قكاعد اإلثبات بكجو عاـ ك ال يجكز التكسع فييا، ك لكف قد تدؿ عمى سبؽ كجكد التمبس 
فميس محميا إذف الدليؿ المستمد مف اإلقرار الكارد في الرسائؿ أك المكاتيب ك المستندات الصادرة عف 
المتيـ، ك يجب أخذ الحيطة ك التحقؽ مف أف ىذه الصكر تنبىء عف كضع حقيقي ك ليس فيو حيؿ 

، خصكصا أننا نشيد عصر التطكر في مجاؿ التصكير ك كسائمو المتنكعة مف ىكاتؼ ك آالت 2تصكيرية
تصكير ك غيرىا مف كسائؿ اإلتصاؿ عبر اإلنترنت، ك قد ساير فقو المممكة المغربية نظيره الجزائرم في 

 – مع تحفظو بالنسبة لمحالة التي يتـ فييا تصكير المتيميف أثناء إرتكابيما لجريمة الفساد بفمـ3ىذه النقطة
تظير فيو صكر المتيـ ك شريكتو أك المتيمة ك شريكيا بكضكح بعيدة عف كؿ -  ميما كانت كسيمة بثو 
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إنتحاؿ أك تدليس فني فيذا الجانب مف فقو المممكة المغربية يرل بأنو مف غير المعقكؿ التمسؾ بالتطبيؽ 
، ألف اليدؼ مف تحديد 1 السابؽ، بؿ يمكف اإلستناد إليو ككسيمة إثبات الفساد493الحرفي لنص الفصؿ 

كسائؿ اإلثبات ىك الحد مف المتابعة ليذه الجرائـ ك اإلقتصار عمى ما يثبت منيا بكسيمة مكثكقة ك أية 
 .كسيمة أكثر صدقا مف الفمـ الذم تستطيع بو المحكمة ذاتيا مشاىدة الكقائع

   ك الحقيقة أف ىذا الرأم صائب في نظرنا فما برز مف تطكر عمى صعيد التكنكلكجيات الحديثة يجب 
عمى المشرع أخذه في الحسباف حينما يشرع، ك األكلى تعديؿ ىذا النكع مف النصكص كالنصيف الذيف 

نحف بصدد تحميميما، ألف التكسع مف الناحية الكاقعية مقبكؿ ك لكف يؤدم لتكسيع التفسير ك لتفادم ىذا 
اإلعتراض في األحكاـ ك اآلراء األكلى تعديؿ النص مع األخذ بعيف اإلعتبار ضركرة عرضيا عمى خبرة 
مف أجؿ التأكد مف صحتيا ك سبلمتيا ك ترؾ السمطة التقديرية في األخير لمقاضي المختص بالفصؿ في 
مكضكع الدعكل، ك قد تنبو قضاء المممكة المغربية ليذه النقطة فقد حاكؿ التمطيؼ مف مكقفو الذم كاف 

يعتبر اإلعتراؼ أماـ الضبطية القضائية بمكجب محضر مكقع عميو مف المتيـ بمثابة المكاتيب ك الرسائؿ 
في إثبات جريمة الزنا، فأصبح يضيؼ فكرة مفادىا أف ىذا القكؿ ليست محكمة المكضكع ممزمة بتبنيو ك 

 .          2إنما ليا سمطة تقديرية
 .شيادة الشيود بفعؿ الزنا في التشريعات المغاربية: ثالثا
لجأ كؿ مف التشريعيف الميبي ك المكريتاني إلى اإلعتماد عمى الشيادة ككسيمة إثبات قانكنية لجريمة    

الزنا، ك بيذا يككنا قد إختمفا عف كؿ مف التشريعيف الجزائرم ك تشريع المممكة المغربية الذيف لـ يعتمدا 
:"  مكرر بأنو6 في المادة 3عمى الشيادة ككسيمة إثبات قانكنية ليذه الجريمة، ك قد جاء في القانكف الميبي

تثبت جريمة الزنا المنصكص عمييا في المادة األكلى مف ىذا القانكف بإعتراؼ الجاني أك بشيادة أربعة 
 4 مف قانكنو لمعقكبات307، أما المشرع المكريتاني فقد نص في المادة "شيكد أك بأية كسيمة إثبات عممية

، ك عميو نجد أف كبل النصيف ..."كؿ مكمؼ ذكرا كاف أك أنثى ثبت بالشيكد األربعة أك باإلقرار:" عمى أف
 .إشترطا أف تثبت جريمة الزنا بأربعة شيكد

 .تعريؼ الشيادة: 1
   ك الشيادة كدليؿ عمى قياـ الجريمة الخاصة بالزنا لـ يرد تعريفيا في النصيف السابقيف، ك إنما إكتفى 

المشرع الميبي ك المكريتاني بذكرىا ككسيمة إثبات قانكنية، ك الشيادة مف أقكل األدلة عمى إضيار الحقيقة 
متى إستكممت شركطيا، ك بالرجكع إلى فقياء القانكف الكضعي ك كذا فقياء الشريعة اإلسبلمية نجد أف 

اإلخبار بالشيء خبرا : "الشيادة كاف ليا نصيب كبير مف اإلىتماـ، ك تعرؼ الشيادة في المغة بأنيا
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، ألنيا مشتقة مف المشاىدة فالشاىد يخبر بما شاىده ك عاينو، ك تطمؽ عمى معاف أخرل منيا "قاطعا
 .1الحضكر ك األداء ك الحمؼ ك اإلطبلع عمى الشيء ك معاينتو

إثبات كاقعة معينة مف خبلؿ ما يقكلو أحد األشخاص عما شاىده :"  أما الشيادة عند فقياء القانكف فيي  
 .2"أك سمعو أك أدركو بحكاسو مف ىذه الكاقعة بطريقة مباشرة 

   أما عند فقياء الشريعة اإلسبلمية فإف الشيادة عرفت شرعا بتعاريؼ مختمفة في العبارة ك األسمكب 
إخبار صادؽ في مجمس الحكـ بمفظ الشيادة إلثبات :"  بأنيا الحنفيةلكنيا تتفؽ في المعنى، فقد عرفيا

ك أما "إخبار حاكـ عف عمـ ليقضي بمقتضاه: " فقد عرفكا الشيادة بأنياالمالكية، أما "حؽ ك لك ببل دعكل
 .3"إخبار حاكـ أك محكـ عف شيء بمفظ خاص: "فقد عرفكىا بأنياالشافعية 

 أف ىذه التعاريؼ إتفقت عمى أف الشيادة تككف أماـ القاضي، ثـ إف اإلخبار ىنا القصد نجد   ك عمكما 
بو ىك ذلؾ القكؿ عما رآه أك سمعو أك كصؿ إلى إدراؾ الشاىد لمقاضي الذم يفصؿ في الكاقعة محؿ 
النزاع، كما تتفؽ ىذه التعاريؼ مع ما ذىب إليو فقياء القانكف الكضعي عمى أف الشيادة ىي إخبار أك 

قكؿ، ك نجد  أيضا أف مف أكجو اإلتفاؽ فيما بيف التعاريؼ الشرعية مع بعضيا مف جية، ك بينيا ك بيف 
أحكاـ القانكف الكضعي مف جية أخرل أف الشيادة ىي قكؿ الحؽ الصادؽ ك ليس ذلؾ القكؿ الكاذب، ك 

 .سبيؿ التفرقة بيف القكليف ىك القاضي ك ما لو مف سمطة التقدير
ك نجد أيضا مف أكجو التشابو بيف كؿ ىذه التعاريؼ أف الشيادة قكؿ عف عمـ ك دراية، أك ما ذىب إليو 

، ك يمكف القكؿ أنو "إدراؾ لما شاىده الشخص أك سمعو بطريقة مباشرة فيشيد بو: " بأنياالتعريؼ القانوني
 مف أحكاـ الشريعة االسبلمية تقكم مركز الشيادة ككسيمة إثبات في جريمة الزنا، حيث عدة أدلةىناؾ 

 .4..."ك البلتي يأتيف الفاحشة مف نسائكـ فإستشيدكا عمييف أربعة منكـ: "كرد في قكلو عز كجؿ
 .شروط صحة الشيادة: 2

 فقد إجتمع التشريع المكريتاني ك الميبي عمى اإلشتراط لصحة ،   أما بالنسبة لشركط صحة الشيادة
 في شأف 1973 لسنة 70 مكرر مف القانكف رقـ 6 ك ىذا ما ظير مف نص المادة أربعة شيودالشيادة 

 مف قانكف العقكبات المكريتاني 307إقامة حد الزنا ك تعديؿ بعض أحكاـ قانكف العقكبات الميبي، ك المادة 
السابؽ ذكرىما، ك بيذا فقد إتفقا في عدد الشيكد بالنسبة ألحكاـ الشريعة االسبلمية التي إشترطت أربعة 

 .شيكد إلثبات جريمة الزنا
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التشريعيف الميبي المكريتاني ىي نفس العمة التي كانت ترجكىا أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، ك عمة    ك لعؿ 
التي ترمي إلى تحقيؽ الستر عمى المذنب الذم كقع في الخطأ عف غفمة منو ألف الشيء كمما كثرت 

شركطو قؿ كجكده، فالمشرع  يقصد التقميؿ مف تكقيع الحد عف طريؽ التشدد فيما يثبت ىذه الجريمة، فإف 
 العمة الثانيةأقيـ كاف عمى أساس عدـ اليقيف ك الثبكت، ك إف لـ يقـ كاف عمى أساس عدـ الثبكت، ثـ إف 

ىك محاكلة تفادم ما يمحؽ بالمتيـ مف عار ك مذلة، ك األسكء أف تثبت براءتو ك كذا إبعاد أم تحامؿ 
 ك أكيد فالشاىد الكاحد قد يتحايؿ عمى خصمو فيتيمو بالزنا ك يشيد عميو، لذلؾ كاف إشترط ،عمى المتيـ

أربعة شيكد لغاية إبعاد الكذب ك الكيد فإف إتفؽ شاىديف أك ثبلثة فإنو قمما يتفؽ الشيكد األربعة عمى 
 .المتيـ

   ك لكف ذىب جانب مف فقياء القانكف إلى القكؿ أف الشيادة في ىذا الزمف أصبح يطغى عمييا إنعداـ 
الضمير ك الكازع الديني ك األخبلؽ، فأصبح يتصكر أنو قد يتفؽ أربعة شيكد عمى الكيد لممتيـ، لعداكة أك 
بغضاء أك تعارض مصالحيـ فيشيدكف عميو بالزنا، ك دفعا لكؿ ىذا البد مف الرجكع لمقاعدة الفقيية التي 

 .، حيث إعتبر ىذا الجانب مف فقياء القانكف الشيادة شبية1"درء الحدود بالشبيات": مفادىا
ىما أف يككف : 2   ك يمكف القكؿ أنو لتككف لمشيادة عمى إرتكاب الزنا صحيحة، البد مف تكفر شرطيف

 . عدد الشيكد أربعة ك كصؼ الزنا بحقيقتو
 :تشريعي ليبيا ك مكريتانيا ىي حسب ما كرد في كؿ مفو الشروط الواجب توفرىا في أطراؼ الشيادة 

 .وجوب توفر أربعة شيود: أ
ك ىذا إقتداء بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية ك ىؤالء الشيكد يجب أف تتكفر فييـ شركط إضافة إلى عددىـ    

 .لكي تصح الشيادة ككسيمة إثبات قانكنية ألـز بيا المشرع الميبي ك المكريتاني قضاتيـ
، فالشيادة خبلصة عممية ذىنية متعددة، فبل حيث يجب أف يكوف كؿ واحد مف ىؤالء الشيود واعيا- 

يتصكر أف الشاىد كقت حصكؿ الكاقعة يككف فاقدا لمحاسة التي يستطيع عف طريقيا العمـ بيذه الكاقعة 
فاألعمى ال يككف شاىد رؤية، ك األصـ ال يككف شاىد سمع، ك لكف يجكز أف يككف األصـ شاىد رؤية ك 
األعمى شاىد سمع، ك إذا كاف الشاىد متمتعا بحاستو كقت الكاقعة فيك أىؿ لمشيادة ك لك فقد ىذه الحاسة 

 .3كقت إدالئو بيا
، ك يقصد بو القدرة عمى فيـ ماىية العقؿ ك طبيعتو ك تكقع اآلثار التي و يجب أف يكوف الشاىد مميزا- 

مف شأنو إحداثيا، ك ىذه القدرة تنصرؼ إلى ماديات الفعؿ فتتعمؽ بكيانو ك عناصره ك خصائصو، ك 
تنصرؼ كذلؾ إلى آثاره مف حيث ما تنطكم عميو مف خطكرة عمى المصمحة أك الحؽ الذم يحميو 
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القانكف، ك ما تندر بو مف إعتداء عميو، ك يرجع إنعداـ التمييز إلى صغر السف أك إلى حالة الشيخكخة أك 
بسبب المرض كالجنكف أك العاىة العقمية أك ألم سبب آخر يفقد اإلنساف القدرة عمى التمييز كالغيبكبة 

 .(الكعي)، ك ال تقبؿ شيادة الصغير عديـ التمييز 1الناشئة عف تعاطي المسكرات
 سنة لكي يستطيع الشاىد أداء الشيادة، ك ذلؾ 14    ك قد إعتمد المشرع الميبي عمى السف المقدر ب 

يجب عمى الشيكد الذيف بمغت : " مف قانكف االجراءات الميبي التي تنص عمى256بمكجب نص المادة 
سنيـ أربع عشرة سنة أف يحمفكا يمينا قبؿ آداء الشيادة عمى أنيـ يشيدكف بالحؽ ك ال يقكلكف إال الحؽ ك 

 .2"كؿ الحؽ
 سنة، ك ىذا حسب مقتضيات 15   أما المشرع المكريتاني فقد جعؿ السف القانكني لقبكؿ الشيادة ىك 

يستمع إلى شيادة األطفاؿ الذيف : " مف قانكف االجراءات الجزائية المكريتاني التي تنص عمى406المادة 
 ك قاضي المكضكع ىك المختص بتقدير 3..."سنة بغير تأدية اليميف (15)تقؿ أعمارىـ عف خمس عشر 

سف الشاىد فيفصؿ فيو عمى أساس السف المحدد في القيكد الرسمية، أك عمى أساس تقرير طبي صادر 
 .4عف طبيب يعينو ليذه الغاية ك ذلؾ في حالة إنتفاء القيكد الرسمية

   ك يعتبر الدفع بعدـ تمييز الشاىد مف الدفكع الجكىرية التي تستكجب رد المحكمة عميو ك إال كاف 
حكميا قاصرا، كما أف اإلنساف إذا كصؿ إلى مرحمة متقدمة مف العمر إنتابو ضعؼ عاـ شمؿ أعضاء 

جسمو ك حكاسو ك ذاكرتو ك قكاه العقمية، بحيث يفقد القدرة عمى اإلدراؾ ك التمييز، أم ال تتكفر لو 
الممكات الذىنية ك النفسية التي تكفؿ لو التمييز ك اإلختيار أيضا ك قد سميت ىذه المرحمة المتقدمة مف 
، ك ىي غير محددة بسف معينة ك ىي في األصؿ مسألة مكضكعية  العمر بمرحمة الشيخكخة أك اليـر

خاضعة لتقدير قاضي المكضكع، ك لكي يككف قضاؤه سميما عميو أف يستعيف بأحد الخبراء لمبث في ىذه 
المسالة فإذا ثبت لقاضي المكضكع أف الشاىد قد كصؿ إلى مرحمة متقدمة مف العمر أفقدتو التمييز فيجب 

عميو عدـ قبكؿ شيادتو ك لك عمى سبيؿ اإلستدالؿ، ألنيا تجعؿ الشخص في مرتبة الطفؿ الذم لـ 
 .5يتجاكز السابعة مف العمر

   ك لـ يرد بخصكص ىذه النقطة تكضيح في قانكف العقكبات أك اإلجراءات الميبي أك المكريتاني، ك لكف 
 في شأف إقامة حد الزنا ك تعديؿ بعض أحكاـ 1973 لسنة 70نجد أف المشرع الميبي أكرد في قانكف رقـ 

يطبؽ المشيكر مف أيسر المذاىب فيما لـ يرد :"  أنو10قانكف العقكبات الميبي السابؽ ذكره في المادة 
بشأنو نص خاص في ىذا القانكف بالنسبة إلى جريمة الزنا المعاقب عمييا حدا، فإذا لـ يكجد نص في 

 ...".المشيكد طبقت أحكاـ قانكف العقكبات 
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جميع : " مف قانكف العقكبات السابؽ ذكره إلى أف449 ك كذلؾ ذىب المشرع المكريتاني في المادة 
القضايا التي لـ تنظـ بيذا القانكف تبقى خاضعة لمقتضيات الشريعة اإلسبلمية، ك كؿ ما لـ يتضح معناه 

 ".في نص الترجمة الفرنسية يرجع فيو إلى ىذا النص العربي ك إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية
   كما يدخؿ في ىذا الشرط كجكب أف ال تقبؿ شيادة المجنكف، ك الجنكف ىنا بمفيكمو الكاسع ألنو يؤدم 

إلى فقداف الكعي أك اإلرادة،  كما يجب أف يككف الشاىد ك قت إدالئو بشيادتو حر اإلرادة ك يقصد بيا 
قدرة اإلنساف عمى تكجيو نفسو إلى إتخاذ عمؿ معيف أك اإلمتناع عنو دكف تيديد أك إكراه، ك لذلؾ يتعيف 
عمى الشاىد أف يككف كقت إدالئو بالشيادة حر االرادة، أما إذا كاف خاضعا في ذلؾ الكقت لتأثير تيديد 
أك إكراه فشيادتو باطمة، ك أال يككف الشاىد محككما عميو بعقكبة جناية، فبل يكفي أف يككف الشاىد قد 
إرتكب جناية، بؿ يجب أف يككف قد حكـ عميو بعقكبة جناية، فإذا لـ يحكـ في الجناية إال بعقكبة جنحة 

 .1بناء عمى إستعماؿ الرأفة فإنو يجب أف يحمؼ اليميف
 التي تعتبر أحكاـ الشريعة االسالمية   ك بالتدقيؽ في الشركط التي يجب أف تتكفر في الشيكد في 

مرجعية كؿ مف قانكف العقكبات الجنائي المكريتاني ك الميبي، فيما يخص إثبات جريمة الزنا، فنجدىا ك قد 
ك البلتي يأتيف : "إشترطت إلثبات جريمة الزنا أربعة شيكد فبل يؤخذ بأقؿ مف ىذا العدد، لقكلو تعالى

الفاحشة مف نسائكـ فإستشيدكا عمييف أربعة منكـ فإف شيدكا فأمسككىف في البيكت، حتى يتكفاىف المكت 
ك الذيف يرمكف المحصنات ثـ لـ يأتكا بأربعة : "، ك قد قاؿ عز ك جؿ أيضا2"أك يجعؿ اهلل ليف سبيبل

 .3"شيداء فإجمدكىف ثمانيف جمدة
   ك مف اآليتيف الكريمتيف يتبيف أف جريمة الزنا مف الجرائـ الحدية التي تكجب تكفر أربعة شيداء فإف 

قمكا إعتبر مف شيدكا قذفة ك جب عمييـ حد القذؼ، ك ىذا لحفظ األعراض مف الخكض فييا دكف بينة، ك 
أ رأيت لك : "يؤكد ذلؾ ما ذىب إليو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ في جكابو إلبف عبادة حيف سألو فقاؿ

: أني كجدت مع إمرأتي رجبل أ أميمو حتى آتي بأربية شيداء؟ فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ
 .4نعـ

 أم األربعة الذكورة و األصالة و اإلسالـ و البموغ، و إتحاد المجمس   ك يشترط في شيكد الزنا 
الحضكر أماـ القضاء في مجمس كاحد عند الحنفية ك المالكية، بينما يرل الحنابمة حضكر الشيكد في 

ذات المجمس ك إف كاف الشيكد متفرقيف، ك يخالؼ الجميكر الشافعي في إتحاد المجمس ك يقبؿ الشيادة 
، ك األكلى أف يحضر الشيكد متحديف في نفس 5في إثبات الزنا مف الشيكد متفرقيف في أكثر مف جمسة
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مجمس القضاء، حتى يثبتكا ما شيدكا عمى فعمو في كقت كاحد، ك يشترط في الشيكد العدالة ك تحرم 
الصدؽ، ك اإلسبلـ شرط في إثبات جريمة الزنا ألف المسمـ يحممو دينو عمى الصدؽ، فبل تقبؿ شيادة أىؿ 

 .1الذمة، ك الحرية فبل تقبؿ شيادة المممكؾ، ك ال خبلؼ في ىذا بيف فقياء المذاىب األربعة
 .الشروط الواجب توفرىا في الشيادة في حد ذاتيا: ب
الوصؼ : ك ىناؾ شركط يجب تكفرىا في الشيادة ذاتيا، ك يتعمؽ األمر ىنا بعدة شركط أكليا ىك   

، ك ال يتأتى ذلؾ إال بإستفسار القاضي لمشيكد عف كؿ ما يتعمؽ بالجريمة الدقيؽ لمشيادة و صيغتيا
إستفسارا دقيقا عف مكاف الزنا ك زمانو، ك كيفية إقترافو ك المرأة المزني بيا ك طريقة الزنا بيا، ألف الشاىد 

 .2يظف أف كؿ كطأ أك ما شابيو زنا
   فالقاضي يحاكؿ إستخبلص عناصر الجريمة بدقة لكي يستطيع تكقيع العقاب، ك إف نصت تشريعات 
مكريتانيا ك ليبيا عمى كجكب تكفر أربعة شيكد، إال أنيا لـ تثر فكرة كجكب الكصؼ الدقيؽ ك صيغتيا ك 

، يجعؿ قضاة ىاتيف الدكلتيف يمجأكف 3لكف إعتمادىا عمى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية فيما ال يكجد فيو نص
إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية فيما يخص ىذه الحالة ك بالتالي يجب أف يككف الكصؼ في الشيادة دقيقا 
ك معبرا ك صريحا ك صادقا، فبل يكفي أف يقكؿ شاىد رأيت فبلف يزني بفبلنة، أك يطأىا أك ىما تحت 

 .لحاؼ كاحد

   ك باإلستناد عمى ما ذىب إليو الحنفية فإف عمى القاضي أف يسأؿ الشيكد عف زماف الزنا ألف التقادـ 
يؤثر في قبكؿ الشيادة عندىـ، أما باإلستناد عمى ما ذىب إليو جميكر الفقياء فإنو يكفي مف الشيكد 

كصفيـ الدقيؽ لمزنا، ك ال يعتبر مع ذلؾ ذكر الزماف إال إذا ذكره بعضيـ  فحينئذ يجب عمى القاضي أف 
يسأؿ بقيتيـ إلحتماؿ كقكع تناقض يسقط شيادتيـ ك يستكم في رؤية الشيكد لمزانييف ك قبكؿ شيادتيـ أف 
تككف قد جاءت عرضا دكف قصد، أك أنيا عف عمد بقصد إقامة الشيادة ألنو ال حرمة ليما بعد أف ىتكا 

 .4حرمة أنفسيما
   ك ما تجدر اإلشارة إليو أف الشيكد كفؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية يؤدكف الشيادة بغير أداء اليميف، ك 
ىذا عكس القكانيف الكضعية التي تجعؿ مف أداء اليميف شرطا في صحتيا ألف لفظ أشيد يفيد القسـ، ك 
لكف جانبا مف الفقو الكضعي يرل أنو ال مانع مف تحميؼ الشيكد ك خاصة في زماننا ىذا حيث إنتشر 

 .5الفساد بيف الناس
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، حيث لـ تنصا عميو تشريعات كؿ مف ليبيا ك مكريتانيا، ك بالفورية في أداء الشيادة و ثانييا يتعمؽ- 
قد ذىب جانب مف الفقو اإلسبلمي إلى إشتراط الفكرية في أداء الشيادة عمى الزنا ككنيا مف جرائـ 

الحدكد، ك لكف فقياء الشريعة اإلسبلمية إختمفكا في تحديد مدتيا فذىب اإلماـ أحمد في تحديدىا إلى 
، أما أبك حنيفة فإنو لـ يحددىا بمدة ك إف كاف يقكؿ بأدائيا فكر 1قكليف أحدىما ستة شيكر ك الثاني شيرا

المعاينة، ألف عدـ أدائيا فكر المعاينة يدؿ عمى أف الشاىد إختار جية الستر، فشيادتو بعد ذلؾ تككف 
أيما شيكد شيدكا عمى حد لـ : " فبل تقبؿ ك في ذلؾ قاؿ عمر بف الخطاب2دليبل عمى ضغينة ك حقد

، ك ذىب اإلماـ مالؾ ك الشافعي ك الظاىرية "يشيدكا عند حضرتو فإنما شيدكا عمى ضغف فبل شيادة ليـ
 .3إلى قبكؿ الشيادة ك لك تقادمت

   ك قد رأينا أنو في ىذا الزماف قمت المركءة ك العدؿ ك اإلنصاؼ كما قمنا سابقا ك قمت الركابط الدينية ك 
الخكؼ مف اهلل عز ك جؿ، فقد يرل شخص إرتكاب الزنا ك لكف يمتنع عف أداء الشيادة بغية إبتزاز 
أطراؼ الجريمة أك قد يريد أكؿ األمر الستر عمييـ، ثـ يطرأ أف يحدث خبلؼ أك تظير ضغينة يقرر 
بمكجبيا الشاىد اإلدالء بشيادتو، فاألكلى أف تسقط الشيادة إف لـ تؤدل فكرا ك لـ يكجد عارض منع 

 .الشاىد مف أدائيا لسد الباب أماـ أم تبلعب
 ك معناه أف تككف كاردة عف الشاىد نفسو الذم عايف و ثالثيا و ىو وجوب أف تكوف الشيادة أصيمة،-

تنفيذ ماديات الجريمة، ك بناء عميو ال تقبؿ الشيادة عف طريؽ النيابة، ك ىي أف يشيد الشاىد عمى 
ال تقبؿ : ، ك ىك ما ذىب إليو الحنفية ك الحنابمة فقد قالكا بأنو4الشيادة أك أف يكتب القاضي إلى القاضي

 .5الشيادة عمى الشيادة في الحدكد ألنيا مبنية عمى الستر ك الدرء بالشبيات
تقبؿ الشيادة عؿ الشيادة في الحدكد ك كاف أساسيـ أف الشيادة عمى الشيادة : أما المالكية فقالكا

إستحسانا لمضركرة، ك الضركرة تقدر بقدرىا فبل تعدكا مكضعيا أم ال يجكز التكسع في الشيادة، ك إشترط 
أم عف كؿ شيادة صادرة مف )المالكية في نصاب الشيادة عمى الشيادة، أف يشيد شاىداف عف كؿ أصؿ 

 .، فإف نقصت إلى شاىد كاحد بطمت(صاحبيا الذم رأل جريمة الزنا ترتكب بعينو
ك أما الشافعية فمـ يشترطكا في نصاب الشيادة عمى الشيادة شيادة شخصيف عف كؿ شاىد أصمي، بؿ 

لك شيد شاىد كاحد صحة شيادتو، ك إستدؿ القائمكف بإشتراط شاىديف عف كؿ أصؿ بأف شيادة كؿ كاحد 
مف األصميف ىي المشيكد بيا، ك المشيكد ال يثبػت إال بشيادة شاىديف، ك مف ثـ ال تثبت شيادة كؿ 

أصؿ بأقؿ مف شاىديف، كما ال تثبت بإقرار مقريف بشيادة إثنيف عف كؿ كاحد منيما شاىد كاحد، ك أجيب 
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عف ذلؾ بأف شاىدم الفرع ال ينقبلف عف شاىدم األصؿ حقا عمييما، ك ليذا فمك أنكراىا لـ يطمبيا 
الحاكـ منيما فكجب أف يقبؿ فيو قكؿ كاحد، ك إستدؿ القائمكف بصحة شيادة فرع عف كؿ أصؿ بأف شيكد 

 .1الفرع بدؿ عف شيكد األصؿ فيكتفي بمثؿ عددىـ
   ك الراجح في القائميف بالشيادة عمى الشيادة ما ذىب إليو الحنابمة، حيث أنو ال يشترط في صحة 

الشيادة عمى الشيادة شيادة شخصيف عف الشخص األصؿ الذم أدلى بالشيادة األصمية بؿ شاىد كاحد 
يكفي ك ألف الكارد في الشيادة األصمية قد ثبت ك كذلؾ تثبت كما لك شيد بنفس الشيادة، ىذا فيما يخص 

ترجيح قكؿ مف ذىب إلى جكاز الشيادة عمى الشيادة إال أف األرجح في رأينا ما ذىب إليو المذىب 
الحنفي حينما إشترط أف تككف الشيادة أصمية أم كاردة عف الشاىد نفسو إلقفاؿ باب أم إحتماؿ أك شؾ 
أك سكء تفسير أك تقدير، كعمكما ما يمكف قكلو أف التشريعيف المكريتاني ك الميبي قد أصابا في اإلعتماد 
عمى الشيادة ك فؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، ك قد خطكا بيذا خطكات إيجابية أكثر مف دكؿ المغرب 
العربي األخرل ك قد أصابكا في إحالتيـ ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية ما ىك ليس بمنصكص عميو في 

 .قكانينيـ العقابية، فيي غنية بآراء الفقياء الذيف يسعكف إلى سد الباب عف كؿ تحايؿ أك ظمـ
 .تفرد المشرع الموريتاني باألخذ بالحمؿ كوسيمة إثبات قانونية: رابعا

   إف ىذه الحالة إنفرد بيا التشريع المكريتاني دكف غيره مف تشريعات المغرب العربي األخرل، فقد ذىب 
كؿ مكمؼ ذكرا أك أنثى ثبت بالشيكد : " عمى2 مف قانكف العقكبات المكريتاني307إلى النص في المادة 
، ك بيذا فإف المشرع المكريتاني قد ..." أنو إرتكب جريمة الزنا عف طكاعيةبالحمؿاألربعة أك باإلقرار أك 

جعؿ الحمؿ دليؿ إرتكاب الزنا إف حدث دكف إكراه أك تيديد، ك لكف لـ يبيف إف كاف القصد بو المرأة غير 
المتزكجة أك المتزكجة إف ثبت حمميما ك لكف كانت شبية تحـك حكلو، ك بذلؾ فكما قمنا سابقا، ترؾ 
المشرع المكريتاني الفصؿ في ىذه المسائؿ لمقاضي المختص يسير حسب مقتضيات أحكاـ الشريعة 

 .3اإلسبلمية
   ك مف الناحية العممية، الحمؿ ىك تمقيح البكيضة ك إستقرارىا في الرحـ، ك يؤخذ كقاعدة عامة مطردة 
عمى أف كؿ إمرأة سميمة قابمة لمحمؿ طكؿ مدة حصكؿ الطمث، ك غالبا ما يبدأ الطمث بيف سف الثانية 

عشر أك الثالثة عشر ك ينقطع ما بيف سف الخامسة ك األربعكف ك الثمانية ك األربعكف، ك تكجد حاالت قد 
 .4 سنة ك قبؿ حصكؿ الطمث األكؿ12يبدأ فييا الحمؿ قبؿ أف تبمغ الفتاة 

  .الحمؿ كوسيمة قانونية إلثبات زنا المرأة غير المتزوجة: 1
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أجازه المشرع المكريتاني، ك بيذا أضاؼ كسيمة جديدة     ك الحمؿ ككسيمة إلثبات زنا المرأة غير المتزكجة
لكسائؿ اإلثبات القانكنية التي لـ تعتمدىا التشريعات األخرل، ك كافؽ بذلؾ جانب مف الفقو في الشريعة 
اإلسبلمية، ك المرأة غير المتزكجة ىي التي لـ يثبػت زكاجيا بعقد شرعي صحيح، أم لـ يتـ الدخكؿ بيا 
ك بالرجكع إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية نجد أنو قد إختمؼ الفقياء في حكـ إثبات الحد عمى مف ظير 

 :عمييا الحمؿ ك ليس ليا زكج عمى قكليف
فذىب إلى عدـ جكاز إقامت الحد عمى مف كجدت حامبل ك ليس ليا زكج، ك ىذا ىك : القوؿ األوؿ   أما 

مذىب جميكر الفقياء مف الحنفية ك الشافعية ك الحنابمة ك الظاىرية، ك قد نص الحنفية في كتبيـ عمى 
أف الزنا ال يثبت إال بالبينة ك اإلقرار، ك نص الشافعية عمى أف الحد ال يقاـ عمى الزاني إال بشيادة أربعة 

إذا كجدت المرأة حامبل ك ال زكج ليا : شيداء أك بإعتراؼ الزاني نفسو، ك ذىب الشافعية في قكؿ أنو
 .1سئمت، فإف إعترفت بالزنا ك جب عمييا الحد ك إف إنكرت الزنا لـ يجب عمييا الحد

، ك ال شؾ أف حمؿ "أمر بدرء الحدكد بالشبيات: "   ك قد ركم عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ أنو
، ك قد إستدؿ أيضا أنصار ىذا القكؿ، بما فعمو 2مف ال زكج ليا فيو شبية أنو قد يككف مف كطء بإكراه

عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو فيمف جاءتو ك قد ظير حمميا مدعية أنيا مكرىة بإعتبار أف اإلكراه ال 
إف اهلل تجاكز عف أمتي الخطأ ك النسياف ك ما : "يؤاخذ اإلنساف عميو، عمبل بقكلو صمى اهلل عميو ك سمـ

: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ: ، ك ما كرد عف عائشة رضي اهلل عنيا أنيا قالت"إستكرىكا عميو
إدرؤكا الحدكد عف المسمميف ما إستطعتـ، فإف كجدتـ لممسمـ مخرجا فخمكا سبيمو، فإف اإلماـ ألف يخطىء "

 . 3"في العفك خير مف أف يخطىء في العقكبة 
   ك تفسيرا ليذا الحديث نجد أنو قد ثبت أف ماء الرجؿ قد يدخؿ في فرج المرأة مف غير كطء فيجب درء 

 رضي –الحد معو، ك مثالو أيضا فيما ركل عف المرأة التي رفعت إلى أمير المؤمنيف عمر إبف الخطاب 
إني إمرأة ثقيمة الرأس ك قد كقع عمي رجؿ ك أنا نائمة :" ال زكج ليا ك قد حممت فسأليا فقالت- اهلل عنو

 . 4"فما إستيقظت حتى فرغ فدرأ عنيا الحد
   ك ىناؾ قكؿ ثاف ذىب إلى إثبات الحد بالحمؿ، فإف كجدت المرأة غير المتزكجة حامبل يقاـ عمييا الحد 
إال أف تككف قد جاءت بإمارة عمى أنيا أكرىت ك ذلؾ مثؿ أف تككف بكرا تأتي ك ىي تدمي، أك أف تفضح 
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 2 ك الحنابمة1نفسيا بأثر اإلستكراه أك إستغاثت حتى أتيت ك ىي عمى ذلؾ الحاؿ ك في ىذا ذىب المالكية
 في قكؿ ك إعتمدكا في قكليـ ىذا عمى مجمكعة مف األدلة  

   فمف السنة النبكية ما ركاه أبك داكد أف رجبل مف أصحاب النبي صمى اهلل عميو ك سمـ تزكج إمرأة بكرا 
ليا الصداؽ بما إستحممت مف : "في سترىا فدخؿ عمييا فإذا ىي حبمى، فقاؿ النبي صمي اهلل عميو ك سمـ

، أما األدلة المستمدة مف 3"فرجيا ك الكلد عبد لؾ، فإذا كلدت فأجمدىا ك في ركاية فأجمدكىا أك قاؿ فحدكىا
إف الزنا زناءاف زنا سر ك : "آثار الصحابة رضكاف اهلل عمييـ فقد ركل إبف مسعكد رضي اهلل عنو أنو قاؿ

زنا عبلنية، فزنا السر أف يشيد الشيكد فيككف الشيكد أكؿ مف يرمي ثـ اإلماـ ثـ الناس، ك زنا العبلنية 
، فيذا األثر يدؿ صراحة عمى أف عميا رضي "أف يظير الحمؿ أك اإلعتراؼ فيككف اإلماـ أكؿ مف يرمي

اهلل عنو كاف يعد ظيكر الحمؿ مف أدلة الزنا التي يترتب عمييا إقامة الحد، ك قد قيؿ أف الحمؿ إذا لـ 
يكف مف طريؽ مشركع كاف مف طريؽ غير مشركع، ك الحمؿ في ىذه الحالة ليس بسبب مشركع ك مف ثـ 

إذا كجب شرعا إقامة الحد بشيادة الشيكد فإف : فيك زنا، كما ذىب القائمكف بأف الحمؿ دليؿ عمى الزنا أنو
إقامتو عمى الحامؿ يككف مف باب أكلى ألف إحتماؿ كذب الشيكد أك أغمبيـ أقرب إلى العقؿ مف ككف 
الحمؿ مف غير الزنا، ثـ إف إعتماد قرينة الحمؿ في المرأة إحتماؿ ألمر ظاىر ال يكذبو كاقع الحاؿ، ك 
اإلحتماالت الكاردة عميو ترد عمى بينة الشيكد، ك ليذا يككف إعماؿ القرينة الظاىرة الكاضحة أكلى مف 

 .4إىدارىا ك إىماليا
 أف التشريع المكريتاني ذىب إلى إقرار الحمؿ ك منو حمؿ المرأة غير المتزكجة، كفقا لما المالحظ   ك 

 مف قانكف العقكبات 307ذىب إليو جميكر الفقياء مف المالكية ك الحنابمة، ك كرد في نص المادة 
المكريتاني السابؽ ذكرىا ثبكت الزنا بحمؿ المرأة عف طكاعية معناه أنو إف لـ تكف مكرىة، ك دليؿ النص 
القانكني ىك نفس مذىب القائمكف بأف الحمؿ قرينة عمى الزنا إذ لـ يكجد إكراه لممرأة ك يتضح أف المشرع 

 .                                                      المكريتاني بأخذه بيذه الفكرة قد نقؿ عبء اإلثبات إلى المرأة الحامؿ أيضا
 .الحمؿ كوسيمة قانونية إلثبات زنا المرأة المتزوجة: 2

 فكما كرد سابقا فإف التشريعيف المكريتاني لـ ،   أما بالنسبة لمحمؿ ككسيمة إثبات زنا المرأة المتزكجة
يخص أيضا المرأة المتزكجة بقكؿ خاص، ك إنما تعتبر ممف تقـك  في حقيف جريمة الزنا إف أثبت 

 – ليس مطمقا –حمميف، ك ىذا إلى جانب المرأة غير المتزكجة ك إف كانت األكلى يسيؿ إلى حد كبير 
أف تثبت عمييا تيمة الزنا بمجرد قياـ حمميا ك ىذا إف إنتفى في حقيا اإلكراه، إال أف طبيعة المرأة 
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يجعؿ المنطؽ - الزكج–المتزكجة فييا خصكصية فإضافة طابع الزكاج عمى العبلقة التي تربطيا بالرجؿ 
يذىب إلى أنيا قد تصبح حامبل فالغاية األساسية مف الزكاج ىي اإلنجاب، ك بيذا فإف المرأة المتزكجة قد 

تككف زانية إف خرجت عما ىك معيكد في أم إمرأة أخرل متزكجة، مف كقت الحمؿ بالمقارنة مع كقت 
الزكاج أك كقت اإلنجاب مع آخر كقت جماع بينيا ك بيف زكجيا، أك فترة حمميا أك إنجابيا بالمقارنة مع 
كقت كفاة زكجيا أك طبلقيا أك سفره عنيا ك ىك ما يعبر عنو باإلنفصاؿ الجسدم، ك ىذه الحاالت التي 
تطرأ ىي التي تجعؿ المرأة المتزكجة تختمؼ بمكجبو عف غيرىا التي يثبت في حقيا الزنا دكف زكاج، ك 

عمكمية النصيف السابقيف المكريتاني ك الميبي يجعؿ مف الكاجب المجكء لما كرد في أحكاـ الشريعة 
االسبلمية، فقد تساءؿ فقياء الشريعة اإلسبلمية عف ظيكر الحمؿ في المرأة المتزكجة بصبي لـ يبمغ 

الحمـ، أك المتزكجة برجؿ بالغ ك كلدت ألقؿ مف ستة أشير مف زكاجيا، فيؿ يصمح كقرينة عمى إرتكابيا 
 لمزنا؟

   ك قد عالج فقياء الشريعة اإلسبلمية ىذه الحاالت، فقد تمد المرأة المتزكجة كلدا ك لـ تتـ مدة تسعة 
أشير، ك قد ذىب جانب مف الفقو اإلسبلمي إلى أف الحمؿ بيذه الكيفية ال يعد زنا، ك قد ركل البييقي أف 
عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو أتى بإمرأة كلدت لستة أشير فأمر بيا أف ترجـ، فقاؿ عمي بف أبي طالب 

، ك 1..."ك حممو ك فصالو ثبلثكف شيرا : "... ليس ذلؾ عمييا، قاؿ اهلل تبارؾ ك تعالى: "رضي اهلل عنو
 3..."ك الكالدات يرضعف أكالدىف حكليف كامميف: "، ك قاؿ2..."ك فصالو في عاميف: "... قاؿ أيضا

فالرضاعة أربعة ك عشركف شيرا ك الحمؿ ستة أشير، فأمر بيا عثماف أف ترد فكجدىا قد رجمت، ك ىذا 
، ك ىذا بالنسبة ألقؿ مدة 4دليؿ عمى أف عثماف رضي اهلل عنو عندما أمر برجـ المرأة بمجرد الحمؿ

الحمؿ التي قد تفتح باب الشؾ لمزكج أف المرأة قد حممت مف غيره سكاء قبؿ الزكاج أك بعد رجكعو مف 
 .سفر فكضعت بعد مدة أقؿ مف تسعة أشير، أك بعد شفاءه أك زكاؿ ذلؾ العارض كالسجف مثبل

   ك قد بيف العمـ الحديث ىذا كما بيف أف الحمؿ قد يزيد عف مدة تسعة أشير ما يفتح باب الشؾ أيضا 
بأف المرأة المتزكجة قد إرتكبت فعؿ الزنا، فقد كجد أنو ال تكجد حدكد معينة يؤخذ بيا لمعرفة طكؿ مدة 
الحمؿ الخارجة عف المعتاد ك في مثؿ ىذا النكع مف القضايا، البد مف معرفة تاريخ آخر جماع حصؿ 
مف الزكج، ك أف كالدة الطفؿ بعد مدة الحمؿ الطبيعية تجعؿ الكالد يعتقد أنو إبف غير شرعي، عمى أف 

 .تاريخ آخر جماع قد يطعف في صحتو مف الطرؼ الذم مف صالحو ذلؾ
ك في مثؿ ىذه الحاالت يجب معرفة ميعاد الدكرة الطمثية لممرأة ك إحتساب عشرة دكرات مف ىذه مع 

إضافة مدة يكميف عمى األقؿ يمكف أف تمضي ما بيف الجماع ك العمكؽ فالناتج مف ذلؾ ىك مدة الحمؿ 
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العادم لممرأة، فإذا لـ يعمـ آخر جماع، ك عمؿ حساب مدة الحمؿ مف تاريخ إبتداء مف آخر طمث حصؿ 
 يـك عف مدة الحمؿ الحقيقية، ألف العمكؽ قد يككف تأخر إلى 23فمدة الحمؿ التي تنتج قد تككف زائدة مدة 

 .ما قبؿ أكؿ دكر طمثي غاب مباشرة
ك في مثؿ ىذه الدعاكل يمـز تقدير مدة الحمؿ بالطرؽ الحسابية المذككرة آنفا ك كمما طالت مدة حمؿ 

المدعية عف مدة الحمؿ الطبيعي السابؽ ذكره، كمما قكم الشؾ في شرعية الحمؿ ما لـ تكجد أدلة تثبت 
 .أف الحمؿ ىك مف النكع الطكيؿ غير العادم

 
 

عمى أف ىذه العبلمات غير مؤكدة إلمكاف كجكد طفؿ ناميا نمكا رحميا أكثر مما في الحمؿ الطبيعي تبعا 
 .1لزيادة مدة الحمؿ

 .تفرد المشرع الميبي بجعؿ الوسائؿ العممية كوسائؿ قانونية إلثبات الزنا: خامسا
ك المقصكد مف ىذه الفكرة أنو ىناؾ مف تشريعات المغرب العربي مف تمادل في تكسيع كسائؿ اإلثبات    

القانكنية كسائؿ إثبات عممية تعتبر كقرائف عمى إرتكاب جريمة الزنا، فيككف بيذا تمادل في الخركج عف 
 ك ىذا ما ذىب إليو المشرع الميبي في نص – القانكنية –القاعدة التي مفادىا حصر الحاالت اإلستثنائية 

، فقد أجاز إثبات الزنا بالكسائؿ العممية ك "أك بأية كسيمة  إثبات عممية: "... مكرر السابؽ ذكرىا6المادة 
جعميا مف كسائؿ اإلثبات القانكنية بنص صريح في قانكف العقكبات الميبي ك بيذا يككف قد إختمؼ في 
ىذه النقطة مع المشرع المكريتاني الذم جعؿ الحمؿ كسيمة إلثبات الزنا ك تكقؼ عند ىذا، ك بالتالي 

فالقاضي الجزائي المكريتاني يعمؿ بيذا القكؿ ك ال يتكسع فيو ك لك أنو لجأ إلى ما ىك مختمؼ فيو عند 
 .فقياء الشريعة اإلسبلمية

   أما المشرع الميبي فقد حتـ بيذا النص عمى القاضي الجزائي الميبي أف يأخذ بالدليؿ العممي ككسيمة 
إلثبات الزنا ك يدخؿ فيو أيضا إثبات الحمؿ ألف الكسائؿ العممية أصبح ليا أدكار متعددة بالنسبة ليذه 

 الحالة، ك ىك بمفيكـ المخالفة يقيـ الحد عمى أم مف يثبت عمييا إرتكابيا لمزنا بأية كسيمة أك حتى قرينة؟
 مكرر مف قانكف العقكبات الميبي ىناؾ كسائؿ عديدة ك حديثة تعتمد عمى 6   ك حسب نص المادة 

 .تقنيات العمـ ك التكنكلكجيا يمكف أف تككف كسيمة إلثبات الزنا القانكنية
 .إثبات النسب أو نفيو بواسطة تحميؿ الدـ: 1
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 في التشريع 1 مكرر السابؽ ذكرىا تجعؿ مف تحميؿ الدـ كسيمة إلثبات أك نفي النسب6   فصياغة المادة 
الميبي ألنيا جاءت مطمقة، رغـ أف الفقو الكضعي ذىب إلى أف حجية نتائج تحاليؿ الدـ ليست قاطعة أك 
حاسمة إال في حاالت النفي فقط، إال أف مبدأ تساند األدلة الذم يجعؿ القرائف المجتمعة ك المترابطة أدلة 
مقنعة لمقضاء تجعؿ مف الضركرم عدـ إىماؿ ىذه الكسائؿ العممية حتى ك لك كانت نتائجيا مجرد قرينة 

، ك إذا كاف المسممكف قد لجأكا إلى إثبات النسب أك 2بسيطة غير كافية بمفردىا لمتحقؽ مف البنكة أك نفييا
 :نفيو عف طريؽ مقارنة شبو المكلكد بشبو كالديو ك إنقسمكا في ذلؾ إلى قسميف

 ذىب إلى عدـ جكاز نفي الكلد إعتمادا عمى مخالفتو شبو كالديو أك لكنييما ك ىك ما ذىب إليو األوؿ
المالكية ك الحنابمة ك بعض الشافعية ك إستدلكا بقكلو صمى اهلل عميو ك سمـ فيما ركاه عف أبي ىريرة 

يا رسكؿ اهلل كلد لي غبلـ أسكد : إف رجبل أتى النبي صمى اهلل عميو ك سمـ فقاؿ: "رضي اهلل عنو أنو قاؿ
فأنى : نعـ قاؿ: ىؿ فييا مف أكرؽ؟ قاؿ: حمر، قاؿ: فقاؿ ىؿ لؾ مف إبؿ؟ قاؿ نعـ، قاؿ ما ألكانيا؟ قاؿ

، ك يتضح مف ىذا أف النبي صمى اهلل عميو ك سمـ لـ 3"فمعؿ إبنؾ نزعو: لعمو نزعو عرؽ، قاؿ: ذلؾ؟ قاؿ
يجز لمرجؿ أف ينفي نسب ىذا الكلد لو، إعتمادا عمى ىذه القرينة ك بيف أف مخالفة لكف الكلد لمكف كالديو 

 .ليس دليبل عمى أنو مف غير الزكج، ألنو يجكز أف يككف عرؽ نزعو الكلد في آبائو ك أجداده
، ذىب إلى جكاز نفي النسب إعتمادا عمى قرينة مخالفة شبو الكلد أك لكنو شبو أك لكف الثانيك القكؿ 

-  إختبلؼ الشبو –كالديو، ك ىك مذىب بعض الحنابمة ك الشافعية، ك اشترطكا لجكاز النفي أف ينظـ إليو 
 .قرينة زنا، فإف لـ ينظـ إلى المخالفة في الشبو ك المكف قرينة زنا لـ يجز النفي

أف ىبلؿ بف أمية قذؼ إمرأتو عند : "   ك استدلكا بما ركم عف عكرمة عف بف عباس رضي اهلل عنيما
يا رسكؿ اهلل : البينة أك حد في ظيرؾ، فقاؿ: النبي صمى اهلل عميو ك سمـ، بشريؾ بف سحماء فقاؿ النبي

البينة ك إال حد في ظيرؾ، فقاؿ : إذا رأل أحدنا عمى إمرأتو رجبل ينطمؽ يمتمس البينة؟ فجعؿ النبي يقكؿ
ىبلؿ ك الذم بعثؾ بالحؽ إني لصادؽ، فمينزلف اهلل ما يبرلء ظيرم مف الحد، فنزؿ جبريؿ ك أنزؿ عميو 

، فإنصرؼ النبي، فأرسؿ 5"إف كاف مف الصادقيف: "، فقرأ حتى بمغ4"ك الذيف يرمكف أزكاجيـ: "قكلو تعاؿ
إف اهلل يعمـ أف أحدكما كاذب فيؿ منكما : إلييا، فجاء ىبلؿ فشيد، ك النبي صمى اهلل عميو ك سمـ يقكؿ

فتمكأت ك : تائب، ثـ قامت فشيدت فمما كانت عند الخامسة، كقفكىا ك قالكا إنيا مكجبة، قاؿ إبف عباس
أبصركىا فإف : نكصت حتى ظننا أنو ترجع ثـ قالت ال أفضح قكمي سائر اليـك فمضت فقاؿ رسكؿ اهلل

جاءت بو أكحؿ العينيف سابغ اإلليتيف خذلج الساقيف فيك لشريؾ بف سحماء، فجاءت بو كذلؾ، فقاؿ النبي 
، ك يفيـ مف ىذا أف النبي عميو "لكال ما مضى مف كتاب اهلل لكاف لي ك ليا شأف: صمى اهلل عميو ك سمـ
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السبلـ، إعتبر مكافقة شبو المكلكد لمف إتيمت بو دليبل عمى أنو ليس مف الزكج، ك ليذا قاؿ النبي صمى 
، ك معنى ذلؾ أف المعاف يدفع الحد 1"لكال ما مضى مف كتاب اهلل لكاف لي ك ليا شأف: " اهلل عميو ك سمـ

عف المرأة ك لكال ذلؾ ألقاـ الرسكؿ عمييا الحد مف ذلؾ الشبو الظاىر بالذم رميت بو، ك عميو فإف القكؿ 
 .األكؿ ىك األصكب لقكة أدلتيـ

   ك إذا رأينا أيضا أف العمـ حاليا قدر أف تحاليؿ الدـ ال تعني شيئا عمى اإلطبلؽ في اإلثبات، ك لكف إف 
كجدت فقط قرائف أخرل ترجح أمرا أك تؤيده مثؿ التركيبات الشاذة في األجساـ الصمبة، فإف ذلؾ يجعؿ 
إلتفاؽ فصيمة الدـ في العينة المجيكلة مع العينة المعمكمة  نتائج ىامة، ك مثالو إذا كاف دـ األـ مف 

، فإف ىذا يجـز B فإف ذلؾ ال يتأتي إال اذا كاف دـ األب مف فصيمة A، ك كانت فصيمة الطفؿ 0فصيمة 
 بأم A فقط، ك ال ينتج عنو طفبل بدـ O أك Bبأف اإلبف مدسكس عمى الرجؿ ألف ىذا ينتج طفبل بدـ 

 .2حاؿ مف األحكاؿ
 مف كؿ ما سبؽ أف المشرع الميبي قد خرج عف نطاؽ ما ذىبت إليو تشريعات المغرب يستنتج   ك عميو 

العربي بتكسعو الكبير في األخذ بالقرائف المتفؽ عميو ك المختمؼ فيو، ك سكاء ما ظير منيا في عيد 
الرسكؿ عميو السبلـ أك الصحابة ك تابعييـ، أك حتى بما كصؿ إليو العمـ الحديث، ثـ نجد مف خبلؿ 
المقارنة السابقة بيف إثبات أك نفي النسب عف طريؽ الشبو ك إثباتو أك نفيو عف طريؽ تحميؿ الدـ أنو 
حتى بالنسبة لبعض الفقياء الشريعة جعؿ قياـ الشبية بيف المكلكد ك مف إتيمت بو الزكجة، دليؿ عمى 

 ك – ك لك مع إختبلؼ الكيفية ك ىي تحميؿ الدـ –نفي النسب ال عمى قياـ الزنا، ك ىك ما يؤيده العمـ 
 .لكف نجد أف المشرع الميبي جعميا ك سيمة قانكنية صارمة تثبت بيا جريمة الزنا

 .إثبات النسب أو نفيو بواسطة البصمة الوراثية: 2
، ك قد أخذ المشرع الميبي بيذه الكسيمة ببصمة الحامض النووي DNA تسمى  البصمة الكراثية     و

 في شأف 1973 لسنة 70 مكرر مف القانكف رقـ 6ككسيمة إثبات لجريمة الزنا المكجبة لمحد حسب المادة 
إقامة حد الزنا ك تعديؿ بعض أحكاـ قانكف العقكبات الميبي السابؽ الذكر، ألف ىذا النص كما قمنا سابقا 
يعتبر نصا كاردا عمى إطبلقو، ك ىذه التقنية الحديثة حكؿ البصمة الكراثية تقدـ كسيمة قاطعة تكفؿ إقناع 

 .القاضي
 ىي رمكز الحامض الخمكم ك ىذا الحامض مكجكد في نكاة الخمية ك ىي مادة عضكية تكجد DNA ك   

في كركمكزكمات الخمية ك ىي الجينات حامبلت الكراثة في داخؿ نكاة الخمية تشكؿ نظاما معينا لمجينات 
 . زكجا مف الكركمكسكمات23تختمؼ مف شخص آلخر، ك تحتكم كؿ خمية بشرية عمى 
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 في الخمية يشمؿ جميع الكركمكسكمات بداخؿ نكاة الخمية ك تشكؿ ىذه DNAك عمى ذلؾ فإف 
الكركمكسكمات نظاما، ك ىذا النظاـ أك الترتيب بيذه الجينات ىك الذم يحدد خصائص كؿ فرد ك يختمؼ 

 .1ىذا الترتيب مف شخص آلخر
ك عمكما يكفي لعممية االختبار ك العمميات المعممية المصاحبة كميات ضئيمة مف الدـ أك مف المني، ك 

النتائج يمكف بمكجبيا جـز نسب المكلكد مثبل لمزكج أك لغيره إف كاف مكضع إتياـ أك شبية، ك ىذا 
 .التطكر الكبير ىك الذم أراد المشرع الميبي أف يأخذ بو

    ك لكف حسب رأينا ك كما قمنا سابقا إف ىذا الفحص العممي الدقيؽ يمكف اإلقتداء بو ككسيمة لنفي أك 
إثبات نسب فقط، ك ليس ككسيمة إلثبات جريمة الزنا ك قياـ الحد عمى فاعميا، ك ىك األمر الذم كاف 

 .عمى المشرع الميبي أف يتفاداه بتعميـ كسائؿ إثبات جريمة الزنا القانكنية
 :الفقرة الثانية

 .(أدبية) تفرد المشرع التونسي بإثبات الزنا بوسائؿ إقناعية 
  إف اإلختبلفات الكثيرة ك المتعددة المكجكدة في تشريعات المغرب العربي فيما يخص جرائـ العرض ك 
إنتياؾ اآلداب العامة ك كذا إثباتيا، إمتد أيضا لنجد أف ىناؾ مف تشريعات المغرب العربي مف إعتمد 

 .عمى كسائؿ إثبات إقناعية ك ليس قانكنية، ك نعني ىنا التشريع التكنسي
 .صفة األخذ بالوسائؿ اإلقناعية إلثبات الزنا عند التشريع التونسي: أوال

   رغـ أف المشرع التكنسي سمؾ أكؿ المطاؼ نفس المسمؾ الذم سمكو المشرع الجزائرم ك مشرع المممكة 
المغربية حينما جعؿ جريمة الزنا جريمة محاطة بخصكصية كبيرة مف حيث اإلجراءات المتبعة حيف ك بعد 

إرتكابيا، إال أنو سكت عف ذكر كسائؿ قانكنية تثبت كفقيا ىذه الجريمة فبل ىك إقتدل بأحكاـ الشريعة 
 .اإلسبلمية، ك ال ىك إقتدل بأحكاـ تشريعات الجزائر ك المممكة المغربية

   ك إف صح تشبييو نجده يشبو المشرع الميبي في أنو أطمؽ إثبات جريمة الزنا بشتى الكسائؿ فقط الفرؽ 
 مكرر السابؽ ذكرىا كجعمو مف كسائؿ اإلثبات 6بينيما أف المشرع الميبي نص عمييا بمكجب المادة 

القانكنية، ك المشرع التكنسي سكت عف ذلؾ ك سككتو جعؿ جريمة الزنا مف الجرائـ التي تثبت بكسائؿ 
 مع اإلختبلؼ في األساس المعتمد، فنجده قد خالؼ المشرع الجزائرم فمـ يذكر – أدبية –إثبات إقناعية 

 مف قانكف العقكبات السابؽ ذكره ىذا المكضكع، أم لـ ينص عمى تحديد كسائؿ 236أصبل في الفصؿ 
إثبات جريمة الزنا بالكسائؿ القانكنية، ك لـ يحصرىا ال في ىذا النص ك ال في نص آخر ما يجدنا أماـ 
فراغ تشريعي غير مبرر، ألنو في أكؿ المطاؼ سمؾ مسمؾ المشرع الجزائرم ك مشرع المممكة المغربية 
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في تخصيص جريمة الزنا بأحكاـ خاصة ثـ حاد عف ىذا المنيج، خصكصا أنو لـ يتبع ما ذىبت إليو 
 .أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، ك ال حتى أحكاـ التشريع الفرنسي الذم أشرنا إليو سابقا

   ثـ إف بعض الفقو التكنسي ذىب إلى القكؿ بأف سككت المشرع عف تفصيؿ ىذه النقطة كاف مقصكدا 
 ـ ك كاف بإمكاف المشرع 1968 مارس 8 ـ، المؤرخ في 1968 لسنة 1 نقح بالقانكف عدد 236فالفصؿ 

التكنسي إستغبلؿ ىذه الفرصة لسد ىذه الثغرة خاصة ك أف الصيغة القديمة ليذا الفصؿ كانت تنص عمى 
، لكف ىذه الصيغة حذفت ك أصبح ..."المرأة المحصنة إذا إتيمت بالزنا ك قكيت التيمة عمييا"معاقبة 
 الجديد بعد تنقيحو خاؿ مف أية إشارة لئلثبات، فكيؼ يفسر مكقؼ المشرع التكنسي؟ فيؿ أف 236الفصؿ 

يعني أنو كاف يشترط في القانكف القديـ كجكد قرائف قكية إلدانة الزكجة " قكية التيمة عمييا"حدؼ جممة 
 ـ ك لـ يعد يخضع ىذه الجريمة لنظاـ 1968مف أجؿ الزنا ثـ عدؿ عف ىذا الشرط بعد تعديؿ مارس 

، ك عميو يترؾ الرجكع في ىذه المسالة إلى القكاعد القانكنية لئلثبات ك ما ذىب إليو الفقو ك 1إثبات معيف
 .القضاء في التشريع التكنسي

 .دور السمطة التقديرية لمقاضي في تفعيؿ الوسائؿ اإلقناعية إلثبات الزنا: ثانيا
فالقسـ األكؿ ك ىك لو رأم :    حيف تفحص أحكاـ القضاء التكنسي نجد أنيا قد إنقسمت إلى قسميف

يقكؿ عكس ما يقكلو األكؿ أال ك ىك تقييد  األغمبية، ك قد أخذ بمبدأ اإلثبات العاـ، ىناؾ إتجاه ثاني
 .اإلثبات ك لك أنو ليس بقدر قكة اإلتجاه األكؿ

 .األخذ بمبدأ اإلثبات العاـ في جريمة الزنا: 1
بأف الزنا يثبت بكافة الكسائؿ فقد :    لقد كانت أغمب القرارات الصادرة عف محكمة التعقيب التكنسية تقكؿ

 الجديد خاضعة لئلقتناع النظرم 236مسألة اإلثبات في مادة الزنا في الفصؿ : "كرد في قرار تعقيبي أف
لممحكمة حسب األدلة، فالتعميؿ الذم يذكر أف المتيمة غادرت محؿ الزكجية ك إستقرت مع المتيـ بمنزؿ 

 .2"إستأجره ردحا مف الزمف يعد تعميبل سائغا قانكنا
 مف ـ ج، مسألة اإلثبات في مادة الزنا بؿ 236لـ يحدد الفصؿ : "   كما كرد في قرار تعقييي آخر أنو

 .3"ىي خاضعة لئلقتناع النظرم لممحكمة حسب األدلة المقدمة إلييا
أف النصكص القانكنية التكنسية أككمت لمقاضي الجزائي حرية تقدير األدلة مف شيادات ك :" ك كرد أيضا

 .قرائف ك غيرىا مف الحجج التي لـ يحجرىا القانكف
 مف القانكف الجنائي يتضح أنو لـ يفرض نكعا خاصا مف األدلة إلدانة الزانية 236ك بالتأمؿ في الفصؿ 

 .4"أك شريكيا في تمؾ الجريمة
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 الذم أساسو أف المشرع التكنسي لـ يحدد في الفصؿ 1ك قد كانت ىناؾ عدة قرارات تخص ىذا المبدأ
 أدلة خاصة بإثبات جريمة الزنا ك بالتالي فيجكز لممحكمة إعتماد كؿ الكسائؿ التي يطمئف إلييا 236

كجدانيا كاإلعتراؼ ك الشيادة أك القرائف، كالزكجة التي تحمؿ ك يثبت زكجيا أنو كاف متغيب عنيا مدة 
 .2تفكؽ العاميف

 السابؽ ذكره أيده القضاء 236 مف كؿ ىذا أف إتجاه المشرع التكنسي بمكجب نص الفصؿ نستنتج   ك 
مف خبلؿ العديد مف القرارات، ىذا األخير الذم ساير رأم المشرع الذم أحاؿ إثبات الزنا إلى القكاعد 

 .العامة في قانكف اإلجراءات الجزائية
 .تقييد اإلثبات في جريمة الزنا: 2

   ك لكف حينما نفحص اإلجتيادات القضائية األخرل نجد أنو ىناؾ إتجاه ثاني يقكؿ عكس ما يقكلو 
 .األكؿ أال ك ىك تقييد اإلثبات ك لك أنو ليس بقدر قكة اإلتجاه األكؿ

   فيك يرل أف جريمة الزنا ىي جريمة خاصة تتميز عف الجرائـ العادية مف حيث إثباتيا الذم ال يتأتى 
درج فقو القضاء : "إال بكسائؿ معينة بدكنيا ال تتسنى المؤاخذة ك تجسد ىذا اإلتجاه في القرار الذم يقكؿ

عمى إعتبار ك سيمة إثبات دعكل الزنا إما باإلقرار الصحيح المدعـ، أك بضبط الجانبيف يمارساف 
، كما أيد 3"الخطيئة، أك كجكدىما في ك ضع مستراب، أك في حالة دالة عمى قياـ العبلقة الفاجرة بينيما

بأف جريمة الزنا أحاطيا المشرع بأركاف ك شركط يجب أف تتكفر جميا لمؤاخذة : "ىذا القرار قرار آخر قاؿ
 .4" مف ؽ ج236مرتكب الفعؿ بالعقاب المحدد بالفصؿ 

 يقر – جانب منو – أنو عمى خبلؼ المجمة الجزائية التكنسية نجد أف القضاء نستنتج   ك بناء عميو 
 ك ال حيف مباشرتيا ك ال 5بخصكصية جريمة الزنا مف جانب اإلثبات فيي ليست عادية، ال حيف إرتكابيا

 أيضا أف اإلجتياد القضائي التكنسي في طريقو لمخركج مف الغمكض مف نص المادة نستنتجإثباتيا، ك 
 السابؽ ذكره نحك حصر الكسائؿ الخاصة باإلثبات في اإلقرار الصريح أك التمبس أك كجكد المشتبو 236

 .فييـ في كضع مستراب
الذم تـ ذكره في القرارات التعقيبية التي تؤيد خصكصية " كضع مستراب" أيضا أف مفيـك يالحظ   كما 

نظاـ إثبات جريمة الزنا يبقى مبيما ك غير مفيكـ، فيؿ قصد بو المشرع الكضع المريب الذم قد تكجد 
 عميو زكجة مع شخص آخر عمى سبيؿ المثاؿ؟ ك ىؿ يكفي إلقامة إثبات إرتكاب جريمة  الزنا؟ 
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   إف اإلجابة تككف حسب القضاء التكنسي ىي النفي خصكصا مع ذىاب ىذا األخير إلى القكؿ في قرار 
تنظر المحكمة الجزائية في الدعكل العمكمية المطركحة أماميا عمى أساس ثبكت الجريمة : " تعقيبي بأنو

ك تقـك بالتكييؼ القانكني ليذه الكقائع ك إنزاؿ حكـ ، مف عدميا إستنادا لقرار اإلحالة بعد تفحص الكقائع
القانكف عمى مقتضى ىذا التكييؼ، ك البد مف ثبكت قياـ اإلتصاؿ الجنسي بيف طرفي تيمة الزنا حتى 

 .1"األحكاـ ال تبنى عمى اإلستنتاج ك إنما تبنى عمى الجـز ك اليقيف: "تتكفر أركاف الجريمة، كما أف
، كما "الكضع المستراب" إلى نفي اإلثبات بناء عمى ما يسميو القضاء 2   ك كذلؾ ذىب الفقو التكنسي

، درجات فإف كانت مجرد الخمكة بيف الرجؿ "بالكضع المستراب"ذىب القضاء التكنسي إلى جعؿ ما سماه 
ك المرأة ال تكفي إلثبات جريمة الزنا بينيما، فقد إعتبر بمثابة التمبس العثكر عمى إمرأة متزكجة مع 

شخص آخر في فراش كاحد، أك مفاجأة المرأة مع خميميا في غرفة كاحدة مغمقة ك رفضيما فتح الباب رغـ 
دقو عدة مرات إلى أف تـ خمعو بعد فترة زمنية، أك مداىمة الغرفة التي كاف يكجد فييا المتيماف ففر 

الشريؾ مف النافدة تاركا حذاؤه ك البعض مف ثيابو،  أك رجكع الزكج إلى محؿ الزكجية في ساعة متأخرة 
مف الميؿ عمى غير عادتو ففتحت لو زكجتو الباب ك ىي ترتدم قميصا خفيفا ك مضطربة، ثـ بدأت 

 .3بمراكدتو عف نفسو ك كانت متزينة، ك فجأة سمع مف تحت الفراش صكت رجؿ ك ىك يسعؿ
   كما أف إرتكاب الجريمة يككف ثابت إذا غادرت الزكجة محؿ الزكجية ك أصبحت تعيش مع شخص 

أف ضبط الزاني في خمكة مع الزكجة في : "، ك قد أيده القرار الذم كرد في نصو4آخر في مسكف مستقؿ
بيت الزكجية ك إعترافيما بالجريمة ك عف ظركؼ أخرل تؤيد تمؾ الحالة مف التمبس فإف تراجعيما في 

اإلجتياد فييا  إرتكابيما الجريمة المتمبس بيا ال يكفي لمحكـ بترؾ سبيميا لما في ذلؾ مف تخكيؼ ك سكء
أف الحاالت : "، ك عمكما يمكف القكؿ5"ك بذلؾ فإف الحكـ يككف قاصر التسبيب ك مستكجبا لمنقض

في القضاء التكنسي عديدة ك يبقى حصرىا ك تقديرىا لسمطة القاضي الجنائي المختص، أما " المسترابة
 .  بالنسبة لممشرع التكنسي فقد سبؽ القكؿ أنو كاف لو مكقؼ غامض ك ىذا يسقط عمى الشريؾ أيضا

 :الفرع الثاني
 . إثبات جرائـ الشذوذ الجنسي بأدلة قانونية و إقناعية

   إف جرائـ الشذكذ الجنسي كما قمنا سابقا متعددة ك قد إىتمت تشريعات المغرب العربي عمى كجو 
الخصكص بجريمة المكاط ك جريمة المساحقة، ك لكف نجد فيما يخص كسائؿ إثبات ىذا النكع مف الجرائـ 
أنو ىناؾ مف جعؿ إلثبات ىذه الجرائـ كسائؿ قانكنية محصكرة ك مثالو التشريع المكريتاني، ك ىناؾ مف 
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جعؿ ليا كسائؿ إثبات عامة ك إقناعية ك نعني بيذا كؿ مف تشريعات دكؿ الجزائر ك المممكة المغربية ك 
 .تكنس ك ليبيا

 :الفقرة األولى
 .تفرد المشرع الموريتاني بإثبات جرائـ الشذوذ الجنسي بوسائؿ قانونية

 مف قانكف العقكبات 308   لقد إنفرد المشرع المكريتاني فيما يخص ىذه الحالة بالقكؿ في المادة 
كؿ مسمـ مكمؼ ثبت بالشيكد أك اإلقرار أنو إرتكب جريمة المكاط يعاقب بالرجـ أماـ : " أنو1المكريتاني

، ك بيذا جعؿ "306المؤل، ك في المساحقة تطبؽ العقكبة المنصكص عمييا في الفقرة األكلى مف المادة 
المشرع المكريتاني اإلثبات بالشيكد ك اإلقرار ىما الكسيمتاف القانكنيتاف الكحيدتاف المتاف تثبت بيما جريمتا 

المكاط ك المساحقة، ك قد شابو في ىذا ما ذىب إليو الرسكؿ صمى اهلل عميو ك سمـ فيما ركاه عنو أبك 
إذا : "، ك كذلؾ في قكلو صمى اهلل عميو ك سمـ"إذا أتى الرجؿ الرجؿ فيما زانياف:"مكسى األشعرم أنو قاؿ

 .2"أتت المرأة المرأة فيما زانيتاف
 .(المواط)الشيادة كوسيمة قانونية إلثبات جرائـ الشذوذ الجنسي : أوال

   إف الشيادة ككسيمة إثبات قانكنية إعتمدىا كؿ مف التشريعيف الميبي ك المكريتاني كما سبؽ ذكره في 
جريمة الزنا، ك قد كاف ىذا مكقفا إيجابيا منيما حيث إقتديا في ىذا بمذىب الشريعة اإلسبلمية السمحاء ك 

 .فقيائيا، ك لكف إنفرد المشرع المكريتاني بجعمو الشيادة كسيمة إثبات قانكنية
   ك لـ يشترط أف يككف عدد الشيكد أربعة كما في الزنا، ك قد جعؿ المشرع المكريتاني الشيادة عمى 

المكاط في حكـ الشيادة عمى الزنا، ك ىذا عمى مذىب أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، ك لكف إف كاف قد إشترط 
عند جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية الشيادة بمكجب أربعة شيكد مف الرجاؿ كما ىك الحاؿ في الشيادة 
عمى الزنا، ك عمتيـ أف المكاط كالزنا في الحد فكاف كالزنا في الشيادة، فإف اإلماـ أبك حنيفة ذىب إلى 

القكؿ أنو يقبؿ في الشيادة عمى المكاط رجبلف عدالف ألف مكجبيا التعزير ك ليس الحد، ك ما كاف كذلؾ 
، ك الظاىر أف المشرع المكريتاني إقتدل بما ذىب إليو اإلماـ أبك 3فنصاب الشيادة فيو رجميف عدليف
 .حنيفة رحمو اهلل فيما يخص المكاط
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   ك الشيادة ىنا رغـ عدـ إشتراط المشرع المكريتاني تكفر أربعة شيكد فييا، إال أنو كفؽ ما أحالنا عميو 
 مف قانكف العقكبات المكريتاني 449المشرع المكريتاني مف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية بمكجب المادة 

 .1السابؽ ذكرىا، تتكفر فييا شركط مثؿ الشيادة عمى الزنا
 .(المواط )الشروط الواجب توفرىا في شيود جريمة الشذوذ الجنسي: 1
ىناؾ عدة شركط يعتد بيا المشرع المكريتاني ك البد مف تكفرىا في الشيكد عف جريمة الشذكذ الجنسي    

 :ك ىي
، بأف يككنكا كاممي اإلدراؾ ك الحكاس التي تكصميـ إلى رؤية الفعؿ يجب أف تتوفر في الشيود الوعي- 

 .عمى سبيؿ المثاؿ
، ك مف باب أكلى إبعاد مف 2 عاما15 ك قد جعمو المشرع المكريتاني و كذلؾ يشترط فييـ التمييز- 

 .ضعفت قدرتو ك أعضاء جسمو ك حكاسو ك ذاكرتو ك قكاه العقمية
 .و أف يكوف الشاىد حر اإلرادة أثناء إدالئو بالشيادة بعيدا عف أي إكراه أو تيديد- 
و يشترط في الشيود عمى المواط قياسا عمى الشيادة في الزنا، الذكورة و األصالة و اإلسالـ و  -

 .3 أم الحضكر أماـ القضاء في مجمس كاحد عند الحنفية ك المالكيةالبموغ و إتحاد المجمس
   .(المواط)الشروط الواجب توفرىا لصحة الشيادة في جريمة الشذوذ الجنسي : 2
 :أما بالنسبة لشركط صحة الشيادة في المكاط ك قياسا أيضا عمى أحكاـ الشيادة في الزنا فيي   
 .الوصؼ الدقيؽ لمشيادة- 
 .و الفورية في أداءىا- 
 . و وجوب أف تكوف الشيادة أصيمة- 

   ك إف كاف المشرع المكريتاني قد إشترط الشيادة دكف العدد في إثبات جريمة المكاط ك عدىا في مرتبة 
الزنا ك قد ماثؿ في ىذا ما كرد عف فقياء الشريعة اإلسبلمية، فؤلف جريمة المكاط جريمة خطيرة ك تعد مف 

الجرائـ التي تنفر منيا النفكس البشرية فيي خركج عف الفطرة السميمة ك فييا فساد عظيـ لؤلخبلؽ ك 
األفراد فالسائد أف يشتو الرجؿ المرأة ك ليس الرجؿ الرجؿ أك الرجؿ المرأة في غير مكاف الكطء الطبيعي 

 .ك في ىذا الضرر الكبير، ك ىك أمر لـ ينساه المشرع المكريتاني فشدد عميو ك فرض لو أحكاما
 .خصوصية الشيادة في جريمة المساحقة عند المشرع الموريتاني: 3
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   لقد جعؿ المشرع المكريتاني جريمة المساحقة مثميا مثؿ المكاط مف حيث كسائؿ اإلثبات فقد جاء في 
كؿ مسمـ مكمؼ ثبت بالشيكد أك : " مف قانكف العقكبات المكريتاني السابؽ ذكره أنو308نص المادة 

، ك ىذا إقتداء أيضا ..."اإلقرار أنو إرتكب جريمة المكاط يعاقب بالرجـ أماـ المؤل ك في المساحقة تطبؽ
، ك ليذا فجريمة 1"إذا أتت المرأة المرأة فيما زانيتاف: "بما كرد عف النبي صمى اهلل عميو ك سمـ أنو

المساحقة كما سبؽ شرحيا ترتكب بيف أنثييف ك لك أنو ثبت مف الناحية العممية أف ضررىا يككف أقؿ مف 
 .ضرر المكاط إال أنيا تعتبر جريمة معاقبا عمييا ألنيا تدعك إلى الفساد

   ك لكف تثكر نقطة ىي أف جريمة المساحقة مثميا مثؿ جريمة المكاط أك الزنا ال ينتظر أف ترتكب عبلنية 
فإشتراط الشيكد حسب القانكف المكريتاني ك إشتراط الذككرة حسب ما كرد في أحكاـ الشريعة اإلسبلمية قد 

ال يتكفر دائما فقد يشيد عمى المساحقة إمرأة أك إثنتاف خصكصا ك أف عدـ إشتراط المشرع المكريتاني 
لفظ يقصد منو إثناف فما فكؽ " الشيكد" السابقة الذكر بأف 308ألربعة شيكد، ك ما يفيـ مف نص المادة 

 فيؿ تجكز شيادة المرأة؟ ك ىؿ يجكز أف تحؿ محؿ شيادة الرجؿ؟ 
   إف قانكف اإلجراءات الجزائية ك قانكف العقكبات  المكريتاني لـ يجب عف ىذا التساؤؿ ك لـ يبيف شيادة 

المرأة ىؿ ىي جائزة ك ىؿ ليا أف تحؿ محؿ الرجؿ، ك بالرجكع إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية نجد أف 
بأنو يشترط في نصاب الشيادة في الحدكد ك القصاص رجبلف فبل تقبؿ شيادة النساء : األئمة األربعة قالكا

مضت السنة مف لدف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ :" منفردات أك معيف رجؿ لما ركل الزىرم أنو قاؿ
 ".ك الخميفتيف مف بعده أبي بكر ك عمر رضي اهلل عنيما أال شيادة لمنساء في الحدكد ك القصاص

ك ألف في شيادة النساء شبية البدلية عف شيادة الرجؿ فبل تقبؿ فيما يندرئ بالشبيات، ك الشبية تكمف 
في شيادتيف مف حيث غمبة السيك ك النسياف، ك ذىب إبف حـز الظاىرم إلى أف نصاب الشيادة في 

الحدكد رجبلف مسمماف عدالف أك رجؿ ك إمرأتاف كذلؾ، أك أربع نسكة كذلؾ لقكلو صمى اهلل عميو ك سمـ 
، ك ىك حديث عاـ يتناكؿ "شيادة إمرأتيف تعدؿ شيادة رجؿ: "فيما ركاه مسمـ عف عبد اهلل بف عمر أنو قاؿ

، ك ال خبلؼ بيف الفقياء في قبكؿ الشيادة بالنسبة 2الشيادة عمى الحدكد ك عمى غيرىا مف سائر الحقكؽ
 .3لمنساء منفردات فيما ال يطمع عميو الرجاؿ عادة مف شؤكف النساء

 أف سككت المشرع المكريتاني عف ىذا التدقيؽ يعني أنو يكافؽ ما جاءت بو أحكاـ نستنتج   ك عميو 
الشريعة اإلسبلمية، ك قياسا عمى ذلؾ يمكف القكؿ أف السحاؽ مف الجرائـ الجنسية التي ترتكب مف األنثى 

عمى األنثى، ك الغالب فييما بذؿ الجيد لعدـ إطبلع الناس عميو ك قد تككف النساء األخريات مف رأيف 
ىذه الجريمة ك ىي ترتكب، فيصح أف يشيدف عمى ىذا كفؽ ما أقرتو أحكاـ الشريعة اإلسبلمية التي أحاؿ 

 .عمييا المشرع المكريتاني القاضي لمفصؿ بمكجب ما يقضي بو فقياءىا فيما ال نص فيو
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 .اإلعتراؼ كوسيمة قانونية إلثبات جرائـ الشذوذ الجنسي: ثانيا
  لقد نص المشرع المكريتاني عمى اإلقرار، ككسيمة إثبات قانكنية لجريمتي المكاط ك المساحقة ك ىما مف 

 مف قانكف العقكبات المكريتاني السابؽ ذكرىا ك التي 308جرائـ الشذكذ الجنسي، ك ىذا في نص المادة 
، ك اإلقرار في نص ىذه المادة لـ ..."كؿ مسمـ مكمؼ ثبت بالشيكد أك اإلقرار أنو إرتكب: "تنص عمى

يبيف المشرع المكريتاني نكعو ىؿ ىك اإلعتراؼ القضائي  أك غير القضائي، ك بسككتو عف ىذه النقطة 
 أف اإلعتراؼ الكارد في نص المادة السابقة يشمؿ جميع أنكاع اإلعتراؼ ك تبقى لمقاضي السمطة نستنتج

إف اإلعتراؼ كأم عنصر : "  مف قانكف اإلجراءات الجزائية المكريتاني387التقديرية، فقد جاء في المادة 
، ك بيذا يعد مف الكسائؿ القانكنية إلثبات جرائـ الشذكذ 1"مف عناصر اإلثبات يرجع فيو إلى تقدير القضاة

الجنسي أم المكاط ك المساحقة ىك اإلعتراؼ عمى إطبلقو، فيصح مف المتيـ أماـ أحد الجيات القضائية 
التي تمر بيا الدعكل الجنائية سكاء كانت ىذه الجية ىي النيابة كسمطة إتياـ أك جية تحقيؽ، أك جية 
حكـ، ك يصح كذلؾ اإلعتراؼ الذم يصدر أماـ جية غير قضائية، بمعنى آخر ىك اإلعتراؼ الذم 
يصدر خارج المحكمة التي تنظر الدعكل الجنائية كاإلعتراؼ الصادر أماـ الضبطية القضائية أك 
االعتراؼ أماـ أحد األشخاص، أك اإلعتراؼ الكارد في رسالة المتيـ أك اإلعتراؼ الكارد في تسجيؿ 
صكتي، أك اإلعتراؼ الصادر أماـ محكمة غير جنائية، فكؿ ىذه األنكاع مف اإلعترافات ىي أنكاع 

 .2اإلعتراؼ غير القضائي
 السابؽ 308   ك لكف مع ىذا كمو كاف المشرع المكريتاني صريحا حينما إشترط بمكجب نص المادة 

، متمتعا بكؿ قكاه العقمية 3 سنة حسب القانكف المكريتاني15ذكرىا أف يككف المعترؼ مكمفا أم بالغ سف 
إضافة إلى كجكب أف يككف حر اإلرادة، ك أف يككف اإلعتراؼ صريحا ك كاضحا بإرتكاب الجريمة بدقة ك 
أف يستند اإلعتراؼ إلى إجراءات صحيحة، ك عمكما إف المشرع المكريتاني كاف السباؽ في التصدم ليذا 
النكع مف الجرائـ بإقرار كسائؿ إثبات قانكنية ك ىذا ألنو جعؿ ىذا النكع مف الجرائـ خطيرا ك يمس باألسر 

 .ك ييتؾ الستر مثؿ جريمة الزنا فنص عمى كسائؿ معينة ك محصكرة بنص القانكف
 :الفقرة الثانية

 . وسائؿ إثبات جرائـ الشذوذ الجنسي اإلقناعية
الجزائر تكنس، ليبيا )   ك ىذه الكسائؿ اإلقناعية ىي التي ذىبت إلييا باقي تشريعات المغرب العربي 

:  عمى4 مف قانكف اإلجراءات الجزائية212، حيث نص المشرع الجزائرم في المادة (المممكة المغربية
يجكز إثبات الجرائـ بأم طريؽ مف طرؽ اإلثبات ماعدا األحكاؿ التي ينص فييا القانكف عمى غير "
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يمكف إثبات : "  مف مجمة اإلجراءات الجزائية عمى150، ك ينص المشرع التكنسي في الفصؿ ..."ذلؾ
، ك ينص مشرع المممكة 1..."الجرائـ بأية كسيمة مف كسائؿ اإلثبات ما لـ ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ

يمكف إثبات الجرائـ بأية كسيمة مف كسائؿ : " مف قانكف المسطرة الجنائية عمى286المغربية في المادة 
 . 2..."اإلثبات، ما عدا في األحكاؿ التي يقضي القانكف فييا بخبلؼ ذلؾ 

  .اإلعتراؼ كوسيمة إثبات إقناعية في جرائـ الشذوذ الجنسي: 1
   ك بيذا يتكضح أف ىذه التشريعات جعمت إثبات جرائـ الشذكذ الجنسي بشتى الكسائؿ التي تصمح 

لئلثبات حسب طبيعة الجـر المرتكب، فقد تثبت جرائـ الشذكذ بكاسطة اإلعتراؼ ك ىك سيد األدلة، ك ىذا 
بالنسبة لممشرع الجزائرم ك التكنسي ك المممكة المغربية ك الميبي، ك قد تثبت بكاسطة الشيكد بالنسبة لنفس 

ىذه التشريعات، ك بذلؾ يصح أف يككف اإلعتراؼ قضائيا أك غير قضائيا، فيعترؼ الجاني بإرتكابو 
لمجريمة سكاء في جريمة المكاط أك في جريمة المساحقة، ك يجب أف تتكفر عمى شركط ليعتبر صحيحا ك 

كدليؿ مف أدلة اإلثبات ك ىذه الشركط ىي األىمية اإلجرائية لممعترؼ ك اإلرادة الحرة، ك الصراحة ك 
 ك يختمؼ اإلعتراؼ بجرائـ الشذكذ الجنسي كما 3 الكضكح، ك إستناد اإلعتراؼ إلى إجراءات صحيحة

نصت عميو تشريعات الجزائر ك تكنس ك ليبيا ك المممكة المغربية عف اإلعتراؼ بجرائـ الشذكذ الجنسي 
 .في التشريع المكريتاني

 –   فبالنسبة لمدكؿ األربعة األكلى يعتبر ىذا اإلعتراؼ بمثابة دليؿ لتككيف قناعة القاضي فيحكـ بمكجبيا 
 إنطبلقا مف سمطتو التقديرية، ك يستكم اإلعتراؼ في ىذه الحالة مع غيره مف أدلة –أك بكجكد أدلة أخرل 

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية 213اإلثبات مف حيث حجيتو، ك ىك الذم نصت عميو صراحة المادة 
، ك كذلؾ 4"اإلعتراؼ شأنو كشأف جميع عناصر اإلثبات تترؾ لحرية تقدير القاضي: " الجزائرم بقكليا
اإلقرار مثؿ سائر كسائؿ اإلثبات :"  مف مجمة اإلجراءات الجزائية التي تنص عمى152نص  الفصؿ 

يخضع : "  مف المسطرة الجنائية لممممكة المغربية أنو293، ك ما كرد في "يخضع إلجتياد الحاكـ المطمؽ
، ك بالتالي فاإلعتراؼ ىنا متركؾ لحرية 5..."اإلعتراؼ كغيره مف كسائؿ اإلثبات لمسمطة التقديرية لمقضاة

 .تقدير القاضي
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 مف قانكف العقكبات المكريتاني فيك اإلعتراؼ كدليؿ 308   أما اإلعتراؼ كما سبؽ شرحو بمناسبة المادة 
قضائي مصدره القانكف، أم ىذا األخير مف إشترطو إلمكاف القكؿ بإدانة المتيـ بحيث أف إرادة المشرع 

 ك ليس ليذا األخير سكل النظر في مدل صحتو ك سبلمتو ك خمكه مف 1ىنا تحؿ محؿ إرادة القاضي
 .المبس ك اإلشتباه

 .الشيادة كوسيمة إثبات إقناعية في جرائـ الشذوذ الجنسي: 2
   كما أجازت تشريعات المغرب العربي عدا التشريع المكريتاني أف تككف الشيادة عمى جرائـ الشذكذ 

 كسيمة إثبات، عمى إرتكاب الجريمة ك بالتالي فالشيادة ىنا أيضا ال بد مف – المكاط ك المساحقة –الجنسي
تكفر شركط كما سبؽ الذكر لتصح ك بطبيعة الحاؿ ال يشترط العدد في الشيادة عمى ىذا النكع مف 

الجرائـ، ك لك أنو كما قيؿ سابقا إذا نظرنا إلى أحكاـ الشريعة االسبلمية لكجدنا أنو مف الفقياء مف جعؿ 
 2المكاط ك المساحقة في حكـ الزنا، ك قياسا عمى ذلؾ جعؿ إثباتو مف كسائؿ إثبات الزنا ك أىميا الشيادة

ك ىنا أيضا  تختمؼ الشيادة عف تمؾ التي أكردىا المشرع المكريتاني ككسيمة قانكنية إلثبات جرائـ الشذكذ 
الجنسي، ك حسب تشريعات الجزائر ك تكنس ك المممكة المغربية ك ليبيا، تعتبر مف كسائؿ اإلثبات العادية 
قد يأخذ بيا القاضي أك ال يأخذ بيا، ك ىذا تبعا لمدل قناعتو الشخصية، كما قد تككف ىذه الجرائـ مثبتة 

بمكجب محاضر محررة مف قبؿ رجاؿ الضبط القضائي بناء عمى حالة مف حاالت التمبس، ك يككف 
 .لمقاضي تقدير ما إذا كاف يأخذ بو أـ ال

  .الخبرة كوسيمة إثبات إقناعية في جرائـ الشذوذ الجنسي: 3
   كما قد تككف لمخبرة دكر في إثبات جرائـ الشذكذ الجنسي، ك ىنا أصبح لمعمـ الدكر ك الفضؿ في ىذا 

النكع مف الجرائـ، ك قد لجأت دكؿ المغرب العربي ليذه الكسيمة ك التي أصبحت تعطي نتائج قاطعة حكؿ 
الفحص المطمكب، ما يجعؿ القضاة في غالب األحياف يأخذكف بيا، فإذا نظرنا إلى جريمة المكاط مف 

الناحية العممية لكجدنا أنو ثبت أف ىذا الفعؿ قد تظير نتائج خبرة تدؿ عمى مدل إرتكابو بعنؼ أك دكف 
، ك 3عنؼ ك كذا إمكانية تمييز اآلثار إف كاف المعتدم ك المعتدل عميو أك أحدىما إما قاصرا أك بالغا

يمكف مشاىدة العبلمات الدالة عمى كجكد إعتداء مف عدمو بعد عدة أياـ، باإلستناد أيضا لفحص ما 
، ك بناء عمى ما يتـ تقديمو 4يتمكضع في مكاف اإلعتداء مف بقايا سكائؿ أك ما يدؿ عمى ىكية المعتدم

 أماـ القاضي مف نتائج الخبرة المطمكبة يتـ تككيف قناعتو إف كانت ىناؾ جريمة لكاط أـ ال؟ 
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، ك 1   أما بالنسبة لجريمة المساحقة ك ىي مثميا مثؿ جريمة المكاط إال أنو غالبا ما ال تترؾ آثار مممكسة
غالبا ما ال ترتكب بغير الرضا، ك بيذا تعتبر باقي كسائؿ اإلثبات األكثر نجاعة بالنسبة لجريمة 

المساحقة، ثـ إنو قد تكتشؼ جريمة المساحقة بمناسبة إرتكاب جريمة أخرل، كأف ترتكب جريمة قتؿ زكج 
ك يكتشؼ أف زكجتو ك إمرأة أخرل قتبله بغرض التخمص منو ليخمك ليما الجك مف أجؿ ممارسة جريمة 

، كما أف ىذا النكع مف الجرائـ أيضا عادة ما يرتكب في السر فإف ظير لمعمف تغير كصفو 2المساحقة
الجرمي، ك عمكما قد تتحد عدة كسائؿ إثبات بمناسبة إرتكاب جريمة كاحدة ما يقكم قناعة القاضي 

  – تساند األدلة –بإرتكاب المتيـ لمجريمة فيأخذ بيذه الكسائؿ 
 :المطمب الثاني

 . الجرائـ التي تثبت بوسائؿ منفردة
   ك ىذا النكع مف الجرائـ لـ تنص تشريعات المغرب العربي فيو عمى نكع معيف مف كسائؿ اإلثبات 

بمكجب نصكص قانكنية ك بيذا نجد حرية اإلثبات في ىذا النكع مف الجرائـ، ك قد سمينا كسائؿ إثباتيا 
بالكسائؿ المنفردة عمى أساس أنيا جرائـ تثبت فقط بكسائؿ اإلثبات اإلقناعية ك تبقى السمطة التقديرية في 
األكؿ ك األخير لقاضي المكضكع، ك ىي جرائـ عديدة منيا جريمة اإلغتصاب ك جريمة ىتؾ العرض ك 

جريمة تحريض القصر عمى الفسؽ ك جريمة اإلعتداء عمى األخبلؽ الحميدة ك جريمة الفعؿ العمني 
 .المخؿ بالحياء

ك يجب القكؿ أف ىذا اإلتجاه سائد في التشريعات المغربية كميا رغـ إختبلؼ األساس التجريمي الذم 
 .إنطمقت منو كؿ كاحدة منيا

 :الفرع األوؿ
 .قاعدة حرية اإلثبات في الجرائـ التي تثبت بوسائؿ منفردة

   تعتبر ىذه القاعدة أىـ قاعدة تطبؽ حيف المجكء إلى إثبات جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة 
بكسائؿ إثبات منفردة ك ىي الكسائؿ اإلقناعية في ىذه الحالة، ك ىذه القاعدة مف أىـ القكاعد اإلثبات 

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، ك المادة 212الجزائي في التشريعات المغاربية ك مثاليا المادة 
 مف قانكف اإلجراءات 386 مف قانكف المسطرة الجزائية لممشرع في المممكة المغربية، ك المادة 286

 مف مجمة 150 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الميبي ك المادة 264الجزائية المكريتاني ك المادة 
، ك يرجع أساسيا لككف اإلثبات الجنائي في حد ذاتو يتعمؽ بكقائع مادية ك 3اإلجراءات الجزائية التكنسي

 ك ىك األمر الذم جعؿ المشرع يعزؼ عف ميمة حصرىا، ك كذلؾ – ركف مادم ك ركف معنكم –نفسية 
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يعتبر اإلثبات مسألة صعبة ألف الفاعؿ يككف قد إرتكب فعمو في سرية تامة متخذا كؿ اإلحتياطات ما 
 . يقتضي المجكء إلى أية قاعدة مف قكاعد اإلثبات لمكصكؿ إلى الحقيقة

   ك الحقيقة أف ىذه القاعدة ك إف كضعيا كؿ مف التشريعيف المكريتاني ك الميبي ك حتى الجزائرم ك 
مشرع المممكة المغربية في مكانيا مع إختبلؼ التشريعيف األخيريف مع األكؿ ك الثاني في األساس 

اإلجرائي المعتمد كما سكؼ نرل، إال أننا نجد أف المشرع التكنسي تمادل في إستعماليا كما أسمفنا الذكر 
 .1ك ليذه القاعدة شركط ىي كجكد الدليؿ ضمف ممؼ الدعكل ك الحصكؿ عميو بإجراءات صحيحة

 :الفرع الثاني
 .أنواع جرائـ العرض و إنتياؾ اآلداب العامة التي تثبت بوسائؿ منفردة

   تتنكع جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب في التشريعات المغاربية التي تثبت بكسائؿ إثبات منفردة أم 
 .ىناؾ حرية في إثباتيا بأية كسيمة يعتد بيا مشرعكا قكانيف ىذه الدكؿ

ك يجب اإلشارة إلى أف ىذه الدكؿ قد إختمفت حكؿ األساس الذم إتبعتو حيف سف ىذه الكسائؿ في النظاـ 
 . اإلجرائي عمكما

 
 

 :الفقرة األولى
 . إثبات جرائـ اإلغتصاب بوسائؿ إقناعية فقط

   ك ىنا كما قيؿ سابقا أف الكطء يككف في المكضع المخصص لو في المرأة فقط، ك يختمؼ اإلغتصاب 
عف الزنا في ككف اإلرادة منعدمة لدل المجني عمييا ك تأخذ تشريعات المغرب العربي باإلعتراؼ أك 

 بالنسبة ليذه الجريمة، ك قد أصبح األخذ 2الشيادة أك حتى بالنسبة لتحرير محاضر بحاالت التمبس
 212بالكسائؿ العممية في جريمة اإلغتصاب ميـ جدا مف أجؿ تككيف قناعة القاضي، ك حسب المكاد 

 مف قانكف المسطرة الجنائية لممممكة المغربية نجد 286مف قانكف اإلجراءات الجزائية التكنسي، ك المادة 
 .أف حرية اإلثبات ىي السائدة بالنسبة ليذه الجريمة

   ك إذا ركزنا عمى الخبرة ككسيمة إثبات ميمة في ىذا النكع مف الجرائـ نجد أف الخبرة الطبية ىنا ليا 
دكر فعاؿ، فخصكصية تككيف المرأة لككنيا المستيدفة في ىذه الجريمة قد تبقى عمييا آثارا تثبت قياـ 

جريمة اإلغتصاب ك قد تنفييا، ك غالبا ما يعتمد القضاة عمييا لتككيف قناعاتيـ الشخصية، ك كما سبؽ 
القكؿ أنو حتى تكتمؿ جريمة اإلغتصاب البد مف الكطء التاـ، أما بالنسبة لعبلمات اإلغتصاب التي تدلي 

بيا نتائج الخبرة العممية فنجد تمزؽ الغشاء الذم يعد مف أىـ عبلمات حدكث اإلغتصاب ك ىي تمزؽ 
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الغشاء عند البكر ك الذم غالبا ما يتمزؽ عند أكؿ جماع ك قد ال يتمزؽ أحيانا رغـ تكرار الجماع ك يعزل 
ىذا إلى إلى طبيعة الغشاء ك متانتو الناتجة عف البنية الميفية لو أك عمى العكس فيك ال يتمزؽ بسبب 

 .1المركنة الزائدة
   ك قد ذىب الباحثكف في دراستيـ إلى أنو باإلمكاف عدـ تمزؽ الغشاء حتى في حاالت الحمؿ كامؿ 

األشير الرحمية، ك قد الحظ البعض أف الغشاء قد يتمزؽ فقط عقب الكضع ك ىك أمر ىاـ بالنسبة لمطب 
الشرعي الذم يفيدنا فيما يخص ىذا النكع مف الجرائـ بالنظر لمحاالت الكثيرة التي تحصؿ فييا المكاقعة 

 .2التامة دكف تمزؽ الغشاء
، كما أف مكاقعة 3   ك تمزؽ غشاء البكارة ال يكفي إلثبات حادثة اإلغتصاب فقد يتمزؽ ألسباب أخرل

 .4األنثى قبؿ سف البمكغ ك تحديدا في سنكات الطفكلة قد يحدث آثارا تدؿ عمى حدكث اإلغتصاب
   ك يجب القكؿ أف ىذه العبلمات قد تدؿ عمى إغتصاب الفتاة، أك حتى إغتصاب المرأة إف ثبػت عدـ 
فض غشاء بكارتيا بمكجب زكاج مثبل، ك غالبا ما يمجأ الجاني إلى العنؼ إلخضاع الضحية التي تككف 

، ك قد نجد عمى جسـ الجاني آثارا ىامة مف جسـ الضحية مثؿ الشعر ك 5في حالة دفاع عف النفس
األلياؼ النباتية أك ترشح مف الضحية قد يفيد التحقيؽ كثيرا، فقد يككف الجاني مصابا بمرض الزىرم 

فيمكف ذلؾ مف المساعدة أكال في إنقاذ الضحية ك ثانيا في كشؼ الجاني، ك كذلؾ يجب التأكد مف عدـ 
، ك غالبا ما تظير عبلمات تدؿ عمى حدكث عراؾ بيف 6حدكث الحمؿ مما يشدد في عقكبة الجاني

الجاني ك الضحية ك تتفاكت العبلمات ىذه مف آثار ضرب عمى الرأس إلى خدكش عمى العنؽ، ك ربما 
آثار خنؽ باأليدم إلى آثار عض ك قد نجد أحيانا أف معظـ ىذه العبلمات غائبة ك ذلؾ لمتفاكت بيف 

 .7الجاني ك الضحية، أك لككف الضحية طفبل أك شخصا مخدرا
   ك إلى جانب فحص الضحية ال يجب إغفاؿ فحص الجاني بدقة في حاؿ القبض عميو، ك إذا كاف 
الجاني قد إستعمؿ األسمكب العنيؼ لمكصكؿ إلى غايتو فستظير عميو آثار السحجات ك الكدمات ك 

الخدكش كذلؾ، أحيانا آثار العض عمى يديو ك كجيو، ك تظير عمى ثيابو آثار المقاكمة مف تمزقات ك 
خبلفو، ك يجب البحث دكما عف آثار الضحية عمى مبلبسو ك عمى ناحية العانة عنده ك كذلؾ عمى البقع 

 .8عمى ثيابو الداخمية ك يجب عدـ إغفاؿ معاينتو بحثا عف األمراض الزىرية (دـ، مني)الحيكية 
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 الذم فؾ رمكز كثيرة عف إرتكاب (البصمة الجينية  ) DNA   كما نجد مف الناحية العممية فحص اؿ 
مني، )جريمة اإلغتصاب، فمـ يعد يعتمد فقط عمى تمؾ القرائف التي تشير إلى أف فبلف الفاعؿ أك كجكد 

كما ... 1، ك إنما أصبح يعتمد عمى أبسط المخمفات التي يتركيا المتيـ مف لعاب، أك سكائؿ أك شعر(دـ
 .قمنا سابقا

 فإف ىذا النكع مف الكسائؿ يعد مف قبيؿ القرائف التي يكافؽ غالبية الفقياء عمى الناحية الشرعية   أما مف 
اإلستدالؿ ك اإلستعانة بيا في تككيف القناعة الشخصية لمقاضي الجزائي، ك قد حاكؿ الفقياء مف الناحية 
الشرعية الذىاب إلى أبعد مف ذلؾ ك حاكلكا تفسير المستجدات العممية كفؽ متطمبات الشرع مثؿ البصمة 

في إثبات جريمة اإلغتصاب  (DNA)الكراثية، ك لك أنيـ اختمفكا في تحديد الدكر الذم يمكف أف يككف ؿ 
 .إلى ثبلث فرؽ
 منيـ إلى القكؿ أف البصمة الجينية تعد قرينة نفي ك إثبات قكية ال تقبؿ الشؾ، ك مف فريؽ   فقد ذىب 

ثـ يجكز إثبات جريمة اإلغتصاب عف طريقيا خصكصا إذا تـ التأكد مف صحة نتائج البصمة الجينية، ك 
عجز المتيـ عف تقديـ أدلة تدفع عنو داللتيا، أك أنو قاـ بتقديميا إال أنيا ردت بأدلة أقكل منيا، أما إذا 
أثيرت شبيات حكؿ صحة نتائج البصمة الجينية أك تمكف المتيـ مف تقديـ أدلة تثبت عكس مدلكليا مع 
عدـ قدرة الجانب اآلخر عمى الرد عمييا، فإنو في ىذه الحالة ال يمكف بناء الحكـ كفؽ البصمة الجينية ك 

 .2ىك راجع لتقدير القاضي
 إلى جكاز اإلعتماد عمى البصمة الكراثية في إثبات جريمة اإلغتصاب لككنيا قرينة فريؽ ثاف   ك ذىب 

 أك قرائف قكية، ك  قكية الداللة شريطة أال يقتصر عمييا فقط، أم أف تككف مستندة إلى إقرار أك شيادة
ذلؾ بيدؼ أف يككف الحكـ الصادر يقينيا ال يعتريو أدنى شؾ ك ال تثار عميو أدنى شبية، مما يجعؿ 

القاضي مطمئنا مف أف الحكـ الذم أصدره حكـ ال يستند فقط إلى قرينة البصمة الجينية بؿ إلى غيرىا 
 .3مف األدلة األخرل التي تساندىا

 إلى أف قرينة البصمة الجينية ال يمكف اإلعتماد عمييا في إثبات جريمة فريؽ ثالث   ك ذىب 
اإلغتصاب، ك ذلؾ أف الشريعة اإلسبلمية حددت كسائؿ معينة إلثبات ىذه الجريمة، ك القرائف بما فييا 
البصمة الجينية ليست مف بيف ىذه الكسائؿ فبل يجكز لمقاضي أف يعتمد عمييا، ك مف ثـ فقرينة البصمة 

الجينية ينحصر دكرىا عند ىؤالء الفقياء في مساعدة القاضي في إثبات جريمة اإلغتصاب بطرؽ اإلثبات 
 .       4المقررة شرعا، مف إقرار أك شيادة فقط
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   ك حيف تفحص ىذه اآلراء نجد أف الرأم الثاني ىك األقرب إلى األخذ بو، فيك يعتمد عمى البصمة 
الجينية لما ليا مف نتائج قاطعة، ك لكف ليس بمفردىا فقد تككف ىناؾ كسائؿ إثبات أخرل تدعميا مف 

 .إقرار أك شيادة أك قرائف قكية الداللة كالحمؿ
   ك حتى إذا تفحصنا تشريعات المغرب العربي نجد أف التشريع المكريتاني جعؿ عقكبة اإلغتصاب ىي 

في الكاقع -  ظرؼ مشدد–الجمد مع األشغاؿ الشاقة لمبكر ك الرجـ لممتزكج، ك جعؿ عقكبة اإلغتصاب 
 مف قانكف العقكبات المكريتاني السابؽ الذكر ك ىي 310مف األصكؿ أك مف فئات كرد ذكرىـ في المادة 

أيضا الرجـ مع األشغاؿ الشاقة المؤقتة إذا كاف بكرا أك اإلعداـ بالرجـ بالنسبة لممحصف، ك بيذا قد شابو 
اإلغتصاب بالزنا بأف لو عقكبة حدية، ك لكنو سكت عف كيفية إثباتو فمـ يذكرىا بنص خاص يبينيا، ك 
الراجح أنو ذىب إلثباتو بنفس كسائؿ اإلثبات التي أكردناىا بالنسبة لمزنا ألنو فرض لئلغتصاب نفس 

العقكبة ىذا مف جية، ك مف جية أخرل جعؿ المكاط ك المساحقة مف قبيؿ الجرائـ التي ليا كسائؿ إثبات 
 – ال ينفي ىذا ضررىا الكبير عمى شتى األصعدة –مثؿ الزنا ك ىي في نظرنا أقؿ كطأة مف اإلغتصاب 

 .          فكاف اإلغتصاب ىك األكلى بتطبيؽ نفس كسائؿ اإلثبات المعتمدة في جريمة الزنا
 
 

 :الفقرة الثانية
 . إثبات جريمة ىتؾ العرض بوسائؿ إقناعية فقط

لقد كصمنا في الفصؿ األكؿ مف خبلؿ معالجة جريمة ىتؾ العرض، إلى أنيا جريمة تتعمؽ بكؿ فعؿ    
مف األفعاؿ المادية المخمة بالحشمة ك الحياء التي تطاؿ جسـ اإلنساف اآلخر ك عكرتو ذكرا كاف أك أنثى 
ك تمس مكضع العفة منو باإلكراه أك دكنو، ك أىـ ما يميز ىتؾ العرض عف اإلغتصاب ىك أف جريمة 
ىتؾ العرض تختمؼ عف اإلغتصاب مف حيث أنيا تقع مف أم شخص عمى أم شخص ذكرا كاف أك 
أنثى، بخبلؼ جريمة اإلغتصاب فإنيا ال تقع إال مف رجؿ عمى أنثى، كما أف ىتؾ العرض عبارة عف 

عمؿ مناؼ لآلداب ك مخؿ بالحياء يقؼ عند حد العبث بجسـ المعتدل عميو ك عرضو أما فعؿ 
 مف جسـ –دكف كجو حؽ - اإلغتصاب فيمتد ليصؿ إلى حد إيبلج الفاعؿ ذكره في المكاف المعد لو 

 .1الضحية ك دكف رضاىا
   ك بالتالي فطبيعة ىتؾ العرض تجعؿ منيا جريمة ال ينتج مف اإلعتداء فييا حمؿ ك لك أنو قد ينتج 

 ك تتعدد أمثمة ىتؾ العرض ك تتعدد معيا كسائؿ اإلثبات عمى –كما سبؽ أف شرحنا - عنيا فض البكارة 
أساس أف كؿ تشريعات المغرب العربي لـ تحدد كسائؿ معينة عمى سبيؿ الحصر، ك عميو يجكز أف يككف 

 –اإلقرار كسيمة إلثبات جريمة ىتؾ العرض  كأف يقرر شخص بأنو فاجأ شخصا عاريا في مكاف خاص 
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 فإطمع عمى عكرات جسمو دكف رضاء صحيح منو، أك أرغمو عمى الخركج مف ىذا المكاف –كمنزلو 
 .1عاريا لكي يطمع الناس عمى عكرتو

ك يجب أف يككف اإلعتراؼ صحيحا صادرا ممف ىك أىبل لو، ك أف يصدر دكف إكراه مادم أك معنكم 
سكاء تعمؽ األمر بيتؾ العرض بالقكة أك دكف قكة، كما يجكز أف يثبت بكاسطة محضر محرر مف طرؼ 
رجاؿ الضبط القضائي، أك أف يثبت بكاسطة شيكد أك بكاسطة خبرة عممية، كأف تبقى آثار مف الجاني 
، ك عمكما يجكز أف يثبت ىذا الجـر بأم كسيمة مف  عمى جسـ المجني عميو فتككف كسيمة إلثبات الجـر

 . كسائؿ اإلثبات ك تبقى السمطة التقديرية في األكؿ ك األخير لمقاضي المختص
 :الفقرة الثالثة

 . إثبات جريمة تحريض القصر عمى الفسؽ بوسائؿ إقناعية فقط
   إف ىذه الجريمة الخطيرة مثميا مثؿ جريمة ىتؾ العرض تخضع أيضا لنظاـ اإلثبات المطمؽ بكسائؿ 

 .إقناعية تخضع لمسمطة التقديرية لمقاضي المختص
ك قد أجمعت تشريعات المغرب العربي عمى أنو تثبت بكؿ كسيمة حسب طبيعة الجـر الكاقع عمى القاصر 
فخصكصية السف ليذا األخير تجعؿ نكعا مف األفعاؿ مف قبيؿ الجرائـ ك لك إرتكبت بالرضا فينا تغمب 
حماية القاصر عمى حماية الخصكصية أك الحرية الجنسية التي تسعى التشريعات الكضعية لحمايتيا، ك 

 إنساقت معيا بعض تشريعات المغرب العربي إف لـ نقؿ كميا، ك بيذا يصح اإلقرار ك –لؤلسؼ - التي 
يصح اإلثبات بتحرير محضر عف تمبس مف أىؿ اإلختصاص، كما يصح اإلثبات بكاسطة الشيكد أك 
عرض القاصر عمى الخبرة، حسب طبيعة الجـر الحاصؿ عميو، ك ىذا كما قيؿ سابقا البد أف يتـ كفؽ 

 .ضكابط تقرىا التشريعات ك خصكصا تشريعات المغرب العربي
 :الفقرة الرابعة

 . إثبات جريمة التحرش الجنسي بوسائؿ إقناعية فقط
   إف جريمة التحرش الجنسي ىي جريمة حديثة مف حيث المعالجة القانكنية ليا كما قمنا سابقا، ك قد 

تناكلتيا تشريعات المغرب العربي بإحتشاـ، ثـ إف طبيعة ىذه الجريمة ك خصكصيتيا تجعؿ منيا جريمة 
صعبة اإلثبات، ك قد أبدل القضاء الفرنسي تشددا في تقدير الدليؿ إذ ال تكفي تصريحات المجني عميو 
إلقامة الدليؿ إذا لـ تكف ىذه التصريحات مصحكبة بشيادة شيكد تؤيدىا معاينات مكضكعية، ك ىكذا 

قضي بإدانة المدير إلحدل محطات اإلذاعة بجنحة التحرش الجنسي عمى صحفية بناء عمى شيادة دقيقة 
ك مفصمة لزميمتيا في العمؿ تعززىا ترقية مينية إستثنائية لممجني عمييا متبكعة بكقفيا عف العمؿ، ك 

 .2فصميا بغير مبرر
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 أف تشريعات نستخمص   ك إنطبلقا مما سبؽ شرحو في الفصؿ األكؿ عف أركاف التحرش الجنسي 
المغرب العربي التي جرمت ىذا الفعؿ تككف قد ألقت عمى عاتؽ المجني عميو عبء إثبات الجريمة، ك 
ىذه األخيرة يمكف أف تثبت بكؿ كسائؿ اإلثبات، فيجكز اإلثبات بكاسطة اإلعتراؼ، أك الشيادة أك عف 
طريؽ تحرير محاضر بالتمبس ك لك أف ىذا نادرا ما يحصؿ، أك عف طريؽ جممة مف القرائف المترابطة 
التي يمكف لمقاضي فحصيا ك إستنتاج أف الجريمة كقعت فعبل، كإمتناع رب العمؿ عف دفع مستحقات 

أحد األفراد أك فصمو أك جار عميو بأسمكب يغمب عميو ركح التمييز مف حيث إمتيازات أك ظركؼ العمؿ ك 
 .1دكف سبب

ك عمكما فاإلثبات ىنا جد صعب ألف مرتكب الجريمة يقترؼ فعمو في سرية تامة متخذا كؿ التدابير ك 
 .جميع اإلحتياطات التي مف شأنيا إستبعاد كشؼ سمككو اإلجرامي

 :الفقرة الخامسة
 . إثبات جريمة الفعؿ العمني المخؿ بالحياء بوسائؿ إقناعية فقط

   إف جريمة الفعؿ العمني المخؿ بالحياء ليا طابع يخرج الفعؿ لمعمف فيراه الناس ك لك أنيا ال ترقى ألف 
 .تككف جريمة ىتؾ العرض

ك األفعاؿ التي تدخؿ في تككيف ىذه الجريمة كما قمنا سابقا كثيرة ك طابع العمنية الذم يعتبر ركنا في 
تككيف ىذه الجريمة يجعميا أسيؿ لئلثبات عف غيرىا مف جرائـ العرض  فيكفي إعتراؼ صحيح مف 

الجاني أك شيادة شيكد أك تصكيره أك ضبطو في حالة تمبس ك تحرير محضر بذلؾ، مف طرؼ رجاؿ 
الضبط القضائي لقياـ الجريمة ك تبقى سمطة التقدير في األكؿ ك األخير لمقاضي المختص يأخذ بدليؿ أك 

 .بآخر، فمو الحرية عمى أساس أف ىذه الجريمة تثبت بشتى كسائؿ اإلثبات
 :الفقرة السادسة

 . إثبات جريمة اإلعتداء عمى األخالؽ الحميدة بوسائؿ إقناعية فقط
اإلعتداء "    ك كما قمنا سابقا أف ىذه الجريمة يكتنفيا الغمكض نظرا لما تنطكم عميو مف تعميـ فجممة 

تستكعب جميع مظاىر ك أشكاؿ األفعاؿ التي تناؿ مف األخبلؽ الحميدة، ك ال " عمى األخبلؽ الحميدة 
ننسى أف طبيعة مجتمعات المغرب العربي ذات المسحة اإلسبلمية تقتضي مراعاة عدـ إتياف جممة مف 

األفعاؿ التي تعتبر مف قبيؿ اإلخبلؿ بأخبلؽ المجتمع الحميدة التي إعتادت أف يحترميا أفرادىا، ك عميو 
فإف اإلثبات يككف ممكنا ك أكثر سيكلة بالمقارنة مع باقي جرائـ العرض، فيذه الجريمة كسابقتيا تنطكم 

ضمنيا عمى التجاىر بيذا الفعؿ كإلصاؽ صكر أك رسميا أك حيازتيا، مع أنيا تحتكم عمى أشياء مخمة ك 
بيذا تصمح كافة كسائؿ اإلثبات مف إقرار صريح صحيح أك شيادة مستكفية الشركط ك األركاف ك تحرير 
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محاضر تثبت حيازة ىذا النكع مف الممصقات أك المطبكعات أك رسـك ك غير ذلؾ مف كسائؿ اإلثبات 
 .التي يقدرىا القاضي لكي يقكؿ بقياـ الجريمة مف عدميا

 :الفقرة السابعة
 . إثبات جريمة البغاء بوسائؿ إقناعية فقط

   إف ىذه الجريمة تصدت ليا كؿ تشريعات المغرب العربي ك ىي جريمة إف صح القكؿ مركبة، ك ىي 
غير محصكرة في جنس المرأة فقط، ك أكثر مف ذلؾ ىي جريمة أصبح ليا حاليا أبعادا دكلية، ك بيذا 

فيي جريمة يصمح فييا اإلثبات بشتى الكسائؿ فقد تعترؼ البغي بإرتكابيا لمجريمة، ك قد تضبط متمبسة 
فيحرر محضر عف ذلؾ، ك ىذا أمر شائع كثير الحصكؿ تحاكؿ مف خبللو الدكؿ عادة قفؿ أبكاب الدعارة 

 .ك الفسؽ
ك كذلؾ يصح أف تثبت بكاسطة محررات كالرسائؿ ك عقكد كراء المحبلت ك البيكت، ك كذلؾ بكاسطة 

الصكر الفكتكغرافية، ك ال يخفى أنو قد يككف اإلثبات بكاسطة الخبرة ك لك أنو ال يمكف اإلعتماد عمى أنو 
قد ال تككف الجريمة في حؽ إمرأة مثبل بإعتبارىا عذراء فقد ثبت أف العذرية ال يمكف أف تقاس بيا أف 

 .الفتاة غير مكمس
ثـ إف الذكر الذم يككف لو يد في ىذه الجريمة بصفتو قكادا يمكف إثبات الجـر المنسكب إليو بشتى كسائؿ 
اإلثبات، كأف يضبط متمبسا بمسؾ عائدات ممارسة فتاة مثبل بالدعارة، كما يمكف أف تككف كسائؿ اإلثبات 
ناتجة عف تمؾ المحاضر التي تحررىا ك تبعثيا الجيات القضائية المختصة مف دكلة ألخرل، في إطار 

التعاكف الدكلي لمكافحة جرائـ الدعارة ك يبقى لمقاضي في األكؿ ك األخير سمطة تقدير ىذه الكسائؿ 
 .اإلقناعية

 :المطمب الثالث
 .نظاـ اإلثبات بيف مواصمة إبراز األسس التشريعية اإلجرائية و محاولة ردع ىذه الجرائـ

كرد فيما يخص السياسة     إف كسائؿ اإلثبات التي تمسكت بيا التشريعات المغاربية تعتبر مف أىـ ما
اإلجرائية ليذه الدكؿ لمتصدم لمجريمة بمحاكلة كشفيا بيذه الكسائؿ، ك قد برز إختبلؼ كبير مرجعو ىك 
 .األسس التي إتبعتيا كؿ مف التشريعات المغربية إنطبلقا مف النصكص التجريمية التي سبؽ التصدم ليا
   ك قد سبؽ أف كجدنا أف نظاـ اإلثبات الجنائي عمكما تتجاذبو فكرتاف ىما اإلثبات القانكني ك اإلثبات 

اإلقناعي أك األدبي أك الكجداني، فاألكلى قيدت القاضي ك الثانية أعطتو حرية التقدير ك قد تأرجحت 
 .التشريعات المغاربية بيف ىذيف اإلتجاىيف، فكاف لكؿ منيا تكجيو الخاص

 :الفرع األوؿ
 .دور اإلثبات كنظاـ إجرائي في إبراز األسس الجزائية المتبعة



  

   إف قانكف اإلجراءات الجزائية ك بما يتضمنو مف قكاعد مف بينيا قكاعد إثبات الجرائـ يتميز بككنو عبارة 
عف إستمرار لمقانكف الجزائي عمكما في حماية المصالح الفردية ك اإلجتماعية، فإذا كانت ىذه المصمحة 
التي يفرضيا قانكف العقكبات تتجمى في أنماط السمكؾ المختمفة لحماية المصالح ك القيـ اإلجتماعية ك 

حماية الحقكؽ ك الحريات، فإف قانكف اإلجراءات الجزائية ييذؼ بكجو عاـ إلى حماية المصالح 
 .1اإلجتماعية مف خبلؿ ما يتضمنو مف إجراءات لكشؼ الحقيقة ك إقرار الحؽ

   ك الحقيقة أف أزمة القانكف الجنائي عمكما تتمثؿ في كيفية التكيؼ مع التغيرات السريعة التي تمس 
مصالح المجتمع ك كيفية التعايش مع التطكر الحاصؿ فيو ك ىك ما يحدث عمى صعيد اإلثبات في جرائـ 

العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة بإعتبارىا جزء مف المنظكمة الجزائية ككؿ فالتشريعات المغاربية حينما 
تصدت إلثبات ىذه الجرائـ بقيت متأثرة بما إتبعتو مف أسس ك التي رأينا أنيا إما األسس الكضعية الغربية 

 .        ك إما األسس المستمدة مف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية السمحة
 : الفقرة األولى

 .بروز األساس الجزائي مف خالؿ وسائؿ اإلثبات القانونية
لقد سبؽ أف كجدنا أف مف تشريعات المغرب العربي مف إقتدل بالتشريعات الكضعية الغربية ك منيـ    

مف إقتدل بالتشريع اإلسبلمي، ك قد أبرزنا جممة الفركؽ عمى الصعيد التشريعي ليذه الدكؿ ك جممة 
اإليجابيات ك السمبيات التي أحاطت بمكاقؼ ىذه الدكؿ، ك األمر سياف فيما يخص كسائؿ اإلثبات 

القانكنية فنجد كؿ مف التشريع الجزائرم ك المكريتاني ك الميبي ك تشريع المممكة المغربية قد جعمكا في 
قكانينيـ قكاعد قانكنية تقيد يد القاضي الجزائي في األخذ بكسائؿ اإلثبات، ك حصرتو في األخذ بنكع منيا 
فقط ليذا سميت بكسائؿ اإلثبات القانكنية، ك لكف ىذه اإلجماع نجد أنو إجماع ظاىرم فقط ألف الغكص 

 .في األسس التجريمية يبرز اإلختبلؼ العميؽ بيف ىذه التشريعات
 . التشريعات المغاربية التي تأثرت بالفكر الغربي حيف قيدت و سائؿ اإلثبات: أوال

 قد إعتمدا عمى كسائؿ اإلثبات القانكنية فيما أسمياه التشريع الجزائري و تشريع المممكة المغربية   إف 
بالخيانة الزكجية ك بالنسبة لتشريع المممكة المغربية الذم أضاؼ جريمة الفساد ك بيذا أسقط المشرع 
الجزائرم مف ىذا النكع مف اإلثبات إثبات جريمة الزنا بيف غير المتزكجيف، ك قد إقتديا بما جاء في 

التشريع الكضعي الغربي ك خصكصا الفرنسي قبؿ أف يمغي جريمة الزنا، كما أنيما حصرا ىذه الكسائؿ 
في المحضر القضائي المحرر مف قبؿ أحد رجاؿ الضبطية القضائية عف حالة التمبس ك اإلعتراؼ 

 . بكاسطة محررات ك اإلعتراؼ القضائي
   فإذا لـ تتكفر أحد ىذه الكسائؿ الثبلثة فالقاضي ممـز قانكنا بالحكـ بالبراءة بغض النظر عف مدل 
إقتناعو الشخصي مف أدلة أخرل ك لك أنو يبقى حرا في تقديره إياىا، فقد جاء في قرار صادر عف 
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، ك قد إعتدا 1"اإلعتراؼ بالزنا متركؾ لحرية تقدير قضاة المكضكع: " المحكمة العميا الجزائرية أف
 .فقط (الخيانة الزكجية ك الفساد)بالكسائؿ القانكنية في جريمة الزنا 

   ك مف ىنا نجد أف األساس األكؿ الذم إتبعو المشرع الجزائرم ك مشرع المممكة المغربية ضير جميا في 
أخذىما بكسائؿ اإلثبات القانكنية فإقتداءىما بما ذىب إليو التشريع الغربي حيف جعؿ تجريـ الزنا لككنو 

تعدم عمى خصكصية كؿ مف الزكجيف باإلستمتاع باآلخر ك ألف الخيانة الزكجية فييا مساس باألسرة، ما 
أدل بو إلى تقييد يد النيابة العامة في تحريؾ الدعكل العمكمية ك أدل بو أيضا إلى تقييد يد القاضي ك 

 . ذلؾ مف خبلؿ فرض كسائؿ اإلثبات القانكنية
   ك ال يعني ىذا أنيما إقتديا بما كجد في أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ك لك أف الظاىر يقكؿ بذلؾ، ك لك أف 
تشريع المممكة المغربية جعؿ الفساد أيضا كجريمة تعبر عف زنا غير المتزكجيف، فرغـ أنيما شابيا بعضا 
مف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية بتقييد ك سائؿ اإلثبات، إال أف تفحص ىذه الكسائؿ ك شركط صحتيا ك كذا 
مدل حجية كؿ دليؿ يؤدم لمقكؿ أف ىناؾ إختبلؼ كبير بينيـ مف حيث أف الشريعة اإلسبلمية تشددت 

كثيرا في قبكؿ ىذه األدلة فكضعت لكؿ منيا شركط تثبت صحتو فإذا تخمفت أحد ىذه الشركط طرح 
 .جانبا

   ك قد كاف السبب في تشدد الشريعة اإلسبلمية في قبكؿ األدلة المثبتة لجريمة الزنا يعكد لككف ىذه 
الجريمة خفية مف شأنيا أف تصدر في ركف مستكر، ك ينذر أف يطمع عميو الناس ك أف شيكد الزنا 

مخيركف بيف أداء الشيادة أك العدكؿ عنيا ك كذلؾ المقر عف نفسو لو أف يبقى عمى إقراره أك يستر نفسو 
فمندكبية الستر في أداء الشيادة أك اإلقرار بيا تجعؿ ىذه الجريمة غير مكشكفة، فإذا حصؿ أف ظيرت 
بشيادة الشيكد أك بإقرار ك تأكد القاضي مف صحة الدليؿ كجب الحد، ك ىذا لقكلو صمى اهلل عميو ك 

 2"مف أصاب مف ىذه القاذكرات شيئا فميستتر بستر اهلل فإف مف بيد لنا صفحتو نقـ عميو كتاب اهلل: " سمـ
ك ىذا التشدد في أحكاـ الشريعة ال يكجد في التشريعيف السابقيف ألف ثبكت الحد يعني إمكانية قتؿ الناس 
فكاف البد مف التأكد ك التدقيؽ، ك ىذيف التشريعيف لـ يعمبل بيذه المبادئ ك لـ يعمبل بقاعدة درء الحدكد 
بالشبيات ك لـ يحتاطا في األخذ بيذه الكسائؿ، فقد تكصؿ جانب مف الفقو إلى أف ىذا النكع مف األدلة 

 .         3يعتبر بمثابة قرائف ليس ليا حجية مطمقة
 .التشريعات المغاربية التي تأثرت بأحكاـ الشرع حيف قيدت و سائؿ اإلثبات: ثانيا
، فيما ك إف ظير أنيما قد شابيا ما ذىب التشريعيف الميبي و الموريتانيك نخص بيذا القكؿ كؿ مف    

إليو كؿ مف التشريع الجزائرم ك تشريع المممكة المغربية حينما حصرا كسائؿ إثبات بعض جرائـ العرض ك 
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إنتياؾ اآلداب العامة، إال أف األساس الذم سبؽ أف تبنياه ك ىك أحكاـ الشريعة اإلسبلمية يبيف أنو تشابو 
 .ظاىرم فقط

   فيذيف التشريعيف قد إعتبرا الزنا مجرما أكؿ األمر بغض النظر عف صفة فاعميو أك مكاف إرتكابو فيما 
حيف جرما الزنا ك مف ثمة كضعا لو كسائؿ اإلثبات نظرا إلييا عمى أساس أنيا مف األفعاؿ التي فييا 

 مف غير – المصمحة العامة –إعتداء عمى حؽ خالص هلل عز ك جؿ، ك ىك ما تعمؽ بو  النفع العاـ 
إختصاص، ك نسبا ىذا الحؽ هلل تعالى لعظـ خطره ك شمؿ نفعو ك حقكؽ اهلل تتجسد أساسا في العبادات 

 .        1ك الحدكد ك التي مف بيف سبؿ اإلعتداء عمييا الزنا
   فجعبل كؿ مف اإلعتراؼ ك شيادة الشيكد األربعة كسيمة إلثبات الزنا كما تقرىما الشريعة اإلسبلمية 
ككسائؿ متفؽ عمييا، ك ما لـ يرد مف تفصيؿ حكؿ شركط صحتيما فيرجع فيو إلى أحكاميا ك ىذا ما 
 .سبؽ ك أف أشرنا إليو بخصكص ىذيف التشريعيف، ك لـ يجعبل مف التمبس كسيمة قانكنية تثبت بو الزنا
ك لك أننا سجمنا إختبلفات بيف ىذيف التشريعيف فيي  إختبلفات فيما ىك مختمؼ فيو أيضا بيف فقياء 

الشريعة اإلسبلمية، فيما يخص حمؿ المرأة الذم إعتد بو المشرع المكريتاني ك قد ذىب في ىذا مذىب 
، ك ما سماه المشرع الميبي بكسائؿ اإلثبات العممية ك التي 2اإلماـ مالؾ ك أصحابو ك عمر رضي اهلل عنو

يذىب قصده بخصكصيا، إلى كسائؿ إثبات النسب ك نفيو كدليؿ إلثبات أك نفي الزنا ك قد ذىب في ىذا 
مذىب مف يقركف بإعتماد القرائف كحجة عمى إرتكاب المرأة لمزنا ك ىك مذىب بعض الحنابمة ك 

، ك كذلؾ ما ذىب إليو المشرع المكريتاني فيما يخص إثبات جرائـ الشذكذ الجنسي بالكسائؿ 3الشافعية
 .   4القانكنية

 :الفقرة الثانية
 . بروز األساس الجزائي مف خالؿ وسائؿ اإلثبات اإلقناعية

   إف كسائؿ اإلثبات اإلقناعية تترؾ فييا لمقاضي حرية األخذ بالدليؿ الذم يراه مناسبا ك متكفرا إلثبات 
الجريمة مف عدميا، ك قاعدة حرية اإلثبات ىي القاعدة العامة التي إعتمدىا المشرع الجزائي ك ىي 

متنكعة ك مختمفة، ك رغـ أف ىذه القاعدة الجزائية ال تحتاج إلى نص لترسيخيا إال أنيا إستقرت في غالب 
التشريعات ك منيا التشريعات المغاربية، ك يتطمب إلثبات ىذه القاعدة إعماؿ أم قاعدة مف قكاعد اإلثبات 

ك قد ذىبت التشريعات المغاربية إلى إعماؿ ... كاإلعتراؼ ك الشيادة ك المحررات ك الخبرة ك المعاينة
ىذه القاعدة في جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة، ك قد سجمت إختبلفات عديددة ك جكىرية سبؽ 
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ذكرىا ك قد كاف ىذا اإلختبلؼ مرده في األصؿ إلى أف األساس التجريمي كاف مختمفا فيو عند ىذه 
 . الدكؿ
 .التشريعات المغاربية التي تأثرت بالفكر الغربي حيف أطمقت وسائؿ اإلثبات: أوال

   ك نخص بيذا القكؿ التشريع التكنسي ك الذم كجدنا أنو أكؿ األمر قد تأثر كثيرا بالمذىب الفكرم ك 
القانكني الغربي، فجـر جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة إنطبلقا مف ككنيا ماسة بالحرية الجنسية أك 
باألسرة ك خصكصية األزكاج ك حقيـ في اإلستمتاع ببعضيـ البعض ك كذلؾ إنطبلقا مف ككف الجريمة 

تمس بالحياء العرضي لممجتمع أك بالنظاـ العاـ لمدكلة ك قد أبرزنا مساكئ ىذا التكجو، ك لكف حيف النظر 
إلى كسائؿ اإلثبات الجزائية فيما يخص ىذه الجرائـ نجد أف المشرع التكنسي تبنى نظاـ اإلثبات المطمؽ ك 

، ك قد خالؼ بيذا (الخيانة الزكجية)غير المقيد ك إستبعد كسائؿ اإلثبات القانكنية حتى مف جريمة الزنا 
حتى التشريع الجزائرم ك تشريع المممكة المغربية ك ىك مف كاف في صفيـ ك خالؼ أحكاـ الشريعة 
اإلسبلمية في ظاىرىا ك باطنيا، ك إف دققنا في مكقؼ المشرع التكنسي نجده قد ساير ما ذىب إليو 

 11/07/1975 الصادر في 75 – 617التشريع الفرنسي قبؿ إلغاءه لجريمة الزنا بمقتضى القانكف رقـ 
 .1ترؾ إثبات زنا الزكج أك الزكجة بكافة كسائؿ اإلثبات

يمكف : " مف مجمة اإلجراءات الجزائية التكنسية نجدىا تنص عمى150   ك حتى حيف تفحص الفصؿ 
إثبات الجرائـ بأية كسيمة مف كسائؿ اإلثبات ما لـ ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ ك يقضي القاضي 

، ك نستنتج أف المشرع التكنسي خرج عف كؿ ما سبؽ ك شرحناه مف التكجيات 2..."حسب كجدانو الخالص
المغاربية سكاء نحك الفكر الغربي أك الشريعة اإلسبلمية ك ىك أقرب إتباعا لما ساد في القانكف الفرنسي 

 .قبؿ إلغاءه لمزنا ك إتبع كؿ الكسائؿ في إثباتيا
   أما بالنسبة لباقي الجرائـ الماسة بالعرض ك إنتياؾ اآلداب العامة فقد شابو مكقفو ما ذىب إليو كؿ مف 
المشرع الجزائرم ك مشرع المممكة المغربية، ك المذاف جعبل مف كسائؿ اإلثبات األدبية أك اإلقناعية التي 
يمجأ إلييا قضاتيا حيف التصدم لباقي جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة، مثؿ اإلغتصاب ك ىتؾ 

 مف قانكف 212 ك ذلؾ ما يظير مف خبلؿ المادة 3ك بيذا سايركا النظاـ اإلتيامي... العرض ك البغاء 
 مف 286 مف مجمة اإلجراءات الجزائية التكنسي ك المادة 150اإلجراءات الجزائية الجزائرم ك المادة 

 .            المسطرة الجزائية لممممكة المغربية السابؽ ذكرىـ
 .التشريعات المغاربية التي تأثرت بأحكاـ الشرع حيف أطمقت وسائؿ اإلثبات: ثانيا
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 – عمى إثبات جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة المشرع الميبي و الموريتاني   لقد عمؿ كؿ مف 
بكسائؿ إثبات - عدا جريمة الزنا بالنسبة لمتشريعيف معا ك جرائـ الشذكذ الجنسي بالنسبة لممشرع المكريتاني

 .إقناعية ك ترككا إثباتيا مثؿ إثبات باقي الجرائـ عمكما
 :  مف قانكف اإلجراءات الجزائية المكريتاني أنو386   فقد كرد في المادة 

بإستثناء الحاالت التي ينص فييا القانكف عمى خبلؼ ذلؾ فإف الجرائـ يمكف أف تثبت بجميع األدلة "
 ".الشرعية ك يحكـ القاضي إعتمادا عمى إقتناعو الشخصي المعتمد عمى البينات ك المثبتات القانكنية

لممحكمة أف تأمر ك لك : "  مف قانكف اإلجراءات الجزائية الميبي السابؽ ذكره أنو264كما كرد في المادة 
 ". مف تمقاء نفسيا أثناء نظر الدعكل بتقديـ أم دليؿ تراه الزما لظيكر الحقيقة

   ك إذا أخذنا بعيف اإلعتبار منيج ىذيف التشريعيف بالمجكء إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية فيما ال يكجد 
 :فيو نص نستتج أف

التشريعيف السابقيف كاصبل تمسكيما بعدـ الخركج عما كرد في أحكاـ الشريعة اإلسبلمية مف أسس فيما 
ىك غير متركؾ لمبشر مف أجؿ النظر فيو فكانت الكسائؿ القانكنية مكضكعة تبعا لما كرد في أحكاـ 

 .الشريعة اإلسبلمية
أما باقي الجرائـ فقد أطمؽ فييا يد القاضي لمتقدير ك الفحص ك تككيف قناعتو الشخصية، فحتى فقياء 

المقررة في الجرائـ -  جرائـ التعازير –الشريعة اإلسبلمية ذىبكا إلى أنو تسرم عمى ىذا النكع األحكاـ 
التي تمس حقكؽ العباد فتثبت الجريمة باإلقرار أك البينة أك بالنككؿ أك بعمـ القاضي ك تقبؿ فييا شيادة 

  .1النساء مع الرجاؿ
 :الفرع الثاني

 . فاعمية وسائؿ اإلثبات في صد جرائـ العرض و إنتياؾ اآلداب العامة
   إف كسائؿ اإلثبات القانكنية ك اإلقناعية كجدنا أف كؿ مف التشريعات التي تتبع اإلتجاه الغربي ك 

التشريعات التي إتنيجت منيج الشريعة اإلسبلمية قد تداكلتيا مع إختبلفات في األسس التي تبنتيا كما 
 .سبؽ الذكر

 :الفقرة األولى
 . فاعمية وسائؿ اإلثبات المتأثرة بالفكر الغربي

    ك بالنسبة لمتشريعات التي تبنت الفكر الغربي الكضعي فسكاء كانت كسائؿ اإلثبات قانكنية أك إقناعية 
فيي تعتبر فاشمة في دعـ تمؾ السبؿ التي تحاكؿ إرساءىا بمكجب أنظمتيا الجزائية عمكما، فالكسائؿ 

القانكنية فييا تتسـ بعدـ الشدة ك عدـ الردع ك ىي ال تتسـ بمراعاة جممة مف الشركط التي تعتبر الزمة 
بمكجب أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كما أف كسائؿ اإلثبات اإلقناعية سايرت ىذه األخيرة مف حيث إتساميا 
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بنكع مف التياكف ك عدـ التمسؾ بشركط الصحة الكاردة في الشريعة اإلسبلمية فيي تساير أكال ك أخيرا 
 .المنيج المتبع ك الذم ينظر بتياكف إلى جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة

   ك الحقيقة أف اإلبتعاد عف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية سكاء حيف التجريـ بمكجب النصكص القانكنية أك 
حيف كضع األطر اإلجرائية يعتبر مف أىـ السبؿ التي تؤدم إلى إنتشار ىذه الجرائـ، كما يؤدم بالقضاة 
إلى عدـ تحكيـ الضمير اإلسبلمي الذم مف الكاجب المجكء إليو ك يؤدم تبعا لمنقائص التي أثبت كجكدىا 
عمى مر العصكر في األنظمة الجزائية الغربية إلى كجكد ثغرات قانكنية يتيرب منيا فاعمكا ىذه الجرائـ ك 
مطبقكا النصكص، ما يؤدم في األخير إلى ككف ىذه القكانيف غير فعالة ك ناقصة في مكاجية تزايد ىذه 

 .  الجرائـ
 :الفقرة الثانية

 . فاعمية وسائؿ اإلثبات المتأثرة بأحكاـ الشرع
   إف كسائؿ إثبات جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة التي إتخذىا كؿ مف التشريعيف الميبي ك 

التي -  إلى حد كبير–المكريتاني سكاء القانكنية أك اإلقناعية، أثبتت أنيا تقتدم بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية 
كضعت نظاما صالحا لمتطبيؽ عمى صعيد المجتمعات اإلسبلمية لكؿ زماف ك مكاف إف كاف ىذا التطبيؽ 
مككؿ إلى أىمو ك تـ كفؽ شريعة اهلل عز ك جؿ ك رسكلو صمى اهلل عميو ك سمـ في ىذه الدكؿ، فما كاف 

 .الزما لئلثبات بالكسائؿ القانكنية كاف كذلؾ ك غيره أجازا أف يثبت بأم كسيمة أخرل
   ك بالرجكع إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية نجد أف ىذه األخيرة قد إتبعت نظاما إجرائيا مكمبل لمنظاـ 
العقابي ك ىك الذم يعبر عف السياسة الجزائية لممشرع اإلسبلمي، ك ىذه األخيرة تقـك عمى التفرقة بيف 

الجرائـ التي تقع مف األفراد عمى المجتمع ك التي تقع مف األفراد عمى بعضيـ البعض، ك اإلثبات مرتبط 
قسـ يشمؿ الحقكؽ : ىنا بنظاـ الجرائـ ك الجرائـ مرتبطة بدكرىا بيذه الحقكؽ، ك الحقكؽ أقساـ ىي

الخالصة هلل تعالى لعظـ خطرىا ك منيا الحدكد، ك قسـ يتعمؽ بحقكؽ خالصة لمعبد ك ىي كثيرة، ك قسـ 
 .يجتمع فيو الحقاف ك حؽ اهلل ىك الغالب، ك قسـ يجتمع فيو الحقاف ك حؽ العبد ىك الغالب

ك تترابط ىذه األفكار مع بعضيا كفؽ قكاعد ...    ك الجرائـ أنكاع منيا جرائـ الحدكد ك جرائـ التعزير
أىميا ضماف الحرية الشخصية ك قرينة البراءة ك غيرىا مف الضمانات ك القكاعد التي إجتيد فقياء 

 في إرساءىا ضمانا لحماية حقكؽ ك أعراض األفراد ك – فيما ال يكجد فيو نص –الشريعة اإلسبلمية 
ضمانا إلنتشار الفضيمة ك العدؿ ك اإلحتراـ في المجتمعات مف أجؿ الكصكؿ إلى دكؿ تسير كفؽ منيج 
اهلل ك رسكلو صمى اهلل عميو ك سمـ، ك ما أحكجنا لنرل ىذه التطبيقات في قكانيننا، ك بالخصكص ىذه 

 .القكانيف التي تبنت ىذا الفكر اإلسبلمي



  

ك ذلؾ ألف إنجاحيا ال يككف إال مف خبلؿ التطبيؽ الفعمي ك إحتراـ القكاعد الشرعية ك تسميـ مسؤكلية 
اإلشراؼ ك القضاء ك التشريع ك التنفيذ إلى أىمو ك إذا إنتشر نجاحيا كانت مستقببل دكال يقتدل بيا ال 

 .بالدكؿ الغربية
 :الفصؿ الثاني

 . عقوبات جرائـ العرض و إنتياؾ اآلداب العامة في التشريعات المغاربية
   يرتبط العقاب بالتجريـ تماـ اإلرتباط إذ ال جريمة دكف عقكبة، ك لذلؾ فإف العقكبة تأخذ كضعيا 

 .1القانكني مف ككنيا المقابؿ لمكاقعة التي جرميا القانكف
 ، ك العقكبة ىي الكسيمة التي يمجأ إلييا حينما تفشؿ السياسة التجريمية لمتشريعات المختمفة في ردع المجـر

 .ك قد لجأت إلييا كؿ تشريعات المغرب العربي
كما لعب تنكع اآلراء عمى صعيد السياسة العقابية التي برزت عند الفقياء الغربييف دكرا كبيرا في التأثير 

 ك مرتكبي جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة 2عمى مفيـك العقاب المكجو ضد مرتكبي الجرائـ عمكما
عمى كجو الخصكص في التشريعات المغاربية كما كاف لمسياسة العقابية في التشريع اإلسبلمي دكرا أيضا 

 .في التأثير عمى بعض الدكؿ المغاربية
   ك العقكبات التي تناكلتيا التشريعات المغاربية تتنكع بيف عقكبات سالبة لمحرية ك عقكبات ماسة بسبلمة 

الجسد ك أخرل بحقكؽ المتيـ بعد ثبكت التيمة عميو، ك قد تنكعت أكجو اإلختبلؼ بيف النصكص 
التشريعية لبمداف المغرب العربي فيما يخص نكع ىذه العقكبات ك مقدارىا ك الكيفية التي تطبؽ فييا، ك 

، ك أنكاع العقكبات (المبحث األكؿ)عميو كاف البد مف معرفة مفيكـ العقكبة في التشريعات المغاربية في 
 .(المبحث الثاني)في التشريعات المغاربية في 

 :المبحث األوؿ
 .مفيـو العقوبة في التشريعات المغاربية

   لقد تنكعت األسس التي إعتمدتيا التشريعات المغاربية في ضبط مفيكـ ك داللة العقكبة عف جرائـ 
العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة، ك قد تأثر ىذا النكع مف الجرائـ بما ىك سائد عمى صعيد الجدؿ القائـ 
عند فقياء ك مفكرم القانكف الكضعي، ك عمى صعيد ما ىك مكجكد مف تنكع فكرم عند فقياء الشريعة 

اإلسبلمية، ك تخضع العقكبة عف جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة لما تخضع لو العقكبة عف باقي 
الجرائـ في تعريفيا، ك لمعقكبة تعاريؼ متعددة تختمؼ إنطبلقا مف األسس التي تعتمدىا القكانيف أك الفقياء 
فقد برزت تعريفات عديدة ليا عمى صعيد الفقو الغربي، ك كذلؾ عمى صعيد أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كما 
برز ىذا اإلختبلؼ عمى صعيد العقكبات التي أدرجتيا التشريعات المغاربية حينما شرعت العقكبات المقدرة 
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لجرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة، ك عميو كاف مف الكاجب معرفة تعريؼ القانكف الكضعي لمعقكبة 
 .(المطمب الثاني)، ك تعريؼ الشريعة اإلسبلمية لمعقكبة في (المطمب األكؿ)في 

 :المطمب األوؿ
 . تعريؼ القانوف الوضعي لمعقوبة

جزاء يقرره القانكف لمجريمة المنصكص عمييا فيو : "   لقد كرد في تعريؼ العقكبة عمكما أنيا ىي
لمصمحة المجتمع الذم أصابو ضررىا ك يكقعيا القاضي عمى مرتكبييا، ك ىي تختمؼ عف الجزاء المدني 

، ك ىناؾ مف عرؼ العقكبة بأنيا إيذاء يمحؽ بالجاني زجرا لو ك تحذيرا لمف يريدكف أف 1"أم التعكيض
األثر الذم ينص عميو القانكف ليمحؽ : "، كما عرفت أيضا بأنيا2"يسمككا سبيمو في اإلعتداء عمى الغير

 . 3"المجـر بسبب إرتكابو الجريمة
   ك العقاب ليس بطريقة مستجدة مف أجؿ إرجاع المخطئيف إلى الطريؽ السميـ الذم تبتغيو األخبلؽ ك 

المبادئ ك القيـ ك األخبلقية ك الدينية، بؿ كجد منذ أكؿ مرة حيف خمؽ اهلل عز ك جؿ آدـ عميو السبلـ، ك 
يا بني آدـ ال : "ىك أكؿ مف عاقبو اهلل تعالى حينما أكؿ مف الشجرة التي نيي عف األكؿ منيا فقاؿ تعالى

 .4"يفتننكـ الشيطاف كما أخرج أبكيكـ مف الجنة ينزع عنيما لبسيما ليرييما سكآتيما
   كما إستمر العقاب مع إستمرار اإلنساف عمى كجو األرض، ك عرؼ منذ كاف اإلنساف يعيش في 

المجتمعات البدائية ك بعد تطكر ليعيش في شكؿ أسرة ثـ تطكرت المجتمعات ك مرت بعدت مراحؿ تطكر 
 .العقاب فييا إلى أف أصبح عمى الشكؿ الحالي في المجتمعات الحالية

 :المطمب الثاني
 . التعريؼ الشرعي لمعقوبة

، ك 5   أما العقكبة في الشريعة اإلسبلمية فيي تأديب ك إصبلح ك زجر يختمؼ بحسب إختبلؼ الذنب
إيبلـ مقصكد بإعتبار أنيا أذل ينزؿ بالجاني غير أنو أذل غير مقصكد لذاتو ك إنما : "عرفت أيضا بأنيا

لما يحققو مف أىذاؼ في نفس الجاني مف جية، ك مف جية أخرل ك ما يحققو في نفكس اآلخريف مف 
 .6"كقاية لممجتمع مف الجرائـ المستقبمية

جزاء كضعو الشارع لمردع عف إرتكاب ما : "    كما ذىب البعض مف الفقياء إلى تعريؼ العقكبة بأنيا
، فيي جزاء مادم مفركض سمفا يجعؿ المكمؼ يحجـ عف إرتكاب الجريمة "نيى عنو ك ترؾ ما أمر بو
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، ك الحقيقة أف 1فإذا إرتكبيا زجر بالعقكبة حتى ال يعكد إلى الجريمة مرة أخرل، كما يككف عبرة لغيره
العقكبة في الشريعة اإلسبلمية تتناسب ك جسامة الجريمة، ك ىذه الجسامة تستفاذ مف جسامة الضرر 

الذم تحققو الجريمة بالمصالح المحمية بنصكص التجريـ، ك التي تقررت لمستقبؿ المجتمع ك سبلمتو ك 
 .  تطكره

 :المبحث الثاني
 .أنواع العقوبات في التشريعات المغاربية

   لقد تنكعت العقكبات المرصكدة لئلعتداءات عمى جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة في تشريعات 
المغرب العربي، مف عقكبات مسمطة عمى الجسد إلى عقكبات مسمطة عمى الماؿ ك بعض الحقكؽ ك قد 

العقكبات السالبة لمحرية عف جرائـ العرض  كاف أخطرىا العقكبات الماسة بالحياة، ك قد ضـ ىذا المبحث
 .(المطمب األكؿ)ك إنتياؾ اآلداب العامة في التشريعات المغاربية في 

، ك العقكبات الماسة بحقكؽ مداف بيذا النكع مف الجرائـ في (المطمب الثاني)ك العقكبات البدنية في 
 .   (المطمب الثالث)

 :المطمب األوؿ
 .العقوبات السالبة لمحرية عف جرائـ العرض و إنتياؾ اآلداب العامة

   لقد أجمعت كؿ تشريعات المغرب العربي عمى إقرار عقكبات سالبة لمحرية عف جرائـ اإلعتداء عمى 
العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة نظرا لجسامة ىذه الجرائـ، ك قد سارت بذلؾ كفؽ ما ذىبت إليو 

السياسات الجزائية الغربية التي أصبحت تعتبر العقكبة اليـك الصكرة األساسية، ك بالتحديد قبؿ ظيكر ما 
ك التدابير التقكيمية بفضؿ مدارس الفقو الجنائي الكسطية، التي أخذت  (األمف)يسمى بالتدابير اإلحترازية 

بيا عمى نحك متبايف أغمب التشريعات العقابية المعاصرة، ك قد تنكعت العقكبات التي لجأت إلييا ىذه 
 .التشريعات المغاربية

 : الفرع األوؿ
 .عقوبة الحبس في التشريعات المغاربية

لقد ثار خبلؼ حكؿ الحبس كعقكبة سالبة لمحرية قصيرة المدة، فقد رأل البعض أنيا العقكبة األقؿ مف    
ثبلثة أشير، ك رأل آخركف أف الحبس قصير المدة ىك الذم ال يزيد مقداره عف ستة أشير، ك الرأم 

، ك قد لجأت إلييا تشريعات المغرب 2األرجح أف الحبس قصير المدة العقكبة فيو ال تتجاكز مدة السنة
العربي في جممة مف الجرائـ الماسة بالعرض ك اآلداب العامة ك التي رأت أنيا ال تستحؽ عقكبة ترقى 

 .إلى عقكبة السجف
                                                           

. 36مرجع سابؽ، ص : (أحمد)محمود خميؿ .  1  
.5، ىامش رقـ 115مرجع سابؽ، ص : (أحمد)محمود خميؿ .  2  



  

 : الفقرة األولى
 .اإلطار القانوني لعقوبة الحبس عف جريمة ىتؾ العرض

 مف قانكف العقكبات 334 جعؿ في نص المادة المشرع الجزائري   بتصفح التشريعات المغاربية نجد أف 
 سنكات إذا كانت مرتكبو ضد قاصر 10 سنكات إلى5العقكبة عمى جريمة ىتؾ العرض ىي الحبس مف 

 فإننا 1 مف قانكف العقكبات الجزائرم5لـ يبمغ السادسة عشر مف العمر، ك لكف بالرجكع إلى نص المادة 
 :ك العقكبات األصمية في مادة الجنح ىي: "... نجدىا تنص عمى

 ...". سنكات ما عدا الحاالت التي يقرر فييا القانكف حدكدا أخرل5الحبس مدة تتجاكز الشيريف إلى - 1
 أف المشرع الجزائرم جعؿ جريمة ىتؾ العرض مف قبيؿ الجنح ك لكف نستنتج   ك مف ىذيف النصيف 

شدد ليا العقكبة فجعميا جناية ك رفعيا إلى أكثر مف أقصى حد لعقكبة الحبس ألف ظرؼ صغر سف 
 .المجني عميو يعتبر مف الظركؼ التي ينظر إلييا المشرع في تشديد العقكبة

 جاء عمى غير ما جاء بو المشرع الجزائرم فجعؿ عقكبة ىتؾ تشريع المممكة المغربية   غير أف 
 ك ىي تشمؿ ىتؾ عرض قاصر كما سبؽ ك أف أشرنا في النص العقابي الجزائرم –العرض دكف عنؼ 

يشترؾ مع التشريع - أم تشريع المممكة المغربية-  سنكات، ك لك أنو 5 الحبس مف سنتيف إلى –
 سنكات ك أنو جعؿ ىتؾ عرض دكف عنؼ مف قبيؿ 5الجزائرم في أف الحد األقصى لعقكبة الحبس ىي 

الجنح إال أنو جعؿ ليا عقكبة أخؼ ك لـ يراعي حالة أك ظرؼ صغر السف أك حتى حالة الجنكف أك أم 
عارض قد يشكب الرضا الصحيح التاـ، فيؿ ىذا مرده إلى أف مشرع المممكة المغربية ينظر إلى ىذا 

الجـر بأنو ليس بالخطير ك الذم يستكجب معو تشديد العقاب؟ أـ أف المشرع الجزائرم بالغ حينما جعؿ 
 صغر السف كظرؼ تشديد بمكجبو رفع عقكبة الجنحة ك جعميا مماثمة لعقكبة الجناية؟

، حيث نجد أف ىذا التشريع العقابي التونسي   ك البد مف اإلشارة إلى فكرة أخرل نجدىا حيف تصفح 
العقكبات األصمية  : "... 52األخير لـ يتطرؽ لمصطمح الحبس عمى اإلطبلؽ، فقد جاء في نص الفصؿ 

، ك ىك ما كافقتو فيو كؿ النصكص التي تحدثت عف ..."السجف لمدة معينة ... السجف بقية العمر ... 
 .جرائـ العرض ك اآلداب العامة في المجمة الجزائية التكنسية

ك الغالب أنو قصد بعبارة السجف في النصكص التي تككف العقكبة عف جنحة، ال جناية الحبس بالمعنى 
 مف المجمة الجزائية التكنسية عبر عف السجف بمفظ 226المتعارؼ عميو بدليؿ أف النص الفرنسي لمفصؿ 

 "Six moix d’emprisonnement" بالمفظ العربي، ك بذلؾ العبرة ىنا لمعرفة " الحبس" ، ك التي تعني
 -  السجف–الجناية مف الجنحة بالمدة التي نص عمييا التشريع التكنسي، دكف اإلعتماد عمى ما يتمفظو 
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 مف قانكف العقكبات الميبي السابؽ 408 فقد نص عمى عقكبة الحبس في المادة التشريع الميبي   أما 
 سنة مف العمر 18 سنة ك 14ذكرىا، حيث جـر ىتؾ العرض ك لك بالرضا إذا كقع عمى مف ىك بيف 

فجعمو جنحة عقكبتيا الحبس لمدة ال تقؿ عف السنة، ك الجدير بالذكر أف المشرع الميبي نص في المادة 
... عقكبة الحبس ىي كضع المحككـ عميو في أحد السجكف المركزية : " عمى أف1 مف قانكف العقكبات22

 ساعة، كما ال يجكز أف تزيد عمى ثبلثة 24ك ال يجكز أف تقؿ ىذه المدة بأم حاؿ مف األحكاؿ عف 
 ".سنكات إال في األحكاؿ الخاصة المنصكص عمييا قانكنا

 بصدد ىذه الجريمة أف التشريعات الجزائرية ك التكنسية ك الميبية ك إف كيفت جـر ىتؾ نستنتج   ك 
العرض إذا كقع عمى قاصر أك حتى عمى الشخص الذم ال يعتد برضاه مف قبيؿ الجنح، إال أنيا إختمفت 

 .في كضع عقكبة محددة ليا ىذا مف جية
كما أنيا إختمفت في سف القاصر الذم يعتد بو مف جية أخرل ك ىذا اإلختبلؼ كاضح جدا ثـ إف 

 .التشريعيف  المكريتاني ك تشريع المممكة المغربية إنتيجا منيجا مخالفا
فاألكؿ لـ يذكر ىذه الحالة التي تطرقت إلييا التشريعات الثبلثة السابقة الذكر، ك الثاني لـ ينص إطبلقا 

 .عمى ىتؾ العرض
 : الفقرة الثانية

 .اإلطار القانوني لعقوبة الحبس عف جريمة التحرش الجنسي
 بعقكبة الحبس ك جعميا حسب المشرع الجزائري   أما بالنسبة لجريمة التحرش الجنسي فقد عاقب عمييا 

 ك جعؿ التشريع التونسي جنحة ك مدة العقكبة فييا مف شيريف إلى سنة، ك جرميا 3412نص المادة 
 ك جعؿ 4 مف القانكف الجنائي لممممكة المغربية1 -503 مدة عاـ، ك جاء الفصؿ 3عقكبتيا الحبس

 .عقكبتيا مف سنة إلى سنتيف
 فمـ يكردا تجريـ ىذا الفعؿ بنص خاص، ك ىنا أيضا قد جعمت التشريعيف الميبي و الموريتاني   أما 

ىذه التشريعات العقكبة مختمفة، ك لك أنيا كميا مف قبيؿ الجنح، فمنح التشريع الجزائرم السمطة التقديرية 
لمقاضي أف يحكـ بالعقكبة بيف حد أدنى ك حد أقصى، بينما فصؿ التشريع التكنسي بجعؿ العقكبة السالبة 
لمحرية مدتيا عاـ كاحد، ك ماثؿ تشريع المممكة المغربية التشريع الجزائرم بكضع حد أدنى ك أقصى، ك 

 .لكف رفع مف المدة األكلى ك الثانية
 : الفقرة الثالثة

 .اإلطار القانوني لعقوبة الحبس عف جريمة تحريض القصر عمى الفسؽ
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، أعاد فكرة رفع عقكبة الجنحة ك 1 مف قانكف العقكبات الجزائرم342   إف المشرع الجزائرم في المادة 
جعميا مماثمة لعقكبة الجناية، ك ىذا في جريمة أخرل راعى فييا سف المجني عميو ك ىي جريمة تحريض 

 سنكات، ك 10 سنكات إلى 5القصر عمى الفسؽ ك جعؿ صغر السف ظرؼ مشدد ك ذلؾ بالحبس مف 
 بصدد نفس الجريمة ك جعؿ عقكبتيا مبيمة ك ذلؾ حيف أكرد في نص المادة التشريع الميبيلكف جاء 

 عقكبة الحبس عمى نفس ىذه الجريمة ك لكف لـ يقدر مدة الحبس، فيؿ يقصد بيذا أف جعؿ 4092
 لمقاضي السمطة التقديرية المطمقة بسف عقكبة بيف الحد األدنى ك الحد األقصى؟

 مف قانكف العقكبات الميبي ك التي تقكؿ بأف الحبس يككف بيف مدة ال تقؿ 22   كما تنص عميو المادة 
 . سنكات3 ساعة ك ال تزيد عف 24عف 

الجنح ىي الجرائـ المعاقب عمييا : " التي تنص عمى أف3– الجنح – التي جاءت بعنكاف 54 ك المادة 
 ...".الحبس الذم يزيد مدتو عف شير: بالعقكبات اآلتية

   كما أنو أضاؼ فكرة جديدة بأف شدد العقكبة إلى الضعؼ إذا كاف الجاني مف أصكؿ المجني عميو أك 
 .4مف المتكليف تربيتو أك مبلحظتو أك ممف لو سمطة عميو أك كاف خادما عنده أك عند مف تقدـ ذكرىـ

 :الفقرة الرابعة
 .اإلطار القانوني لعقوبة الحبس عف جريمة الزنا

    أما جريمة الزنا فقد إجتمعت تشريعات المغرب العربي عمى أنيا لـ تجعؿ لمزكج عقكبة ك لمزكجة 
  عد المشرع الجزائريعقكبة أخرل في حاؿ ثبكت الزنا، ك لكف إختمفكا في مدة ىذه العقكبة، حيث نجد أف 

جنحة معاقب عمييا بالحبس مف سنة إلى سنتيف ك كذلؾ عقكبة الشريؾ -  الخيانة الزكجية –جريمة الزنا 
 فقد ماثؿ سابقو بأف أما التشريع التونسي مف قانكف العقكبات الجزائرم، ك 339ك ذلؾ في نص المادة 

 مف المجمة الجزائية 236 سنكات ك ذلؾ في الفصؿ 5، ك لكف أقر ليا عقكبة حبس مدة 5عدىا جنحة
 فقد ماثؿ نظيره الجزائرم بأف جعؿ الخيانة الزكجية جنحة ك لتشريع المممكة المغربيةالتكنسية، ك بالنسبة 

 مف قانكنو لمعقكبات، ك أضاؼ عقكبة 491جعؿ عقكبتيا الحبس مف سنة إلى سنتيف ك ىذا في الفصؿ 
، ك لكف عند تفحص ىذا المنطمؽ الذم بجريمة الفسادأخرل ك ىي الحبس  مف شير إلى سنة فيما سماه 

جرمت منو التشريعات المغاربية الثبلث جريمة الزنا نجده غير كاؼ ك ىذا حتى في أقصى عقكبة لو كما 
حدية نص عمييا القرآف الكريـ، ك لمعقاب -  جريمة الزنا –نص عمييا المشرع التكنسي، فيي جريمة 

األنجع عمييا يجب الحد المقرر في الشريعة ك الخركج عف ىذا األمر ىك الفساد بعينو ميما بذلت 
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التشريعات المغاربية ك غيرىا مف جيد خارج ما أقره اهلل عز كجؿ ك قد كاف مف األكلى تكفيره في تطبيؽ 
 .حدكده

 : الفقرة الخامسة
 .اإلطار القانوني لعقوبة الحبس عف جريمة الفعؿ العمني المخؿ بالحياء

 جـر أيضا ىذا الفعؿ المشرع الجزائري   بتصفح النصكص المتعمقة بالفعؿ العمني المخؿ بالحياء نجد أف 
 .فجعمو في خانة الجنح، ك جعؿ عقكبتو الحبس مف شيريف إلى سنتيف

 مف المجمة 226 فجعؿ عقكبة الحبس مدة ستة أشير ك ذلؾ في نص الفصؿ المشرع التونسيأما 
 فقد عاقب عميو بالحبس مف شير إلى سنتيف، ك ذلؾ في مشرع المممكة المغربيةالجزائية التكنسية، ك أما 

 . مف قانكف العقكبات لممممكة المغربية483نص الفصؿ 
 بالحبس مدة ال تزيد عف السنة، ك أما 421 فقد عاقب عميو في الماة الميبي لممشرع    ك بالنسبة 

 فعاقب عميو بالحبس مف ثبلثة أشير إلى سنتيف، ك بذلؾ ك إف إتفؽ التشريعيف المشرع الموريتاني
الجزائرم ك المكريتاني ك تشريع المممكة المغربية كذلؾ في الحد األقصى لعقكبة الحبس ك ىي السنتيف إال 

 .أنيـ إختمفكا في حده األدنى مف شير إلى شيريف إلى ثبلثة أشير
 قد حدد العقكبة دكف أف يفتح مجاال لمقاضي أف يقدر بيف حد أدنى ك حد أقصى، التشريع التونسيثـ إف 

 . فحدد الحد األقصى بسنة دكف تحديده لؤلدنىالميبيك أما المشرع 
 24ك بالرجكع إلى النصكص العامة نجد أف ىذه المدة الدنيا ال تجكز أف تقؿ بأم حاؿ مف األحكاؿ عف 

 .1ساعة
 : الفقرة السادسة

 .اإلطار القانوني لعقوبة الحبس عف جريمة الشذوذ الجنسي
   ال يختمؼ األمر كثيرا حينما نتصفح نصكص المكاد التي تجـر أفعاؿ الشذكذ الجنسي في تشريعات 

 .المغرب العربي
التشريع ، ك 2 جعؿ الفعؿ جنحة يعاقب عمييا بالحبس مف شيريف إلى سنتيفالتشريع الجزائريفنجد أف 
 . عاقب عمييا بالحبس ثبلثة سنكات3التونسي

 فقد عاقب عمييا مف ستة أشير إلى ثبلث سنكات، ك بذلؾ فقد إتفقت 4أما تشريع المممكة المغربية
التشريعات الثبلثة عمى مدة الثبلث سنكات كعقكبة لفعؿ الشذكذ الجنسي، ك لكف كضعيا المشرع الجزائرم 
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كظرؼ مشدد ليذا الفعؿ إذا كاف أحد الجناة قاصرا فترفع عقكبة الشخص اآلخر البالغ إلى الحبس لمدة 
 .1ثبلث سنكات

   ك جعؿ التشريع التكنسي ىذه العقكبة كاحدة ليست ليا أدنى أك حد أقصى، ك جعؿ تشريع المممكة 
المغربية ليا حد أقصى بينما إختمؼ مرة أخرل مع التشريع الجزائرم في الحد األدنى فاألكؿ جعمو ستة 
أشير ك الجزائرم جعمو شيريف ثـ إف الحد األقصى في الظرؼ العادم أم عندما يككف طرفا الجريمة 

 . بالغيف فإف المشرع الجزائرم جعمو سنتيف فقط
 : الفقرة السابعة

 .اإلطار القانوني لعقوبة الحبس عف جريمة اإلعتداء عمى االخالؽ الحميدة
المشرع   أما بالنسبة لجريمة اإلعتداء عمى االخبلؽ الحميدة في تشريعات المغرب العربي، فقد جعميا  

 .2 أيضا مف قبيؿ الجنح المعاقب عمييا ك ذلؾ بالحبس مف شيريف إلى سنتيفالجزائري
، ك بالنسبة 3 سنكات5 فجعميا جنحة معاقب عمييا بالحبس مف سنة إلى المممكة المغربيةأما تشريع 

 .4 فقد جعميا أيضا جنحة ك عاقب عمييا بالحبس مدة ال تزيد عف السنةلمتشريع الميبي
 .ك ىنا نجد أيضا تباينا كاضحا في مدة العقكبة بالحبس مف حيث تقدير الحد األقصى ك األدنى مف عدمو

 :الفقرة الثامنة
 .اإلطار القانوني لجريمة الحبس عف جرائـ القوادة المرتبطة بجريمة البغاء

أما بالنسبة لجرائـ القكادة المرتبطة بجريمة البغاء، فيي أيضا تحفؿ بكثير مف اإلختبلفات فقد جرميا    
المشرع ، ك جرميا 5 سنكات5 ك جعميا جنحة معاقبا عمييا بالحبس مف سنتيف إلى المشرع الجزائري

، ك 6مف ستة أشير إلى عاميف-  الحبس – ك جعميا جنحة ك لكف إختمفت العقكبة لتككف السجف التونسي
 سنكات إلى 4 ك جعميا أيضا جنحة ك لكف عاقب عمييا بالحبس مف مشرع المممكة المغربيةك جرميا 

، ك بالنسبة 8 فجعميا أيضا جنحة يعاقب عمييا بما ال يزيد عف السنةالمشرع الميبي، أما 7 سنكات10
 سنكات، ك ىنا أيضا كاف 3 أشير إلى 6 فعاقب عمى ىذه الجنحة بالحبس مف لمتشريع الموريتاني

اإلختبلؼ بيف مدة الحبس في حده األدنى ك األقصى بما ال يدع مجاال لمشؾ أف تشريعات المغرب 
 .العربي ليا سياسات عقابية متباينة في نظرتيا إلى ىذا النكع مف الجريمة الخطيرة

                                                           

. مف قانكف العقكبات الجزائرم338 مف المادة 2 الفقرة . 1  
. مكرر مف قانكف العقكبات الجزائرم333المادة .  2  
. مف المدكنة الجنائية 2 – 503 الفصؿ . 3  
. مف قانكف العقكبات الميبي421المادة .  4  
. مف قانكف العقكبات الجزائرم343المادة .  5  
.  مف المجمة الجزائية231الفصؿ .  6  
. مف مدكنة القانكف الجنائي 501الفصؿ .  7  
.مف القانكف الجنائي الميبي (أ  ) مكررة 417 المادة . 8  



  

 :الفرع الثاني
 . عقوبة السػجف في التشريػعات المغاربيػة

ف السجف ىك حرماف المحككـ عميو مف حقو في التنقؿ بحرية، ك ذلؾ بكضعو في أحد المؤسسات    إ
 ك ينقسـ إلى سجف مؤبد ك سجف التشريع الجزائري، ك ىك أنكاع في 1العقابية التي يحددىا القانكف

 .3إليو التشريع التونسي، ك ىك ما ذىب 2مؤقت
 إلى التشريع الموريتاني، ك قد ذىب 5الميبي ك التشريع 4ك كذلؾ ما ذىب إليو تشريع المممكة المغربية

، ك كاف األكلى أف يعدؿ المشرع 6النص عمى ما يسمى باألشغاؿ  الشاقة المؤبدة، أك المؤقتة ك السجف
المكريتاني المعنى إلى سجف مؤقت ك سجف مؤبد ك سجف مشدد أك ما يسمى بالسجف مع األشغاؿ 

 .الشاقة
 : الفقرة األولى

 .اإلطار القانوني لعقوبة السجف عف جريمة اإلغتصاب
 إلى 5 عمى جريمة اإلغتصاب بعقكبة جنائية ك ىي السجف المؤقت مف المشرع الجزائري   لقد عاقب 

 20 سنكات إلى 10 ك قد جعؿ ليا ظرفا مشددا ك ذلؾ بأف رفع مدة جناية اإلغتصاب مف 7 سنكات10
 فقد كاف أشد صرامة المشرع التونسي سنة، أما 16سنة ك ذلؾ إذا كقع الجـر ضد قاصرة لـ تكمؿ 

 سنكات ك دكف الثالثة عشر سنة ك لك دكف إستعماؿ 10فبمجرد أف يقع اإلغتصاب عمى أنثى تفكؽ 
، ثـ أضاؼ 8العنؼ أك السبلح أك التيديد ك لك برضاىا ألنو غير معتد بو فعقكبة ىذا الجـر السجف المؤبد

إذا كقع "  المكاقعة" بأف جعؿ عقكبة اإلغتصاب أك كما يسميو – المشرع التكنسي –أضاؼ تفصيبل آخر 
 سنكات ك لك كقع دكف عنؼ، ك 6عمى أنثى ما بيف الثالثة عشر ك الخامسة عشر عاما السجف مدة 

 سنة كاممة ىي السجف 20 سنة ك دكف 15أضاؼ أف عقكبة اإلغتصاب إذا كقع عمى أنثى سنيا فكؽ 
 فقد إنتيج منيجا مخالفا، فيك أكؿ ما بدأ بو أنو نص عمى المكاقعة التشريع الميبي، ك أما 9 أعكاـ5مدة 

 مف قانكف العقكبات الميبي ك المراد بو اإلغتصاب ألنو في المادة التي تمييا نص عمى 407في المادة 
كؿ مف كاقع : " السابؽ ذكرىا نجده يستيميا بقكلو407جريمة ىتؾ عرض، ك لكف حيف تصفح المادة 
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ك ىنا يككف المبس ىؿ يقصد بيذا القكؿ مكاقعة األنثى، أـ ذىب إلى ما ىك أبعد مف ذلؾ ك ىك ..." آخر
  – المكاط –مكاقعة الذكر 

   ك لكف يجب التكضيح، أف ىناؾ مف ذىب إلى أف المكاقعة لفظ ينصرؼ إلى الكطء سكاء الرجؿ أك 
ساكل بيف عقكبة مف كاقع آخر -  المشرع الميبي–المرأة في المكاف الطبيعي المعد لذلؾ منيا، ثـ إنو 
 سنة أك شخصا ال يقدر عمى المقاكمة لمرض في 14بالقكة ك التيديد ك الخداع ك مف كاقع صبيا دكف 

 .1 سنكات10عقمو أك جسمو ك جعؿ العقكبة السجف مدة ال تزيد عمى 
 مف قانكف العقكبات الميبي نجد أف الحد األدنى لعقكبة السجف ىي 21   ك بالرجكع إلى نص المادة 

 سنة فالعقكبة ىي السجف لمدة 18ثبلث سنكات، فإذا كاف المجني عميو قاصرا أتـ الرابعة عشر ك لـ يتـ 
 سنكات، ك قد شدد في عقكبة السجف إذا كاف الجاني مف أصكؿ 5 سنكات ك ال تزيد عف 3ال تقؿ عف 

المجني عميو أك مف المتكليف تربيتو أك مبلحظتو أك ممف ليـ سمطة عميو أك كاف خادما عنده أك عند مف 
 15تقدـ ذكرىـ فرفع عقكبة السجف حسب السمطة التقديرية لقاضي المكضكع ما بيف خمس سنكات ك 
 سنكات 5سنة، أما تشريع المممكة المغربية فقد فصؿ في جريمة اإلغتصاب بالمعاقبة عمييا بالسجف مف 

 سنة أك كانت عاجزة أك 18 سنكات، ك شدد في العقكبة إذا كاف المجني عميو سنيا يقؿ عف 10إلى 
المشرع ، أما 2 سنة20 إلى 10معاقة، أك معركفة بضعؼ قكاىا العقمية، أك حامبل بالسجف مف 

 فقد حاكؿ أف يسمؾ مسمؾ الشريعة اإلسبلمية دكف الخركج عف تطكرات القكانيف الكضعية الموريتاني
 ىي السجف مع األشغاؿ الشاقة ك إف تمت الجناية فيعاقب باألشغاؿ الشاقة ك المحاولةفجعؿ عقكبة 

، ك لـ ينص عمى 3الجمد، إذا كاف بكرا ك الرجـ إذا كاف محصنا ك تطبؽ عمى الجاني كحده ىذه العقكبة
عقكبة اإلغتصاب ألنو أفرد ليا عقابا مف نكع آخر، ك ىنا عمكما نجد أف تشريعات المغرب العربي لـ 
تخرج عف المسار الذم سمكتو بخصكص كؿ الجرائـ السابؽ ذكرىا، ك ىي ك إف اتفقت في جعؿ ىذه 

الجريمة جناية إال أنيا إختمفت في أكجو عديدة مف مدة العقكبة في حدىا األقصى ك األدنى، ك ظركؼ 
 .التشديد التي يبني عمييا القاضي الجزائي تقديره حيف النطؽ بالعقكبة

 : الفقرة الثانية
 .اإلطار القانوني لعقوبة السجف عف جريمة ىتؾ العرض

المشرع    ك بتصفح ما جاء في جريمة ىتؾ العرض في تشريعات المغرب العربي، نجد أيضا أف 
 سنكات ك 10 إلى 5 قد عاقب عمى جريمة ىتؾ العرض الكاقع بغير عنؼ بالسجف المؤقت مف الجزائري

 20 إلى 10 سنة فرفعيا إلى السجف المؤقت مف 16قد شدد العقكبة إذا كقعت عمى قاصر لـ يكمؿ 
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 إلى تجريـ ىتؾ العرض ك جعمو جناية عقكبتيا مدة ستة أعكاـ إذا المشرع التونسي، ك قد ذىب 1سنة
 سنة كاممة، ك أضاؼ أف العقكبة تشدد مدة أخرل إذا سبؽ 12كقع دكف رضا، ك شدد العقكبة فرفعيا إلى 
 سنة إستعماؿ السبلح أك التيديد أك اإلحتجاز أك نتج عنو 18أك صاحب اإلعتداء عمى الشخص دكف 

، ثـ يعكد ليضيؼ 2جرح أك بتر عضك أك تشكيو أك أم عمؿ آخر يجعؿ حياة المعتدل عميو في خطر
 3 عاما18تعد جناية كيعاقب عمييا بالسجف إذا كقع ىتؾ العرض دكف قكة عمى طفؿ لـ يبمغ مف العمر 

 . سنكات5ثـ جعؿ عقكبة المحاكلة كعقكبة الجناية ىنا ك ىي السجف 
، فيك عاقب مف 4 فقد جعؿ عقكبة جناية ىتؾ العرض السجف أيضا مثؿ نظيريوالتشريع الميبي   أما 

 سنكات ك جعؿ نفس العقكبة 5ىتؾ عرض آخر بالتيديد ك القكة أك الخداع بالسجف مدة ال تزيد عف 
 سنة، أك مع شخص ال يقدر عمى المقاكمة لمرض في 14تطبؽ عمى مف ىتؾ عرض مف ىك دكف 

العقؿ أك الجسـ ك لك برضاه ك إذا كاف سف المجني عميو بيف الرابعة عشرة ك الثامنة عشرة كانت العقكبة 
الحبس مدة ال تقؿ عف السنة، ك إذا كاف الفاعؿ مف أصكؿ المجني عميو أك مف المتكليف تربيتو أك 
مبلحظتو أك ممف ليـ سمطة عميو أك كاف خادما عنده أك عند مف تقدـ ذكرىـ يعاقب بالسجف مدة ال 

 سنكات، ك كؿ مف ىتؾ عرض إنساف بالغ برضاه يعاقب ىك ك شريكو بالحبس، ك ىنا لـ 7تتجاكز 
 ك الحبس – بإعتبار أف ىذه الصكرة تخرج عف الصكر السابقة –يجعؿ العقكبة السجف ك إنما خفضيا 

 فإختصر التجريـ بالسجف المممكة المغربية، أما مشرع 5 سنكات3 ساعة ك ال يزيد عف 24ىنا يككف بيف 
 سنكات ك شدد 10 سنكات إلى 5عف ىتؾ العرض لشخص سكاء كاف ذكرا أك أنثى بإستعماؿ العنؼ مدة 

 سنة، أك كاف عاجزا أك معاقا أك 18 سنة إذا كاف المجني عميو طفبل يقؿ سنو عف 20العقكبة مف 
، ك ىنا نجد نفس المبلحظات السابقة، أم اإلختبلؼ في نكع العقكبة بيف 6معركفا بضعؼ قكاه العقمية

حدىا األدنى ك األقصى، ك اإلختبلؼ في ظركؼ التشديد ك المدد التي ترفع إلييا عقكبة ىذا الجاني ك 
 .ىناؾ مف لـ ينص أصبل عمى ىذه الجريمة ك ىك حاؿ التشريع المكريتاني

 :الفقرة الثالثة
 .اإلطار القانوني لعقوبة السجف عف جريمة إرتكاب الفاحشة بيف المحاـر

فالمشرع  – ك ىناؾ مف يسمييا بجريمة زنا المحاـر –ك إذا تصفحنا جريمة الفاحشة بيف المحاـر    
 كما قيؿ سابقا ىك الكحيد الذم نص عمييا كجريمة مستقمة ك مف ذكرىا مف تشريعات المغرب الجزائري
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 ك قد جعميا – ك قد أشرنا إلييا سابقا –العربي، ذكرىا عمى أساس أنيا ظرؼ مشدد لجريمة اإلغتصاب 
 سنة إذا كانت مرتكبة بيف األقارب مف الفركع أك 20 إلى 10 عقكبتيا السجف مف 1المشرع الجزائرم جناية

األصكؿ، ك اإلخكة ك األخكات ك األشقاء مف األب أك األـ، ك لكف جعؿ الجـر جنحة إذا إرتكب بيف 
شخص ك إبف أحد إخكتو أك أخكاتو مف األب أك األـ أك مع أحد فركعو أك األب أك األـ ك الزكج أك 

الزكجة أك األرامؿ أك األرممة أك مع أحد آخر مف فركعو ك كالد الزكج أك الزكجة، األـ أك زكجة األب، ك 
ك ) سنكات 10 إلى 5فركع الزكج اآلخر، ك لكف أبقى عمى عقكبة الجناية ليذه الجنحة ك ىي الحبس مف 

  .2(ال يعني ىذا أنيا جناية بؿ ىي جنحة
ك حسنا فعؿ المشرع الجزائرم، حيث أفرد ليذا الجـر الفضيع نصا خاصا ك عقابا خاصا ألنو أصبح كثير 
الشيكع في مجتمعاتنا التي سادىا التفكؾ ك نقص الكعي الديني ك كثرة إنتياؾ الحرمات، ك ىذا بالمقارنة 
مع كؿ مف التشريعيف التكنسي ك تشريع المممكة المغربية ألف سككت التشريعيف المكريتاني ك الميبي عف 

ىذه الجريمة ك بالتالي عقكبتيا ال يعد مف قبيؿ النقص في نظرنا ك إنما إلعتبارىما ليذه الجريمة زنا 
 .مكجبة لمحد جمدا أك رجما

 :الفرع الثالث
 . تقييـ العقوبات السالبة لمحرية في التشريعات المغاربية

   لقد ك جدنا أف العقكبات السالبة لمحرية تتنكع مف حيث درجة جسامتيا إلى عقكبة الحبس ك عقكبة 
السجف، ك قد سجمنا أف التشريعات المغاربية بخصكص ىذه النقطة تباينت مكاقفيا ك إختمفت إختبلفا 

جكىريا ك مرجع ىذا لسبب كاحد ىك تأرجح ىذه األخيرة في اإلقتداء باألسس العقابية المستمدة مف األفكار 
الغربية الكضعية ك األسس العقابية المستمدة مف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية في نكع مف الجرائـ في بعض 

 .ىذه البمداف
   ك قد عدت عقكبة الحبس ك السجف أىـ العقكبات السالبة لحرية المتيـ، ك قد تعاقبت عمييا عدة أفكار 
حاكلت التصدم لمدة ك نكع ىذه األخيرة إنطبلقا مف مدل تناسبيا مع الضرر الحاصؿ لممجني عميو ك 

لممجتمع عمكما، ك قد تأثرت التشريعات المغاربية بيذه اإلتجاىات ك برز ذلؾ مف خبلؿ نصكصيا 
 .القانكنية التي سبؽ أف حددنا إطارىا

   ك ىذه العقكبة بإعتبار أنيا تناؿ مف حؽ التنقؿ ليذا الشخص الذم ثبتت عميو التيمة ك ذلؾ بعزلو عف 
المجتمع، ك لكف في ظؿ محاكالت إخراجو كمحككـ عميو مف ككنو شخصا منبكذا مف المجتمع خصكصا 

إلى شخص ينظر إليو بعيف الرأفة عمى إعتباره مخطئا البد مف رعايتو -   ميد ىذه األفكار–في أكركبا 
 إلى حد كصكؿ بعض الفقياء الغربييف إلى القكؿ بأف ىذه العقكبة ىي السبب –باإلصبلح ك العبلج 
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، نجد أف ىناؾ مف نادكا بإستبداليا أك بتخفيضيا بالقدر الذم يتناسب مع إصبلح 1األكؿ في إجرامو
المذنب، فبدأت النظرة لمعقكبة السالبة لمحرية بأنكاعيا تتغير ك قد كاف ليذا التغير أثره الكبير عمى 

 .التشريعات الكضعية ك منيا التشريعات المغاربية
   فقد عرفنا أف جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة قد إختمؼ حكؿ األساس التجريمي ليا، ك قد 

كجدنا أف العقكبة ك التجريـ إستمرار لفكرة كاحدة تناكليا فقياء السياسة الجنائية، ك قد رأينا أنو في خضـ 
كؿ ىذه المعطيات القانكنية أف الجريمة التي تمس بالعرض ك اآلداب العامة عمى الرغـ مف خطكرتيا إال 
أنيا بدء يمسيا الفتكر ك التياكف في النظر لخطكرتيا فأصبحت ىذه األفعاؿ ال يعاقب عمييا إال إذا مست 
اإلرادة أك مست األسرة أك مست الحياء العاـ الممجتمع أك نظاـ الدكلة في البعض منيا، ك نحف نعمـ ما 

 .مف تغير ك رداءة ك إنحطاط-  الغربية –ىي عميو بعض القيـ اإلجتماعية 
   ك الحقيقة أف كؿ ىذه األفكار ك التطكرات قد حصمت بالتكازم مع تمؾ الحاصمة عمى صعيد السياسة 

العقابية ليذه الدكؿ ك التي مف بينيا الشريعات المغاربية، فقد كجدنا أف غالب التشريعات المغاربية قد 
 .تأثرت ببعض ما ذىبت إليو المدارس الفقيية التي برزت ك تصدت ألحكاـ السياسة الجنائية عمكما

 : الفقرة األولى
 .تأثر العقوبات السالبة لمحرية في التشريعات المغاربية بالفكر التقميدي القديـ

   مف أكجو تأثر التشريعات المغاربية بالمدارس الفقيية ما جاء في المدرسة التقميدية القديمة التي كاف مف 
المطالبة بإلغاء عقكبة اإلعداـ فيذا المبدأ كاف لو األثر البالغ عمى السياسة العقابية لمدكؿ ك منيا : مبادئيا

التي لـ تعاقب عمى جرائـ العرض ك إنتياؾ  (الجزائر، تكنس، ك المممكة المغربية)التشريعات المغاربية 
اآلداب العامة بأية عقكبة إعداـ ك حتى في الجرائـ التي كاف مف المفركض أف تككف فييا ىذه العقكبة 
مثؿ الزنا ما أثر عمى سقكط العقكبات إلى دائرة العقكبات السالبة لمحرية مف حبس ك سجف ك ىذا ما 

 .2يفسر كثرة لجكء التشريعات المغاربية إلى ىذا النكع األخير مف العقكبات
   كما أف مف المبادئ التي تأثرت بيا التشريعات المغاربية عف المدرسة التقميدية أف يككف العقاب متناسبا 

مع الضرر الذم أحدثتو الجريمة فإف إنتفى الضرر إنتفى العقاب إذ ال عقاب عمى العـز ك التصميـ أك 
األعماؿ التحضيرية التي تقبؿ التأكيؿ، فقد برز ىذا المبدأ بخصكص جممة القكانيف التي لـ تعاقب إال 

عمى الفعؿ الكامؿ ك التاـ في التشريعات المغاربية كجرائـ اإلعتداء عمى األخبلؽ الحميدة ك جرائـ 
 .التحريض عمى الفسؽ ك غيرىا مف الجرائـ التي تناكلتيا ىذه التشريعات

 : الفقرة الثانية
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 .تأثر العقوبات السالبة لمحرية في التشريعات المغاربية بالفكر التقميدي الحديث
إقرار :   كما تأثرت التشريعات المغاربية ببعض المبادئ التي جاءت بيا المدرسة التقميدية الحديثة ك منيا

مبدأ تفاكت المسؤكليات، حيث رفضت حصر المتيميف في فئتيف فقط فئة المسؤكليف جنائيا ك فئة غير 
المسؤكليف جنائيا، ك أثبتت تفاكت في المسؤكلية ك عميو فمف كاف ناقص العقؿ كجب أف تككف مسؤكليتو 

 . مخففة ك تككف العقكبة بالتالي مناسبة لدرجة المسؤكلية، ك تشتد العقكبة حيف تكتمؿ حرية اإلختيار
   ك قد برز ىذا المبدأ في النصكص العقابية التي جاءت بيا التشريعات المغاربية السابؽ ذكرىا، فقد 

إجتمعت عمى أف المسؤكلية الجزائية لمجاني تككف كاممة إذا إرتكب الفعؿ بنفسو فقد ميزت بكاسطة 
قكاعدىا خصكصا العامة أف الجاني الحدث أك الجاني المجنكف أك الجاني المكره ليس كالذم يأتي ىذا 
النكع مف الجرائـ، إلى درجة أنيـ عمى الصعيد الفقيي ذىبكا إلى الجدؿ حكؿ مدل مسؤكلية المرأة التي 

تكره الرجؿ عمى عبلقة تعد غير شرعية ك مدل مسؤكلية الصبي الذم يغتصب إمرأة ك مدل تأثير إنعداـ 
أك نقص الكعي عمى المسؤكلية الجزائية عمكما ك منيا المسؤكلية عمى إرتكاب الجرائـ الماسة بالعرض ك 
إنتياؾ اآلداب العامة، كما جاءت ىذه المدرسة بمبدأ تفاكت العقكبات شدة ك تخفيفا لتحقيؽ دكاعي األمف 

ك اإلستقرار، ك نادت ىذه المدرسة بضركرة التناسب بيف العقكبة ك جسامة الجريمة مف حيث إعطاء 
 .1القاضي حرية التقدير ك حرية التفريد العقابي

   ثـ إف ىذا المبدأ أيضا برز في التشريعات المغاربية حكؿ غالبية الجرائـ التي تناكلتيا ىذه األخيرة عدا 
ما ضبطت عقكبتيا بحد كجريمة الزنا ك جريمة المكاط في التشريعيف كالمكريتاني ك الميبي، فقد جاءت 

العقكبات مقدرة في غالبيا بيف حد أدنى ك حد أقصى يحكـ القاضي بمكجبو عمى الجاني مراعيا جممة مف 
الظركؼ كما قمنا كالصغر أك عدـ اإلدراؿ لجنكف أك غيرىا مف الظركؼ التي عمى القاضي مراعاتيا، ك 
قد جرمت التشريعات المغاربية بعض النكع مف الجرائـ ليس ألنو محـر لذاتو كما سبؽ ك أف كضحنا ك 

 .لكف بغاية الحفاظ عمى أمف المجتمع ك إستقراره
   ك الحقيقة أف ىذا المبدأ قد عممت بو حتى التشريعات المغاربية التي تأثرت بمبادئ الشريعة اإلسبلمية 

ألف ىذا المبدأ في الحقيقة قد سبؽ إليو اإلسبلـ األحكاـ الغربية الكضعية فنجد أف الشريعة اإلسبلمية 
ذىبت إلى أف الفعؿ المحـر في الشريعة اإلسبلمية يباح ألسباب متعددة كاإلكراه أك السكر أك الجنكف أك 

 ...صغر السف 
 : الفقرة الثالثة

 .تأثر العقوبات السالبة لمحرية في التشريعات المغاربية بالفكر الجنائي المعاصر
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  لقد برز تأثر التشريعات المغاربية حيف سنت ىذا النكع مف الجرائـ بالفكر الجنائي معاصر، حيث برز 
عمـ اإلجراـ الذم عنى بدراسة الدكافع ك العكامؿ الداخمية ك الخارجية المفضية إلى إرتكاب الجريمة ك 
إضفاء الطابع العممي عمى الجزاءات الجنائية، حيث يمقى كؿ مجـر جزاء مبلئما ك مناسبا لحالتو بناء 

عمى معرفة العكامؿ ك األسباب التي دفعتو إلى إرتكاب الجريمة، ك قد ظيرت ثبلث مدارس فقيية، منيا 
المدرسة الكضعية اإليطالية، حيث مف بيف ما كصمت إليو أنيا حينما ركزت عمى سمات المجرميف ك 
كجدت أنيـ مصنفكف إما إلى مجرمكف بالكالدة، أك المجانيف أك بالصدفة أك بالعاطفة أك المعتادكف ك 

 .أكدكا عمى ضركرة النظر في العكامؿ النابعة مف داخؿ المجـر ثـ تكقيع الجزاء
   كما برز إتجاه آخر يقكؿ بأف الجرائـ تقسـ إلى طبيعة ك مصطنعة ك إعتبر الجريمة ظاىرة إجتماعية 

، ك قد ظير تأثر التشريعات المغاربية  تنتج عف عكامؿ داخمية عديدة ك كجكب تسميط البحث داخؿ المجـر
بيذه المذاىب حيف أبرزت جممة الظركؼ التي تؤثر عمى العقكبة إما بالتشديد أك التخفيؼ ك منيا العكد ك 

، ك كذلؾ ك النظر إلى العبلقة التي تربط المجني عميو بالضحية ك التركيز عمى (أك اإلشتراؾ)التعدد 
العقكبة كأساس لحماية المجتمع ك التشديد فييا إذا مست بجممة مف العبلقات المحمية كاألسرة ك النظاـ 

 . العاـ
   كما برز التأثر بحركة الدفاع اإلجتماعي ك ىي مدرسة مختمطة تيدؼ إلى حماية المجتمع ك المجـر 

مف الظاىرة اإلجرامية ك ترؾ الكاقعة اإلجرامية ك إحبلؿ محميا الشخصية اإلجرامية لتقدير درجة اإلنحراؼ 
 .اإلجتماعي

   كما نادت بصيانة الكرامة اإلنسانية ك صيانة الحقكؽ ك الحريات الفردية، ك قد تأثرت التشريعات 
المغاربية بيا ك قد برزت فكرة حماية اإلنساف ك حريتو مف خبلؿ ىذا المنطمؽ ك منيا الحرية في الممارسة 
الجنسية ك حتى إف كقعت إعتداءات عمى جرائـ العرض فحسب ىذا اإلتجاه البد مف النظر إلى المجـر ك 
ما دفعو  إلى اإلجراـ ك كذا النظر إلى الظاىرة اإلجرامية التي ىي عبارة عف خمؿ إجتماعي فكاف نتاج 

 .  ىذه المدارس التخفيؼ مف شدة العقكبة السالبة لمحرية
 :الفقرة الرابعة

 .تأثر العقوبات السالبة لمحرية في التشريعات المغاربية بالسياسة العقابية الشرعية
لقد ذىب التشريعيف المكريتاني ك الميبي إلى إنتياج منيجا كسطا حينما تبنيا أحكاـ السياسة العقابية    

الشرعية في العقاب عمى بعض جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة، ك ىذا إضافة إلى ما سبؽ ك أف 
بيناه فيما يخص تأثر كؿ التشريعات المغاربية بالسياسة العقابية الكضعية، فقد جعؿ مف العقكبة السالبة 
لمحرية ك ىي الحبس مف العقكبات التعزيرية التي تضاؼ إلى جممة مف جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب 

 .العامة



  

يحد الزاني ": "حد الزنا" قد أكرد في المادة الثانية التي جاءت تحت عنكاف المشرع الميبي   فنجد أف 
، ك ىذه المادة تبيف مدل تأثر المشرع الميبي بأحكاـ "بالجمد مائة جمدة ك يجكز تعزيره بالحبس مع الجمد

الشريعة اإلسبلمية، ك جعمو الحبس كعقكبة سالبة لمحرية عقكبة تعزيرية تقرىا السياسة العقابية التي جاءت 
أحكاـ المادة الثالثة مف - عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر-بيا الشريعة اإلسبلمية، ك لكف حيف تصفح 
، نجدىا تنص "تعزير الفاعؿ الذم لـ يتـ الثامنة عشر: " القانكف السابؽ الذكر ك التي جاءت بعنكاف

ك كذلؾ المادة ..." إذا كاف الجاني في المادة السابقة لـ يتـ الثامنة عشر يعزر عمى الكجو اآلتي : " عمى
أما إذا كاف مف بيف الجرائـ : " الخامسة مف نفس القانكف السابؽ ك التي مف ضمف ما جاء فييا ما يمي

المنسكبة إلى الجاني جرائـ أخرل معاقب عمييا بمكجب قانكف العقكبات أك أم قانكف آخر فتكقع عقكبات 
، نجد أف ىذا ..." الحدكد كفقا ألحكاـ الفقرة السابقة ك ذلؾ دكف إخبلؿ بالعقكبات المقررة لمجرائـ األخرل 

المشرع متأثرا بجممة مف األفكار التي جاءت بيا السياسة العقابية الغربية، بدليؿ أنو قد برز إىتمامو 
بالشخصية العامة لممجـر مف حيث سنو ك ظركفو ك خطكرتو اإلجرامية ك ىي مف أىـ المبادئ التي 
جاءت بيا المدرسة الكضعية، ك أكبر دليؿ عمى ىذا ما جاءت بو المادة الخامسة السابؽ ذكرىا التي 

تتحدث عف تعدد الجرائـ ك العقكبات ك التي كضحت تأثير عكد المجـر إلى الجريمة عمى نكع العقكبات ك 
 .كذا تأثير تعدد الجرائـ عمى نكع العقكبة

 فقد شابو المشرع الميبي ك مف أكجو تأثره بالسياسة العقابية في الشريعة لممشرع الموريتاني   أما بالنسبة 
اإلسبلمية إلى جانب ما سبؽ أف كضحناه بخصكص تأثره بالسياسة العقابية الغربية، أنو حسب مادتو 
األكلى مف قانكف العقكبات قد قسـ مف جية الجرائـ إلى جرائـ قصاص أك دية ك جرائـ حدكد ك جرائـ 

تعزير ك مف جية أخرل جعميا بحسب خطكرتيا جنايات ك جنح ك مخالفات ك عقكباتيا ىي تمؾ المقررة 
 .لمجنايات ك الجنح ك المخالفات في قانكف العقكبات المكريتاني

ك ىذا يبيف أف المشرع المكريتاني تكسط بيف المذىبيف فقد حاكؿ أال يخرج عف المبادئ الشرعية كما حاكؿ 
المجكء في ما ليس فيو نص إلى أحكاـ الفقو الغربي فيما ال يضر بالمبادئ اإلسبلمية التي تبناىا ك ىك ما 

 .   يظير تمازج السياستيف العقابيتيف الغربية ك اإلسبلمية
 :المطمب الثاني

 .العقوبات البدنية في التشريعات المغاربية
   إف فضاعة ىذا النكع مف الجرائـ الذم نحف بصدد دراستو حتـ عمى تشريعات المغرب العربي جممة 
مف العقكبات الناجعة لصد ىذه الجرائـ ك الحد منيا، ك قد تنكعت ىذه العقكبات فكانت منيا عقكبات 
تمس بجسد المتيـ، باإلضافة إلى تمؾ العقكبات السالبة لمحرية ك التي سبؽ التطرؽ إلييا، ك تتنكع 

عقكبات ماسة بجسد المحككـ عميو ك التي ال ترقى إلى مرتبة : العقكبات الماسة بالجسد إلى نكعيف
 . اإلعداـ، ك العقكبات الماسة بحياتو ك ىي عقكبة اإلعداـ



  

 :الفرع األوؿ
 .العقوبات البدنية دوف عقوبة اإلعداـ

ف العقكبة المقصكدة في ىذه الفقرة ىي تمؾ العقكبة التي تمس عضكا مف أعضاء جسـ المداف ك ال    إ
كالجمد ك القطع، إف )تصؿ إلى إعدامو فيبقى بذلؾ حيا يرزؽ، ألف الغاية مف سف ىذا النكع مف العقكبات 

ىك السعي لمحد مف إنتشار ىذا النكع مف الجرائـ ك جعؿ المجني عميو يعكد إلى حياتو الطبيعية  (كجد
 .بعيدا عف إرتكاب ىذه الجرائـ

ك إذا تصفحنا قانكف العقكبات الجزائرم ال نجد في أم مادة مف مكاده التي تطرقت ليذا النكع مف الجرائـ 
الذم نحف بصدد دراستو ليذا النكع مف العقكبات، ك كذلؾ في قانكف العقكبات التكنسي ك قانكف العقكبات 

 .، ك لكف ىذا النكع مف العقكبات نجده في كؿ مف التشريعيف المكريتاني ك الميبي1لممممكة المغربية أيضا
 

 : الفقرة األولى
 .اإلطار القانوني لمعقوبة البدنية دوف اإلعداـ في التشريعات المغاربية

   لقد إنتيج كؿ مف التشريعيف المكريتاني ك الميبي منيجا مغايرا لما ذىبت إليو باقي التشريعات 
المغاربية، فنص عمى جممة مف العقكبات التي تمس بالبدف غير عقكبة اإلعداـ إضافة إلى جممة 

 نجد أف المشرع الميبي 2العقكبات السالبة لمحرية مف حبس ك سجف، ك حيف تصفح القانكف الجزائي الميبي
يحد : " أنو" حد الزنا : "  التي جاءت بعنكاف 2قد أقر ىذا النكع مف الجرائـ ك ذلؾ حيف نص في المادة 

 لسنة 70ك كذلؾ حيف تصفح المادة الثالثة مف القانكف رقـ ، 3..."الزاني بمئة جمدة ك يجكز تعزيره 
:"  ـ، في شأف إقامة حد الزنا ك تعديؿ بعض أحكاـ قانكف العقكبات الميبي ك التي جاءت بعنكاف1973

إذا كاف الجاني في : "، نجد أف ىذا المشرع ذىب إلى القكؿ أنو"تعزير الفاعؿ الذم لـ يتـ الثامنة عشر
 :..."المادة السابقة لـ يتـ الثامنة عشر سنة يعزر عمى الكجو اآلتي

   ك أما التشريع الجزائي المكريتاني، فقد أقر أيضا ىذا النكع مف العقكبات فكافؽ بذلؾ التشريع المميبي 
، نجد أف المشرع نص صراحة في المادة األكلى 4إلى حد ما، ك إذا تصفحنا قانكف العقكبات المكريتاني

 : تنقسـ الجرائـ إلى ثبلثة أنكاع: " منو عمى
 جرائـ تعزير؛ - 1
 جرائـ حدكد؛- 2
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كؿ مف : "  بأنو1 مف قانكنو306، ك بتفصيؿ أدؽ نجده أكرد في المادة ..."جرائـ قصاص أك دية؛ - 3
ك لـ يكف ىذا الفعؿ داخبل في جرائـ الحدكد ك القصاص أك الدية يعاقب ... إرتكب فعبل مخبل بالحياء

 ...".تعزيرا بالحبس
ك بمفيكـ المخالفة نجد أف المشرع المكريتاني يقصد أنو إذا كاف الجـر المرتكب مف جرائـ الحدكد مثبل، 
كالزنا فإف العقاب يككف الجمد ك ىذا األخير ما يعتبر عقكبة ماسة بجسد اإلنساف ك ىي دكف عقكبة 

 .اإلعداـ
: "  مف قانكف العقكبات المكريتاني حيف نص307ك ما يؤكد  ذلؾ ما ذىب إليو نفس المشرع في المادة 

كؿ مكمؼ ذكرا كاف أك أنثى ثبت بالشيكد األربعة، أك باإلقرار، أك بالحمؿ أنو إرتكب الزنا عف طكاعية 
 ...".يعاقب بالجمد مائة جمدة 

عمى إدراج ىذا النكع مف العقكبات في   أف التشريعيف الميبي ك المكريتاني قد إتفقانجد ك بناء عميو 
 .قكانينيما العقابية

 : الفقرة الثانية
 .عقوبة الجمد كعقوبة بدنية في التشريعات المغاربية

لقد تأثرت التشريعات المغاربية التي نصت عمى العقكبات البدنية دكف عقكبة اإلعداـ بأحكاـ الشريعة    
اإلسبلمية، فكاف كؿ مف المشرعيف المكريتاني ك الميبي قد إستمدا أحكاـ ىذه العقكبات منيا كما أحاال ما 

 .ال يكجد فيو نص إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كما سبؽ أف كضحناه
 .مفيـو عقوبة الجمد: أوال 

   إف الجمد المقرر في التشريعيف المكريتاني ك الميبي ىك الجمد الذم قصدتو أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، ك 
ىك مقرر في حؽ الزاني البكر بالكتاب ك السنة ك اإلجماع، ك عدده مائة جمدة تكقع عمى الزاني ك الزانية 

الزانية ك الزاني فاجمدكا كؿ كاحد منيما مائة : " عمى السكاء، فقد قاؿ عز ك جؿ في اآلية الكريمة
، ك قد كانت عقكبة الجمد في مف العقكبات التي تعترؼ بيا بعض القكانيف الكضعية، ك لكف 2..."جمدة

نجد أف بعض شراح القانكف الكضعي يعارضكف ىيذ العقكبة بحجة أنيا تسبب النفكر مف األلـ الجسدم ك 
ثانييما إدعائيـ بأنو فييا إنتقاص مف اإلحتراـ الكاجب تكفيره لئلنساف، ك لكف ىناؾ مف يرد عمييـ بأف 

ىذه العقكبة تمتاز بأنيا مكجية إلى حساسية الجاني الماديةف كأف الخكؼ مف ألـ الجمد ىك أكؿ ما يخافو 
 .  3المجرمكف فيجب اإلستفادة مف ذلؾ في ترىيبيـ

 .        شروط الجمد: ثانيا
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إف التشريع المكريتاني حينما أقر الجمد جعمو مف العقكبات الماسة بجسد مرتكب الزنى ك لـ يقـ المشرع    
المكريتاني بتفصيؿ شركطو، ك لكف بالرجكع إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية نجد أنيا إشترطت أنو يجب أف 
يتـ الجمد بسكط بيف الجدة ك القدـ حتى ال يككف شديد أك ضعيؼ األلـ، ك أف يككف الضرب معتدال حتى 

ال يؤدم إلى اليبلؾ، ك أف يتـ الضرب في مكاضع ال تؤدم إلى اليبلؾ، ك أف يكزع الضرب عمى 
أعضاء الجسـ مف كتفيف ك ذراعيف ك عضديف ك ساقيف ك قدميف، ك ال يجمع عمى عضك كاحد ألنو 

يؤدم إلى تمؼ ذلؾ العضك ك يجب أف ال يجمد المحككـ عميو في البرد القارس أك حر مفرط، ك يجمد ك 
ىك جالس ك إذا كانت المرأة ىي المحككـ عمييا ال تجمد ك ىي حامؿ ك ينتظر حتى تمد ك أف ال يقاـ 
الحد عمى المريض حتى يشفى، ك إف كاف ال يرجئ برؤه ضرب بفرع نخؿ فيو مائة غصف ك يمحؽ 

، أما عقكبة العبد ك األمة فيي النصؼ 1بالمريض الشخص ضعيؼ البنية الذم ال يقدر عمى تحمؿ الجمد
 .2مف عقكبة الحر، فبل يجمد العبد ك األمة مائة جمدة ك إنما خمسيف جمدة

   ك قد ذىب المشرع الميبي إلى نفس ما ذىبت إليو أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، ك الفرؽ بينو ك بيف نظيره 
ـ، 1973 لسنة 70المكريتاني ىك أنو نص عمى شركط الجمد صراحة في المادة السابعة مف القانكف رقـ 

في شأف الزنا ك تعديؿ بعض أحكاـ قانكف العقكبات الميبي السابؽ ذكره، ك ذكر أنو ال يجكز إستبدالو بأية 
أنو البد مف الفحص الطبي لكي يتأكد : عقكبة أخرل، ك قد خالؼ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية في نقاط ىي

 .  مف عدـ خطكرة الجمد عمى المحككـ عميو ك أف يتـ في مركز الشرطة ك تحت إشراؼ الطبيب المختص
   ك الحقيقة أف المشرع الميبي إختمؼ مع نظيره المكريتاني في ككف ىذه العقكبة مفركضة عمى مف 

 .3يرتكب جريمة المكاط في التشريع المكريتاني
 .العمة المقصودة مف عقوبة الجمد: ثالثا

   إف الجمد كعقكبة حدية تمس جسد المداف قد قصد بيا اهلل تعالى الردع لممجتمع ك الزجر ك التخكيؼ 
لمغير أكثر مف التنفيد عمى الجاني، فاإلنساف حينما يقارف بيف ما سيحصمو مف المذة العارضة بالزنا ك 

بيف ما ينتج عف ىذه المذة مف عقكبات شديدة مف خزم ك عار ك فضيحة في مجتمعو إمتنع عف الكقكع 
، ك لعقكبة الجمد في الشريعة اإلسبلمية 4فييا ك فضؿ بعقمو البعد عنيا صكنا لنفسو ك عرضو ك كرامتو

حد كاحد ك لك أنيا بطبيعتيا ذات حديف، ألف الشريعة حددت العقكبة ك قدرتيا فجعمتيا مائة جمدة، ك قد 
كضعت عقكبة الجمد عمى أساس محاربة الدكافع التي تدعكا لمجريمة بالدكافع التي تصرؼ عنيا، فالدافع 

                                                           

.  ك ما كاالىا266 ص ،مرجع سابؽ: (محمد)فاضؿ  . 1  

.132 مرجع سابؽ، ص :(أحمد)محمد بدوي .  2  
. السابؽ ذكرىاقانوف العقوبات الموريتاني مف 308 المادة ...أنظر.  3  

.124مرجع سابؽ، ص : (فخري)أبو صفية ... أنظر.  4  



  

الذم يدعكا الزاني لمزنا ىك إشتياؤىا ك الدافع الكحيد الذم يصرؼ اإلنساف عف المذة ىك األلـ ك ال يمكف 
 .   1أف يستمتع اإلنساف بنشكة المذة إذا تذكؽ العذاب، أك أم شيء يحقؽ األلـ أكثر مف الجمد مائة جمدة

 : الفرع الثاني
 .عقوبة اإلعداـ عند اإلدانة بإحدى جرائـ العرض و إنتياؾ اآلداب العامة

   تعتبر عقكبة اإلعداـ مف أشد العقكبات صرامة ك ىي عمكما ال تفرض إال في حاؿ إرتكاب جرائـ 
 خطيرة جدا فبل يمكف أف يككف الجزاء فعاال إال إذا كانت العقكبة ىي اإلعداـ 

   ك تأتي عقكبة اإلعداـ مف حيث ما تتسـ بو مف شدة عمى رأس العقكبات قاطبة، ك ىي قبؿ أف تككف 
عقكبة ماسة بالبدف فيي تسمب الركح المرادفة لمحياة، ك تتقرر عقكبة اإلعداـ في التشريعات الحديثة غالبا 

 .في جرائـ اإلعتداء عمى الحياة ك الجرائـ الماسة بأمف الدكلة
    ك عقكبة اإلعداـ قديمة عرفتيا التشريعات مند أمد بعيد، فقد كاف المجتمع البشرم ك رغـ كؿ 

التطكرات ك التغييرات التي حصمت فيو يقابؿ العديد مف الجرائـ ك مف بعضيا جرائـ العرض كالزنا مثبل، 
 .2بالقتؿ ك ىي مقررة في الشريعة اإلسبلمية أيضا

أال : " فيذه األخيرة لـ تضعيا إرتجاال ك إنما جاءت بعد فيـ صحيح لطبائع البشر فقد قاؿ اهلل عز ك جؿ
 . 3"يعمـ مف خمؽ ك ىك المطيؼ الخبير

 :الفقرة األولى
 .عقوبة اإلعداـ في التشريعات المغاربية المتأثرة بالسياسة العقابية الغربية

   ك المقصكد ىنا ىك التشريع الجزائرم ك التشريع التكنسي ك تشريع المممكة المغربية، ك بتصفح 
نصكص ىذه القكانيف ال نجد أنيا عاقبت عمى أية جريمة مف جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة 

 ، ك قد ذىبت في ىذا 4...بعقكبة اإلعداـ أم حتى في الجرائـ التي تعتبر خطيرة جدا كالزنا ك اإلغتصاب
مذىب اإلتجاىات الكضعية الغربية التي نادت بعدـ جعؿ اإلعداـ مف العقكبات التي تككف جزاء عف 
جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة، ك إستندكا في حجيتيـ عمى عدـ جعؿ اإلعداـ مف العقكبات 

 : المرصكدة في ىذه الجرائـ بأف
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ليس مف حؽ المجتمع سمب حياة الفرد ألنو ليس ىك الذم منحيا، ك لك عمـ الفرد أف العقد اإلجتماعي - 
 .الذم ربطو بالدكلة يؤدم بو يكما إلى أف يفقد حياتو ما كافؽ عميو

 . كما قالكا أف ىذه العقكبة ال تحقؽ ىذؼ الدكلة مف العقاب كالتأىيؿ ك اإلصبلح ك الردع الخاص- 
 . كما ذىبكا إلى أف ىذه العقكبة بشعة تجرح الشعكر العاـ الذم يفزع مف قسكة العقكبات–
ك ذىبكا أيضا إلى أنو يستحيؿ الرجكع عف ىذه العقكبة إذا تبيف خطأىا في حيف يمكف الرجكع عف - 

 . 1غيرىا إذا تبيف ذلؾ، خصكصا ك أف الخطأ جائز عمى البشر
   ك الحقيقة أف ىذه العقكبة تعتبر مف أىـ العقكبات الرادعة ك ىي بخصكص جرائـ العرض ك إنتياؾ 
اآلداب العامة تعتبر قد أتت بعد فيـ سميـ لتككيف اإلنساف ك فيـ عقميتو ك تقدير دقيؽ لغرائزه ك ميكلو ك 
عكاطفو، ك كضعت لتحفظ مصمحة الفرد ك الجماعة معا ك ىذه ميزة تمتاز بيا العقكبات التي كضعتيا 

، فالعقكبة الحدية في الشريعة 2ك ليس العقكبات الكضعية الغربية... الشريعة اإلسبلمية في جرائـ الحدكد
اإلسبلمية تتسـ بأنو ال يستطيع أحد أف يخفض منيا أك يشددىا ألم ظرؼ مف الظركؼ سكاء ما تعمؽ 

، ك  الحقيقة أف ىناؾ مف 3بالمجـر أك بالجريمة نفسيا، ك مع ذلؾ ال يجكز فييا الصمح ك ال اإلبراء
المنظمات الدكلية مف تكرس كؿ جيكدىا إللغاء ىذه العقكبة فنجد منظمة العفك الدكلية قد جعمت مف 

مبادئيا الصريحة المطالبة بإلغاء عقكبة اإلعداـ فيي تعتبرىا إنتياكا لمحؽ األساسي في الحياة، ك أنيا 
 .  4قاسية ك غير إنسانية تجعؿ جميع مف يشترككف فييا كالكحكش ك أف المنظمة تعارضيا دكف تحفظ

 : الفقرة الثانية
 .عقوبة اإلعداـ في التشريعات المغاربية المتأثرة بالسياسة العقابية الشرعية

زنا )في جريمة الزنا  (الرجـ حتى المكت)    إف التشريع المكريتاني قد ذىب إلى اإلعتداد بعقكبة اإلعداـ 
، ك ذلؾ إقتداء بالسياسة العقابية لمشريعة اإلسبلمية، حيث يعتبر اإلحصاف فييا ظرفا مشددا (المحصف
 مف قانكف العقكبات 310 فقد نص عمى ىذه العقكبة في المادة لمتشريع الموريتاني، ك بالنسبة 5لمعقكبة

اإلعداـ بالرجـ :  فتككف العقكبة ىي... إذا كاف الجناة مف أصكؿ مف كقع اإلعتداء عميو : " المكريتاني
 ...".بالنسبة لممحصنيف 

   ك بيذا فقد صرح المشرع المكريتاني بكجكب عقكبة اإلعداـ في نكع مف جرائـ العرض ك اآلداب 
العامة، ك ىذا بالنسبة لمجاني المحصف الذم يعتدم باإلغتصاب عمى أحد فركعو ك تككف طريقة اإلعداـ 
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 قد أكجب الرجـ عمى الزاني 1، مف نفس القانكف309، 308، 307بالرجـ، ك لكف نجده في النصكص 
، ك لكف الراجح أنو ذىب (المكت)أك  (اإلعداـ)المحصف ك المغتصب المحصف ك لكف لـ يقرنو بمفظ 

:" مذىب الشريعة االسبلمية بأف الرجـ يككف إلى غاية مكت الجاني ك قد إتبع قكلو صمى اهلل عميو ك سمـ
، ك "كفر بعد إيماف ك زنا بعد إحصاف ك قتؿ نفس بغير نفس: ال يحؿ دـ إمرلء مسمـ إال بإحدل ثبلث

قد أثر عف النبي صمى اهلل عميو ك سمـ أنو أمر برجـ ماعز ك الغامدية ك صاحبة العسيؼ فالرجـ سنة 
 .2فعمية ك سنة قكلية في كقت كاحد

، ك تنفذ عقكبة اإلعداـ في الشريعة اإلسبلمية 3   ك قد إستقر الفقو اإلسبلمي في عمكمو عمى ىذا
بالرجـ، ك الرجـ ىك القتؿ رميا بالحجارة، ك ذلؾ بأف يمقى بالجناة في حفرة عمى مشيد مف الناس عامة ثـ 

يرجمكف بالحجارة ك ما شابييا، ك قد يقاؿ عف الرجـ مف بعض المذيف يحاكلكف التشكيؾ في الشريعة 
اإلسبلمية أنو قاس ك ال يتفؽ ك مقتضيات العدالة ك الرحمة ك ىك قكؿ مردكد، حيث أف الرجـ ىك قتؿ ال 
غير، ك أف معظـ قكانيف العالـ تنص عمى عقكبة اإلعداـ في قكانينيا الجنائية ك مف الناحية العممية ال 
فرؽ بيف يقتؿ شنقا أك ضربا بالفأس أك تسميما بالغاز أك صعقا بالكيرباء أك رجما بالحجارة فكؿ ىؤالء 

، ك بيذا يعتبر 4قتمى ك لكف كسيمة القتؿ ىي التي تختمؼ، ك النتيجة كاحدة ك ىي أف الجاني تزىؽ ركحو
 عمى األقؿ مف الناحية –التشريع المكريتاني مف أكثر تشريعات المغرب العربي إقتداء بالمنيج اإلسبلمي 

ك إف حاكلنا - النظرية ألنو مف الناحية الكاقعية فيذه العقكبة ال تطبؽ عمى صعيد الكاقع المكريتاني
المقاربة بيف مكقفيا ك مكاقؼ تشريعات أخرل لقمنا أنيا مف أنصار المطالبيف باإلبقاء عمى ىذه العقكبة، ك 

الذيف يتحججكف بأف ليذه العقكبة الفاعمية في مكاجية الخطكرة اإلجرامية لبعض المجرميف الذيف ينبغي 
، فيذه الجريمة لما تثير 5إستئصاليـ مف المجتمع عف طريؽ اإلعداـ فيي تحقؽ أيضا العدالة ك التناسب

في النفكس مف إشمئزاز فإف مرتكبيا بعد أف غض اهلل طرفو ك أحصف فرجو بالزكاج ثـ يقدـ عمى فعؿ 
قبيح رغـ إعذاره فيك بذلؾ يشجع غيره ك يفتف الذف لـ يحصنكا فإف كاف ىذا المتزكج يأتي الزنا فما باؿ 

 .غير المتزكج فكجب أف تككف عقكبتو تنكيبل لو ك إنذارا لغيره
 : الفقرة الثالثة

 .خصوصية عقوبة اإلعداـ في التشريع الميبي
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   إف النظر إلى القكانيف الجزائية لكؿ مف التشريع الجزائرم ك التشريع التكنسي ك تشريع المممكة المغربية 
يبيف لنا ذلؾ اإلصرار عمى التمسؾ بالسياسة العقابية الغربية، ك تناسي أف اإلسبلـ ىك ديف شعكب ىذه 

الدكؿ، ك قد ظير ىذا جميا في تركيا لمعقكبات التي ليس ألحد مف المسمميف التنازؿ عف تطبيقيا أك 
 .إستبداليا أك العفك عنيا

   كما أنو بتفحصنا ألحكاـ القانكف الجزائي المكريتاني ك جدنا أف المشرع المكريتاني قد تمسؾ بالعقكبات 
المقررة في جرائـ الحدكد في نصكصو العقابية ك عمى رأسيا الزنا ك ذلؾ إقتداء بأحكاـ الشريعة 

 .(الرجـ)اإلسبلمية، ك قد تبيف ذلؾ حتى مف خبلؿ إبقاءه عمى عقكبة اإلعداـ 
   ك لكف بالرجكع إلى أحكاـ القانكف الجزائي الميبي ك القكانيف المكممة لو نجده قد ذىب مذىب التشريع 

المكريتاني ك لكف سكت عف عقكبة اإلعداـ خصكصا في الجرائـ الحدية ك التي سبؽ ك أف إنتيج 
 :بخصكصيا سياسة جزائية يغمب عمييا الطابع اإلسبلمي، ك الحقيقة أنو ال يفسر ىذا إال بإحتماليف ىما
   إما أف المشرع الميبي فيما يخص عقكبة اإلعداـ بالفكر الغربي المناىض ليذه العقكبة ك حبذا لك أنو 
جعميا مف العقكبات المقررة لمزنا ألف اهلل عز ك جؿ حيف أقر ىذا النكع مف العقكبات كاف أدرل بنفكس 

 مف 10البشر الذيف ال تردعيـ أية عقكبة غير التي قررىا، أك أنو طبؽ ما ذىب إليو في نص المادة رقـ 
 ـ في شأف إقامة حد الزنا ك تعديؿ بعض أحكاـ قانكف العقكبات الميبي 1973 لسنة 70القانكف رقـ 

يطبؽ المشيكر مف أيسر المذاىب فيما لـ يرد في شأنو نص خاص : " السابؽ ذكره ك التي تنص عمى
 ...".في ىذا القانكف بالنسبة لجريمة الزنا المعاقب عمييا حدا

ك ىك ما يصدؽ عمى ما ذىب إليو الخكارج حينما أنكركا عقكبة الرجـ بحجة أنو لـ يرد في القرآف الكريـ 
 1ما يدؿ عمى كجكبو، ك مذىبيـ يقكـ عمى جمد المحصف ك غير المحصف ك التسكية بينيما في العقكبة
ك لك أنو حسب رأينا ال يعتبر مذىب الخكارج ما يقصده المشرع الميبي حسب المادة العاشرة ألنو أغمب 
الظف أنو يقصد بذلؾ المذىب المالكي ك الحنفي ك الشافعي ك الحنبمي، ك بيذا فإف الرأم السابؽ ك ىك 
أف المشرع الميبي حاكؿ اإلمتثاؿ لمف يطالبكف بإلغاء الحكـ باإلعداـ ك ليذا لـ ينص عمى الرجـ في حؽ 

 الزاني المحصف؟        
 : المطمب الثالث

 .العقوبات الماسة بحقوؽ المداف بإحدى جرائـ العرض و إنتياؾ اآلداب العامة
تمس    ك القصد ىنا إضافة إلى جممة العقكبات التي تمس بشخص المجني عميو، ىناؾ عقكبات 

، ك قد نصت تشريعات المغرب العربي عمى ىذا النكع مف العقكبات في بمكتسباتو المادية و المعنوية
حاؿ إرتكاب جريمة مف جرائـ اإلعتداء عمى العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة ك لك أنيا إختمفت في 
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مقادير ىذه العقكبات، ك الغرامة ىي إلزاـ المحككـ عميو بدفع مبمغ مف الماؿ يقدره الحكـ القضائي إلى 
 .1خزينة الدكلة، ك ىي عقكية أصمية في المخالفات ك الجنح ك عقكبة تكميمية في الجنايات

 فالقصد منيا تمؾ العقكبات التي تنص عمى بعض حقكؽ الماسة بالحقوؽ المعنوية   أما العقكبة 
المحككـ عميو حيث يمنع مف ممارستيا، ك ىي عديدة ك مثاليا المنع مف اإلقامة ك تحديدىا ك الحرماف 

مف مباشرة بعض الحقكؽ، ك ىي تعتبر عقكبات تكميمية ال يبدأ في تنفيذىا إال بعد إنقضاء العقكبة 
 .2األصمية التي تتبعيا

 :الفرع األوؿ
 . الغرامات المالية المقررة في جرائـ العرض و إنتياؾ اآلداب العامة

عند تصفح  تشريعات المغرب العربي نجدىا إجتمعت كميا عمى إقرار الغرامة المالية كعقكبة مف    
العقكبات المقررة في ىذا النكع مف الجرائـ، ك إف إختمفت في حدىا األدنى ك األقصى في كؿ مرة، ك إذا 

 التي تتكمـ عف اإلغتصاب ك ىتؾ العرض في تشريعات المغرب العربي نجدىا ال 3تطرقنا ألحكاـ المكاد
تذكر عقكبة الغرامة في ىذا النكع مف الجرائـ فيي إكتفت بعقكبة الحبس أك السجف ك أحيانا اإلعداـ ك ىك 

 .حاؿ التشريع المكريتاني
 :الفقرة األولى

 .اإلطار القانوني لمعقوبة المالية عف جرائـ العرض و إنتياؾ اآلداب العامة
   لقد ذىبت تشريعات المغرب العربي إلى اإلعتداد بالعقكبات المالية كعقكبات تمس المحككـ عميو 

 .إضافة لجممة العقكبات األخرل
 . اإلطار القانوني لمغرامة المالية عف جريمة التحرش الجنسي: أوال

 دج ك حد أقصى ىك 50.000 إلقرار الغرامة المقدرة بيف حد أدنى ىك المشرع الجزائري   لقد ذىب 
 فقد حدد بدقة الغرامة المقررة المشرع التونسي دج إضافة لعقكبة الحبس السابؽ ذكرىا، أما 100.000

 5000 دينار تكنسي، أما مشرع المممكة المغربية فقد قدر الغرامة ب 3000لجريمة التحرش الجنسي ب 
 درىـ، ك أما المشرع الميبي فمـ يتطرؽ أصبل ليذه الجريمة ك ىك حاؿ المشرع 50000درىـ إلى 
 .4المكريتاني
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 .اإلطار القانوني لمغرامة المالية عف جريمة تحريض القصر عمى الفسؽ: ثانيا
 غرامة كعقكبة إلى المشرع الجزائري   ك أما بالنسبة لجريمة تحريض القصر عمى الفسؽ فقد جعؿ ليا 

 فقد أكرد غرامة مالية المشرع التونسي دج، ك أما 25000 إلى 500جانب عقكبة الحبس ك المقدرة ب 
 فمـ ينص عمى ىذه مشرع المممكة المغربية دينار تكنسي، ك أما 500 إلى 100كعقكبة أيضا مقدرة ب 

 فقد سمكا نفس الطريؽ الذم إنتيجو مشرع لممشرع الميبي و الموريتانيالجريمة، ك كذلؾ الشأف بالنسبة 
 .1المممكة المغربية

  .اإلطار القانوني لمغرامة المالية عف جريمة الزنا: ثالثا
 عمى غرامة مالية بشأنيا ك إكتفى بعقكبة المشرع الجزائري ك أما فيما يتعمؽ بجريمة الزنا فمـ ينص 

 دينار 500 فقد خالفو في ذلؾ بأف جعؿ عقكبة الغرامة المقدرة ب 2لممشرع التونسيالحبس، ك بالنسبة 
 فقد سمككا جميعيـ مشرع المممكة المغربية و الميبي و الموريتانيتكنسي إلى جانب عقكبة الحبس، أما 

 .مسمؾ المشرع الجزائرم، في عدـ سف عقكبة مالية بمناسبة ثبكت إرتكاب جريمة الزنا
   ك بخصكص جريمة الفاحشة بيف المحاـر فمـ ينص عمييا المشرع التكنسي ك ال المكريتاني أك الميبي ك 

ال تشريع المممكة المغربية، ك لـ يذكركا بالتالي عقكبات محددة، أما التشريع الجزائرم ك لك أنو جرميا 
 . مكرر مف قانكف العقكبات الجزائرم إال أنو لـ يذكر عقكبة الغرامة337صراحة في نص المادة 

 .اإلطار القانوني لمغرامة المالية عف جريمة الفعؿ العمني المخؿ بالحياء: رابعا
 أكرد عقكبة الغرامة إلى المشرع الجزائري   ك إذا نظرنا لجريمة الفعؿ العمني المخؿ بالحياء نجد أف 

 فقد خصيا  المشرع التونسي دج، أما 2000 إلى 500جانب عقكبة الحبس ك ذلؾ بغرامة مالية قدرىا  
 إلى 120 فقدر الغرامة ب مشرع المممكة المغربيةبغرامة قدرىا ثمانية ك أربعكف دينار تكنسي، ك أما 

 الذم قدرىا لممشرع الميبي درىـ، ك ىذا بالطبع إلى جانب عقكبة الحبس، ك كذلؾ الحاؿ بالنسبة 500
 .3 أكقية60000 إلى 5000 فقدرىا ب المشرع الموريتاني جنييا، أما 50بغرامة ال تتجاكز 

 .اإلطار القانوني لمغرامة المالية عف جريمة الشذوذ الجنسي: خامسا
 دج كقد 2000 إلى 500 الغرامة مف المشرع الجزائري    أما بالنسبة لجريمة الشذكذ الجنسي فقد قدر 

لممشرع ، أما بالنسبة (ك اآلخر قاصرا) دج، إذا كاف أحد طرفي العبلقة بالغا 10000ترفع الغرامة إلى 
 120 بحد أدنى قدره مشرع المممكة المغربية فقد إكتفى بعقكبة السجف دكف الغرامة، ك قد قدرىا التونسي

 فمـ يتطرؽ إلى الجريمة ك بالتالي لـ يذكر المشرع الميبي درىـ، أما 1000درىـ ك حد أقصى قدره 
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 الذم تطرؽ إلييا ك قدر ليا عقكبة الرجـ فقط بالنسبة المشرع الموريتانيالغرامة المالية عمى عكس 
 .1 أكقية إلى جانب عقكبة الحبس60000 إلى 5000لمكاط، أما عقكبة الغرامة فقدر ليا غرامة مف 

       .اإلطار القانوني لمغرامة المالية عف جريمة اإلعتداء عمى األخالؽ الحميدة: سادسا
 إلى 500 غرامة قدرىا مف المشرع الجزائريأما جريمة اإلعتداء عمى باألخبلؽ الحميدة فقد أقر ليا    

 إلى مميكف 10000 فقدرىا بغرامة مشرع المممكة المغربية دج إلى جانب عقكبة الحبس، أما 2000
 ليذه المشرع التونسي جنييا، ك لـ يتطرؽ 50 فقدرىا بغرامة ال تتجاكز لممشرع الميبيدرىـ، أما بالنسبة 

 .2المشرع الموريتانيالجريمة في المجمة الجزائية التكنسية ك كذلؾ 
 .اإلطار القانوني لمغرامة المالية عف جريمة البغاء: سابعا

 20000 ك 500 غرامة مالية تتراكح ما بيف المشرع الجزائري   أما جريمة البغاء فيي أيضا قدر ليا 
 دينار تكنسي، ك أما مشرع المممكة المغربية 500 إلى 100 قدر ليا غرامة ب المشرع التونسيدج، ك 

 فقدرىا في حاالت متعددة، ففي حالة قدرىا بغرامة المشرع الميبي إلى مميكف درىـ، ك أما 500فقدرىا ب 
 جنيو ك ىذا في حالة التحريض الدعارة ك إستغبلؿ المكمسات، ك في حالة اإلرغاـ عمى 200ال تزيد عف 

 إلى 100000 فقدرىا ب المشرع الموريتانيأما ...  جنيو 5000 ك 1500الدعارة تتراكح الغرامة بيف 
 .3 أكقية10000000

 : الفقرة الثانية
 .العقوبة المالية و جسامة جرائـ العرض و إنتياؾ اآلداب العامة

   ىذه الغرامات المالية قدرتيا تشريعات المغرب العربي في قكانينيا العقابية بمناسبة إرتكاب جريمة مف 
 .جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة

ك حيف تفحص ىذه الغرامات ك مقاديرىا نجد أف تشريعات المغرب العربي تتفؽ في أنيا جعمتيا عقكبات 
ماسة بماؿ المداف ترىيبا لو لكي ال يعيد إرتكاب ىذا النكع مف الجرائـ، كما أنيا إتفقت أيضا في العديد 

مف المرات في فرض حد أدنى ك حد أقصى ليذه الغرامات أك عدـ فرضيا إطبلقا، ك اإلكتفاء فقط بعقكبة 
الحبس أك السجف ك لكف ىذا اإلتفاؽ ليس مطمقا، فيناؾ إختبلفات كبيرة فتارة تفرض الغرامة بالنسبة 

لتشريع ك ال تفرض بالنسبة آلخر، ك ىذا راجع لعدة أسباب أىميا أنو ىناؾ نكع مف الجرائـ العرض ك 
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إنتياؾ االداب العامة ال تجرمو بعض التشريعات مف بمداف المغرب العربي ك ىك ما ظير لنا جميا في 
 .الكثير مف الحاالت ك نحف بصدد ىذه الدراسة

ثـ إنو ىناؾ إختبلؼ ظاىر بيف مقدار الغرامة فيي ال تتفؽ حتى ك لك أخذنا في حسابنا سعر عمبلت 
الصرؼ في ىذه البمداف ك كازنا بينيا، ثـ إنو ىناؾ مبلحظة ميمة لمغاية مفادىا أف تمؾ الغرامات ال تعبر 

 .حقيقة عف الجـر المرتكب، ىذا مف جية
ك مف جية أخرل فيي غير مسايرة لتغيرات سعر العمبلت إنطبلقا مف تاريخ سنيا في القكانيف إلى غاية 

كقتنا الحالي، ك خصكصا في ظؿ التزايد المستمر لمجرائـ الماسة بالعرض ك إنتياؾ اآلداب العامة ك 
 .تنكعيا ك إمتدادىا لتكسب الطابع العالمي

 :الفرع الثاني
 . الحرماف مف حقوؽ شخصية كاف يتمتع بيا المداف

ك المقصكد بالحقكؽ الشخصية تمؾ الحقكؽ التي كاف يمارسيا المداف قبؿ الحكـ عميو نيائيا باإلدانة    
بجـر مف جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة، ك الجدير بالذكر أف التشريعات المغاربية لـ تتطرؽ 

 .1القانوني الحجرلعقكبة 
 : الفقرة األولى

 .أنواع الحقوؽ الشخصية التي يحـر منيا المداف
   ىناؾ العديد مف الحقكؽ كاف يتمتع بيا الشخص ك يحـر منيا بعد أف يحكـ عميو بجريمة مف جرائـ 

 :العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة ك ىي
 .الحرماف مف الحقوؽ الوطنية و المدنية و العائمية: أوال
ك : "... مف قانكف العقكبات عمى أنو2 مكرر337 قد نص في المادة المشرع الجزائري فنجد أف   

، ك عميو فالمشرع "يتضمف الحكـ المقضي بو ضد األب أك األـ فقداف حؽ األبكة أك الكصاية الشرعية
الجزائرم قد جعؿ الجاني المرتكب لجريمة الفاحشة بيف المحاـر فاقدا لحؽ األبكة إذا كاف المجني عميو مف 

 فقرة أخيرة مف قانكف العقكبات 346أبنائو، أك الكصاية عمى شخص مف غير أبنائو، كما نص في المادة 
يجب في جميع األحكاؿ أف يؤمر في حكـ العقكبة بسحب الرخصة التي كانت : "... الجزائرم عمى أنو

ممنكحة لممستغؿ، كما يجب عبلكة عمى ذلؾ الحكـ بإغبلؽ المحؿ لمدة ال تقؿ عف السنة إبتداء مف يـك 
، ك بناء عميو يعتبر سحب الرخصة إلستغبلؿ محؿ ك غمقو مف قبيؿ الحرماف مف حقكؽ "صدكر الحكـ
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شخصية كانت لممداف، ك ليذا فالقاضي الجزائرم رأل خطكرة في بقاء ىذا المحؿ مفتكحا، ألف إستمرار 
 فيما يخص المادة السابؽ ذكرىا فيي تتعمؽ – 1النشاط فيو خطكرة إستمرار إرتكاب ىذا النكع مف الجرائـ

  –بممارسة الدعارة 
:"...  أنو235 فقد أكرد في المجمة الجزائية التكنسية في الفقرة األخيرة مف الفصؿ المشرع التونسي   أما 

 2ك يحكـ بتحجير اإلقامة مدة ال تزيد عمى عشرة أياـ عمى مرتكبي الجرائـ المنصكص عمييا بالفصكؿ
، ك يقصد بتحجير اإلقامة ىك تحديدىا في مكاف معيف أك منطقة ما قد يككف المجني عميو عمى "المذككرة

عبلقة بيا أك ال، كىي عقكبة تكميمية تقضي بإلزاـ المحككـ عميو باإلقامة في نطاؽ إقميمي محدد في 
 مف قانكف العقكبات في 501 فقد نص في الفصؿ مشرع المممكة المغربية، ك أما 3الحكـ لمدة زمنية
يجب في جميع الحاالت أف يؤمر في الحكـ باإلدانة بسحب الترخيص الذم كاف : "... الفقرة األخيرة عمى

 .4"يستفيد منو المحككـ عميو، كما يجكز أف يحكـ بإغبلؽ المحؿ نيائيا أك بصفة مؤقتة
   ك الظاىر مف ىذا النص أنو في حالة اإلدانة بجريمة مف جرائـ الدعارة البد أف يقضى بيذه العقكبة 
التي تعتبر تكميمية ك ىذا مف أجؿ تفادم إستغبلؿ ىذا المحؿ في ىذه الجريمة مف جديد، ك قد أيد ىذه 

:  مف قانكف العقكبات في الفقرة األخيرة عمى2-503الفقرة حيف نص مشرع المممكة المغربية في الفصؿ 
عبلكة عمى ذلؾ يمكف أف يأمر عند اإلقتضاء في الحكـ باإلدانة بسحب الترخيص الذم كاف يستفيد "... 

، ك ىذا في حاؿ ما إذا 5"منو المحككـ عميو كما يجكز أف يحكـ بإغبلؽ المحبلت بصفة نيائية أك مؤقتة 
 سنة، كما أضاؼ مشرع المممكة المغربية في 18كاف المجني عميو في جرائـ الدعارة قاصرا لـ يبمغ 

في جميع الحاالت يجكز الحكـ عمى مرتكبي الجنح المعاقب : "...  مف قانكف العقكبات أنو504الفصؿ 
عمييا في ىذا الفرع زيادة عمى ما ذكر بالحرماف مف حؽ أك أكثر مف الحقكؽ المنصكص عمييا في 

 .6" سنكات 10 إلى 5 ك بالمنع مف اإلقامة مف 40الفصؿ 
   ك يقصد المشرع ىنا بأنو إضافة إلى كؿ ىذه العقكبات المنصكص عمييا في جرائـ الدعارة عمى 

إطبلقيا يمكف حرماف المجني عميو مف حؽ مف حقكقو المدنية أك الكطنية أك العائمية لمدة تتراكح بيف 
عزؿ المحككـ عميو ك طرده مف جميع الكظائؼ الحككمية ك كؿ : السنة ك العشر سنكات ك مثاليا

الخدمات ك األعماؿ العمكمية، ك حرمانو مف أف يككف ناخبا أك منتخبا ك حرمانو بصفة عامة مف سائر 
الحقكؽ الكطنية ك السياسية ك مف حؽ التحمي بأم كساـ، ك عدـ األىمية لمقياـ بميمة عضك محمؼ، أك 
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خبير ك عدـ األىمية ألداء الشيادة في أم رسـ مف الرسكـ، أك الشيادة أماـ القضاء إال عمى سبيؿ 
اإلخبار فقط، ك عدـ أىمية المحككـ عميو ألف يككف كصيا أك مشرفا عمى غير أكالده، ك الحرماف مف حؽ 

حمؿ السبلح ك مف الخدمة في الجيش ك القياـ بالتعميـ أك إدارة مدرسة أك العمؿ في مؤسسة لمتعميـ 
 . 1كأستاذ أك مدرس أك مراقب

الذم نص الموريتاني  فمـ ينص عمى ىذا النكع مف العقكبات عمى عكس نظيره المشرع الميبي   أما 
ك في جميع الحاالت يمكف : "...  مف قانكف العقكبات المكريتاني بقكلو313 مف المادة 2عمييا في الفقرة 

عبلكة عمى ذلؾ أف يمنع الجناة في الحكـ أك القرار مف اإلقامة لمدة سنتيف إلى خمس سنكات كما تحجز 
ك تصادر األمكاؿ المنقكلة ك المستعممة بصفة مباشرة أك غير مباشرة إلرتكاب الجنحة ميما يكف 

، ك ىنا نجد أف المشرع المكريتاني قد جعؿ الحرماف مف ىذه الحقكؽ عقكبة إضافية فيما يتعمؽ ..."مالكيا
بجرائـ الدعارة المنصكص عمييا في ىذه المادة ك لـ يكتؼ بذلؾ بؿ ذىب إلى أبعد منو حيف حـر مرتكبي 

 لمدة سنتيف عمى األقؿ إلى 2جرائـ الدعارة عمى تفصيميا مف جممة الحقكؽ الكطنية ك العائمية ك المدنية
عشريف سنة عمى األكثر إبتداء مف تاريخ إنتياء العقكبة ك مف أف يككف مرتكب جرائـ الدعارة قيما أك 

 سنكات مع إمكانية مضاعفة 3كصيا ك إمكانية سحب جكاز السفر ك تعميؽ رخصة السياقة لمدة أقصاىا 
، كما أنو منع الشخص المحككـ عميو بالحبس بمناسبة إرتكاب جريمة مف جرائـ 3ىذه المدة في حالة العكد

الدعارة أف يظير في منطقة إدارية أك أكثر تككف قد إرتكبت فييا الكقائع في مدة مساكية لضعؼ عقكبة 
 .الحبس

إتفقت في  (عدا المشرع الميبي)   ك عمكما يمكف الكصكؿ إلى القكؿ أف غالبية تشريعات المغرب العربي 
إقرار العقكبات التي تتعمؽ بحرماف المداف بجريمة مف جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة لخطكرة ىذه 

الجرائـ مف جية، ك لقناعة المشرع بضركرة فرض ىذا النكع مف العقكبات كجزاء عف ىذه األفعاؿ مف 
جية أخرل، ألنو إف لـ يقـ بذلؾ  مثؿ غمؽ محؿ فتح لممارسة البغاء، أك لـ يمنع شخص إرتكب جريمة 

الفاحشة بيف المحاـر مف ممارسة حقكقو العائمية فإف بقاء جممة ىذه الحقكؽ قد يفتح مستقببل الباب إلعادة 
إرتكاب ىذا النكع مف الجرائـ، ك لكف ال نجد إجماعا عف نفس المنع مف ممارسة ىذه الحقكؽ ك ال مدة 

 .            المنع ك بالتالي تضاؼ إختبلفات أخرل بيف آراء تشريعات المغرب العربي
 .تفرد المشرع الموريتاني بالنص عمى التغريب: ثانيا
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 مف قانكف العقكبات المكريتاني السابؽ ذكره أف المداف بجريمة الزنا إذا كاف 307   لقد جاء في المادة 
بكرا يحد بالجمد إضافة إلى التغريب سنة، ك قد نص صراحة في نفس المادة بأف المرأة ال تغرب ك معنى 

 .ىذا أنو يبعد الزاني بمكجب حكـ قضائي عف مكاف سكنو ك لكف لـ ينص عمى ىذا صراحة
   ك بالرجكع إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ك بالنسبة لمرجؿ البكر إذا ثبتت عميو تيمة الزنا فقد كرد في 

البكر بالبكر جمد : "األثر بأنو بعد أف يجمد يغرب سنة، ك قد كرد عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ 
 .1"مائة ك تغريب عاـ

   ك الحقيقة أف ىذا الحديث غير متفؽ عميو بيف الفقياء ك لذلؾ إختمفكا حياؿ ىذه العقكبة فأبكا حنيفة ك 
أصحابو يركف أف الحديث منسكخ أك غير مشيكر، فأبك حنيفة ك أصحابو يركف أف الحديث منسكخ أك 

غير مشيكر ك إذا إعترفكا بالتغريب فإنما يعترفكف بو عمى أنو تعزير ال حد يجكز الحكـ بو إذا رآه اإلماـ 
أما اإلماـ مالؾ فيرل أف التغريب حدا يجب عمى كؿ زاف محصف، ك يرل القائمكف بالتغريب أف يغرب 

الزاني مف بمده الذم زنا فيو، إلى بمد آخر داخؿ حدكد دار اإلسبلـ عمى أال تقؿ المسافة بيف البمديف عف 
مسافة القصر، ك يرل اإلماـ مالؾ أف يسجف في البمدة التي يغرب إلييا، ك يرل اإلماـ الشافعي أف يراقب 

في البمدة التي يغرب إلييا ك ال يحبس إال إذا خيؼ ىربو ك رجكعو إلى بمدتو فيحبس، أما اإلماـ أحمد 
 .   2إبف حنبؿ فيرل أنو ال يحبس المغرب

   ك قد ذىب التشريع المكريتاني في ىذا مذىب اإلماـ مالؾ رحمو اهلل، ك ىك الذم يرل أف التغريب حدا 
كاجبا عمى الرجؿ دكف المرأة، ك ىذا إلى بمد غير الذم زنا فيو داخؿ حدكد دار اإلسبلـ، عمى أال تقؿ 

 .3المسافة بيف البمديف عف مسافة القصر، ك يرل مالؾ أف يسجف الزاني في البمدة التي يغرب إلييا
التمييد لنسياف الجريمة بأسرع :    ك التغريب يعتبر عقكبة تكميمية بالنسب لعقكبة الجمد، ك لو عمتاف ىما

كقت ك ىذا يقتضي إبعاد المجـر عف مسرح الجريمة، ك الثانية ىي أف إبعاد المجـر عف مسرح الجريمة 
يجنبو مضايقات كثيرة البد ك أف يمقاىا إذا لـ يبعد ك قد تصؿ ىذه المضايقات إلى حد قطع الرزؽ، ك قد 

 .          4ال تزيد عمى حد اإلىانة ك التعيير فاإلبعاد يييء لمجاني أف يحيا حياة كريمة
 : الفقرة الثانية

 .العقوبات الماسة بالحقوؽ غير المالية و جسامة جرائـ العرض و إنتياؾ اآلداب العامة
إف العقكبات الماسة بالحقكؽ غير المالية لمداف بجريمة مف جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة في    

التشريعات المغاربية، ال يمكف في الحقيقة إطبلؽ تقدير جاـز حكليا ما لـ نقدر العقكبة األصمية التي 
سبقتيا، ك الحقيقة أف تقدير العقكبة األصمية سكاء في جناية أك جنحة عف جرائـ العرض ك إنتياؾ األداب 
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العامة مقدرة في التشريعات المغاربية أك حتى في الجرائـ التي سميت في بعض ىذه التشريعات بالحدكد 
ال يتسنى إال بالرجكع إلى األساس التجريمي ك األساس العقابي ك مدل فاعمية ىذه العقكبات في صد ىذه 
الجرائـ، ك بالتالي سكؼ تككف العقكبة الماسة بالحقكؽ المالية ك غير المالية فعالة في حالة كاحدة إذا كاف 

 .عقاب المقدر أصبل فعاؿ كما رأينا سابقا
   فإتجاه بعض التشريعات المغاربية إلى إتباع األساس الغربي في النظر إلى ىذه الجرائـ ك الذم ينظر 
إلييا مف زاكية مختمفة عف الزاكية التي ترل منيا الشريعة اإلسبلمية ىذه األخيرة أدل إلى تمطيؼ أغمب 
العقكبات ك حتى التي جاءت في بعض الدكؿ التي  سايرت أحكاـ الشريعة اإلسبلمية قد مس جزء منيا 
ىذا التمطيؼ، ك مثالو إحجاـ المشرع الميبي عف سف عقكبة الرجـ لمزاني المحصف، ك ىذ التمطيؼ ك 

التخفيؼ مف العقكبة األصمية ال يعتبر رادعا في نظرنا ك ال تعتبر معو العقكبات اإلضافية سكاء المالية 
أك غير المالية رادعة، فقد يككف مرتكب ىذه الجرائـ ميسكر الحاؿ فبل تؤثر فيو األحكاـ بالغرامات المالية 

التي سبؽ ك ذكرناىا، ك قد يككف المجـر أيضا عمى قدر مف الخطكرة التي ال تيمو معيا الحرماف مف 
ك بالتالي ... الحقكؽ عمى إجماليا فيك ال يأبو بمركزه اإلجتماعي ك ال العائمي ك ال الكضيفي ك ال شيء

فعف أم دكر لمحرماف مف الحقكؽ نتكمـ عنو في مكاجية ىذه النكع مف الجرائـ التي تسيره الغريزة غير 
 .السكية في البشر، ك التي ال بد لصده التمسؾ باألخبلؽ السكية لردعيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 :لخاتمةا

   لقد حاكلت ىذه الدراسة بحث مشكمة جرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة في تشريعات المغرب 
العربي، ك قد إتضح مف سياؽ التحميؿ ك المقارنة بيف النصكص القانكنية ليذه الدكؿ، أف ىذه التشريعات 
تتخبط بيف تيارات عديدة مف أجؿ محاكلة التصدم ليذه الجرائـ ك قد قيدت كؿ منيا نفسيا بإطار قانكني 

 .تنظر مف خبللو ليذه الجرائـ
 : ك قد كصمنا إلى جممة مف النتائج أتبعناىا بإقتراحات عديدة ىي

بالنسبة لجريمة الزنا نجد أف مف التشريعات المغاربية مف جـر الخيانة الزكجية كالتشريع الجزائرم ك * 
تشريع المممكة المغربية ك التشريع التكنسي ك ىناؾ مف جرميا تحت تسمية الزنا فمـ يشترط ركف قياـ 

الزكجية شرطا لقياـ جريمة الزنا، ك نعني بذلؾ كؿ مف التشريع الميبي ك المكريتاني، فيما جعبل مف كؿ 
 .عبلقة تمارس خارج إطار الزكاج الصحيح مف قبيؿ الزنا

   ك قد إنفرد تشريع المممكة المغربية بالنص عمى جريمة الفساد ك ىك زنا غير المتزكجيف، ك جعمو 
كجريمة قائمة بذاتيا، ك ىك بيذا جعؿ لو تصكر مختمؼ عف كؿ مف إتجاىي التشريعات المغاربية، ك مف 

جية أخرل ىك يقكؿ أف ىذا الفعؿ يعتبر أقؿ خطكرة مف الخيانة الزكجية، ك ىذا يعتبر غير صائبا 
 .خصكصا ك أف ىذا األخير يشترؾ مع الخيانة الزكجية في أىـ عمة ك ىي إختبلط األنساب

   ثـ إنو ىناؾ إشكاؿ ميـ ك ىك في حاؿ ما إذا كاف أحد أطراؼ عبلقة الفساد متزكجا ىؿ يعاقب بعقكبة 
الخيانة الزكجية أـ يعتبر شريكا في جريمة الفساد ك بالتالي يفمت مف عقكبة الخيانة الزكجية خصكصا في 

 .ظؿ صعكبة إثبات جريمة الفساد
، تجريـ الفعؿ أنطبلقا مف (الجزائر، تكنس ك المممكة المغربية)   ك ىنا كاف عمى التشريعات المغاربية 

ككنو ماسا باألخبلؽ في حد ذاتو، ك عدـ جعؿ ركف الزكجية سكل ظرؼ مشدد لمعقكبة ك اإلقتداء بما كرد 
 .في الشرع

كما أف التشريعات المغاربية لـ تنظر بنفس النظرة لما يسمى بالتمقيح الصناعي، فنجد أف التشريع * 
الميبي ىك فقط مف ضبطو بجعمو جريمة قائمة بذاتيا خصكصا ك أنو ىناؾ إشكاؿ إف كاف يعتبر مف الزنا 



  

أـ ال ألنو يتحد معو في العمة ك ىي إختبلط األنساب إف كاف خارج الضكابط المحددة شرعا ك قانكنا، ك 
كاف األكلى التصدم ليذه المستجدات لكي ال يقع المبس ك إكسابيا الطابع الجزائي في حالة التعدم عمى 

 .  الظكابط الشرعية ك القانكنية
إف جريمة إرتكاب الفاحشة بيف المحاـر تعتبر جريمة منصكص عمييا صراحة في التشريع الجزائرم * 

فقط، ك إف كنا ال نعتب عمى التشريعيف الميبي ك المكريتاني الذيف في الغالب قد عداىا مف قبيؿ الزنا 
المجـر في نصكصيما الجزائية، دكف شرط أك قيد ك بالتالي إف إرتكب فعؿ الكطء بيف المحاـر يعتبر مف 
قبيؿ الزنا، ك نجد أيضا أف التشريعيف الميبي ك المكريتاني قد جعبل مف الفعؿ المرتكب دكف الكطء مف 

، ك أيضا أف ىذا األخير ك الميبي قد أحاال ما (التشريع المكريتاني)قبيؿ األفعاؿ الماسة باألخبلؽ الحميدة 
ال يكجد فيو نص إلى أحكاـ الشريعة، ك لكف بتفحص أحكاـ التشريع التكنسي ك تشريع المممكة المغربية 
نجد أنيما جعبله فقط مف ظركؼ التشديد لئلغتصاب أك ىتؾ اعرض أك الفعؿ العمني المخؿ بالحياء، ك 

ك الذم يجب ... ىما بيذا أسقطا خصكصية ىذا الجـر الذم يمس باألعبلقات األسرية كاألبكة ك البنكة 
 .أف يغمظ فيو العقاب

 (تكنس، الجزائر، المممكة المغربية)ك بالنسبة لجريمة الشذكذ الجنسي نجد أف التشريعات المغاربية * 
ذىبت إلى تجريـ صكرتيف فقط مف صكر الشذكذ الجنسي، ك ىما المكاط ك المساحقة ك حتى أنو نجد أف 
التشريع الجزائرم قد ذىب إلى تجريـ المكاط دكف المساحقة، أما التشريع الميبي ك المكريتاني فقد سكتا عف 
تجريـ ىذيف الصكرتيف ك غيرىما مف أفعاؿ الشذكذ الجنسي، ك لكف بالرجكع إلى النصكص القانكنية التي 
تجـر ك تعاقب عمى جريمة الزنا نجد أف المشرع المكريتاني جعؿ عقكبة المكاط ك المساحقة نفس عقكبة 
الزنا ما يرجح أنو جعمو مف قبيؿ الزنا في درجة الخطكرة ك كذا العقكبة، ك كذلؾ المشرع الميبي قاؿ في 

، جعؿ أف اإلنساف قد يككف ذكرا أك أنثى ك ىك يضـ ..."كؿ مف كاقع إنسانا برضاه : " 408نص المادة 
، ك لك أنو كاف مف األكلى أف تجـر ىذه (في درجة الخطكرة)المكاط، ك الراجح أنو قد جعمو مف قبيؿ الزنا 

األفعاؿ منفردة ك بكضكح، ك مف جية ثانية تجريـ باقي األفعاؿ األخرل التي تعتبر مف قبيؿ الشذكذ ك 
التي سكتت عنيا ىذه التشريعات لكي ال يفمت مرتكبيا مف العقاب، تحت طائمة القكؿ أنو ال جريمة ك ال 

 .عقكبة إال بنص
كما أف التشريعات المغاربية مثؿ الجزائر ك تكنس ك المممكة المغربية قد مف اإلعتداء عمى األخبلؽ * 

الحميدة جريمة، ك الحقيقة أف اإلعتداد بيذه الجريمة يجعمنا مف جية نقكؿ أف ىذه النصكص القانكنية 
حققت قفزة نكعية خصكصا في ظؿ تطكر صكر ىذه الجرائـ ك إستحداثيا ك إتساع التعامؿ بكؿ ما ىك 
إباحي، إال أف ىذة الجريمة قد ضيقت مف ماىية األخبلؽ الحميدة ك كأف باقي جرائـ العرض األخرل ال 

 .تمس باألخبلؽ ك ىذه ىي الصكرة السمبية ليذه الجريمة
أما بالنسبة لجريمة البغاء ك التي تشتمؿ عمى عدة صكر فنجد أف التشريعات المغاربية قد جرمت * 

التحريض عمى البغاء ك ما في حكمو، ك إف كاف سككت التشريع الميبي ك المكريتاني عف تجريـ دعارة 



  

المرأة فؤلنيما عدا ىذا الفعؿ مف قبيؿ جريمة الزنا ك ىك معاقب عميو في ىذيف القانكنيف، ك لكف سككت 
التشريع الجزائرم ك التكنسي ك تشريع المممكة المغربية عف تجريـ دعارة المرأة فيو الكثير مف الغمكض ك 
كاف مف األكلى أف يجرميا ال أف يسكت عمييا خصكصا أف الدعارة ىي ممارسة المرأة الزنا بإرادتيا ك 

بمقابؿ، ك لكف نجد أف التشريعات المغاربية قد أصابت حيف جرمت صكر التحريض عمى البغاء ك القكادة  
ك السياحة الجنسية بالنسبة لتشريع المممكة المغربية، نظرا لخطكرتيا ك إلكتسابيا البعد الدكلي ك العابر 

 . لمحدكد ما يجعميا مف الجرائـ الماسة بالنظاـ العاـ لمدكؿ
أما بالنسبة لجريمة اإلغتصاب فأكؿ ما نبلحظو ىك إختبلؼ النظرة ليا مف التشريعات المغاربية سكاء * 

مف حيث التسمية أك مف حيث الضبط فنجد أف المشرع الجزائرم قد كقع في لبس ك في الخمط بينيا ك 
بيف ىتؾ العرض في التسمية، ك الحقيقة أف ما ذىب إليو المشرع المكريتاني مف جعؿ اإلغتصاب مف 
قبيؿ الزنا ك شدد في العقكبة بإضافة األشغاؿ الشاقة، ىك األصكب نظرا لمضرر الكبير الذم يصيب 

المجني عمييا ك الذم يمتد طكاؿ حياتيا ك كذلؾ الضرر الكبير الحاصؿ لممجتمع خصكصا إذا نتج عف 
 .الجريمة مكلكد

ك بالنسبة لجريمة ىتؾ العرض فأكؿ ما يبلحظ ىك أف أف المشرع الجزائرم قد ك قع في خمط بيف * 
مفيكـ ىتؾ العرض ك الفعؿ العمني المخؿ بالحياء، ك كاف األكلى ضبط المفاعييـ التي ليا األثر الكبير 
عمى تكييؼ الكقائع، ك كذلؾ نجد أيضا إختبلؼ في تسمية ىذا الفعؿ ك قد ذىب المشرع التكنسي إلى 

، أما ما يسجؿ ىنا فيك عدـ نص المشرع المكريتاني عؿ ىذه الجريمة ك كاف مف "بفعؿ الفاحشة"تسميتو 
 .األكلى ذلؾ لكي ال يفمت مرتكب ىذا الفعؿ مف العقكبة

ك نجد أف أىـ ما يستنتج مف تفحص النصكص التي تجـر الفعؿ المخؿ بالحياء نجد أف التشريعات * 
المغاربية قد إجتمعت عمى تجريـ الفعؿ ك ىك ذك طابع عمني ما يجعؿ مف العمنية أحد اىـ مايميز ىذا 
الفعؿ ك لكف نجد أف المشرع المكريتاني قد سكت عف تجريـ ىذا الفعؿ ك إف كاف في نصكصو ما يجـر 

كؿ ما يمس باألخبلؽ الحميدة عمكما إال أف ىذا ال يعتبر كافيا خصكصا في ظؿ القكؿ بأنو ال جريمة ك 
ال عقكبة إال بنص ك ىذا مراعاة لئبل يفمت مرتكب الفعؿ مف العقاب، كما أنو كاف مف األكلى تجريـ 

الفعؿ بغض النظر عف ككنو عمنيا ك جعؿ الفعؿ العمني أحد الصكر لكي يدخؿ في إطاره أم فعؿ يرتكب 
 .ك ذلؾ بصكرة غير عمنية مع مراعاة أال يمس ذلؾ بخصكصيات الناس

ك أما بالنسبة لجريمة التحرش الجنسي فنجد أف كؿ مف تشريعات الجزائر ك تكنس ك المممكة المغربية * 
قد جرمتو، ك لكف إختمفت في طبيعة ىذا التجريـ ألننا نجد أف التشريع التكنسي قد جرمو عمى إطبلقو 

دكف إشتراط عبلقة الرئيس بالمرؤكس عمى عكس نظيريو ىذا مف جية ك مف جية أخرل نجد أف المشرع 
الميبي ك المكريتاني قد سكتا عف تجريمو ك كاف مف األكلى أف يجرماه نظرا لشيكعو خصكصا في أكساط 
العمؿ ك حتى خارجو ك أف يجـر عمى إطبلقو بغض النظر عف جنس المتحرش بو ك كذا بغض النظر 

 .         عف كجكد العبلقة بيف العامؿ ك رب العمؿ



  

ك أما بالنسبة لجريمة تحريض القصر عمى الفسؽ ك الدعارة فنجد أف التشريع الجزائرم قد جـر ىذا * 
الفعؿ تحت تسمية تحريض القصر عمى الفسؽ ك الدعارة ك بيذا يككف قد تميز عف كؿ مف التشريع 
التكنسي ك الميبي الذيف إشتركا في تجريـ تحريض القاصر عمى الفسؽ فقط ك قد كاف ليذا التكجو مف 

المشرع الجزائرم ما فيو مف الحرص عمى القاصر ك محاكلة إبعاده عف أم خطر محدؽ ك ما يتبعو مف 
محاكالت إستغبللو، ك أما ما تكجو بو تشريع المممكة المغربية ك التشريع المكريتاني الذيف لـ يتطرقا إلى 

ىذه الجريمة فؤلنيما قد جعبل مف أم إعتداء عمى القاصر بأم صكرة مف الصكر ظرفا مشددا لباقي 
 .الجرائـ المرتكبة عميو

ك أما مف الناحية اإلجرائية فنجد أف المشرع التكنسي ك الجزائرم ك مشرع المممكة المغربية قد حاكلكا *
تقييد تحريؾ الدعكل العمكمية في جريمة الزنا ك ىذا ما يعتبر أىـ خصكصيات اإلجراءات التي تصدت 
بيا التشريعات المغاربية ليذه الجرائـ، ك قد فتحت بيذا الباب كاسعا أماـ اإلعتداء عمى األخبلؽ فتقييد 
الدعكل العمكمية عمى شككل فيو إمكانية ىركب الجاني مف العقاب خصكصا في ظؿ مسامحة الزكج 

 .المعني ليذا األخير أك سككتو عف رفع الدعكل، ك ىذا ما يعتبر مساسا باألخبلؽ ك القيـ
أما مف ناحية اإلثبات ليذه الجرائـ فنجد أف البعض مف ىذه الدكؿ قد قيدت إثبات بعض الجرائـ * 

بكسائؿ إثبات معينة مثؿ التشريع الجزائرم ك تشريع المممكة المغربية، ك لكنيا إختمفت مع التشريع 
المكريتاني ك الميبي الذيف ك إف إعتدا بكسائؿ قانكنية معينة إال أنو سجؿ اإلختبلؼ الكبير سكاء فيما 

بينيما أك مع التشريعيف السابقيف، كما أف المشرع المكريتاني إنفرد بجعؿ كسائؿ اإلثبات القانكنية لجريمة 
الشذكذ الجنسي أيضا، ك التشريع الميبي قد تمادل في تعداد الكسائؿ القانكنية ك كاف مف األكلى أال يفعؿ 
ذلؾ، كما أف المشرع التكنسي قد سكت عف تعداد ك ذكر الكسائؿ القانكنية ك ىذا عكس ما كاف متكقعا 

بأف يحدك حدك التشريعيف الجزائرم ك تشريع المممكة المغربية، ك قد كاف مف األكلى جعؿ اإلقتداء بمبادئ 
 .الشرع خصكصا في الجرائـ الحدية ك عمى رأسيا الزنا

أما مف ناحية العقكبات فنجد أف العقكبات التي أقرتيا التشريعات المغاربية متباينة كثيرا حتى بالنسبة * 
لمعقكبات التي تخص نفس الجرائـ، كما أف ىذه العقكبات قد تراكحت بيف السجف ك الحبس ك الغرامات 

المالية، ك حتى بالنسبة لمتشريعيف الذيف قد فرضا عقكبات حدية لـ يثبت مف الناحية الكاقعية أف القاضي 
المكريتاني قد طبؽ عقكبة الرجـ بالنسبة لمزاني المحصف، كما اف المشرع الميبي قد سكت أصبل عف 

النص عمى عقكبة الرجـ ك إكتفى بذكر عقكبة الجمد، ك ىذا ال يعتبر سكل إقتداء باألصكات الدكلية التي 
 .تناىض ما تسميو بالعقكبات القاسية ك عمى رأسيا اإلعداـ

   ك بيذا يمكف القكؿ أف ىذه التشريعات قد أخفقت في الحد مف ىذه الجرائـ، ك ليس ىناؾ ما ىك أسيؿ 
مف إثبات ىذا القكؿ عمى صعيد الكاقع اإلجتماعي الذم تعيشو ىذه الدكؿ كما سبؽ القكؿ، فقد سجمت 
إرتفاعا كبيرا في تنامي ىذه الجرائـ ك تطكرىا بسبب العديد مف العكامؿ ك المعطيات التي غيرت نظرة 
شباب المغرب العربي ك صغار السف حاليا لمفيـك الجنس ك السمكؾ الجنسي، فيي لـ تعد تمؾ النظرة 



  

التي كاف عمييا اآلباء ك األجداد فقد تأثرت بعامميف أساسييف، أكليما ما ترتب عمى التنمية ك التحديث مف 
مشاكؿ إجتماعية مثؿ اليجرة الريفية إلى المدف ك الفقر ك البطالة ك أزمة السكف في ىذه الدكؿ ك نمك 

األحياء الفقيرة ك الميمشة في ضكاحي المدف، ك تفاكت المستكل المعيشي بيف طبقات المجتمع الكاحد ك 
إنكماش الطبقة الكسطى في ىذه الدكؿ، ك كذا تأثر نظرة شباب المغرب العربي بمفيـك الثقافة الغربية ك 
الحياة الجنسية، ك ذلؾ مف خبلؿ اإلتصاؿ الثقافي ك السياحي ك التعميـ في الخارج ك اإلنبيار بالثقافة 

الغربية ك األىـ مف ذلؾ قمة التمسؾ بمبادلء ك قيـ الديف اإلسبلمي الحنيؼ، ك اإلنفتاح الذم عرفتو دكؿ 
 .المغرب العربي عمى كسائؿ ك تكنكلكجيات غير مضبكطة ك غير مراقبة تحث عمى اإلنحطاط ك الرذيمة

إعادة النظر في النصوص التشريعية، التجريمية    ك بناء عميو كاف مف الكاجب عمى القائميف بالتشريع 
، التي أثبتت فشميا في التصدم لجرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة، بالكقكؼ عمى منيا و العقابية

معطيات أفراد المجتمع ك أسباب إنيياره ك آثار ىذه النصكص العقابية، ك ال يتأتى ىذا إال بإتحاد كؿ 
 .الجيكد عمى صعيد ىذه الدكؿ بالعمؿ عمى اإلبتعاد عف األفكار ك السياسات الغربية اليدامة

 البد مف اإلىتماـ بإعادة النظر في المناىج التربوية لشباب المغرب العربي   ك ال يكفي ىذا أيضا، بؿ 
فيتربى كفؽ المبادئ السامية، كما يجب أف تتكافؿ جيكد ىذه الدكؿ لمكافحة ىذه الجرائـ ليس فقط بعبلج 

اآلثار ك النتائج ك األعراض التي ىي مؤقتة، ك إنما نقترح أف تتكجو ىذه الجيكد إلى أصكليا ك بدء 
تككيف تمؾ األسباب التي تعتبر ىي المسؤكلة عف كؿ أنكاع اإلنحرافات الجنسية، ك ذلؾ بتحسيف الظركؼ 
اإلجتماعية ك اإلقتصادية إضافة إلى تحسيف ظركؼ الصحة النفسية ك العقمية، ك الرقي بالحياة الثقافية 

كأداة عبلجية، ك محاكلة رسـ خطة مغاربية مشتركة لتبادؿ المعمكمات حكؿ جرائـ العرض ك إنتياؾ 
اآلداب العامة، تمييدا لكضع خطط مشتركة لمكاجيتيا مثؿ تبادؿ المعمكمات حكؿ تنقؿ البغايا ك 

العاىرات ك القكاديف ك تجار الجنس مف بمد آلخر مف بمداف المغرب العربي، مع إحتفاظ كؿ بمد بما يراه 
 .مناسبا كفقا لخصكصياتو

 حكؿ ىذه الجرائـ عمى أف تأخذ مسارات متعددة ك متكاممة اإلكثار مف الدراسات و البحوث العممية   إف 
كدراسة األبعاد اإلجتماعية ك اإلقتصادية لجرائـ العرض ك إنتياؾ اآلداب العامة ك دراسة الفكارؽ الريفية 
ك الحضرية ليذه الجرائـ، ك كذلؾ دراسة األبعاد الثقافية ك النفسية ك الدراسات التي تيتـ بتطكير أساليب 
القضاء عمى ىذه الظكاىر ك كيفية معالجتيا ك طرؽ الكقاية منيا ك دكر اإلعبلـ في إستفحاليا ك العمؿ 
عمى تبادؿ المعمكمات ك الخبرات داخؿ دكؿ المغرب العربي في مجاؿ المكافحة ك التصدم ليذه الجرائـ 

إعادة كؿ الضوابط مما يتطمب تظافر الجيكد ك تكامميا في جميع األصعدة ك عمى جميع المستكيات، مع 
    .وفؽ معايير شرعية

 
 تـ بعكف اهلل ك حمده
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 .لخصـ

   لقد سنت تشريعات المغرب العربي نصكصا عقابية ك حاكلت مف خبلليا التصدم لجممة كبيرة مف 
 عمى اآلداب العامة، فيي بيذه التشريعات حاكلت المحافظة االعتداءالجرائـ ك مف بينيا جرائـ العرض ك 

اتيـ الجنسية، كما أنيا حاكلت مسايرة تطكرات الفكر معمى األخبلؽ الحسنة ك أعراض األفراد ك خصكص
 مف أجؿ كضع قكانيف تجـر ىذه األفعاؿ الشنيعة، كما أنيا حاكلت في حاالت كثيرة اجتيدالقانكني الذم 

أال تخرج عف مبادئ التشريع اإلسبلمي ك ىك ما ذىبت إليو بعض ىذه الدكؿ، ك لك أننا نجد أف ىذه 
 في مرات كثيرة ك اختمفت أحيانا في التصدم بنفس الطريقة ليذه الجرائـ إال أنيا اتفقتالتشريعات ك إف 

 مع مبادئ الشريعة اختمفتأخفقت في معالجة كؿ الجرائـ بكيفية كاحدة ىذا مف جية، ك مف جية أخرل 
اإلسبلمية التي تجـر ىذه األفعاؿ لذاتيا إف خرجت عف إطار الشرع، ك لكف التجريـ في تشريعات المغرب 

 عمى العرض ك اآلداب ال يمس االعتداء فإف كاف ،العربي كاف أساسو ىك حماية الحرية الجنسية لمفرد
 ك ىـ بيذا سايركا  في بعض النصكص القانكنية في الفكر الغربي، ك عميو انتياكوىذه الخصكصية جاز 

 عمى العرض ك االعتداءفإف دراستنا ىذه حاكلت معالجة نصكص تشريعات المغرب العربي حينما جرمت 
 بيف ىذه القكانيف، ك قد كصمنا إلى جممة مف النتائج االختبلؼاآلداب العامة ك حاكلنا إبراز أكجو الشبو ك 

 ىذه الجرائـ في المغرب انتشارأىميا إخفاؽ ىذه الترسانة القانكنية في القضاء أك حتى التقميؿ مف 
 ىذه الظكاىر اإلجرامية يكميا  ما جعؿ األمر يؤكد أنو البد مف إعادة استفحاؿالعربي، ك أكبر دليؿ ىك 

 عمييا في التشريع ك تكافؿ كؿ الجيكد مع اإلقتداء استندالنظر في النصكص القانكنية ك المبادئ التي 
 .       بمبادئ الشريعة اإلسبلمية

 :الكممات المفتاحية
 .جرائـ العرض ك انتياؾ اآلداب العامة- 1
 .زنا- 2
 .اغتصاب- 3
 .تحرش جنسي- 4
 .لكاط- 5

 
 



  

 
 

 

 

 

 

      Résumé 

Les législation du Maghreb ont promulgué des dispositions pénales par 

lesquelles ils ont essayé de faire face à un nombre important de crimes, dont les 

crimes d’agression et les violations contre la moralité publique, C’est avec ces 

législations qu’ils ont cherché à préserver les bonnes mœurs et moralités des 

individus et leur intimité, tout en essayant de suivre l’évolution de la pensée 

juridique qui s’est efforcée d’établir des lois qui criminalisent  ce genre d’actes 

odieux. 

En outre, ils ont cherché dans plusieurs cas à ne pas sortir de la législation 

islamique, chose qui était le point de vue de certains de ces pays d’ailleurs, 

même si nous constatons que ces législations, bien quelles conviennent parois à 

faire face à ces crimes de la même manière, elles ont plusieurs fois différé et 

elles ont, d’un coté, échoué à traiter de manière unie, et d’un autre coté, elle sont 

différé avec les principes de la législation islamique qui criminalise ces actes qui 

sortent du cadre de la Chari’a Cependant, la criminalisation dons les législations 

du Maghreb se basait essentiellement sur la protection de la liberté et l’identité. 

Si une agression contre la morale et la décence ne touche pas à cette intimité, 

elle est permise; et c’est de cette manière qu’ils ont d’ailleurs suivi dans certains 

de leurs textes législatifs la pensée occidentale, De ce fait, notre étude vise à 

traiter les textes législatifs du grand Maghreb et leur criminalisation de la 

violation contre la moralité publique, et nous essayons de démontrer les 

similitudes et les différences entre ces lois, Nous sommes arrivés à un certain 

nombre de résultats, à savoir: L’échec de cet arsenal juridique dans la juridiction 

ou même de diminuer la propagation de ces crimes dans le Maghreb; d’ailleurs, 

la montée de ces formes de criminalités de jour en est la grande preuve de cela. 

Ce qui confirme qu’il faut reconsidérer les textes  juridiques et les principes 

basés sur la législation, et faire der efforts concertés en suivant les principes de 

la législation islamique (Chari’a).     

Les mots clé: 

1-Les crimes d’agression et les violations contre la moralité publique. 

2-Adultère. 

3-Violence. 

4-Harcèlement sexuel. 

5-Sodomie. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Maghreb legislation enactid  penal provisions through wich it tried to cope with 

a large number of crimes, including the crime of aggression and violations 

against public morality. With these laws, they sought to preserve decency and 

morality of individuals and their privacy, while trying to follow the evolution of 

legal thought that has sought to establish laws that criminalize such odious acts. 

In addition, they tried in many cases not to be out of the Islamic legislation, 

which was the point of view of some of these countries. Moreover, even if we 

note that these laws, although they may agree to face these crimes in the same 

way, they differ in many points and have, on one hand, failed to address these 

crimes in a united manner, and on the other hand, they differ from the principles 

of Islamic legislation, with criminalizes such acts within the scope of Shari’ah. 

However, criminalization laws in the Maghreb were essentially based on the 

protection of freedom and the identity of individuals. If a violation against 

morality and de decency do not touch this privacy, it will be permitted; in other 

words, they have followed in some of their legislative texts the western thought. 

Therefore, this study aims to address the Maghreb legislation and their 

criminalization of violations against public morality. We have tried to show the 

similarities and differences between these laws.    

And we arrived at a number of findings, including:  

The failure of this legal arsenal in the jurisdiction or even to reduce the spread of 

these crimes in the Maghreb; and the rise of these forms of criminality day by 

day is the greatest proof of this. This confirms that we must reconsider the legal 

texts and principles based on law, and make concerted efforts by following the 

principles of Islamic law (Shari’a).  

Key words: 

1-The crime of aggression and violations against public morality. 

2-Adultery. 

3-Rape. 

4-Sexual molestation. 

5-Sodomy. 

 

 
 
 



  

 
 
 
 
   

              
 

                     
                                                                        

   
                    

    
              

 


