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 الجريمة الجنسية المرتكبة ضد القاصر

-اإلغتصاب والتحرش الجنسي -  



 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  ''سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم '' 

 صدق اهللا العظيم

  الحمد هللا أوال وأخيرا، الحمد هللا على كل النعم ما ظهر منها وما بطن

  ال باليأس إذا أخفقناو ،ذا نجحنااللهم ال تجعلنا نصاب بالغرور إ

أن اإلخفاق هو التجربة التي تسبق النجاح   وذكرنا  

أعطيتنا نجاحا فال تأخذ تواضعنا  اللهم إذا  

إذا أعطيتنا تواضعا فال تأخذ اعتزازنا بكرامتناو  

  ربنا تقبل دعائنا، ربنا عليك توكلنا وإليك المصير
  

 اللهم آمين



 إهــداء
 بسم اهللا الرحمان الرحيم

*أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير *  

 صدق اهللا العظيم

وجههما، وأول ما لفظ لساني اسميهما، إلى من علماني أن  إلى أول ما رأت عيناي
الحياة أمل و كفاح، جد ونجاح، رغم كل الصعاب، صاحبي كل الفضل، وكل ما أنا عليه 

 اليوم، حفظهما اهللا ورعاهما، و أطال عمرهما وجعل الجنة مقرهما

*يـي وأمـــأب*  
قدم لي كل الدعم، إلى من ساندني ووقف إلى جانبي دون كلل أو ملل، إلى من 

 والتشجيع وكان لي مثال الزوج، والصديق، و األخ الصالح حفظه اهللا
*اتـي فرحـي الغالــزوج*  

إلى من تمنوا لي دائما الوصول إلى العال، والسمو باألدب و األخالق و العلم، ولم 
 يبخلوا علي بالدعم و الدعاء،أخواي العزيزان

*بالل و فؤاد، وكل أفراد عائلتيهما*  
*إيمان، و فاطمة الزهراء* و أختاي المدللتان  

إلى فلذات كبدي،؟ وقرة عيني، وبسمة قلبي، بناتي الثالث أنار اهللا بهن حياتي، 
 وجعلهن نعم الذرية الصالحة، و البذرة المثمرة في االرض الطيبة

*سيرين، أريج، زينب*  
 إلى كل من تمنى لي الخير، و النجاح، ودعا لي بظهر غيب

هؤالء أهدي هذا العمل المتواضع إلى كل  



 إهـداء خـاص

 
إلى كل طفل أراد أن يحيا حياة عفيفة، سليمة، أمنة، إلى كل طفل حرمه المجرمون 

 الشواذ من العيش بسالم، وهدوء، إلى كل طفل حرمه الكبار من تحقيق أحالمه

"إلى الطفولة أهدي هذا العمل "    

حمتنا ورعتنا، وكانت لنا حضن األم، و أمان األب، و دفء  إلى األرض الطيبة التي
 العائلة

"بلــــدي الجزائــر "   



 شكــر وتقديـر

 
 أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان، إلى األستاذة القديرة الدكتورة

"حليمة طالبي "   

على كل نصيحة علمية أو حياتية قدمتها لي، وكل التوجيهات القيمة التي تفضلت بها 
علي كما أتمنى من المولى عز وجل أن يحفظها ويرعاها، ويجعلها سببا إلنارة درب 

وخدمة البحث العلمي، جزاك اهللا كل الخير أستاذتي الفاضلة، وثبت خطاك على الطلبة، 
 درب الحق والعدالة

 شكرا جزيل الشكر
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  ةـمقـدمـ

تتحكم في كثير على سلوك اإلنسان، و ن االبتالءكنوع م تسيطر الشهوات المختلفة

إن لم تكن هناك ضوابط غلة في عمق جذور كيانه البشري، ومن تصرفاته بدوافعها المتغل

، الضعيفعلى القوي  و سيطروات، سادت الفوضى في المجتمعات تحكم هذه الشه

أكثرها فع الشهوة الجنسية كأقدم الدوافع، وأشدها مضاء، ويأتي داو ،واختلط الحابل بالنابل

لسائر األجناس ، والنشاط الجنسي بالنسبة لإلنسان وتمكنا في عمق الكيان اإلنساني

، وإذا قصر أو أعيق فإنه يهدد النوع بالفناءف ، فإذا توقأو فناء الحيوانية مسألة بقاء 

، اإلنسان في إشباعها انقاد إليها منبعثا لها لقوة ما تحمله من العنف في ذاتها لبقاء النسل

إنما جعله لى قوام اإلنسان منه إلى اختياره، وكحال الطعام لم يجعل الموواستمرار النوع، 

الغريزة كما هو معلوم سلوك فطري غير تلح بقوة إلى اإلشباع لحفظ الذات، وغريزة 

  . يصدر عن الشخص تلقائيا بال تعلم متكلف

تكبح جماحها ضمن إطار ، ومن هنا جاءت الشريعة اإلسالمية السمحاء لتنظم هذه الشهوة

كذالك فإذا خرجت  ،المرأةوطره في زوجته المرأة الحالل له، و األسرة  فيقضي الرجل

  .كثرت األمراضالفحشاء و، ولرذيلةالشهوة من هذا اإلطار سادت ا

حتى وصل اإلنسان في هذا العصر بدأ منذ زمن طويل يخرج شيئا فشيئا عن هذا اإلطار و

بين البالغين من الرجال  كل هذهاالفعال تتمسحاق، واللواط، وال، وممارسة الزناإلى 
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و  لى الصغار،لرذيلة إالوعظ انتقلت هذه اوالنساء، ومع غياب الرقابة والردع، والزجر، و

  . م المجتمع من جذورهتحطإن إستمر هذا الوضع  فسي

ينشأ في بيئة نظيفة طاهرة ال يتعلم فل يجب أن يتربى على حسن الخلق واآلداب، وفالط   

جنسية الجرائم ال و إتكاب هذه، نساء الغدمفيد ألن أطفال اليوم هم رجال ومنها إال ما هو 

فهذا تحرش جنسي وهذا اغتصاب، : التحرك والتصدي لهاالقصر يدفعنا إلى ضرورة ضد 

  .، وغيرها من الفواحشهذا فعل مخل بالحياءو

وضع عقوبات  ،لقد حاولت القوانين الوضعية الحالية سواء الدولية منها أو الوطنيةو     

لمثل هذه الجرائم الفادحة التي ال يمكن ألي إنسان عاقل أن يتقبلها فكان قسم من قانون 

كيفية يضع  جرائم العرض المرتكبة ضد القصر و ينظم احكام قوبات الجزائري الع

  .منها الحماية

نفالت د الغربيين قضية صراع نفسي بين اأن قضية العقوبات الجنسية عن وما يالحظ

 ،بين تعسف نظام الكنيسة التاريخي من جهة أخرىوإنسان أوروبا الحديث من جهة، 

، كان في المقابل تفريط المشرع ة في التحريمات والعقوباتالكنيسة القديم فبقدر إفراط

  .اإلباحيات والتأديبات الحديث في
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وأخالقه، وتفشى ، لك المجتمع عن قيمهلما تخلت األمة اإلسالمية عن دينها تخلى بذ

أن  لما وصل الخطر إلى عرض فلذات أكبادنا الصغار كان حلي بناو ،والفجور فيه الفحش

عن واجب التشريع أن يرجع إلى و نتكلم عن قصوره،نرفع قلم الصمت عن قانوننا و

نظرا لكثرة و، وكتاب اهللا –صلى اهللا عليه وسلم  –قدوتنا في األخالق والنظام رسول اهللا 

الجريمة :الذي يحمل عنوانالجرائم الجنسية الماسة بعرض الطفل فإننا خصصنا بحثنا هذا 

: يمتين همالدراسة جرضد القاصر االغتصاب، و التحرش الجنسي، الجنسية المرتكبة 

هـم كما ذكرهـم صر، والمرتـكب ضد األطـفال القـ ''التحرش الجنسيو االغتصاب،''

   من العمر)  سنة 16( المـشرع الفـئة العـمــرية التي لـم تتجاوز السادسة عشر 

خاصة ما يرتكبه المجرمون ، كونه يعالج قضية قانونيةالموضوع في  تكمن أهمية   

  .الشواذ من أفعال شنيعة ضد الصغار، فكانت الضرورة ملحة لدراسة هذه الظاهرة

تبيان موقف كل من الفقه اإلسالمي، والقانون كما تكمن أهمية الموضوع في     

بأي حال من األحوال رغم من أنهم ال يؤيدون ، بالالجزائري، وكذا الدولي من هذه الجرائم

لكنهم قصروا في سد الثغرات التي يستغلها الجناة في ذا النوع من تدني األخالق، وهمثل 

و وضع لها حدا شيء إال فقه اإلسالمي الذي لم يترك ارتكاب جرمهم على عكس ال

  .زاجرا، رادعا
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من أھم أسباب اختیارنا لھذا الموضوع ھو تفشي ظاھرة االعتداء الجنسي على القصر، و 

في إیجاد الحلول و مساعدة القصر و حمایتھم خاصة و ان جریمة التحرش محاولة المساھمة 

  .االجنسي ھي جریمة حدیثة قانون

ات عنها بعض الجزئي يطرح علينا إشكالية أساسية تتفرع إن هذا الموضوع الحساس

  :يحاول هذا البحث اإلجابة عنها، فاإلشكال الرئيسي هو

v  االعتداءات الجنسية على القصر؟هل استطاع القانون الجزائري معالجة قضية 

  :وعليه

  ما مدى مساهمة الدولة في توفير االمن و الحماية للقصر؟

  هل السكوت عن جريمة التحرش الجنسي له عالقة في تعرض القصر لالغتصاب؟

أن المصادر في هذا  إالنسي بهم، التحرش الجرغم تفشي ظاهرة اغتصاب القصر، و  

  .الموضوع تبقى قليلة وما زالت بحاجة إلى البحث أكثر

نحن في هذه الدراسة قسمنا البحث الى فصلين اثنين ندرس فيهما أهم المحاور الرئيسية 

مثل مدلول القاصر، و ذلك ألنه توجد اختالفات كثيرة بين القوانين في تحديد ما هو 

ي القانون الجزائري، و االقليمي، و الدولي، و ايضا القاصر، دراسة الجريمة الجنسية ف

  .في الفقه االسالمي حتى تكون هناك نظرة  واسعة حول هذا الموضوع

  .كما درسنا ايضا أثار الجريمة الجنسية على القصر و كيفية الحماية منها

 



 

 

 

 
 الفصل األول

 ماھیة القاصر والجریمة الجنسیة
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هذا الفصل سندرس ماهية القاصر والجريمة الجنسية، وقد وجدنا من خالل هذه في 

الدراسة أن مصطلح القاصر غير موحد سواء بالنسبة لباقي التشريعات الدولية  أو حتى 

الصغير  ر، الحدث، الطفل،ـفنجـد مصطلـح القاص على مستوى العلوم اإلنسانيـة،

والمصطلحات يؤدي إلى خلط المفاهيم ألن  ،والمراهق، وهذا التعدد في المعاني

وإن كان يصلح في مجال العلوم اإلنسانية بوجه عام الرتباطها بمراحل    ،استخدامها

بط مفهوم القاصر    نمو الطفل، وتطور حياة الفرد، إال أنه في مجال القانون يجب أن يرت

 ثر في نمو الفرد العضوي، والنفسيمن أ أو الحدث بالسن بصفة أساسية لما لهذه السن

تحديد مفهوم هذه المصطلحات، والمعاني حتى نصل عليه فإنه من الواجب ووالذهني، 

من  ،...إلى المبتغى من هذا البحث، وهو حماية القاصر أو الطفل أو الحدث أو الصغير

  .ويشوه طريقه في هذه الحياة ،شرفهو ،يدنس عرضه كل ما قد

 :وألجل اإللمام بكل الجوانب فقد قسمنا هذا الفصل إلى

  مفهوم القاصر والصور المشابهة له: المبحث األول

  رـالقاص تعريف :المطلب األول        

  الصور المشابهة لحالة القاصر :المطلب الثاني        

  الجريمة الجنسيةمفهوم  :المبحث الثاني

   جريمة االغتصاب :المطلب األول         

                   جريمة التحرش الجنسي: المطلب الثاني         
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  :حث األولبالم

  المشابهة لهوالصور مفهوم القاصر 

يبدوا أن تحديد مفهوم القاصر بشكل دقيق ال يزال مطلبا مستحيال يتعذر تحققه من   

وذلك الرتباط هذا التحديد بأرضية علمية واسعة يشارك فيها رجال  ،الناحية الفقهية

القانون إلى جانب غيرهم من علماء النفس، واالجتماع، وغيرهم من المهتمين بشؤون 

  .القصر، ورعايتهم، وهذا من دون شك سيبرز وجهات نظر مختلفة

   :وعليه فقد قسمنا هذا البحث إلى

  رـالقاص تعريف :المطلب األول

  القاصر في اللغة والفقه اإلسالمي :الفرع األول       

  القاصر في القانون :الفرع الثاني       

  الصور المشابهة لحالة القاصر :المطلب الثاني

  الطفل وسن المراهقة :الفرع األول 
  الحدث :الفرع الثاني 
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  :المطلــــب األول
  رـتعريف القاص

ئيا أن نعرفه في يتضح لنا معنى القاصر وضوحا ال يشوبه لبس وجب علينا مبد لكي  

  .ثانيا في القانون هنعرف ثم ،اللغة، والفقه اإلسالمي أوال

  والفقه اإلسالمي القاصر في اللغة: الفرع األول

  لغة: الفقرة األولى

 وهو يطلق على الذكر القاصر في اللغة معناه العاجز، والعاجزة، والذي لم يبلغ النضج،

  1.والجمع قُصر بضم القاف، وفتح الصاد وتشديدها ،واألنثى

  في الفقه اإلسالمي :الفقرة الثانية

األصل في الفقه اإلسالمي أن القاصر هو كل شخص لم يبلغ الحلم، وأطلقت عليه  

َألطْفَاُل وِإذَا بلَغَ ا:((تسميات أخرى كالصبي أو الصغير أو الطفل وذلك لقوله تعالى

و هاتآي لَكُم اللَّه نيبي كَذَِلك هِملن قَبم ينالَّذ تَْأذَنا اسنُوا كَمتَْأذسفَلْي لُمالْح نكُمم يملع اللَّه

يمك59النور اآلية ( ))ح.(  

والتكليف لكون  ،وقد جعل االحتالم حدا فاصال بين مرحلتي الطفولة، ومرحلة البلوغ

 وهو مناط التكليف، فهو قوة تطرأ على الشخص وتنقله ،على كمال العقلاالحتالم دليال 

                                         

  عربي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية _يوسف شكري فرحات، معجم الطالب عربي/ د 1
 .483 :ص ،2003سنة  ،لبنان، الطبعة الرابعة -بيروت
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من حالة الطفولة إلى حالة البلوغ  والرشد، ويعرف الحلم بظهور العالمات الطبيعية 

  1.وعند األنثى  بالحيض أو الحمل ،لدى المرء فهي عند الذكر باالحتالم

عالمات أو ظهرت على نحو مشكوك فيه ففي هذه الحالة يرى وإذا لم تظهر هذه ال

 موضوعي يسري على جميع األشخاص بعض الفقهاء ضرورة اللجوء إلى معيار

والحاالت، وذلك بتقدير سن حكمي يفترض فيه أن الشخص قد بلغ، وتجاوز مرحلة 

حلة الطفولة تحديد هذه السن الفاصلة بين مر الطفولة، وقد اختلف الفقهاء فيما بينهم في

 ض الحنفية ببلوغ سن الخامسة عشرةفهي عند الشافعية وبع ،2ومرحلة البلوغ الحكمي

  سن الثامنة عشرة فقد مددوا مرحلة الطفولة إلى غايةما المالكية ورواية ألبي حنيفة أ

خذ أنه يمكن األ مام السيوطيقبل ذلك، ويرى اإل ما لم  تظهر عليه عالمات البلوغ

فإنه يظل  ،ت البلوغ لدى الشخص في سن مبكرةمعا فإذا ظهرت عالمابالمعيارين 

  3.ن يبلغ  سن الخامسة عشرةألى إوغير مكلف  ،حدثا

  4:أن الطفل في الشريعة اإلسالمية يمر بأطوار ثالثة ومن الفقهاء من يرى
  

                                         

  منتصر سعيد  حمودة ، بالل  أمين  زين  الدين، انحراف  األحداث، دراسة  فقهية  في ضوء علم  اإلجرام  1
 .24: ، ص2007مصر، الطبعة األولى، سنة  دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ،والعقاب والشريعة اإلسالمية

 سنة ،دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، دون طبعةائري، األحداث في التشريع الجز جميلة،صابر /نبيل صقر،أ / أ 2
 .10 :ص، 2008

 .10: المرجع نفسه، ص 3
دون ، 4ج لبنان، -أحمد فتحي بهنسي، الموسوعة الجنائية في الفقه اإلسالمي، دار النهضة العربية، بيروت/ د 4

 .6 :ص ،1991سنة طبعة، 
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Ø  قبل سن التمييز   :األولالطور    

Ø طور التمييز :الطور الثاني                                        

Ø  وهو طور البلوغ  :الطور الثالث    

  قبل سن التمييز: الطور األول

ويبدأ منذ والدة اإلنسان حتى بلوغه سبع سنوات ويسمى الطفل في هذه المرحلة الصبي 

ولية عليه إن وهنا يكون الصبي كالمجنون فهو معدوم األهلية، وال مسؤ ،غير المميز

  1.د أو التعزيرارتكب ما يوجب الح

  طور التمييز: الطور الثاني

وهي الفترة بين سبع سنوات وبين ظهور عالمات البلوغ تارة بالسن، وتارة بالعالمة 

 المختاروهو  ،واحتالم، وحبل، وأدنى المدة تسع سنين وعالمة الفتاة حيض ،تارة بهماو

  2.وأدنى المدة اثنتا عشر سنة وعالمة الغالم احتالم وإحبال،

وأما السن ففي الغالم إذا دخل في التاسعة عشر، وفي الجارية إذا دخلت في السابعة 

وقال البعض ومنهم مالك يعتبر في ذالك نبات الشعر، وقال البعض يعتبر بلوغه  ،عشر

 بالسن ثماني عشر سنة، وبلوغها سبع عشرة سنة، وقال آخرون بلوغهما بالسن خمس

                                         

  .6: ابق، صسالمرجع ال، أحمد فتحي بهنسي/ د 1
 .7: صالمرجع نفسه،  2
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الصبي في هذه الفترة حكمه حكم عشر سنة، وعن البعض في الغالم تسع عشرة سنة، و

  1.المعتوه في كل األحكام

  طور البلوغ: الطور الثالث

ان مسؤولين فيكون ،إذا بلغ الصبي أو الصبية سن البلوغ عاقلين وفقا للقواعد السابقة    

  2.مسؤولية جنائية كاملة

  نونالقاصر في القا: الثانيالفرع 
  القاصر في القانون الداخلي تعريف :الفقرة األولى

من  326في المادة  18، فجعلها الجزائري سن القاصر تحديدا دقيقالم يحدد المشرع 

، ثم مدد هذه السن إلى طف القصر دون الثامنة عشر بالعنفقانون العقوبات المتعلقة بخ

المادة  المنصوص عليها فيالفجور ما في جريمة التحريض على الفسق وسنة ك 19

بالحياء  بغير عنف المنصوص  بات، أما في جريمة  الفعل المخلمن قانون العقو 342

العقوبات، وجريمة االعتداء على قاصر دون السادسة  من قانون 334يها في المادة عل

فقد قلصها  العقوبات،من قانون  269والجرح المنصوص عليها في المادة  ،عشر بالضرب

القانون (وجعل في بعض األحيان  تقدير سن القاصر إلى الشريعة العامة  ،سنة 16إلى 

                                         

 .8، 7: ، المرجع السابق، صأحمد فتحي بهنسي، الموسوعة الجنائية في الفقه اإلسالمي/د 1
 .10: المرجع نفسه، ص 2
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، وأحيانا قانون األسرة كما هو الحال في جريمة االمتناع عن تسليم قاصر لمن )المدني

  .قضي في شأن حضانته

دون تعريفه بل اقتصر  03/ 72: كما استعمل مصطلح القاصر ضمن مواد األمر رقم

ن القصر الذين لم إ'' :لك بقوله في المادة األولى منهصوى العتباره كذعلى تحديد سن ق

، وهنا نجد أن المشرع قد مدد سن القاصر إلى 1''...والعشرين عاما  يكملوا الواحدة

كل هذا من أجل حماية أكبر لهذه الشريحة العاجزة من المجتمع، فهذه المرحلة  21سن 

  ذا بسبب عدم اكتمال النمو الجسميكل ه ةإلى رعاية، وحماية خاص من العمر تحتاج

والشر، وسهولة خداع هؤالء  ،وكذا نقص في القدرة على التمييز بين الخير والعقلي،

  .القصر تجعلهم فريسة سهلة لذوي النفوس الضعيفة

  القاصر في القانون الدولي تعريف: الفقرة الثانية

وحتّى الدولية استعملت مصطلح الطفل للداللة على القاصر        ،معظم التشريعات العربية

     :وهذا لكون مصطلح الطفل واضح، وموحد، وأيضا مفهوم ،أو الحدث

يقصد '' :على أنه 12/1996فل المصري رقم نصت المادة الثانية من قانون الط -

ثماني عشرة غ ا في هذا القانون كل من لم يبلبالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليه

  أو بطاقة شخصية  كون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميالد سنة ميالدية كاملة وي

                                         

المراهقة، الجريدة الرسمية ، المتعلق بحماية الطفولة و1972فبراير 10 :المؤرخ في ،72/03 :راجع األمر رقم 1
 .22/02/1972 :المؤرخة في 15: العدد
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ويتفق التشريع السوري، والكويتي، واللبناني مع التشريعين ، 1"أي مستند رسمي آخرأو 

المصري، واإلماراتي في تحديد سن القاصر بأنه ما دون الثامنة عشر سواء كان ذكرا 

   2.أو أنثى

ضمن  1989عام  ةالطفل الصادر جاء أيضا في اتفاقية األمم المتحدة حول حقوق -

اوز سن الثامنة هذه االتفاقية يعني الطفل كل إنسان لم يتجألغراض '':ما يلي 01المادة 

             3.''ذلك بموجب القانون المنطبق عليه قبلعشرة ما لم يبلغ سن الرشد 

حتى يكون الشخص طفال يجب أن يكون أوال غير بالغ سن الثامنة عشر، وأال  وعليه

  .يكون القانون الوطني يحدد سنا للرشد أقل من ذلك

كما جاء في اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء  -

  يطبق تعبير' ':في المادة الثانية منه أنه 1999يونيو سنة 17عليها الصادرة بجنيف في 

  4''.في مفهوم هذه االتفاقية على جميع األشخاص دون سن الثامنة عشرة" الطفل" 

ورغم هذه المحاولة الدولية لتوحيد تعريف الطفل إال أن هذا التعريف يمكن انتقاده، ذلك 

  أنه لم يحدد ما إذا كان سن الرشد المحدد في القانون الداخلي هو سن الرشد المدني 

                                         

 دار ،حداثاأل انحراف فياإلنترنت  ثرأواالنترنت، دراسة متعمقة عن  ، األحداثعبد الفتاح بيومي حجازي/د 1
 .13 :ص ،2004 دون طبعة، سنة ، مصر،اإلسكندريةالفكر الجامعي، 

 .14:عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع نفسه، ص/د 2
يتضمن اآلليات الدولية المصادقة عليها من طرف الجزائر بخصوص حقوق  - مولود ديدان، حقوق الطفل/ د 3

 .7:دون طبعة، دون ذكر السنة، ص ، الدار البيضاء، الجزائر ،، دار بلقيس للنشر-الطفل
 .47:مولود ديدان، المرجع نفسه، ص 4
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ي هذا من جهة، ومن جهة أخرى في حالة تعارض ذلك مع االتفاقية كأن أو الجزائ

سنة، وفي  18يكون سن الرشد الداخلي هو سبعة عشر سنة، واالتفاقية تحدده بأقل من 

حالة التعارض يؤخذ بالقانون الدولي، لذلك كان من األفضل أن تضع االتفاقية سنا 

ال يكون هناك معياران لتحديد من  محددة للطفل دون ربط ذلك بالقانون الوطني حتى

  .هو الطفل

وبالنسبة للمواثيق اإلقليمية الخاصة بالطفل نجد الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل  -

وصادقت عليه الجزائر  ،1990ورفاهيته لعام الذي اعتمد في أديس بابا في يوليو سنة 

ل في الطف ، قد عرف أيضا242-03، بموجب المرسوم الرئاسي رقم2003يوليو 8في 

أي إنسان يقل عمره  "يقصد بالطفل" بموجب هذا الميثاق'': المادة الثانية منه بقوله

  1.''عاما 18عن

نائي بثمانية عشر وعليه فإننا نجد أن معظم التشريعات اتفقت على تحديد سن الرشد الج

  .لجنائيالذي يجعله أهال لتحمل المسؤولية الجزائية وفق أحكام القانون ا سنة هذا البلوغ

  

  

  

                                         

 2009الجزائر، ديسمبروزارة العدل الجزائرية، أهم اتفاقيات حقوق اإلنسان المصادق عليها من طرف  1
 . 199:ص
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  :ـب الثانيالمطلـ
  رـاصـة لحالة القـالصور المشابه

ومصطلحات مختلفة تطلق على القاصر، منها الطفل كما سبق ورأينا           ،هناك تسميات

وفيما يلي سنرى البعض منها ذكرت في  ،أو الحدث أو الصغير أو حتى المراهق

                 .    التشريع الوطني، وأخرى في الخارجي

  وسن المراهقة لطفلا: الفرع األول
  الطفل: الفقرة األولى

هو الَّذي خَلَقَكُم :((إن كلمة طفل تطلق على الذكر واألنثى، والجمع أيضا، قال تعالى

وا من تُرابٍ ثُم من نُّطْفَة ثُم من علَقَة ثُم يخْرِجكُم طفْالً ثُمّ ِلتَبلُغُوا َأشُدّكُم ثُمّ ِلتَكُونُ

غافر اآلية )) ( ون شُيوخًا ومنْكُم مّن يتَوفَّى من قَبُل وِلتَبلُغُوا َأجالً مّسمّى ولَعلَّكُم تَعقلُ

67 (.   

وبمفهوم واسع استعمل مصطلح الطفل في بعض القوانين  ،والمشرع الجزائري

إذ ورد هذا مصطلح  ،وعرضيا  بداية من قانون اإلجراءات الجزائية ،استعماال سطحيا

ل المجني حماية األطفا'': الثالث، وجاء على النحو التالي في الباب السادس من الكتاب
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اللتين تضمنهما هذا  494و 493: ، وبمراجعة المادتين''ي جنايات أو جنحعليهم ف

  1.الباب ال نجد أثرا الستعمال مصطلح طفل سواء بصيغة المفرد أو الجمع

والمتعلق بحماية  ،1972/ 02/ 10الصادر بتاريخ  72/03: كما نالحظ أن األمر رقم

ان هذا األمر أما في محتواه الطفولة والمراهقة يستعمل أيضا مصطلح الطفولة في عنو

الصادر  75/64: فقد استعمل مصطلح قاصر، وهو نفس الشيء بالنسبة لألمر رقم

المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية  1975/  09/ 26بتاريخ 

    2.الطفولة والمراهقة الذي استعمل في أغلب مواده مصطلح حدث

إلى استعمال مصطلح الطفل أو الطفولة  مؤخرا أصبح يميل المشرع الجزائري لكن

ما ورد ومثال ذلك  ،أكثر مما سبق، ليس كعنوان فقط بل اعتمد عليه أيضا في المحتوى

والمتضمن تنظيم  ،2002نوفمبر 26:المؤرخ في 410/ 02:في المرسوم التنفيذي رقم

  3.اإلدارة المركزية في وزارة العدل

 وهي حين ،ائري لتعريف هذا المصطلح إالّ في نقطة واحدةولم يتطرق المشرع الجز

المؤرخ  92/382:من المرسوم التنفيذي رقم 02:عرف صغار األطفال بموجب المادة

والمتضمن تنظيم استقبال صغار األطفال ورعايتهم بحيث ينص  ،13/10/1992في 

                                         

 .من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري ،494و ،493: راجع المادتين 1
المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية  ،26/09/1975الصادر بتاريخ  ،75/64: راجع األمر رقم 2

 .1975، سنة 81:الجريدة الرسمية عدد ،والمراهقةالطفولة 
 04/333: ، الملغى بموجب المرسوم التنفيذي رقم27/11/2002: المؤرخة في 80: لرسمية العددالجريدة ا 3

 .2004لسنة  15: الجريدة الرسمية العدد ،24/10/2004: المؤرخ في
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ذين لم يبلغوا سن المراد بصغار األطفال بمفهوم هذا المرسوم هم األطفال ال'': على أن

العكس  ، وعلى''التمدرس اإلجباري أي األطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات

 12من قانون الطفل رقم  02:مشرع المصري الطفل بموجب المادةمن ذلك فقد عرف ال

القانون مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا  يقصد بالطفل في'' على أنه 1996لسنة 

ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة  ،ني عشر سنة ميالدية كاملةكل من لم يبلغ ثما

  1''ميالده أو بطاقته الشخصية أو أي مستند رسمي آخر

وتنتهي ببلوغه سن  ،وعليه فالمشرع المصري جعل مرحلة الطفولة تبدأ بالميالد 

  .الثامنة عشر

فتجعله ينطبق على الصغير دون  ،وتضيق بعض التشريعات مدلول الطفل أو الحدث

أهال  السابعة عشر بحيث من بلغ هذه السن يكون قد تجاوز مرحلة الطفولة، وبالتالي

ومن أمثلة تلك التشريعات القانون اإلنجليزي، واليوناني لتحمل المسؤولية الجنائية، 

وتنتهي مرحلة الطفولة في بعض التشريعات األخرى ببلوغ الشخص ستة  ،والبولوني

  2.والقانون المغربي ،عشر سنة كاملة في القانون اإلسباني، والبرتغالي

لكن وبصفة عامة فإن أغلب التشريعات تتفق على اعتبار الطفل كل من هو دون  

  .الثامنة عشر سنة

                                         

 .5: ، ص2001الطبعة األولى، سنة مصر، شريف سيد كامل، الحماية الجنائية لألطفال، دار النهضة، القاهرة، 1
 .2: كامل، المرجع نفسه، صشريف سيد  2
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  المراهق: الفقرة الثانية

ولم يأخذ بعد اتجاها نهائيا            ،المراهق هو الشخص الذي لم يثبت سلوكه على حال

  .فهو شخصية فاقدة أو ضائعة هويتها تتملكها الميول واألهواء، والمشاريع الصبيانية

ولم يصبح بعد  ،وينصاع إلرادة الكبار ،وهو في نفس الوقت ليس بالطفل الذي يقبل

عماله الراشد الذي يمكنه أن يمارس إرادته بحرية كاملة، وأن يتحمل مسؤولية أ

  .ويشارك في حدود الدور الذي يرسمه له المجتمع

وعلى الرغم من االهتمامات المتزايدة بموضوع المراهقة، إالّ أن هذه الفترة من حياة 

اإلنسان ما تزال غير متفق عليها من حيث تعريفها أو تحديد بدايتها ونهايتها، فهناك من 

الثامنة عشر، وهناك من يقول  يقول بأنها تبدأ من سن الثالثة عشر إلى غاية سن

العشرين أو حتى أكثر من ذلك أي إلى الحد أي تستمر إلى غاية الواحد وبتجاوز هذا 

   1.غاية الخامسة والعشرين

 المذكور 03/ 72ري مصطلح المراهق في عنوان األمر وقد استعمل المشرع الجزائ

  .والمتعلق بحماية الطفولة والمراهقةسابقا، 

                                         

دراسة مقارنة في ضوء أحكام اتفاقية  - غسان رباح، حقوق الحدث المخالف للقانون أو المعرض لخطر االنحراف 1
 .                 63:ص ،2005، دون طبعة، سنةمنشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان ،- األمم المتحدة لحقوق الطفل
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  دث ــالح: انيـرع الثـالف

رغم أن مصطلح الحدث على صلة وطيدة بمصطلحي القاصر والطفل، إذ أن الحدث       

ويعني  وكل شخص صغير السن يعتبر طفال أو حدثا، ،أو الطفل هو صغير السن

حديث السن، وهؤالء : حديث العهد بوجوده، فإذا ذكرت السن قلت :الحدث في اللغة

  1.ويطلق أيضا على الشابغلمان حدثان أي َأحداثٌ، 

 صطالح علم االجتماع أو علم النفسغير أن األمر ليس كذلك في لغة القانون أو في ا

إذ هناك صعوبات عديدة يثيرها تعريف الحدث، ومرد هذه الصعوبات يرجع إلى تباين 

واختالف تباين األنظمة أو العلم الذي يتناوله بالبحث والدراسة، فالحدث  ،مفهوم الحدث

  .لغة القانون ليس هو الحدث لدى علماء االجتماع أو لدى علماء النفس في

وفي ظل نظام موحد، ودولة واحدة قد يختلف من  ،بل إن مفهوم الحدث في لغة القانون

   تشريع لآلخر، فالحدث في القانون الجنائي ليس هو الحدث في القانون المدني كما 

  . هو الحال بالنسبة للجزائر

  

  

                                         

 .70:ص ، الجزء الثالث، باب الحاء،2008دار األبحاث، الجزائر، الطبعة األولى، سنة  ابن منظور، لسان العرب،1
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  االجتماعو النفس الحدث في علم: األولىالفقرة 

  في علم النفس  :أوال

بحيث يشمل كل شخص ليس فقط منذ ميالده  ه مفهوم واسعل الحدث لدى علماء النفس

بل وهو ما يزال جنينا، أي منذ تكوين الجنين في رحم األم، وتنتهي المرحلة بالبلوغ 

  1.الجنسي الذي تختلف مظاهره في الذكر عنه في األنثى

  في علم االجتماع: ثانيا 

الحدث لدى علماء االجتماع قد اختلف في نطاقه عن ذلك الذي نادى به الفقهاء القانونين  

  .وأخذت به التشريعات الجنائية

 أن يتم النضج االجتماعي، والنفسيوإلى  ،الصغير منذ والدته'' :فالحدث عندهم هو

وتكوين الذات ببلوغ سن الرشد دونما االعتماد على  وتتكامل لديه مقومات الشخصية،

، وقد انتقد علماء االجتماع المعيار الزمني في تحديد 2"حد أدنى أو أقصى لسن الحدث

                                         

دراسة مقارنة في التشريعات العربية والقانون  - محمود سليمان موسى، اإلجراءات الجنائية لألحداث الجانحين 1
بدون  مصر، ، اإلسكندرية،الفرنسي في ضوء االتجاهات الحديثة في السياسة الجنائية، دار المطبوعات الجامعية

 .89 :، ص2008سنة  ،طبعة
دراسة فقهية في ضوء علم اإلجرام والعقاب  -منتصر سعيد حمودة، بالل أمين زين الدين، انحراف األحداث 2

 .24: ص مرجع سابق، ،-سالميةوالشريعة اإل
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الذي اعتنقه القانونيون تأسيسا على أن هذا الضابط أو المعيار هو معيار  مراحل الحداثة

    1.، وآخر حدثا، وثالثا بالغاوال يتصف بالواقعية التي تجعل من الشخص طفال ،تحكمي

  .أي أن سن الحداثة يبدأ من يوم الوالدة لكن نهاية هذه المرحلة بالنضوج االجتماعي

  الحدث في القانون  :الفقرة الثانية

سن ''غ سنا محددة يصطلح عليها بتعبير يعتبر الشخص حدثا ما لم يبل في لغة القانون   

والشعور فإذا بلغ هذه  ،ها معدوم أو ناقص اإلدراكيفترض أنه كان قبل ''الرشد الجنائي

   2.اإلدراكو ،مكتمل الشعورالسن كان 

ولهذا يكون الشخص حدثا منذ والدته حتى بلوغه تلك السن المحددة قانونا للرشد 

يختلف من بلد آلخر تبعا الختالف الظروف  ائي، وتحديد سن الرشد الجنائيالجن

واالقتصادية، والثقافية، والجغرافية، ففي الجزائر قد حدد ، واالجتماعية ،السياسية

والتي  ،من قانون اإلجراءات الجزائية 442: المشرع سن الرشد الجزائي بموجب المادة

، وما قبل هذه ''رشد الجزائي في تمام الثامنة عشريكون بلوغ سن ال'' :تنص على أنه

وترك ذلك للسلطة  ،للحدث ، ولكن لم يحدد السن الدنياحدثا السن يعتبر الشخص

  . التقديرية حسب كل حالة

                                         

 .24: المرجع نفسه، ص 1
 .90:سابق، صمحمود سليمان موسى، مرجع  2
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أما دوليا فقد تم تعريف الحدث بموجب القواعد النموذجية الدنيا إلدارة قضاء األحداث   

الحدث هو طفل         '' :البند الثاني الذي عرفه بقوله ، وذلك في1985لقواعد بكين لسنة 

ونية المختصة مساءلته عن جرم ما أو شخص صغير السن يجوز بموجب األنظمة القان

، وعليه فهذه المادة لم تحدد ال الحد األدنى ''وب يختلف عن أسلوب مساءلة البالغبأسل

وال الحد األقصى لسن الحداثة، بل ربطت تحديد سن الحداثة بسن الرشد الجزائي ألنه 

  .هو الفاصل في تحديد أسلوب المساءلة المختلفة للبالغ عن الحدث

والحدث أو حتى المراهق من عدة زوايا  ،، وكذا الطفلمن القاصربعد أن عرفنا كل 

نتوصل إلى أن هناك تداخل وتشابه، بل تطابق بين هذه المصطلحات، وكذا يلجئ إلى 

ومفهوم الطفل  ،استعمالها من قبل الفقه أو القانون، وبالمقارنة بين مفهوم القاصر

أما بالنسبة للمراهق وإن اتفق معهم فإنه محدد بمرحلة  نجد أن لها معنى واحد، والحدث

الثامنة عشر إالّ أن سن عمرية معينة تبدأ من حوالي سن الثالثة عشر، وتنتهي ببلوغ 

المراهقة قد يتعدى الحد األقصى لسن الطفولة والحداثة ألنه قد يصل حتى سن الواحدة 

  .و العشرين عاما كما رأينا سابقا

مشرع الجزائري استعمله في ألن ال ''قاصرال ''اخترنا مصطلح  راسةونحن في هذه الد

التي نحن بصدد  ، والمتعلقة بجريمة االغتصابمن قانون العقوبات 336:المادة

  .دراستها
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  :المبحث الثاني

  ةــوم الجريمة الجنسيـمفه

األطفال في ظل تقصير قانوني كثرت في اآلونة األخيرة الجرائم المرتكبة ضد القصر و

القصر ) هتك عرض(وصمت تشريعي فادح، لقد تحدث القانون عن جريمة اغتصاب 

لكنه نام نوما عميقا عن جريمة  ،ووضع لها عقوبة مشددة حسب رأي المشرعين

التحرش الجنسي بالقصر رغم تفشي هذه الظاهرة بسرعة كبيرة سواء كان ذلك في 

ولهذا ارتأينا أن نناقش معكم جريمتي  ،حتى حضانة األطفال مكان العمل أو المدرسة أو

، والتحرش الجنسي، وهذا حسب ما ورد في القانون مع إبداء )هتك عرض(االغتصاب

الرأي الخاص في ما بدا لنا من قصور وإخفاق، وكل هذا سيتم من خالل التقسيم 

  :التالي

  جريمة االغتصاب :المطلب األول

  لمعنى العام لالغتصابا :الفرع األول        
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  المعنى الخاص لالغتصاب :الفرع الثاني        

  جريمة التحرش الجنسي  :المطلب الثاني

  المعنى العام للتحرش الجنسي  :الفرع األول        

  المعنى الخاص للتحرش الجنسي :الفرع الثاني        

  

  

  :المطلب األول
  ابــة االغتصـريمــج 

هو نوع من أنواع االغتصاب الجنسي جريمة قديمة قدم اإلنسان على وجه األرض، و 

 مرأة فيلحق بها ضررا شديدا ماديا أو االعتداء الجنسي المرتكب ضد الالعنف 

ومعنويا، ولتوضيح أكثر سندرس المعنى العام لالغتصاب في فرع أول، ثم ندرس 

  .المعنى الخاص في فرع ثان

  نى العام لالغتصابالمع: الفرع األول

  والفقه اإلسالمي لغةال في تعريف االغتصاب: الفقرة األولى

   في اللغة: أوال
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 صب الشيء يغْصبه غَصبا، واغْتَصبه فهو غَاصبالغَصب أخذ الشيء ظلما، غَ 

 أراد أنه واقعها كرها: ها نفسهاأنه غَصب: ، وفي الحديث...وغصبه على الشيء قهره

  1.فاستعاره للجماع

  .فاالغتصاب يحدث عادة من األقوى نحو األضعف، أي من رجل ضد امرأة

  في الفقه اإلسالمي : ثانيا

ما في األمر أن المرأة التي  إن االغتصاب في اإلسالم هو عبارة عن زنى، وكل

وهذا  ،بها الرجل إما أنها لم تكن راضية  بفعله، وإما أنّها  كانت دون سن الرضا زنى

يعدان مانع مسؤولية عما حدث فال تعاقب، ويقتصر العقاب على الزاني وذاك 

كما يعرف أيضا في الفقه الجنائي اإلسالمي من حيث الظروف  2والمغتَصب وحده،

التي تقع  فيها، وهي أن يكون  باإلكراه، ومع أنثى دون سن الرضا، وفيما عدا ذلك ال 

   3.تصابواالغ ،يوجد أي اختالف بين الزنا

إذ أن المغتَصب   جريمة الزنا بوجود عنصر اإلكراهوتتميز جريمة االغتصاب عن 

ن ذلك  فإن الذنب يلحق وال يرضاه، وم ،يحمل المغتَصب على ارتكاب شيء يكرهه

  .دون المغتَصب المغتَصب

                                         

 :ص ،الجزء العاشر، باب الغين ،2008دار األبحاث، الجزائر، الطبعة األولى، سنة لسان العرب،  ظور،ابن من 1
72. 

 .28:ص، 1994سنة دون طبعة،، الفكر الجامعي، مصر توفيق عبد المنعم توفيق، سيكولوجية االغتصاب، دار/د 2
 .28: المرجع نفسه، ص 3
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 ن األخير يتوفر على عنصر اإلكراهوتعريف الزنا هو نفسه تعريف االغتصاب غير أ

إدخال مكلف مختار فرجه في فرج محرم مشتهى قدر حشفته من '' :فإن الزنا هو وعليه

  1.''لرجل من ذلك أو تمكين المرأة منهوتمنعه أو تمكين ا ،غير شبهة  تدرأ الحد

زانيا والمرأة الزانية ، فلو أكرهها على الزنا لكان  ،وهذا التعريف يشمل الرجل الزاني

 كما هو معلوم وجب الحد، وذلك ألن اإلكراه عذرتست يستوجب الحد، ولم تكن زانية

  .لفظ االغتصاب في القانون  الوضعي وهو ما يطلق عليه

الوطء من البالغ العاقل في أحد الفرجين من قبل      '':وفي تعريف آخر فإن الزنا هو

، وهو قول الجمهور من أهل العلم، وفيهم ''بر ممن ال عصمة بينهما وال شبهةأو د

والمالكية، خالفا للحنفية، إذ جعلوا الزنا الموجب للحد مختصا  ة،والحنبلي ،الشافعية

   2.وهو أن  يكون ذلك بين  رجل وامرأة ،بالقبل دون الدبر

وطء الرجل المرأة في '' :ريف الوطء الموجب للحد على أنهقال صاحب الهداية في تع

ملك البضع مع والمقصود بالملك عند الحنفية هو  ،القبل في غير الملك، وال شبهة الملك

   3.''الزوجة أو اآلمة

                                         

دار الفرقان للنشر والتوزيع  ،-العقوباتفقه  - الفقه الجنائي في الشرع اإلسالمي فارس، محمد عبد القادر أبو/د 1
   .135 :ص ،2005عمان، األردن، الطبعة األولى، سنة 

الطبعة ، مصر والترجمة، والتوزيعأمير عبد العزيز، الفقه الجنائي في اإلسالم، دار السالم للطباعة والنشر / د 2
 .246 :، صم 2007 -هـ 1428 الثالثة،

 .246: المرجع نفسه، ص 3
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وهو أن يغيب جزءا من القبل  ،وبذلك فإن حد الزنا ال يجب إال بزنا حقيقي، ومباشر 

وال ينبغي أن يقام  ،في فرج اآلخر مثلما يغيب المرود في المكحلة أو الرشاء في البئر

اب الزنا نحو ذلك من أسبالتقبيل أو الغمز أو  فال حد للمس أو ،ذلكلما هو دون  حد

فما دام حد الزنا معتبرا عقوبة كاملة، وصارمة فإن ذلك  مما ليس فيه غير التعزير،

 ولو بعضه ،الحقيقي الذي يغيب معه الفرجوهي الوطء  ،يقتضي أن تكون الجناية كاملة

أن  -اهللا عنهرضي -رةأبي هرياب السنن من حديث ذلك لما رواه أصحو ،في الفرج

  :قال للرجل الذي  جاءه  مقرا  بالزنا –صلى اهللا عليه وسلم -النبي

   ''دخل  ذلك منك  في ذلك  منها؟ '' 

   ''ة، والرشاء في البئر؟ كما يغيب المرود في المكحل '': نعم، قال: قال 

  1.نعم: قال

ة  الحكم على جريمفي إلى قسمين  قد انقسموايه هنا إلى أن الفقهاء المسلمين ويجب التنب

زنا، وهو االتجاه األول المكره على الزنا هو حكم الفمنهم من اعتبر حكم  ،االغتصاب

نا هو حكم المحاربة، وقطع وعرفناه، ومنهم  من اعتبر حكم المكره على الز الذي سبق

  : ولكل اتجاه  حجته الطريق

لزنا ألنه واقع امرأة حد اصاب يطبق عليه أن مرتكب جريمة االغتيرى  :االتجاه األول

المرأة   علىكب أفعاال أخرى كاإلكراه، وغيره قد ارتعليه شرعا، وإذا كان محرمة 

                                         

 .247: أمير عبد العزيز، المرجع السابق، ص/ د 1
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       وقعه على المرأة كان ألجل وطئهاإلى الزنا ففعله الذي أكان ذلك وسيلة  فإنما

األفعال عليها، فجريمته جريمة لما مارس هذه لرغبته طوعا دون مقاومة  ولو استجابت

   1.ويطبق عليه حد الزنا زنا،

ألنه  2،يرى أن مرتكب جريمة االغتصاب يطبق فيه حد الحرابة :االتجاه الثاني 

قد جمع إلى وعاث في األرض بالفساد، و ،على الحرماتومعتد بالمعصية،  مجاهر 

عقوبة  له، ومن  ثم يكون محاربا، وتطبق عليه المرأة التي ال تحل  وطءذلك 

   3.الحرابة

ا حكمه الزنواعتبروا اإلكراه على  ،االتجاه األولقد اتجهوا الفقهاء غالبية  كانتولما 

  .نتجه االتجاه ذاته في دراستنا لهذا الموضوع ، فإنناالزنا حكم

  الحكم الشرعي للزنا _أ

  :لقد جاء تحريم الزنا تحريما قاطعا من الكتاب، والسنة 

   :تحريم  الزنا في القرآن )1

                                         

نهى القاطرجي، االغتصاب دراسة تاريخية نفسية اجتماعية، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر / د 1
 .120 :، ص2003سنة  الطبعة األولى، ،لبنان ،والتوزيع، بيروت

 واالعتداءحد من حدود اللّه جعله عقابا لكل من يعبث في األرض فسادا كسد السبيل، وقطع الطريق،  :الحرابة  2
  .على الحرمات

 .120 :سابق، صالمرجع النهى القاطرجي، دراسة تاريخية نفسية اجتماعية، / د 3
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Ø ال (: (قال اهللا تعالىبِيالً وس اءسشَةً وفَاح كَان واْ الزِّنَا ِإنَّهبسورة اإلسراء )) (تَقْر

نهت عن االقتراب منه فاآلية الكريمة هنا حرمت الزنا تحريما واضحا، و، )32اآلية

  .الجنسية مستقبحا، ومذموما في قضاء الشهوة وعدته فاحشة، وطريقا

Ø قال  تعالى):)الزانةُي والزفَ ياناجللَّكُ واْد واحد ّنْمهمةََئاْا م لْجسورة النور )) (ةد

الزاني بجلد كل منهما مائة، وهذه العقوبة فاآلية نصت على عقوبة الزانية، و، )02اآلية

 الواجبات على فعل المحرمات أو ترك ألن الشرع ال يعاقب إالّ ،تدل على تحريم الزنا

يفشو ألن الزنا في الغالب  ،ومما يجدر ذكره أن اآلية قدمت الزانية المرأة على الرجل

وارتكاب الفاحشة فإن زجرته  ،بل هي التي تغري الرجل للوقوع بهاء، في النسا

 1.واإلغراء الهالك،و ،أنزجر، وإن أغرته وقع في الضرر

Ø و قال تعالى):)لَّاْوذلَ ينا يدعون ملَِإ ِهللاْ عا آخَهر لَولُتُقْا يفْلنَّاْ ونلَّاْ ستي حرالَِّإ ُهللاْ م   

، لقد نصت هذه  )68سورة الفرقان اآلية ) ()اامآثَ قَلْي كِلل ذَعفْن يمو وننُزا يلَو  قِّلحاْبِ 

ال '' :أحمد، وارتكاب جريمة الزنا، قال اإلمام اآلية على تحريم الشرك، وقتل النفس عدوانا

  2.'' أعلم  بعد القتل  ذنبا أعظم من الزنا

Ø وقوله تعالى):)الّالوتْأي يتلفَاْ ينةَشَاح ن نِّمكُاِئساْفَ مهِشْتَسواْد لَعهِيَأ نربةًع نكُمن ِإفَ م

 )15(ايلًبِس نهلَ اُهللا َلعجي وَأ تُولماْ ناهفَّوتَى يتَّح وتيلبي اْف نوهكُسمَأفَ  واْدهِشَ

                                         

   .137 :محمد عبد القادر أبو فارس، الفقه الجنائي في الشرع اإلسالمي، مرجع سابق، ص/ د 1
 .138 :سابق، صالمرجع لمحمد عبد القادر أبو فارس، ا/ د 2
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ا ابوتَ انكَ اَهللا نا ِإمهنْع واْضرِعَأا فَحلَصَأا وابن تَِإا فَموهذَُأفَ منكُا مهانيتْأي واللَّذَانِ

رح16-15سورة النساء اآليتين ( ))ايم.(  

نصت على عقوبة الزانيات من النساء بالحبس حتى الموت أو من تأتي  :فاآلية األولى

  .عقوبة أخرى ترفع حكم الحبس المؤبد

فعل على  أوجبت إيذاء الزناة من الرجال، وهذه العقوبة ال تكون إالّ: أما اآلية الثانية  

  .وهو الزنا محرم،

صود بها هنا الزنا لمق، وا)األولى 15اآلية (وقد ورد ذكر الفاحشة في هذه اآلية 

تهدم األسرة  ، وما يترتب عليها من آثار سلبيةلفحشها، وقبحها ووصفت بذلك

  .والمجتمع، واختالط األنساب بسببها

 :   تحريم الزنا  في السنة )2

  :لقد  وردت عدة  أحاديث تحرم الزنا، وتقبحه

Ø رضي اهللا  –في صحيحه بإسناده إلى أبي هريرة -رحمه اهللا-روى اإلمام البخاري

    حين يزني ال يزني الزاني '' :قال –صلى اهللا  عليه وسلم  –رسول اهللا أن  -عنه

    1.''وهو مؤمن

                                         

، من حديث أبي هريرة ) 100(برقم، ومسلم في صحيحه ) 2475(برقمصحيحه أخرجه البخاري في الحديث  1
      .رضي اللّه عنه
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وهذا دليل قاطع على  ،لقد نفى هذا الحديث اإليمان عن الزاني حين يرتكب هذه الفاحشة

  .تحريم الزنا

Ø  اهللا بن مسعود في صحيحه بإسناده إلى عبد _ رحمه اهللا _ كما روى اإلمام البخاري

أن تجعل هللا ندا     '' :، قال؟أي الذنب أعظم:قلت يا رسول اهللا'' :قال–رضي اهللا عنه 

ثم أي؟ : ، قلت''أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك '':الق ،ثم أي؟ :قلت'' وهو خلقك

  1.''أن تزاني حليلة جارك'' :قال

الذنوب عند اهللا عز وجل  وبخاصة في زوجة الجار من أعظم ،فهذا الحديث عن الزنا

  .أكبر عند اهللا أي الذنوب:لفاظ الحديث عن األعمشبل جاء في بعض أ وأكبرها،

Ø قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه -أبي هريرة  روى اإلمام مسلم  في صحيحه عن

 :أبو معاويةوال يزكيهم قال  ،م القيامةثالثة ال يكلمهم اهللا يو'' :-صلى اهللا  عليه وسلم–

   2.''وملك كذاب، وعائل مستكبر: زانم عذاب أليم شيخ وال ينظر إليهم وله

وفي مقدمتهم الزاني خاصة إذا كان شيخا من نظرة  ،فالحديث هنا يحرم هؤالء الثالثة 

  .ويتوعدهم بعذاب أليم ،اهللا إليهم يوم القيامة

                                         

    من حديث عبد اللّه بن مسعود  ،) 141( ، و مسلم في صحيحه برقم) 4477( الحديث أخرجه البخاري برقم 1
      .- رضي اللّه عنه-
من حديث أبي  ،، وغيرهم)7100(السنن الكبرى والنسائي في ،)172(برقم  الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 2

  .- رضي اللّه عنه-هريرة 
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Ø  عن  –وسلم  صلى اهللا عليه –سئل رسول اهللا : قال_ رضي اهللا عنه _ عن أبي هريرة

 1.''األجوفان الفم والفرج '':أكثر ما يلج الناس به النار قال

  

  

  

 

  :اإلكراه على الزنا_ ب

  : تعريف اإلكراه في الفقه اإلسالمي )1

أن ذكرنا أن جريمة االغتصاب تتميز عن جريمة الزنا بوجود عنصر كما سبق و

واإلكراه ليس مبحثا خاصا باالغتصاب بل إنه  يمكن أن يقع  في كل األعمال  ،اإلكراه

الضغط على إنسان بوسيلة مرهبة أو بتهديده '':، فاإلكراه هووالجزائية، المدنية، والدينية

  2.''و تركبها إلجباره على فعل أ

  : يتبين من هذا التعريف أن لإلكراه صورتين

                                         

 )289( المفردالبخاري في األدب ، و)7907( أحمد في مسنده و ،)4246(الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه  1
  .-رضي اهللا عنه-من حديث أبي هريرة  ،غيرهمو
، مطابع األديب، دمشق، سوريا - العامالمدخل الفقهي  - مصطفى أحمد الزرقاء، الفقه اإلسالمي في ثوبه الجديد 2

 .368: ص ،1968/  1967، سنة الطبعة التاسعة
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أن يكره شخص شخصا آخر بفعل مضر يوقعه به، فيلتمس المستكره الخالص  إما -

  .عن طريق االستجابة لما يطلب منه فعله دفعا للضرر الواقع

وإما أن يهدده تهديدا بإيقاع هذا الضرر به إن لم يفعل، فيطيع عندئذ تحت تأثير _ 

  1.في حالة االمتناع المتوقعالرهبة دفعا للضرر 

على قادرا في صورة اإلكراه بالتهديد أن يكون من يقوم بالتهديد  ويشترط الفقهاء

) حالة اإليقاع(التنفيذ، وإالّ لم يكن هناك رهبة، وفي النتيجة ال إكراه، والصورة األولى 

، ثم إن إكراها نفسيايسمونها ) حالة التهديد(، والثانية إكراها حسيايسميها القانون 

 ة الوسيلة المرهبة المستعملة فيهة تأثيره بحسب قواإلكراه بالنظر إلى شدته ودرج

  :يقسمه الفقهاء إلى نوعين

Ø كان فيه خشية إتالف نفس أو تعطيل عضو أو كان فيه وهو ما : إكراه تام أو ملجئ

أو حبس أو قيد مديد أو عمل مهين لذي جاه، وأمثال ذلك من ضرب شديد مبرح 

ذلك على نفسه أو على من يحرص عليه الوسائل الشديدة القوية التأثير، سواء أكان 

  2.كأبيه أو ابنه أو زوجه

                                         

 .368: المرجع نفسه، ص 1
 .369: ص المرجع سابق، مصطفى أحمد الزرقاء 2
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Ø ه ال توجب إال ألما خفيفا أو غما يسيرا وهو ما كانت وسيلت: أو غير ملجئ إكراه ناقص

   1.أو تهديد به كضرب خفيف

مفسدا لالختيار ، يعتبر مفقدا للرضا، و)القوي(ح لنا مما سبق أن اإلكراه الملجئويتض

  .ال يفسد االختيار، يفقد الرضا، و)الضعيف(لملجئ غير او

      :ذكر اإلكراه على الزنا في القرآن في عدة آيات مثل قوله تعالىكما ورد     

))رِكْتُ الَوتَفَ  واْهيكُاتم غَى البِلَعِإ اءَأ نردتَ نحتَا لِّنًصواْغُتَب عرض اةيالْ  الْحنْديا  ون م

نكْرِههِإفَ  ياَهللا ن  من بعكِْإ  درهِاهفُغَ  نور رح33سورة النور، اآلية ())  يم.(  

ي المعنى وفي اآلية حديث عن اإلكراه على الزنى، واإلكراه هنا قائم بالمعنيين، فف

 وترفضه الفعل مما تعافه الفتاة، على أن هذا ''صناإن أردن تح'' :األول يدل قوله تعالى

يظهر من رفض الفتاة القيام بذلك بسبب تحريم الشرع اإلسالمي : وفي المعنى الثاني

شخص آخر على ارتكاب فعل يرفضه تبر المفسرون أن الكره هو إلزام له، وقد اع

والكره  ،بإكراه المشقة التي تنال اإلنسان من خارج  فيما يحمل عليه: الكره: لذلك قيل

من حيث الطبع حدهما ما يعاف يعافه، وذلك على ضربين أما يناله من ذاته وهو 

  2.والثاني ما يعاف من حيث العقل أو الشرع

                                         

 .369: المرجع نفسه، ص 1
 .82: نهى القاطرجي، االغتصاب دراسة تاريخية نفسية اجتماعية، مرجع سابق، ص/ د 2
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م والذي يمكن أن يستنبط منه أحكا ،''الغصب'' رد في القرآن الكريم  لفظ كما و

 دتُّرَأفَ رِحبي الْف ونلُمعي يناكسمِل تْانَكَفَ ةُينَفا السمَأ((:اإلكراه على الزنى يقول تعالى

  ).79، اآلية سورة الكهف( ))ابصغَ ةينَفس لَّكُ  ذُخُْأي  كلم  مهءارو انكَا وهيبعَأ نَأ

وقد اقترن مفهوم اإلكراه على الزنا بلفظة االغتصاب أكثر من اقترانه بلفظ 

  .لذلك فإن استعمال هذا اللفظ في بعض المواقع يسهل وصول المعنى المطلوب اإلكراه 

  حاالت اإلكراه على الزنا )2

Ø عد الفقهاء أن اإلكراه المباشر هو استخدام القوة الجسدية في : اإلكراه المباشر

أسباب  االعتداء على الضحية، وقد يكون الخوف من استخدام القوة الجسدية هو من

 _رضي اهللا عنه–وحدثت في عهد عمر بن الخطاب  1بسهولة،استسالم الضحية 

  : حوادث  إكراه  مباشر على الزنا منها

حدثني نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته '' :ذكرها البخاري قال: الحادثة األولى - 

من الخمس فاستكرهها حتى افتضها فجلده  من رقيق اإلمارة وقع على وليدة أن عبدا

  2.''عمر الحد ونفاه

                                         

المؤسسة الجامعية  -نهى القاطرجي، جريمة االغتصاب في ضوء الشريعة اإلسالمية و القانون الوضعي، مجد/د 1
 .150 ،149: ، ص2003ولى، سنةالطبعة األ ،و النشر والتوزيع، بيروت، لبنانللدراسات 

 .)3054برقم ( ، ومالك في الموطأ ) 6949برقم (الحديث أخرجه البخاري في صحيحه  2
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حدثنا مجالد عن الشعبي عن سويد بن '' :ذكرها أبو يوسف فقال:  الحادثة الثانية -

غفلة أن رجال من أهل الذمة من نبط الشام، نخس بامرأة على دابة فلم تقع  فدفعها 

رضي –ها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطابفصرعها فانكشفت عنها ثيابها فجلس فضاجع

  1.''ليس على هذا عاهدناكم: لوقافأمر به فصلب،  –اهللا عنه 

Ø عدة حوادث  –عنه رضي هللا- ت في عهد عمر بن الخطاب حدث: اإلكراه  غير المباشر

فانطبق عليهن قول  ،وأجبروهن على ارتكاب الزنا ،استغل فيها بعض الزناة  الفتيات

  . )173سورة البقرة، اآلية ()) هيلَع مثْا ِإلَفَ  ادع الو اغٍب ريغَ رطُضاْ نِمفَ(:(اهللا تعالى

وضع  عن أمتي   إن اهللا '' : -صلى اهللا  عليه وسلم –كما انطبق عليهن  قول الرسول 

  2.''وما استكرهوا عليهالخطأ والنسيان 

ع أو عطش أو تحت تأثير  من جووهذا العفو جاء ألن الزنا حدث مراعاة لحاجة 

وخوف  ،تثبت في حال اإلجهاد الحاجة نإلى أ من اإلشارةالخداع أو النوم، وال بد هنا 

  : على النفس الهالك

Ø اإلكراه تحت تأثير الجوع، والعطش  : 

                                         

، من حديث عوف بن مالك ) 520(، والحارث في مسنده ) 28837(الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  1
 . -رضي اهللا عنه -األشجعي

 .) 11416( ، وعبد الرزاق في مصنفه) 2043 (أخرجه ابن ماجة في سننهالحديث  2
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اضطرت إلى الزنا تحت ضغط الحاجة حد على المرأة إذا ذكر الفقهاء أنه ال 

زاق عن فعن عبد الر 1ومن هذه الضرورات الحاجة إلى الطعام والشراب، ،الضرورةو

عبد اهللا عن ابن الطفيل أن امرأة أصابها جوع فأتت راعيا   ابن عيـينة عن الوليد بن

فحثي لي ثالث حثيات من تمر  '':التقلته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها فسأ

كل  مهر، مهر، مهر: وقال ،فكبرفأخبرت عمر من الجوع وذكرت أنها كانت جهدت 

  2.''حفنة مهر، ودرأ عنها الحد

إلرواء عطشها  فرضيت أن تسلم  نفسها  ،أعياها العطشثت حادثة أخرى مع امرأة وحد

بامرأة جهدها العطش  –رضي اهللا عنه–أتى عمر: السلمي، قالعبد الرحمان فعن أبي 

ور فشا أن يسقيها إال أن تمكنه من نفسها ففعلت،فأبى  ،فمرت على راع فاستسقت

 أرى أن تخلي سبيلها هذه مضطرة'' :-رضي اهللا عنه-الناس في رجمها فقال علي 

  .''ففعل

Ø اإلكراه على الزنا تحت تأثير النوم  :  

عن الدفاع عن نفسها   اعتبر الفقهاء أن استغالل فرصة  نوم المرأة، واستغالل عجزها

حادثة  ا  لذلك فإنه ال حد عليها، وهناكيعتبر حكمه كحكم اإلكراه على الزنللزنا بها 

قال النزال بن : أوردها أبو يوسف فقال_ عنه رضي اهللا_ في عهد الخليفة عمر حدثت

                                         

 .150: نهى القاطرجي، جريمة االغتصاب في ضوء الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، مرجع سابق، ص/ د 1
 .، من حديث أبي الطفيل) 13653برقم ( الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه  2
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إذا امرأة ضخمة على حمار تبكي  –اهللا عنه رضي  _بينما نحن  بمنى مع عمر'' :سبرة

، فلما انتهت زنيت، زنيت: لها ، وهم يقولونكاد الناس أن يقتلوها من الزحمة عليها قد

كنت : ت؟ ، فقالتما شأنك ؟ إن المرأة ربما استكره: قال -رضي اهللا عنه-إلى عمر

ما   ا هللاي من صالة الليل، فصليت ليلة ثم نمت فوالرأس، وكان اهللا يرزقنامرأة ثقيلة 

أيقضني إال رجل  قد ركبني  ثم نظرت إليه مقعيا ما أدري من هو من خلق اهللا  فقال 

 ، واألخشبان الجبالن المطيفان بمكة ''تلت هذه خشيت على األخشبين النارلو ق: عمر

  1ثم كتب إلى أمراء األمصار أن ال تقتل نفس دونهقبيس، واألحمر، أبو 

 دقَو(:(الحد عن المرأة المكرهة على الزنا لقوله تعالىوقد اتفق الفقهاء على إسقاط 

  ). 119سورة األنعام، اآلية ( ))يهلَم  ِإتُررِضطُا اْا ملَِّإ مكُيلَع مرا حم  مكُلَ  َلصفَ

اآلية  سورة البقرة،()) هيلَع مثِْإ عاد فَالَ الَ و اغٍب ريغَ رطُضاْ نِمفَ((:وقوله أيضا

173(.  

، وبما ''أ، والنسيان، و ما استكرهوا عليهرفع عن أمتي الخط'' :وكذلك الحديث المشهور

  أكرهت على الزنا درأ الحد عن المرأة التي –وسلم صلى اهللا عليه–أن الرسول 

  .فالمسألة ال خالف فيها  بين الفقهاء

  تعريف االغتصاب في القانون : ةلفقرة الثانيا

                                         

من  ،)17048(لبيهقي في السنن الكبرى ا، و)28501برقم  (شيبة في المصنف الحديث أخرجه أبو بكر بن أبي  1
 .- رضي اللّه عنه -حديث النزال بن سبرة 
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خر أكثر االغتصاب في القانون هو االتصال الجنسي مع أنثى دون رضاها أو بتعبير آ

التعريف الذي كرسه التشريع ، وهو ''مواقعة رجل المرأة بغير رضاها'':هودقة 

من واقع أنثى بغير '' :قانون العقوبات المصري بقولها من 267المصري في المادة

، كما ذهب إلى نفس التعريف 1''...رضائها يعاقب باألشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة

   :، ويعرف الفقه االغتصاب بأنه2من قانون العقوبات 227المشرع التونسي في المادة

بها أو بأنها الوقاع غير المشروع االتصال الجنسي بامرأة دون مساهمة إرادية من جان ''

اتصال رجل بامرأة '' :بأن االغتصاب هو ، ويمكن القول''ألنثى مع العلم بانتفاء رضاها

   3.''ا كامال دون رضاء صحيح منها بذلكزوجته اتصاال جنسيغير 

إال من  وعليه فاالغتصاب يقع بإيالج عضو التذكير في فرج األنثى، فال تكون المواقعة

ذكر على أنثى، وفي المكان الطبيعي المعد لذلك، أي من قبل وليس من دبر، وال 

   4.يشترط أن يكون اإليالج كليا بل يكفي أن يكون جزئيا

وطبقا لهذا المفهوم فإنه إذا تم إيالج شيء آخر خالف عضو التذكير في فرج المرأة فال 

بل مواقعة وضع أصبع الجاني في قُتقوم الجريمة، وبناء عليه ال يعتبر من قبيل ال

                                         

االقتصادية، القاهرة، مصر، دون طبعة ، سعد سمك للمطبوعات القانونية وأحمد محمد بدوي، جرائم العرض/د 1
 .15 :، ص1999 سنة

الجرائم الجنسية ضد : حسن عز الدين دياب، بعنوان: األستاذموقع جوريسبيديا، الموسوعة الحرة، المقال بقلم  2
.                                                                                                                            2007فبراير  26 :الطفل، نشر في

 2008ار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، بدون طبعة، سنة نسرين عبد الحميد نبيه، اإلجرام الجنسي، د 3
 .175:ص

 .178:نهى القاطرجي، جريمة االغتصاب في ضوء الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، مرجع سابق، ص/د 4
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   أو إدخال عود من الحطب في فرج المجني عليها  المجني عليها، ولو فض بكارتها

أمنى عليه، أو إذا واقعها من الخلف أة، والتناسلي فرج المر أو إذا حك الجاني بعضوه

د مواقعة يع فأي فعل غير فعل اإليالج الكلي أو الجزئي لعضو التذكير في قُبل المرأة ال

ومهما كان منافيا لآلداب، كذلك ال تقوم الجريمة بتلقيح المرأة  مهما كان نوع هذا الفعل،

إذ أن عملية التلقيح ال تعد اتصاال جنسيا  ولو أفضى إلى حملها ،صناعيا ضد إرادتها

فال يشترط لتمامها إنزال  ،االغتصاب تتم بمجرد اإليالج الكلي أو الجزئي وجريمة

يراعى أن سالمة غشاء ، والمنوية، فقد تقع الجريمة ممن ال قدرة له على القذفالمادة 

البكارة عند العذراء ليس دليال على عدم حصول الواقعة أو االغتصاب، فمن المسلم به 

  1.في الطب الشرعي أن االغتصاب قد يتم دون حصول تمزق الغشاء

وواضح مما سبق أن جريمة االغتصاب ال تقع إال من ذكر على أنثى، بحيث يكون  

واألنثى هي المجني عليها، فال تقع الجريمة إذا أكرهت امرأة رجال  ،الذكر هو الجاني

   2.على مواقعتها

لم يكن االغتصاب معرفا في التشريع الفرنسي في  1980أما في فرنسا وإلى غاية سنة 

وتطور األمر مع  نه مواقعة رجل المرأة بدون رضاهااء على أحين استقر القض

:  بـ) Viol(حيث عرف المشرع الفرنسي االغتصاب  1980-12-23صدور قانون 

                                         

 .102، 101: ، ص1988، الطبعة األولى، سنةادوار غالي الدهبي، الجرائم الجنسية، مكتبة غريب، مصر/د 1
 .103: ، صإدوار غالي الذهبي، المرجع السابق /د 2
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 كل فعل إيالج جنسي مهما كانت طبيعته ارتكب على ذات الغير بالعنف أو اإلكراه  ''

  . ''أو المباغتة  أو التهديد

« tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit 

commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace 

ou surprise est un viol ».   
 2221-23في المادة  1994وهو التعريف الذي تمسك به قانون العقوبات الجديد لسنة 

وعليه فإن جريمة االغتصاب لم تكن مقصورة على المرأة فقط بل تشمل الرجل  ،منه

أيضا ، كما أنها لم تعد محصورة في إيالج الذكر في فرج المرأة ، بل تشمل كل أعمال 

ل في الفرج أم وسواء مورست على المرأة أم على الرج ،طبيعتها مهما كانتو ،اإليالج

   2.ط أن تتم هذه األفعال بالعنفعلى شر...أو غيره في الدبر باألصبع

في القانون الفرنسي قد اتسع ليشمل مواقعة الذكر لألنثى ) المواقعة( فمفهوم االغتصاب

سواء من قبل أم من دبر، كما يشمل إتيان الذكر للذكر، وهو ما يعرف باسم اللواط، بل 

صال يرى البعض أن الفعل يتسع ليشمل كل إيالج جنسي حتى ولو تم عن غير االت

                                         

الجرائم ضد األشخاص والجرائم ضد األموال وبعض  -أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص/ د 1
 .92:ص، الجزء األول، 2009العاشرة، سنة دار هومة للطباعة النشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة -الجرائم الخاصة

 بوعات الجامعية، المطبعة الجهويةالقانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري، ديوان المط دردوس مكي،/ د 2
 .163 :، الجزء الثاني، ص2007قسنطينة، سنة 
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 طاط أو البالستيكالجنسي الطبيعي  كإدخاله األصبع أو العصا أو أي قضيب من الم

   1.وسواء كان اإلدخال من القبل أو الدبر ،وما أشبه ذلك

هذا المفهوم الواسع لالغتصاب الذي تبناه المشرع الفرنسي تأخذ به بعض التشريعات 

  المادة (، والقانون الليبي)519المادة (ي األجنبي والعربية، مثال ذلك القانون اإليطال

، وعليه فإن 2)393المادة (، والقانون العراقي )193المادة (، والقانون الكويتي )407

التشريع الفرنسي ساوى في جريمة االغتصاب بين المرأة والرجل بمعنى أن الرجل 

ته في ذلك ، وعلس بالعنف فيعني ذلك أنها اغتصبتهأيضا إذا مارست عليه المرأة الجن

أن فعل اإليالج ليس حكرا على المرأة فقط ، فقد يتم اإليالج في دبر الرجل بأي وسيلة 

  ...كاستعمال قضيب أو األصبع 

  المعنى الخاص لالغتصاب: الفرع الثاني

   الوطنياالغتصاب في القانون صورة : الفقرة األولى

ر بها المعنوي، ويضاالغتصاب اعتداء صارخ على عرض المجني عليها وكيانها 

في  ''هتك العرض''بر عنه بلفظ معنويا، والمشرع الجزائري عو ،ضررا شديدا ماديا

كل من ارتكب جناية هتك عرض يعاقب  '':التي تنصو ،من قانون العقوبات 336المادة

  .بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات

                                         

 .102 :ادوار غالي الدهبي، الجرائم الجنسية، مرجع سابق، ص/د 1
 .102 :، صالمرجع نفسه 2
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تك العرض ضد و إذا وقع ه) 1975يونيو  17المؤرخ في  47-75األمر رقم ( 

ن عشر سنوات إلى قاصرة لم تكمل السادسة عشرة فتكون العقوبة السجن المؤقت م

   1.''عشرين سنة

في مادة منفصلة كما  2)هتك العرض ( لم يتحدث المشرع الجزائري عن االغتصاب 

ة القضائية، يمكننا تعريفه ولم يحدد أركانه، ولكن على ضوء الممارس ،أنه لم يعرفه

  3.''مواقعة رجل المرأة دون رضاها'':بأنه

، وهي تتم بالوطء الطبيعي أي اب ال تقوم إال إذا تمت المواقعةإذا فجريمة االغتص

 . بإيالج الجاني عضو التذكير في فرج األنثى 

ومن هنا تتضح لنا عدة نقاط البد من ذكرها حتى يزول كل ما هو مبهم في هذه 

  4:الجريمة

ü إال من رجل على ) هتك العرض(ع االغتصاب في القانون الجزائري ال يق

امرأة على عكس ما هو وارد في التشريع الفرنسي الذي يعتبر جريمة االغتصاب تقع 

 .حتى على الذكر

                                         

 2007، منشورات بيرتي، الجزائر، طبعة-في ضوء الممارسة القضائية -أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات/ د 1
 .152 :، ص336المادة 

على عكس باقي التشريعات العربية مثل تونس ) هتك عرض(عبر المشرع الجزائري عن االغتصاب بلفظ 2
 .األوضحو ،ومصر، ونحن نجد أن لفظ االغتصاب هو األقرب إلى المعنى

 .92 :سابق، صفي القانون الجزائي الخاص، مرجع  جيزأحسن بوسقيعة، الو/ د 3
 .94، 93 :، صالمرجع نفسه 4
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ü  ال يتم هتك العرض في القانون الجزائري إال بإيالج عضو التذكير في فرج

أما عد اغتصابا، ره في فرج المرأة ال يالمرأة وعليه فإن وضع األصبع أو قضيب أو غي

وبينا ذلك  ،في القانون الفرنسي فإنه يعتبر اغتصاب أي إيالج جنسي مهما كانت طبيعته

  .سابقا

سواء كان باستعمال ) ال في دبرها(ونحن نرى أن أي إيالج جنسي في فرج المرأة 

ألن العبرة بنتيجة هذا  ،قضيب الرجل أو األصبع أو أي وسيلة كل هذا يعد اغتصاب

ونتمنى أن يأخذ المشرع  ،وليس بطريقة ممارسته ،الفعل كفض البكارة أو الحمل

  .الجزائري هذه النقطة بعين االعتبار

ü  ال يعد اغتصابا إيالج عضو التذكير في أجزاء الجسم األخرى من غير فرج

ي القانون الفرنسي وهو عكس ما ورد ف ،كأن يتم اإليالج في فمها أو في دبرها المرأة،

 .أيضا

ü بكارتها ال يهم في جريمة االغتصاب أن تكون المجني عليها بكرا أو فاقدة 

  .راشدة أو قاصرة ،فاجرة أو عفيفة مطلقة، أو متزوجة

ü فال يعتبر اغتصابا إكراه الزوج لزوجته  ،كما يشترط عدم مشروعية المواقعة

 . على الجنس

فقد ) هتك عرض(زوجته ال يشكل اغتصابا  إن ممارسة العنف من طرف الزوج على

الجرح إن هو تعدى الحد، ولكن ال يمكن أبدا ضرب ويعاقب الزوج العنيف بتهمة ال
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متابعته بتهمة الهتك ألن ما بلغه من زوجته ولو كان باستعمال العنف واإلكراه فهو من 

  عامة األهداف األساسية للزواج، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ألن الزواج بصفة 

ال حاجة إلى تكرار هذا ء الزوجة على مواقعة الزوج لها، وهو قرينة على رضا

  1.الرضاء في كل اتصال جنسي

يفرضها  وقد أثير التساؤل في فرنسا حول ما إذا كان سائغا وصف العالقة الجنسية التي

، وطرح على القضاء فتطور موقفه من )اغتصاب(الزوج على زوجته هتك عرض

   2:مر في ذلك بثالث مراحلو ،المسألة

  

  

  مرحلة استبعاد جريمة االغتصاب بين الزوجين : أوال

استقر القضاء الفرنسي في مرحلة أولى على أن اإلكراه الجنسي الذي يمارسه الزوج 

ه هو من ما بلغه الزوج من زوجت'' ته ال يشكل هتك عرض على أساس أن على زوج

الرأي سائدا إلى غاية صدور القانون رقم  وقد ظل هذا ،''األهداف الشرعية للزواج

الذي أتى بإضاءة جديدة لجريمة هتك العرض  1980-12-23المؤرخ في  80-1041

                                         

 .165 :، صريع الجزائري، مرجع سابقدردوس مكي، القانون الجنائي الخاص في التش/ د 1
 .95، 94، 93 :مرجع سابق، ص الوجيز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقيعة،/ د 2
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كل فعل إيالج جنسي، مهما كانت طبيعته يرتكب على  '':عرفها على النحو اآلتيعندما 

  .''بالعنف أو باإلكراه أو بالخداع  ذات الغير

  مرحلة التردد : ثانيا

الذي اختلف الفقهاء في قراءتهم   23/12/1980امنت هذه المرحلة مع صدور قانونتز

اإلكراه الجنسي الذي يمارسه الزوج على  هم من فسره على أنه ترخيص لتجريمفمن ،له

هتك يحتل موقعا مركزيا في قمع زوجته على أساس أن المساس بحرية الرضاء 

لهتك العرض ء حيث أكدوا أن ال محل ليه القضاالعرض، ومنهم من تمسك بما استقر ع

وفي ظل االختالف الفقهي  ،بين الزوجين إذا كانت المواقعة عادية أي بدون شذوذ

قرارا ذا أهمية  05/09/1990 ية لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخأصدرت الغرفة الجنائ

ك التي تعرف جناية هت –قانون العقوبات 332أن المادة ' 'جاء فيه على وجه الخصوص

فعل  ة  كل فرد ال تستبعد من االغتصابالتي ترمي إلى حماية حري_ )viol(العرض 

وبذلك يكون القضاء الفرنسي قد  ،''رباط الزواج  لوقاع الذي يتم بين أشخاص يربطهما

  .أعطى  الضوء األخضر لألخذ بوصف هتك العرض بين الزوجين

  مرحلة اإلقرار بهتك العرض بين الزوجين: ثالثا

حيث أصدرت  11/06/1992وقد تزامنت هذه المرحلة مع صدور القرار المؤرخ في 

إذا كان '' :حيث قضت بأنه 11/06/1992محكمة النقض الفرنسية قرارها المؤرخ في 
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الزواج قرينة على رضا الزوجين على إقامة عالقات جنسية في إطار الحميمية التي 

  .''ة إلى أن يثبت العكستطبع الحياة الزوجية فإن هذه القرينة صحيح

أي أن قرينة رضا الزوجة على االتصال الجنسي بزوجها هي قرينة نسبية تقبل الدليل 

عيه أمام تجريم اإلكراه اء الفرنسي قد فتح الباب على مصروبذلك يكون القض ،العكسي

الجنسي الذي يمارسه الزوج على زوجته حتى وإن كانت المواقعة عادية ال شذوذ  فيها 

ذهبت   1994-09-26تدعم هذا الموقف بصدور قرار ثاني عن محكمة النقض في وقد

  . فيه نفس المذهب

أما بالنسبة للقانون الجزائري الذي يراعى فيه مبادئ الشريعة اإلسالمية فإنه ال 

يعتبر اغتصابا إذا ما استعمل الزوج العنف مع زوجته في عالقته الجنسية معها، لكن 

     والجرح  ،عتبر جريمة إذا ما وصل العنف إلى درجة الضربهذا ال يعني أن ال ت

  1.ولكن كل جريمة تعاقب على حدا جبارها على ممارسة الشذوذ الجنسي،أو إ

  اإلكراه في جريمة االغتصاب عنصر : الفقرة الثانية 

ال تتم جريمة االغتصاب إال إذا تمت المواقعة بدون رضا المجني عليها، وصور 

يرة، ومتعددة فقد تأخذ شكل اإلكراه المادي أو اإلكراه المعنوي، كما قد عدم الرضاء كث

  : يأخذ أشكاال أخرى عديدة سنذكر البعض منها

  مادياإلكراه ال: أوال
                                         

 .165 :القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص دردوس مكي،/ د 1
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يتحقق اإلكراه المادي باستعمال العنف على جسد الضحية أو باستعمال أية وسيلة مادية 

   ويستوي أن تتخذ أفعال العنـف صورة الضـرب  أخرى إلكراهها على المواقعة،

 أو تقييـد الضحية بالحبال دون اشتراط وجود آثار العنف ظاهرة على جسد الضحية

ويجب أن تكون أفعال العنف على  ،إن كان وجود األثر وسيلة من وسائل إثبات العنفو

يكون من شأنه  وإنما ،درجة كبيرة من الجسامة فالعنف اليسير الذي ال يعدم اإلرادة

إقناع المرأة بأن ترضى بالمواقعة ال يعد إكراها ماديا، ويعني ذلك أن العبرة ليست 

 1.وإنما باألثر المترتب عليه، وهو إعدام إرادة المجني عليها ،بالعنف بحد ذاته

 وللقاضي السلطة التقديرية في إثبات ما مدى جسامة العنف المرتكب ضد المجني عليها

يكفي للقول بتوافر اإلكراه المادي أم ال مع الوضع في االعتبار الظروف وما إذا كان 

  . التي صدر فيها اإلكراه

كما أن الجريمة ال تقوم إال إذا ثبت أن المجني عليها تصدت للجاني، وقاومته      

مقاومة مستمرة طوال الفعل اإلجرامي، وقد حاول الفقه الفرنسي قديما ضبط مقاييس 

  : مة فحصرها في ثالثة وهيإلثبات المقاو

ü وجود مقاومة  قارة . 

ü  وجود اختالل  بين القوى  البدنية  للمجني عليها  وقوى الجاني . 

                                         

 .183 :ص الجنسي، مرجع سابق، نسرين عبد الحميد نبيه، اإلجرام 1
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ü  1.وجود أثار العنف  

  .في عنصر الحق  بالتفصيل ثبات االغتصابإ وسنتعرض لمسألة 

  اإلكــراه المعنــوي: ثانيا

لى قبول االتصال الجنسي عن يعرف اإلكراه المعنوي بأنه إرغام المجني عليها ع

تهديدها بشر أو أذى جسيم على نحو يشل إرادتها، ويدفعها إلى االستسالم طريق 

األذى بأبنائها  ضيحة عنها أو بإلحاقكتهديدها بالقتل بسالح  يحمله الجاني أو بـنشر ف

ا وعلى العموم فكل تهديد بـإلـحاق األذى بالمجني عليها في نفسها أو ماله ،أو زوجها

أو سمعتها أو نفس أو مال أو سمعة شخص عزيز  عليها  يتحقق  به انعدام الرضا مما 

  2.يوفر اإلكراه المعنوي

 عن الجاني للمجني عليها قد تم بأمر مشروعوقد يكون التهديد الذي صدر 

كما لو اكتشفها  ،باإلبالغ عن الجريمة التي ارتكبتها إن لم تقبل بالمواقعةكالتهديد 

ألردنية في حكم وفي هذا الشأن قضت محكمة التمييز ا 3تكب الزنا مع آخر،الجاني تر

 أو معنوية من شأنها أن االغتصاب يقع بأية وسيلة مادية في جريمةأن اإلكراه  لها

                                         

 .96 :أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص/ د 1
الجرائم الواقعة  - لعقوبات القسم الخاصخالد حميدي الزعبي، شرح قانون ا/ فخري عبد الرزاق الحديثي، د/ د 2

اإلصدار /، الطبعة األولىار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، د)2(الموسوعة الجنائية  -على األشخاص
 .245 :، الباب الرابع، ص2009األول، سنة

 .245: المرجع نفسه، ص 3
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فإنه يجب باإلضافة إلى ما سبق ذكره  ،1إلى شل إرادة المجني عليها عن المقاومة تؤدي

 قد أحدث أثره في نفسية المرأة بأن جعلها تذعنأو التهديد باألذى  أن يكون اإلكراه

بالقتل أو بفضح سرها، أما إذا كان التهديد شيء ال  لطلب الجاني بمواقعتها كالتهديد

   2.يستسيغه العقل كأن يهددها  بالسحر مثال فال يتوافر اإلكراه هنا

خرى باإلضافة إلى صورتي اإلكراه المادي، والمعنوي النعدام الرضاء هناك صور أ

  3:عديدة سنذكر البعض منها فيما يلي
  

 الغش والخداع  -1

فاألصل في  ،حيلة كلها تعتبر من عيوب الرضاءإن الغش والخداع، وكذا ال

الرضاء أن يكون صحيحا صريحا ال تشوبه أية عيوب أما إذا دنس الرضا بالغش 

والغش أو التدليس هو احتيال من الجاني موجه  يعتبر باطال،يعة فال يعتد به والخد

إلرادة المجني عليها يترتب عليه وقوعها في غلط يتعلق بصفة الجاني أو بشخصه 

فتسمح له بمواقعتها فيعد ذلك مرتكبا لجناية االغتصاب عن طريق الحيلة، ومن أمثلة 

رة تظن أنه الغش المتعلق بشخص الجاني من يتسلل إلى سرير امرأة أثناء نومها بصو

زوجها فتسمح له بمواقعتها، وهناك غش يتعلق بصفة الجاني، كما لو طلق الزوج 

                                         

 .245: ص المرجع نفسه، 1
 .246: المرجع نفسه، ص 2
 .248: ص نفسه،المرجع  3



 الجنسية والجريمة القاصر ماهية                                                                   األول الفصل
 

~ 51 ~ 
 

زوجته ثم يكتم عنها أمر الطالق قاصدا، ثم يواقعها مستغال جهلها بأمر الطالق في 

  1.حين أنها لو كانت تعلم لما سمحت له بمواقعتها

   المباغتة - 2

 و يتيح له مواقعة أنثى دون رضاهاوهي استغالل الجاني لظروف قائمة على نح

ومن ذلك الطبيب الذي يجري الفحص والكشف على امرأة، ويتمكن من أثناء ذلك من 

المجني عليها واقعة تحت انطباع أنه يجري نا يعتبر الفعل اغتصابا إذا تم ومواقعتها فه

  2.لها عملية أو عالجا طبيا إذا كانت لم تعط موافقتها على أكثر من ذلك

  لتنويم المغناطيسيا -3

النوم المغناطيسي هو حالة نوم غير طبيعية يمكن أن يقع الشخص تحت سيطرتها 

بواسطة طرق مختلفة، ويترتب على النوم حجب لذات الشخص الشعورية لدرجات 

لخضوع  لهذا المؤثر من النوم المغناطيسي، واختالف قابلية ا ا لدرجة عمقمتفاوتة  تبع

لهذا المؤثر يكون خاضعا لتأثير إرادة المنوم فتأتي إجابته ، فالخاضع ألخرشخص 

وأفعاله  صدى  لما يوصى  له به فالخاضع  للتنويم المغناطيسي ال تتوافر  لديه القدرة 

لذلك  هذا التنويم لما يمليه عليه من مارس عليه على التعبير عن إرادته، إذ هو خاضع 

سيا  يعد رادة  فإن مواقعة امرأة منومة مغناطينتفاء القدرة على التعبير عن اإلونظرا إل

                                         

 19:، ص1993كندرية، دون طبعة، سنةمجدي محب حافظ، جرائم العرض، دار الفكر الجامعي، اإلس/ د 1
 .14:الفقرة

 .248 :مرجع سابق، ص شرح قانون العقوبات، خالد حميدي الزعبي،/ فخري عبد الرزاق الحديثي، د/ د 2



 الجنسية والجريمة القاصر ماهية                                                                   األول الفصل
 

~ 52 ~ 
 

ها أو شخصا آخر استغل أكان من واقعها هو من نوماغتصاب النتفاء إرادتها سواء 

وواقعها، يأخذ حكم التنويم المغناطيسي إعطاء جرعات من البنج لفتاة بحيث  حالتها

لك العميق عد ذتصبح مبنجة، ومستغرقة في النوم، فإذا تمت مواقعتها في فترة نومها 

بانعدام الرضا إذا '' قضت محكمة النقض المصرية  اغتصابا النعدام إرادتها، وقد

استعمل الجاني بخورا يحدث دوارا، وإن لم يصل لحد فقد الصواب إذا كان من شأنه 

  1.''سلب إرادتهافقدان المجني عليها قوتها و

  
  

 تناول المواد المخدرة أو المسكرة  - 4

ن كالهما مواقعة والمرأة في حالة سكر أو تخدير عد ذلك اغتصابا ألإذا تمت ال    

أن تكون المادة مقاومة البدنية، ويستوي في ذلك من الما يمنعها ك يفقدان المرأة إرادتها

هو من ناولها إياها أو تم لتها بمحض إرادتها أو أن الجاني أو المخدرة قد تناوالمسكرة 

   2.ه  صلة  بعملية االغتصابتخديرها من قبل شخص ثالث ليس ل

    المرض - 5

                                         

 .249، 248: حافظ، جرائم العرض، مرجع سابق، صمجدي محب / د 1
 .250، 249 :صشرح قانون العقوبات، مرجع سابق،  خالد حميدي الزعبي،/ فخري عبد الرزاق الحديثي، د/ د 2
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قد ينعدم رضاء المرأة  نتيجة  مرض  ألم  بها  بشرط  أن يجعل  هذا المرض  المرأة  

كما لو كانت المرأة مصابة بالشلل مما يجعلها عاجزة كلية عن  عاجزة عن المقاومة،

المقاومة أو أي مرض أخر يجعلها عاجزة جزئيا بحيث ال تستطيع صد الجاني عن 

وحاالت المرض عديدة كالغيبوبة، اإلغماء، وكذا الجنون فهو يعطل إرادة  ،اغتصابها

  1.الضحية

  .حدث عنه بالتفصيل الحقاانعدام التمييز فنتأما بالنسبة لصغر السن و* 

  

  

  

  :المطلب الثاني
  يـرش الجنسـريمة التحـج

التحرش الجنسي أصبح ظاهرة ينبغي إلقاء الضوء عليها لخطورتها، ولما تتركه      

  .من أثار سلبية على المعتدى عليه، إلى جانب أنها ظاهرة عالمية، وعربية، ومحلية

ولم يتم تحديد معنى شامل له وجامع، ولكن  وهو مصطلح أجنبي ليس له أصول عربية،

  2.''تي تنتهك الحقوق الجنسية للمرأة التصرفات ال ''تفاق على أنه يعنيهناك ا

                                         

 .252، 251 :صالمرجع نفسه،  1
 .326 :، ص2009 ، دون طبعة، سنة، الجزائرنبيل صقر، الوسيط في جرائم األشخاص، دار الهدى، عين مليلة 2
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ومن ذلك الغزل الصريح، والقذف العلني بكلمات جارحة، واللمس، واالحتكاك البدني       

  .وطلب المعاشرة الجنسية بشكل غير مباشر

 عالقات بين الجنسين داخل المجتمعاهر الخلل في الالتحرش الجنسي مظهر من مظ

وشكل من أشكال القهر الذي تتعرض له المرأة داخل مجتمعنا، قهر يستعين بالسلطة 

رأة سواء كان ذلك في ميدان العمل ويستغل موقع الضعف الذي توجد عليه الفتاة أو الم

          عليها لفظيا  واالعتداء ،حتى في الشارع، كل هذا من أجل ابتزازها جنسياأو 

   1.أو جسديا

  

  

  

  المعنى العام لجريمة التحرش الجنسي: الفرع األول

   التحرش الجنسي في علم النفس: الفقرة األولى

يشمل اللمس ، وارة األنثى جنسيا دون رغبتهايقصد بالتحرش الجنسي محاولة استث  

ويحدث  المجامالت غير البريئةدثات أو أو المحادثات التليفونية أو غرف المحاالكالم 

                                         

 .327، 326:المرجع نفسه، ص 1
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التلميذة، الطبيب    لألنثى مثل المدرس ومن رجل في موقع قوة بالنسبة التحرش 

   1.واألغلب هي التي تحدث في مكان العمل ،، لكن الحاالت األكثر...المريضةو

سلوك عدواني ذو طبيعة جنسية يرتبط '':ويعرف الفقيه ببكيوو التحرش الجنسي بأنه

واإلحساس بالعجز  ،وعالقته بالسلطة ،ي يستمد أساسه من استغالل النفوذبالخوف الذ

  2.''أمام سلطة المتحرش

  :ومن أمثلة السلوك المرتبط بالتحرش الجنسي ما يلي

  .النظرة الخبيثة أو ذات المعنى لألنثى عندما تمر من أمام شخص ما •

  .التلفظ بألفاظ ذات معنى جنسي •

شخص أنها سوف ترى سية في مكان يعرف التعليق صور جنسية أو تعليقات جن •

  .كلمس الجسدهذه األشياء 

  . النكت أو القصص الجنسية التي تحمل أكثر من معنى •

اإلصرار على دعوة األنثى مرارا إلى طعام أو شراب أو نزهات رغم الرفض  •

  .المتكرر

  .اإلصرار على توصيل األنثى إلى المنزل أو إلى العمل رغم الرفض المتكرر •

                                         

رشاد علي عبد العزيز موسى، تساؤالت حول التحرش واالغتصاب الجنسي والعطر والجاذبية الجنسية، عالم  /د 1
 . 13 :، ص2009 الطبعة األولى، سنة مصر، الكتب، القاهرة،

 .326 :مرجع سابق، ص الوسيط في جرائم األشخاص، نبيل صقر، 2
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أن تعمل األنثى ساعات إضافية بعد مواعيد العمل مع عدم وجود ضرورة  طلب •

  1.لذلك

  التحرش الجنسي في القانون : الفقرة الثانية

من ناحية التشريع القانوني يختلف الخبراء في الرأي، فالبعض يرى أن مصطلح 

وأدلة في  ،لذلك الحصول على قرائن ظاهرو ،التحرش الجنسي ليس له إطار ملموس

هذا الشأن أمر في غاية الصعوبة، وتجربة الدول األخرى في المعالجة غير الصحيحة 

لهذه األمور سببت توترا أكثر بين الجنسين، وأوجدت قضايا خاطئة، والبعض يحبذ 

  2.اللجوء إلى اللوائح اإلدارية بعيدا عن التشريع القانوني

الفعل الذي '' :منه بأنه 33-222المادة ديد في وقد عرفه قانون العقوبات الفرنسي الج

يقع من خالل التعسف في استعمال السلطة باستخدام األوامر، والتهديدات أو اإلكراه 

  3.''تيازات أو مزايا ذات طبيعة جنسيةبغرض الحصول على منفعة أو ام

« le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant 

des menaces, important des contraintes ou exerçant des pressions 

graves, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par 

une personne Abusant de l’autorité que, lui confèrent ses 

                                         

مرجع ، تساؤالت حول التحرش واالغتصاب الجنسي والعطر والجاذبية الجنسية رشاد علي عبد العزيز موسى،/ د 1
 .13 :سابق، ص

 .327 :مرجع سابق، ص الوسيط في جرائم األشخاص، نبيل صقر، 2

 .33-222 قانون العقوبات الفرنسي، وزارة العدل الفرنسية، المادة 3
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fonctions est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros 

d’amende » .1  

 2002- 01-17مشرع الفرنسي بعد تعديله لقانون العقوبات بموجب قانون غير أن ال

   ولو صدر التحرش عن زميل في العمل أو من أحد الزبائن  ،أصبحت الجريمة تقوم

  2.ولم يعد يشترط شخصا يستغل سلطة وظيفته ،أو حتى من مستخدم

ترمي فقط إلى وعليه فإنه البد من توافر الشروط أو التصرفات السالفة الذكر التي 

فالتحرش الجنسي يدخل فئة الجرائم التي تستوجب الجزاء نظرا  ،اإلغواءاإلغراء 

ي تربط بين الطرف القوي لتوافر استغالل الطرف الضعيف في عالقات القوة الت

واإلغراءات  ،والمجني عليه أو باألحرى التعسف الذي يقع من خالل الضغوط )الفاعل(

  .يةبغرض الحصول على ميزة جنس

  المعنى الخاص لجريمة التحرش الجنسي: الفرع الثاني

لقد تعرض المشرع الجزائري لهذه الجريمة متأخرا بحيث لم يكن هذا الفعل مجرما في 

 15-04القانون الجزائري إلى غاية تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 

تحرش الجنسي في مواقع مو القد جاء تجريمه كردة فعل لن، و2004نوفمبر  10 المؤرخ في

   3.واستجابة لطلب الجمعيات النسائية ،العمل

                                         

 .144 :مرجع سابق، ص أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص،/ د 1
 .157 :مرجع سابق، ص اإلجرام الجنسي، نسرين عبد الحميد نبيه، 2
 .143 :أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص/ د 3
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المادة (مكرر قانون العقوبات 341المادة  معاقب عليه بنصو ،هذا الفعل منصوصو

  ):2006ديسمبر سنة  20المؤرخ في  23-06من القانون رقم  60

    إلى سنة  )02(يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي، ويعاقب بالحبس من شهرين '' 

     وظيفته ، كل شخص يستغل سلطة دج 200.000دج إلى  50.000بغرامة من و

أو مهنته عن طريق إصدار األوامر للغير أو بالتهديد أو اإلكراه أو بممارسة ضغوط 

   1.''ية، في حالة العود تضاعف العقوبةعليه قصد إجباره على االستجابة لرغباته الجنس

ه ال يمكن تصور هذه الجريمة إال في إطار عالقة تبعية أي يتضح من نص المادة أن

 341المجني عليه، وهذا ما تشترطه المادة قائمة بين الجاني و عالقة رئيس بمرؤوسه

وبالتالي يخرج عن التجريم ما يصدر عن زميل في العمل أو عن زبون في  ،مكرر

  2.مؤسسة

ما يصدر عن الجاني أثناء لم يحصر مجال تطبيق الجريمة في : فالمشرع الجزائري

، فكل ما يطلبه القانون هو أن يتم التحرش في إطار الضحية لنشاطها المهنيممارسة 

عالقة تبعية أي عالقة رئيس بمرؤوسه سواء تم ذلك أثناء ممارسة وظيفة أو بمناسبتها 

شطة على شمولها تتسع لكل األن ''وظيفة '' عبارة أو بمناسبتها، وأو أثناء ممارسة مهنة 

وحتى ة أو المؤسسات أو الجمعيات بل بصرف النظر عن إطارها فقد تكون اإلدار

                                         

 .157 :مكرر، ص 341:، مرجع سابق، المادة- في ضوء الممارسة القضائية -أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات/د 1
 .144 :أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص /د 2
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: الترفيه والتطوع، أما المهنة فيقصد بها على وجه الخصوص الوظائف المنظمة مثل

والواقع أن عبارة الوظيفة تغنينا من اإلشارة ... الطب، والقضاء، والمحاماة، والهندسة

  1.إلى المهنة

فهو لم  ،وهي تعريف التحرش الجنسي ،ل نقطة مهمة في هذه الجريمةلكن المشرع أغف

وحصرها فقط في إطار عملي وظيفي مهني فقط ال  ،يضع تعريفا واضحا لهذه الجريمة

 ...مريضة و ،غير في حين أن التحرش قد يحدث من مدرس اتجاه تلميذته، أو طبيب

  2.إال أن ما يحدث في أماكن العمل هو األكثر شيوعا

موما فإن هذه المادة تهدف إلى منع التحرشات الجنسية كونها تمس بكرامة اإلنسان وع 

وتشكل خرقا لمبدأ المساواة بين الجنسين، ومنها ما يتركه التحرش بالنساء من آثار 

حتى العاطفية، واالجتماعية، والعائلية، وحياتهن سلبية على صحتهن النفسية، و

  3.يةالجسد

وعلة تجريم التحرش الجنسي تتمثل في المساس الخطير بهدوء الشخص المجني عليه 

فالتصرف ال يمكن تجريمه إال إذا كان االعتداء على هدوء الغير قد تجسد بالفعل، هذا 

االعتداء يتمثل أساسا في إحداث إزعاج جنسي، ويقصد باإلزعاج الجنسي استخدام 

                                         

 .144 :أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص/ د 1
 .144: المرجع نفسه، ص 2
 .327 :نبيل صقر، الوسيط في جرائم األشخاص، مرجع سابق، ص/د 3
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وفوائد ذات طبيعة جنسية فهذه  ،صول على مزاياوتهديدات أو إكراه هدفه الح ،أوامر

  1:األفعال هي صورة السلوك اإلجرامي التي ال تقع جريمة التحرش الجنسي إال بها

  إصـــدار األوامر: أوال

وقد يكون  ،ويقصد به ما يصدر من رئيس إلى مرؤوس من طلبات تستجوب التنفيذ  

لذي يطلب إحدى موظفاته إلى ومن هذا القبيل مدير مؤسسة ا األمر كتابيا أو شفويا،

  2.وخلع ثيابها ،ويأمرها بغلق الباب مكتبه،

  التهـــديد : ثانيا  

فسرت محكمة النقض الفرنسية التحرش الجنسي تفسيرا واسعا حيث قضت أن التحرش 

والتحرش  الجنسي هو كل تهديد أو إشارة أو عبارات مستخدمة تعبر عن معنى جنسي،

  :من أمثلة ذلك، وال يكون معاقبا عليه إال إذا كان التجاوز في السلطة نتيجة تهديدات

تتلخص  26/11/1998الواقعة التي عرضت على محكمة ليون الدائرة الرابعة في  (

والتي كان  ،LMرئيس، وهو مدير شركة  ACقام السيد  27/07/1996في أنه في 

ضطر لفصل مكاتبة لنائب الجمهورية عرض فيه أنه ا والنسيج بتوجيه ،نشاطها الغزل

لتحرش الجنسي على أجيرات الذي كان يقوم با ML رئيس عمال المصنع السيد

 لمذكور قام بالتحرش بثالث عامالتوتبين من التحقيق أن رئيس العمال ا ،المشروع

                                         

 .166 :الجنسي، مرجع سابق، صنسرين عبد الحميد نبيه، اإلجرام  1
 .145 :أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص/ د 2
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لها وبالنسبة لألولى كان يقوم بتصريحات مبتذلة، وعرض عليها أن تصطحبه إلى منز

وأن المتهم كان دائما يقوم بتلميحات  ،إلعطائها حمام، وأن يضعها على سريرها

وأن انت بعقد بمدة محددة، ذراعها أنها كوالتصق بها، وقرصها في بطنها، و جنسية،

ابة إلى رغبته، وكان قد صرح المتهم أظهر لها أن وظيفتها مهددة إذا رفضت االستج

نك يجب أن تكوني لطيفة مع لي كلمتي لدى المدير، وأ ال تنسي أني الرئيس، وأن '':لها

ال تشكل جريمة ونفى المتهم التهمة بقوله أن أفعاله لم تتعد المداعبة، و ،''المدير

، بيد أن المحكمة أدانته عن جريمة التحرش الجنسي بالنسبة للمتهمة التحرش الجنسي

اوز سلطته بالتعبير عن وأنه تج محكمة أنه كانت له سلطة عليها،األولى، وقالت ال

احتضنها، وضمها، وقرصها من صول على مزايا جنسية منها، وأنه إرادته في الح

ات، وإجبارات حيث صرح بطنها، وحيث أن التحرش الواقع منه كان يصحبه تهديد

وأنه ذكرها بأنها إذا صرّحت بما قاله لها فإن ، ''ال تنسي بأني الرئيس'' :للمجني عليها

، وأن التهديد كان مؤثرا كل شيء يتوقف عليهالرئيس، و ون مهددة ألنهوظيفتها ستك

  1.)، وتجاوز السلطة د المدة، فهي محل ضغط معنويحيث أن المجني عليها بعقد محد

  

  

  

                                         

 .129، 128:إلجرام الجنسي، مرجع سابق، صنسرين عبد الحميد نبيه، ا 1
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  اإلكـــــراه : ثالثا

والقضاء تحديد  ،لم يعرف القانون اإلكراه الذي يتطلبه التحرش الجنسي، تاركا للفقه

قانون العقوبات، على أنه ال عقوبة على من اضطرته إلى  48تنص المادة  مدلـوله

ارتكاب الجريمة قوة ال قبل له بدفعها، والنص يتكلم عن حالة الضرورة أنه خاص 

باإلكراه المادي، إال أن الفقه الفرنسي توسع في تفسير النص المماثل في القانون 

وعليه فاإلكراه مادي ، 1ه المعنويواإلكرا ،الفرنسي كي يشمل أيضا حالة الضرورة

  : ومعنوي أيضا

  اإلكــــراه المادي - 1

وهو العنف الممارس مباشرة على جسم الشخص الخاضع لإلكراه مما يؤدي إلى     

وقد يكون هذا العنف الممارس عن طريق استعمال القوة الجسدية  2انعدام اإلرادة كلية،

تمدا على قوته، كما قد يكون اإلكراه المادي كأن يقوم الجاني بضم امرأة غصبا عنها مع

  .مثال لتهديد الضحية بتلبية رغباته الجنسية 3عن طريق استعمال وسيلة مادية كالسالح

  اإلكــــراه المعنوي - 2

يتحقق اإلكراه المعنوي بضغط شخص على إرادة آخر لحمله على توجيهها إلى 

  فال يجد سبيال للنجاة ،الضحيةبحيث يؤثر هذا اإلكراه على إرادة  ،سلوك معين

                                         

 .333، 332: جرائم األشخاص، مرجع سابق، صنبيل صقر، الوسيط في  1
 .333: المرجع نفسه، ص 2
 .145 :بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، صأحسن / د 3



 الجنسية والجريمة القاصر ماهية                                                                   األول الفصل
 

~ 63 ~ 
 

  2ومثال ذلك تهديد رئيس شركة لموظفته بإفشاء سر لها قد يضر بها 1والتخلص منه،

  .إلى غير ذلك... أو الكشف عن عالقة سابقة لها أمام المأل

  : شروط هي 3كراه يجب أن يتوفر علىوبهذا فان اإل

  . قد يكون إكراها ماديا أو معنويا -أ

  .أن يقع على األشخاص -ب

  3.أن يقع بقصد ممارسة أو تحقيق رغبات جنسية -ج

  ممارسة ضغوط على المجني عليها : رابعا

هذه الضغوط قد تكون بفعل إيجابي، وقد تكون بفعل سلبي كأن يقوم الجاني بزيادة 

وعدم إعطائها أي عمل مما  ،العمل على المجني عليها أو محاسبتها بدقة أو إهمالها

والغاية من  ،4يجعلها تعيش حالة من الضياع، وبالتالي يمارس عليها اإلكراه المعنوي

 obtenirاستعمال كل الوسائل السالفة الذكر هو الحصول على مزايا ذات طابع جنسي 

des faveurs sexuelle.5    

                              

                                         

 .334، 333:بق، صنبيل صقر، الوسيط في جرائم األشخاص، مرجع سا  1
 .145 :أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص/ د  2
 .334 :نبيل صقر، الوسيط في جرائم األشخاص، المرجع السابق، ص 3
  .335: المرجع نفسه، ص 2
 .146 :أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص/ د 3
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في هذا الفصل سندرس تنظيم الجريمة الجنسية، والجزاء المقرر لها في التشريع 

والتشريعات المقارنة، كما سندرس جريمة االغتصاب في الفقه اإلسالمي  ،الجزائري

 كما سندرس أيضا آليات الحماية من الجريمة الجنسية بصورة بسيطة ومختصرة،

ين اثنين نخصص األول لدراسة ضوابط جريمة وعليه فقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحث

اني فندرس فيه آليات في القانون وفي الفقه اإلسالمي، أما المبحث الث القاصر غتصابا

  :من خالل التقسيم التالي ة، وذلكالجنسي الحماية من الجريمة

  جريمة اغتصاب القاصر في القانون والفقه اإلسالمي ضوابط :المبحث األول

  جريمة اغتصاب القاصر في القانون :المطلب األول        

  جريمة اغتصاب القاصر في الفقه اإلسالمي :المطلب الثاني        

  آليات الحماية من الجريمة الجنسية :المبحث الثاني

  رة التحرش الجنسي بالقصرظاه :المطلب األول        

  ة الجنسية الجريم النتائج المترتبة عن :المطلب الثاني        
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  :المبحث األول
  في القانون والفقه اإلسالمي جريمة اغتصاب القاصرضوابط  

بما أننا سندرس تنظيم هذه الجريمة في القانون والفقه اإلسالمي، فسنقسم هذا   

القانون، ثم ندرس جريمة اغتصاب القاصر في  األول ث إلى مطلبين ندرس فيالمبح

  :سالمي، وذلك كما يليجريمة اغتصاب القاصر في الفقه اإل في الثاني

  جريمة اغتصاب القاصر في القانون: المطلب األول

  أركان الجريمة وطرق إثباتها: الفرع األول        

  الجزاء: الفرع الثاني        

  جريمة اغتصاب القاصر في الفقه اإلسالمي: الثاني المطلب

  الزنا مع غير المكلف: الفرع األول         

  إثبات جريمة الزنا: الفرع الثاني         

  إقامة حد الزنا: الفرع الثالث         
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  :المطلب األول
  القاصر في القانون اغتصابجريمة 

لكنه يكون أكثر بشاعة حين واألخالقية، وغتصاب من أبشع الجرائم الجنسية، إن اال

لكل القواعد األخالقية، فالجاني ث مع قاصر فهي انتهاك لبراءة الطفل، وكسر يحد

   غباته القذرةالقاصرة، و جهلها باألمور الجنسية لكي يشبع ر/ يستغل سذاجة الطفلة 

يرضي نزواته الوحشية، واغتصاب القصر يمارسه أشخاص ال يغتصبون سوى و

  .لقصرا

  ثباتهاوطرق إ أركان الجريمة: الفرع األول

  :تقتضي جريمة اغتصاب القاصر ركنين مادي، ومعنوي

  اديالركن الم: لفقرة األولىا

  :يتألف الركن المادي في جريمة اغتصاب القاصر من أربعة عناصر

  .فعل الوقاع :أوال

  .صفة الجاني :ثانيا

  .سن المجني عليها :ثالثا

  .اإلكراه :رابعا
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  فعل الوقاع: أوال

إيالجه  إن اغتصاب القاصرة يكون من خالل مواقعتها من قبل رجل بالغ عن طريق

كامال بل يجوز أن يكون جزئيا  ال يشترط أن يكون اإليالجلعضو تذكيره في فرجها، و

فهنا نكون  ال يمكن أن نسمي الفعل اغتصابا إذا كان من قبل رجل ضد قاصر ذكرو

 ون المواقعة إال من ذكر على أنثىوال تك 1،ليس اغتصابأمام فعل مخل بالحياء، و

  .    2وفي المكان الطبيعي المعد لذلك، أي من قبل وليس من دبر

فقد ال يستطيع  ،كما أنه ال يشترط في اغتصاب القاصرة تمزق غشاء البكارة لديها

بعد و ،ليا نظرا لصغر جهازها التناسليذكره كالرجل تمزيق الغشاء ألنه ال يمكن إيالج 

  .غشاء البكارة إذ يكون عميقا قبل مرحلة البلوغ

  صفة الجاني: ثانيا

 لقد برهنت البحوث الحديثة أن المغتَصب شخص يتمتع بصفات اإلنسان العادي 

مغتصبين الفرصة لممارسة أن ظروفا حولته إلى شخص مغتَصب، ويتحين بعض الو

أغلب أفعال االغتصاب تتم في ظروف تسمح للمغتصب بتمرير فعلته دون و نزواتهم،

وما يحمل الشخص على  ،عقاب، ويكون ذلك ضمن الجيرة  أو العائلة أو مكان العمل

                                         

 2005:ت الجامعية، دون طبعة، سنةعبد الحكيم فوده، جرائم العرض في قانون العقوبات، دار المطبوعا/ د1
 .52:ص

 .178:القانون الوضعي، مرجع سابق، صاإلسالمية وتصاب في ضوء الشريعة نهى القاطرجي، جريمة االغ/ د 2
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الجامحة، والفكرة المسيطرة عليه التي تدفعه إلشباع غريزته  االغتصاب هو النزوة

يق القوة أو اإلغراء أو االبتزاز على من يكونون أضعف منه جسديا  أو نفسيا عن طر

والشخص الذي يتعرض في صغره لالغتصاب أو الضرب أو التعنيف يكون غالبا مياال 

  .1لممارسة السادية على الغير

  سن المجني عليها: ثالثا

إن القاصرة التي يقصدها المشرع الجزائري بالدرجة األولى هي التي لم تتجاوز 

ليس من لم تكمل السادسة عشر كما ورد ، والفرنسيسة عشرة كما ورد في النص الساد

 335و 334الفرنسي في المواد و ،، هناك اختالف بين النص العربيفي النص العربي

اصر الذي لم يكمل السادسة ففي الوقت الذي يتحدث فيه النص العربي عن الق ،336و

عشرة  السادسة يتحدث النص الفرنسي عن القاصر الذي لم يتجاوز ،)سنة16(عشرة

mineur de seize ansحيث يتحدث كالهما عن  342يتفق النصان في المادة ، و

، مما يؤكد أن ما mineur de seize ansالقاصر الذي لم يكمل السادسة عشرة 

، هو القاصر الذي لم يتجاوز السادسة 336و  335و 334ه المشرع في المواد يقصد

لم يكمل السادسة عشرة، كما ورد في وليس الذي  ،شرة  كما جاء في النص الفرنسيع

  2.النص العربي

                                         

 .108:رشاد علي عبد العزيز موسى، تساؤالت حول التحرش واالغتصاب الجنسي، مرجع سابق، ص/ د 1
   .140،141 :بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع  سابق، ص  أحسن/ د  2
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الصغيرة إلى التفرقة بين الصغيرة المميزة، ويذهب الدكتور محمود نجيب حسني    

هو متفق و ،غير المميزة معتبرا مواقعة هذه األخيرة دون اعتراض منها يعد اغتصابا

فال يرى أن رضاها بمواقعتها  ،، أما بالنسبة للصغيرة المميزةالرأي السائد في ذلك مع

ة عشرة من عمرها ذلك أن صغر ينفي جريمة االغتصاب مادامت لم تتجاوز السادس

طورة أن تقدر خليس في وسعها تها بالحياة يجعلها سهلة اإلغراء، وقلة خبرسنها، و

إن كان لها بعض القيمة فمن السائغ القول بأن إرادتها و الفعل على سمعتها مستقبلها

من ثم ال ه ليس لها هذه القيمة كاملة، وونية بالنظر إلى ما توافر لها من تمييز، فإنالقان

  1.ا رضاء صحيح ينفي جريمة االغتصابيمكن أن يقوم به

أو هل يعتد  لكن هل يستطيع المتهم أن يدفع بجهله بالسن الحقيقية للمجني عليها ؟و

  الواقع مهما اختلف ظنه ؟بتقديره هو لسن المجني عليها ؟ أم العبرة بالحقيقة و

إنه لو فتحنا مجال الدفع بالجهل بالسن الحقيقية ألدى هذا إلى اختالف النتائج في 

الوقائع المتماثلة وفقا لمقدرة كل متهم من التدليل على مدى علمه بالسن الواقعية، ومن 

ثم كان منطقيا أن ال يقبل هذا الدفع إن القانون يفترض في الجاني أنه وقت ارتكابه 

                                         

، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، دون طبعة -القسم الخاص - نجيب حسني، شرح قانون العقوبات محمود/ د 1
 .538، 537، 536:ص، 1992سنة
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ما لم تكن هناك ظروف  لسادسة عشرة يعلم بسنها الحقيقيةون االجريمة على من هي د

  1.ب قهرية ينتفي معها هذا االفتراضأسبااستثنائية، و

  :إثبات سن المجني عليها*        

 يالد أو مستخرج منهاالوسيلة األساسية إلثبات سن المجني عليها هي شهادة الم

تلتزم المحكمة بما هو ثابت في تلك المجني عليها وقت وقوع الفعل، و والعبرة بسن

تثبت السن كذلك من أي أوراق رسمية أخرى كإفادة و ،هادة إال إذا ثبت أنها مزورةالش

 والتي تضمنت تاريخ، ومحل ميالدها ،هارسمية من المدرسة الملحق بها المجني علي

أنه من المتفق عليه و ،ودع بملف المجني عليها بالمدرسةواستخرجت من دليل رسمي م

ال يجوز للقاضي أن يلجأ في تقدير سن المجني عليها إلى أهل الخبرة في حالة عدم 

، بمعنى أنه إذا انتفت أي أوراق رسمية تثبت سن 2وجود أوراق رسمية تثبت هذه السن

  .ذه  الحالة اللجوء إلى خبير مختصالمجني عليها جاز للقاضي في ه

  :اإلكــــراه: رابعـا

ن من أركان قيام هو رك ،شرحناماديا أو معنويا كما سبق و ء كانإن اإلكراه سوا

ال المطروح هنا ذلك ألنه ينفي رضاء الضحية بالمواقعة لكن السؤو ،جريمة االغتصاب

                                         

محمد رشاد متولي، جرائم االعتداء على العرض في القانون الجزائري والمقارن، ديوان المطبوعات الجامعية / د 1
 .142، 141:، ص1989:سنة ،الجزائر، الطبعة الثانية

 2001:، الطبعة األولى، سنةرشريف سيد كامل، الحماية الجنائية لألطفال، دار النهضة العربية، القاهرة، مص/ د 2
 . 179 :ص
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صرة حتى نقول أنها عنصر اإلكراه في جريمة اغتصاب القاهل يجب أن يتوافر 

  ؟منعدمة الرضاء

   ء تمت عن طريق اإلكراه اإن جريمة اغتصاب القاصر تقوم في الحالتين سو

ذلك ألن المشرع الجزائري اعتبر األنثى التي لم أو بدونه أي برضاء القاصر، و

قد قضت محكمة النقض عتد برضاها، وال يز السادسة عشرة من عمرها قاصر وتتجاو

ضى عقاب كل من اقت ،مكرر من القانون الجنائي التونسي 228المادة التونسية في 

   1.، سنها دون الخامسة عشرة عاما كاملةوةواقع أنثى دون ق

يكون التمييز ت الصغيرة مميزة أو غير مميزة، وانعدام الرضاء قائم سواء كانو

من  42كما جاء في المادة  ،)13(منعدما بالنسبة للقاصر إذا لم تبلغ ثالث عشرة سنة 

في حين نص قانون العقوبات التونسي  20/06/2006القانون المدني المعدل بقانون 

منه على أن الرضا يعتبر مفقودا إذا كانت  3-327صراحة على ذلك بنصه في المادة 

   2.سنة 13سن الضحية أقل من 

 من رضائها بالفعلضدها على الرغم فالصغيرة غير المميزة الشك في قيام الجريمة 

فال يمكن أن يقوم بها رضاء صحيح  ،ذلك أن إرادتها متجردة تماما من القيمة القانونية

                                         

محمد عبد الرحيم عنبر، الموسوعة الشاملة للمبادئ القانونية، الجزء / د: 28/03/1968في 9393:قرار رقم 1
 .40:ص ، دون طبعة،دون تاريخ مصر، الرابع، دار الشعب، القاهرة،

 .96:أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص/ د 2
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 1قد وضع بعض شراح القانون حكم االعتداء على الصغيرة تحت خانة هتك العرضو

، كما أن وجود من جهة ألنه يصعب تصور حصول جريمة تامة مع هذه الصغيرة

   ذلك ليس صوابا فركن هذه الجريمةي تبعا لذلك االغتصاب، وراه فينفالرضا ينفي اإلك

إذا رضيت لذلك كان هذا الركن متوافرا و ،ء الرضاء الصحيح أيا كان مصدرهانتفا'' 

  2.''ر قانونا، إذا ال يعد رضاء صحيحالكن رضاها غير معتبالمجني عليها بالفعل، و

ز فعادة ما يلجأ الجاني نقص التمييا لنقص النضج العقلي لدى القاصرة، ونظرو

إلى اإلكراه المعنوي أو األدبي كما يسميه البعض، دون اإلكراه المادي مستعمال في 

 اياتقديم الهدل استخدام الرشوة، والمالطفة، وذلك طريق التودد أو الترغيب من خال

تبار أن القصر سريعي غالبا ما تكون هذه الطريقة هي األكثر شيوعا على اعو

 لجأ الجاني إلى إخفاء الخطير في األمر أن االعتداء يتم بسرية كاملة حيث يواالنخداع، 

نادرا ما يستعمل الجاني القوة مع الضحية خوفا من و ،الموضوع، وعدم الكشف عنه

 هو في الغالب يلجأ لذلكاألمر الذي يثير شكوكا حول ذلك، وترك آثار على الجسم 

  .عندما يضطر خوفا من افتضاح أمره

  

  

                                         

تعتبر جريمة هتك العرض منفصلة عن جريمة االغتصاب في بعض الدول العربية مثل مصر، لبنان، على عكس   1
 . القانون الجزائري الذي يعتبرها جريمة واحدة

 183:لقانون الوضعي، مرجع سابق، صاتصاب في ضوء الشريعة اإلسالمية واالغنهى القاطرجي، / د 2
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  الركن المعنوي: الفقرة الثانية

 رادة الجاني إلى ارتكاب الفعلالركن المعنوي أو القصد الجنائي هو انصراف إ       

الفعل : هماعلمه بأنه يواقع أنثى دون رضاها، فالقصد الجنائي يقوم على عنصرين و

حية والتدليس لحمل الض ،والغش ،والتهديد ،واستعمال القوة ،العلم بعناصر الجريمةو

في اغتصاب و 1على قبول االتصال جنسيا بها، قرينة على القصد في أغلب األحيان،

ادسة عشرة من القاصر يجب أن تتجه نية الجاني إلى مواقعة أنثى قاصر لم تكمل الس

علم الجاني بصغر سن المجني هو و ،فهنا أضفنا عنصر ثالث، عمرها مع علمه بذلك

العلم بعناصر الجريمة، فال يجوز هما الفعل، والسابقين ولعنصرين عليها إضافة إلى ا

، فصغر السن عادة ما يتضح من خالل يدفع بعدم علمه بسن المجني عليهاللجاني أن 

على كل حال سواء كان و ،غيرةمالمح الوجه، كما قد تبين طريقة لبس الفتاة أنها ص

ية عالم بتجريم الفعل فهو في النها ،العالما فعال بسن المجني عليها أم  الجاني

  .المرتكب

كما أننا نرى أنه ال يجب أبدا في كل حال من األحوال األخذ بعذر الجاني بجهله بسن 

ة العالقة ألنه بفعلته هذه يكون قد أقحم الصغيرة عن غير وعي في طبيع ،المجني عليها

ماهيتها كما أنها ال تستطيع إعطاء موافقتها لتلك العالقة، وهدف الجاني و الخاصة جدا

  رغباته الجنسية دون األخذ بعين االعتبار عمر الضحية و، متطلباتهدائما هو إشباع 

                                         

 .185:، صنهى القاطرجي، المرجع السابق/ د 1
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كل معاني القيم  ضاربا بعرض الحائط واالجتماعية أو حتى البدنيةأو حالتها النفسية 

  .والدينية ،اإلنسانية، واألخالقية

  إثبات اغتصاب القاصر: الفقرة الثالثة

عدا الحاالت التي يعترف فيها الجاني بفعله من تلقاء نفسه أو يضبط وهو في       

  ، بواسطة فحص طبي يقوم به )صاباالغت(ة تلبس، تثبت جريمة هتك العرضحال

  وتبرز آثار العنف إن  ،دة طبية تظهر أن الوقائع حديثةاالختصاص تحرر إثره شها ذوو

فإن تمزيق غشاء  ،وإذا كان افتضاض البكارة دليل قاطع على حصول اإليالج ،وجدت

البكارة تمزيقا جزئيا يكفي إلثبات المواقعة، وقد يحصل أن تتم المواقعة بدون أن 

  دون أن يتمزق كان الغشاء لينا يتمطط عند اإليالج بيتمزق الغشاء، كما هو الحال إذا 

، أما إثبات اغتصاب الطفلة الصغيرة األقل 1''الغشاء المجامل '':بـ ما يعبر عنه وهو 

من سبع سنوات ال يكون عن طريق فض غشاء البكارة أو تمزيقه، ألنه من العسير 

لكن نستطيع ، و2تصور حدوث ذلك لعدم صالحية أعضائها التناسلية لالتصال الجنسي

 والشفرات ،الفخذ مل التركيز علىإثبات هذا االعتداء عن طرق فحص طبي يش

  3.عضة أوأحيانا الثدي لكشف أي عالمات تكدم والمهبل، و

                                         

 .96،97 :أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص/ د 1
 .250:األشخاص، مرجع سابق، صفخري عبد الرازق الحديثي، خالد حميدي الزغبي، الجرائم الواقعة على / د 2
 .110 ،109:موسى، تساؤالت حول التحرش واالغتصاب الجنسي، مرجع سابق، ص زرشاد علي عبد العزي/ د 3
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صا إذا ما لفحص البكارة أهمية كبرى لتحديد تمزيقها الكامل أو الجزئي خصوو

تصويره مع تكبير مزاياه، و لكن حتى في حال وجود تمزق و ،استعمل تنظير المهبل

حادث حصل للطفلة، وال يعني دائما حدوث اغتصاب في البكارة فقد يعود ذلك إلى 

جنسي غير أن تمزق الغشاء بالكامل يعني الولوج في معظم تلك الحاالت، مما يشير 

يتمكن الخبراء و ،ب القسم الخلفي للبكارةإلى حدوث االغتصاب خصوصا في حال غيا

وقوع بإجراء الوالحوادث التي قد تصيب البكارة من جراء  ،التمييز ما بين االغتصاب

القيام بالتحاليل المخبرية لتشخيص أية أمراض زهرية أصيبت فحص سريري شامل، و

إلى  48يجب أن يجرى في غضون ذو أهمية كبرى، و لفحص السريسريإن ا ،1بها

  .ساعة بعد االغتصاب للحصول على أفضل األدلة 72

يا إال أن معظم وعرب ،رغم انتشار ظاهرة االغتصاب الجنسي بشكل رهيب إقليمياو   

واألهل يجهلون األعراض السريرية أو العالمات التي توحي بحدوثها حتى  ،األطباء

والقانونية لتشخيصها، واإلبالغ  ،يستطيعوا القيام بالخطوات الالزمة من الناحية الطبية

فيجب على  مرتكبيها ومعاقبة ،عنها إلى الجهات المختصة التخاذ الوسائل الرادعة

والتناسلية أن ينتبهوا  ،واألطباء أقصد أطباء األطفال، وأخصائي المسالك البولية ،األهل

يشخصوا حصوله بعد استقصاء الحقيقة من الحتمال حدوث االغتصاب الجنسي، و

                                         

 .111، 110، 109: ، مرجع سابق، صموسى زرشاد علي عبد العزي/ د 1
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القاصر نفسها السيما في بعض تلك الحاالت ال توجد أية عالمات سريرية يمكن 

  1.االتكال عليها للوصول إلى تشخيص دقيق

كل إيحاء ، وه قلما يخترع القصر الروايات حول االغتصاب أو أي اعتداء جنسيإن  

ففي دراسة أمريكية  ،أو القاصر بذلك يجب أن يؤخذ بعين االعتبارمن قبل الطفل 

حالة اغتصاب تلقاها قسم الخدمات االجتماعية في مدينة دنفر في والية  551شملت

كان حاالت فقط، و 8، أي في1.5%ر من كولورادو لم تتعد نسبة االتهام الزائف أكث

   2.واشتباههم حول حصول االغتصاب صائبا في معظم تلك الحاالت ،قلق األهل

الغتصاب اإلصابة بنزيف العالمات السريرية التي توحي بحصول او ،من األعراضو

 ا الفحص بتاتا، التبول المؤلمالخوف من الفحص السريري أو رفضهم لهذو ،دموي

اض ي، وجود سائل منوي في المهبل أو حيوانات منوية أو اإلصابة بأمرالسلس البولو

 أو فيروس نقص المناعة المكتسب ما لم يتم اكتسابه من... زهرية كالسيالن، والمتدثرة

والتبول  ،كما توجد أعراض سريرية أخرى كااللتهابات البولية المتكررةطريق آخر 

قاصر تعرضن لالغتصاب أظهرت نتائجه أن  128وفي اختبار على  ،في الفراش

وتناسلية تشمل اآلالم في  ،من هؤالء األطفال مصابون بأعراض بولية %20حوالي 

                                         

 .109: عبد العزيز موسى، المرجع السابق، ص/ د 1
 .110:ص ،المرجع نفسه 2
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، وتبول مؤلم % 28أو النوم  وحصول سلس بولي أثناء النهار،  % 51المهبل حوالي 

  1.بدون ظهور أي التهاب % 24وتكرار التبول  ،% 25

 ر إلى السلطات القضائية، والطبيةم تقرينسا سمح القانون للطبيب من تقديفي فر  

سنة أو عرضة  15هم األطفال دون سن ية من دون موافقة الشخص المعني والفدرالو

، أما ) 14-222قانون عقوبات المادة (  للخطر بسبب وضعهم الجسدي  أو النفسي 

تقريرا طبيا مفصال للجهات المعنية في  القانون األمريكي فإنه يرغم األطباء أن يقدموا

 حماية الطفل من التحرش أو االغتصابحالة اشتباههم بحالة اغتصاب جنسي ل

اشتباههم مبنيا  يعفي هذا القانون األطباء من أية مالحقة قانونية إذا ما كانالمتكرر، و

  2.صدقتم بكل أمانة وعلى معطيات طبية، و

  الجـزاء: الفـرع الثانـي
  ظروف التشديد في الجزاء : األولى الفقرة

إذا كانت األنثى التي وقع عليها فعل  3عقوبات 336طبقا للفقرة الثانية من المادة 

االغتصاب لم تكمل السادسة عشرة، فإن العقوبة تغلظ، وتصبح السجن المؤقت من 

  .سنوات10إلى  5عشر سنوات إلى عشرين سنة بدال من السجن المؤقت من 

                                         

 .111:، صالمرجع السابق علي عبد العزيز موسى، رشاد/ د 1
 .111:ص ،المرجع نفسه 2

    2007نشورات بيرتي، الجزائر، طبعة ، م-في ضوء الممارسة القضائية -أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات/ د 3
 .152:، ص336المادة 
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هنا جعل من صغر السن ما يكفي لعدم االعتداد بالرضاء الصادر من فالمشرع     

د قاصرة لم تكمل ولتشديد العقاب على من يرتكب الجريمة ض، األنثى بصورة مطلقة

وجب على  336لما كانت السن شرطا أساسيا في تطبيق نص المادة السادسة عشرة، و

وحينئذ يعتد بها  ،اق رسميةوتحديد السن إما أن يكون بأور ،الحكم أن يعني ببيانها

وحدها أو قد ال توجد تلك األوراق فيكون المرجع في تقديرها إلى القاضي وفقا لما 

وله أن يستعين في هذا بأهل الخبرة، وقد تحدثنا عن كيفية إثبات  ،يستخلص من األدلة

  .سن القاصر سابقا

     عليها إذا كان الجاني من أصول المجني  1عقوبات 337وطبقا لنص المادة 

أو كان من فئة من لهم سلطة عليه أو كان من معلميه أو ممن يخدمونه بأجر أو كان 

خادما بأجر لدى األشخاص المبينين أعاله  أو كان موظفا أو من رجال الدين أو إذا 

و أكثر فإنه كان الجاني مهما كانت صفته قد استعان في ارتكاب الجناية بشخص أ

قد رأى المشرع أن توافر أي من الظروف الواردة بهاتين يعاقب بالسجن المؤبد، و

  .بررا لرفع العقوبةالمادتين م

  إذا كان الجاني من أصول المجني عليها: أوال

ن الجاني ، فإن كاجاني، والمجني عليهااعتد المشرع بأواصر القرابة التي تربط بين ال

مراعاة اجبه في فهو قد أخل بو ،ارتكب جريمته معهاو ،من أصول المجني عليها

                                         

 .152: ، ص337المرجع نفسه، المادة  1
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يقصد بأصول المجني ثم حقت عليه العقوبة المشددة، ومن فروعه، والحفاظ عليهم، و

بالنسبة إلى  لكن هل ينطبق النصتنسب إليه كاألب، وأب األب، وعليها كل ذكر أعلى 

  ؟أب األم، وإلى األعمام

 ال بين األبو ،والجد ألم ،بإن المحكمة التشريعية ال تؤدي إلى التفرقة بين الجد أل 

  1.إن كانت صراحة النص تمنع من تطبيقهو والعم،
 المتولون تربية المجني عليها أو رعايتها: ثانيا  

  ال باإلشراف على المجني عليهايقصد بهؤالء كافة األشخاص الذين يقومون فع

ال أهمية لمصدر االلتزام كانوا من أقاربها أو من غيرهم، ومراقبة سلوكها سواء و

والمجني  ،القاضي أو عقد يربط بين الجانيفقد يكون هو القانون أو قرار  ،باإلشراف

أقارب والمدرس، و ،والقيم ،د في حق الولي، والوصي، فيتوافر الظرف المشدعليه

   قد يكون مصدر االلتزام باإلشراف كما  ،األبوين الذين يتولون تربية المجني عليها

على الجاني هذه الصفة كما هي الحال بالنسبة لزوج المركز الواقعي الذي يخلع هو 

األم الذي يتولى تربية ابنة زوجته أو زوج األخت الذي يتولى اإلشراف على شقيقتها 

يتطلب توافر هذا الظرف المشدد و، بشرط أن تكون المجني عليها تقيم مع أحد هؤالء

يكون الجاني من  أن تتوافر الصفة الخاصة في الجاني وقت ارتكاب الجريمة أي أن

، فإن لم يكن كذلك في هذه يها أو مالحظتها عند إتيان الفعلالمتولين تربية المجني عل

                                         

 .139 ،138 :محمد رشاد متولي، جرائم االعتداء على العرض، مرجع سابق، ص/ د 1
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يتفق هذا الشرط مع علة بة االغتصاب في صورته البسيطة، واللحظة طبقت عليه عقو

التشديد التي ترجع إلى ما تضفيه الصلة على الجاني من سلطة فعلية يكون لها تأثيرها 

  1.يبرر تشديد العقابوهو ما يسهل ارتكاب الجريمة، و  ،لى األنثىاألدبي ع

  من لهم سلطة على المجني عليها : ثالثا

فيستغل هذا  ،هنا يكون الجاني متمتعا بقدر من السلطة على المجني عليهاو

ه من خشية المجني عليها يسهل األمر عليه ما يعلمو الوضع في سبيل ارتكاب فعلته،

 والمخدوم بالنسبة إلى خادمه ذا القبيل رب العمل بالنسبة إلى عماله،ومن ه ،من نفوذه

فتدفع الفاعل  ،مةالمجني عليها قائضي أن تكون العالقة بين الجاني ووجود السلطة يقتو

  2.تدعو المجني عليها للتسليم تحت تأثيرهاإلى استغاللها، و

  إذا كان الجاني خادما عند المجني عليها أو عند من تقدم ذكرهم : رابعا

الشك في أن طبيعة عمل الخادم، ومكان وجوده قد يسهل له ارتكاب الجريمة فإن  

يكفي أن تثبت قيام جريمته أخذ بالعقوبة المشددة، و فيه الرتكاب غل الثقة المفروضةاست

أجر طالت فترة الخدمة أم أو بغير  عالقة الخدمة التي يستوي فيها أن تكون بأجر

وفقا لقضاء محكمة النقض المصرية يدخل في متناول النص الخادم باألجرة و ،قصرت

خرى مشمولة الذي ال يرعى سلطة مخدومه، فيقارف الجريمة على خادمة تكون هي األ

                                         

 .139: محمد رشاد متولي، المرجع السابق، ص/ د 1
 .140: المرجع نفسه، ص 2
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 حمايته، وأنه متى كان المتهم أو المجني عليها كالهما عاملينبرعاية نفس المخدوم و

من ثم ينطبق على المتهم فهما مشموالن بسلطة رب عمل واحد، و في محل كواء واحد

  1.الظرف المشدد

  آثار عدم فعالية العقوبة على انتشار الجريمة: الفقرة الثانية

يؤكد علماء اإلحصاء أن الجرائم بشكل عام، والجرائم الجنسية بشكل خاص تنتشر     

التي تسجل في اإلحصائيات، وقد أعتبر هؤالء العلماء بشكل واسع ال تدل عليها األرقام 

، وسبب هذا الغموض هو تستر 2أن هناك دائما أرقام مجهولة سموها الرقم األسود

واألسباب في ذلك عديدة، ومتنوعة فقد  ،يطين بها عن اإلبالغ عن الجرمالضحية المح

المحارم فهي تخاف الضحية من اإلعالن عن االغتصاب خاصة إذا كان المعتدي من 

تخاف من تهديدات المجرم المستمرة لها، وقد ال يقتصر هذا الخوف على نفسها فقط بل 

تخشى أيضا على عائلتها أو الخوف من العائلة في حد ذاتها سواء كان الخوف من 

اإلفراط في الحماية للطفلة نتيجة لما حدث لها، وخوفا من تكرار ذلك أو العكس كأن 

بالذنب فيما وقع لها من  وإشعارها ،ء العائلة اللوم على الطفلةيكون الخوف من إلقا

 مفالمجتمع ال يرح ،وسمعة العائلة ر الضحية حفاظا على سمعتهاأو قد تستاعتداء 

                                         

 .141، 140: محمد رشاد متولي، المرجع السابق، ص/ د 1

 .361:نهى القاطرجي، دراسة تاريخية نفسية اجتماعية، مرجع سابق، ص/ د 2
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غالبا ما يلومون الضحية بأن تصرفاتها هي التي أدت و ،وألسنتهم لن تتوقف عن اللوم

  . ةلو كانت الفتاة صغيرة  قاصرإلى اغتصابها حتى، و

قد تمتنع الضحية عن اإلعالن عن تعرضها لالغتصاب لخوفها من الصعوبات و

بقرار المحاكمة، فجريمة  الرضاالتي سوف تعترضها أثناء المحاكمة أو عدم 

االغتصاب من الجرائم التي ينفر منها القضاة عادة، وإذا لم تكن األدلة كافية إلدانة 

، وتنتقل الشكوى إلى عفتها، ومدى الرجل، فإن غضب القضاة يتحول إلى المرأة

مقاومتها، والمالحظ أن االغتصاب هو الجريمة الوحيدة التي قد تحمل هذا الخطر من 

  .1أن تكون الضحية، ضحية مرة أخرى

وقد تمكنا من الحصول على بعض اإلحصائيات التي قامت بها مصالح الدرك     

جريمة  334جاني، تورطوا في  344من إلقاء القبض على والتي تمكنت  2،الوطني

قضية، والقبض  19:ية وهران المرتبة األولى بـ محتلة بذلك وال 2007اغتصاب سنة 

واليتي شخص تليها  14قضية، والقبض على  17:ومستغانم بـ شخص 20على 

والقبض  ،قضية 269تم إحصاء  2008، أما سنة قضية 16:والشلف بـ تيارت

سطيف، باتنة، الشلف، وتم االعتداء فيها : يةسجلت معظمها في وال شخص 311على

قاصرة تم غتصابها، والجدير بالذكر أن هذه اإلحصاءات خاصة بالدرك 143على 

                                         

 .366:سابق، صالمرجع ، النهى القاطرجي/ د 1
 .38، 37:، ص2009مجلة الدركي، االعتداء الجنسي ضد القصر، العدد الثامن عشر، ماي 2
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وعلماء النفس، وغيرها لم نذكرها فلو جمعت لوطني فقط فهناك إحصاءات الشرطة ا

كل هذه اإلحصاءات المكشوف عنها فقط لوجدنا كما هائال من القاصرات يتم 

  .بهن يوميااغتصا

وهذا الكم الهائل من هذه الجرائم دليل قاطع على عدم نجاعة وردعية العقوبة، ولهذا 

نحن بحاجة ماسة إلى إعادة النضر في العقوبة المقررة، ووضع البديل الذي يتسم 

  . بالردع والزجر، مثل عقوبة اإلعدام
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  لب الثانيالمط
  اإلسالميجريمة اغتصاب القاصر في الفقه 

عبرة  لمن  يعتبر  زاجرة  تكون  اإلسالمية السمحاء بعقوبات رادعةجاءت الشريعة لقد 

به الحكيم في كتا وتعالى سبحانه د هي عقوبات فرضها اهللاسمتها الحدود، هذه الحدو

مخلوق  ، وحدود اهللا ال يحق ألي-صلى اهللا عليه وسلم–محمد  في سنة نبيه وموجودة

لو تمسكت  الذي هذا الحد  ''حد الزنا''من هذه الحدود أو يغير فيها، كان أن يعدل عنها 

 فيه  بشكل رهيبالفساد الذي تفشى وية  لطهر المجتمع من الرذيلة، اإلسالمبه األمة 

االغتصاب   عبارة عن إكراه على الزنا فجريمةواالغتصاب حسب مسماه الحديث هو 

  .على الزنا  بالمفهوم الديني كراهبالمفهوم القانوني  الحديث هي جريمة  إ

هو ما يقابله في و ،فقه اإلسالمي ما يسمى بالتعزيزوجاء إلى جانب الحدود في ال   

لم يحددها عن عقوبات نى أن التعزيز عبارة ، بمع''السلطة التقديرية  للقاضي''نون القا

ب حجم وحسالقضاة  يضعونها حسب الحاجة، وتعالى بل تركها  لألئمة، و سبحانهاهللا 

  .الجرم المرتكب
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  ع غير المكلـفالزنا م: الفـرع األول

  زنى الصبي مع الصبية: الفقرة األولى

أما بالنسبة   ،اتفق الفقهاء جميعا على أن حد الزنا ال يقام إال على البالغ العاقل

عنهما االثنين  مكرهة أو برغبتها، فإن الحد يسقط لزنا الصبي مع الصبية سواء كانت

في العبادات، وال يؤثمان في المعاصي، وهذا نهما غير مكلفين ألنهما غير بالغين، وأل

عن النبي : قال –رضي اهللا عنه–استنادا إلى الحديث الصحيح عن علي بن أبي طالب 

عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم : قلم عن ثالثةرفع ال'' :قال -صلى اهللا عليه وسلم  –

إذا كان : قالوا –، ولكن الفقهاء رحمهم اهللا1''حتى يفيق ، وعن المجنونقظحتى يستي

  2.التعزيزوعليهما التأديب، و فعليه المهر،  وفض البكارة ،مثلها يجامع

  .نفس الشيء إذا كانت الصبية هي التي زنت بالصبي أو دفعت به إلى الزناو

  زنى الصبية مع الرجل البالغ العاقل: الفقرة الثانية

                                         

، والنسائي في السنن )1423(، والترميذي في سننه برقم )4398(برقم  الحديث أخرجه أبو داود في سننه 1
 - رضي اللّه عنهم أجمعين - الب، وعائشةأبي طغيرهم من حديث علي بن ، و) 3432( برقم الصغير 

 .116:ص ، 2و 1ج، دون طبعة ،دار عمار ،سالميسقوط العقوبات في الفقه اإل ،جبر محمود  الفضيالت /د 2
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 الفهم هو قدرة الصبية على الجماعوسبب خ ،اختلف الفقهاء في مسألة الصبية هذه

وهي قادرة على  ،ثلهافاتفق الجميع على أن الرجل يحد، إذا كانت الصبية يجامع م

  :ولكنهم اختلفوا في حد الرجل باختالف حالة المزنى بها ،تحمل الجماع

  1.كانت الصغيرة يجامع مثلهاقال أبو حنيفة أن الرجل يحد إذا  :القول األول

وإن كان  ،وهو قول المالكية يقام الحد على الرجل إذا أمكنه وطء الصبية :القول الثاني

  2.مثلها ال يجامع

وبهذا قال  ،جماعة ال يقيدون إقامة الحد بشرط، ما دام اإليالج قد حصل :القول الثالث

   3.الشافعية

  بيةزنى الرجل البالغ مع الص: الفقرة الثالثة

اقل البالغ إذا أن الع: يرى الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في الصحيح

تكليفها، ويستدل أو مجنونة يجب الحد عليه، وإن سقط عنها لعدم  وطئ صغيرة

الجمهور هنا بما أستدل به على عدم سقوط الحد عن المرأة بسقوط الحد عن شريكها 

ال يؤثر على الطرف اآلخر، ويرى بعض الطرفين، وأن سقوط الحد يخص أحد حيث 

أن الصغيرة إن كانت ممن ال يجامع مثلها : الحنابلة وهو رأي مرجوع  في المذهب

                                         

 .119 :جبر محمود الفضيالت، سقوط العقوبات في الفقه اإلسالمي، المرجع السابق، ص/ د 1

 .119 :المرجع نفسه، ص 2

 .120 ،119 :صالمرجع نفسه،  3
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بأن : ب الحد على من وطئها، وعللوا ذلكوقيدوا ذلك بكونها أقل من تسع سنوات ال يج

  1.ج امرأةفكان كمن وضع أصبعه في فر ،الصغيرة التي ال يجامع مثلها ال تشتهي

ورد هذا الوجه من قبل جمهور الحنابلة بأنه ال يصح تقييد إمكان الوطئ بسن معين 

ألنه ال يكون إال بنص وال نص في ذلك، ويراعى أن الحنابلة يشترطون إلثبات الحد 

  2.على الزاني أن تكون الصغيرة أو المجنونة ممن يجامع مثلها من مثل الزاني

  جريـمة الزنـاإثبـات : الفـرع الثــاني

أن إثبات   صاب هو زنا مع وجود عنصر اإلكراهاعتبر الفقهاء الذين قالوا أن االغت   

  : وهي ا،الزن كون  بنفس طرق إثباتاالغتصاب ي

  اإلقرار : الفقرة األولى 

الزنا  نفسه بأنه ارتكب جريمةعلى الزاني ) باعتراف( بت جريمة  الزنا بإقرارتث

  الموجب للحد، واإلقرار هو سيد األدلة بالنسبة لكافة الحدود، وخاصة حد الزنا

  : 3يشترط فيه ما يليو

   يكون اإلقرار صحيحا أن: أوال

                                         

، سنة ولىالطبعة األ، مصر، القاهرة،للنشر الدار الثقافية، سالميالمال في الفقه اإلعصمة الدم و، عباس شومان/ د 1
 .343:ص ،م1999/هـ1419

 .343:، صالمرجع السابقعباس شومان، عصمة الدم والمال في الفقه اإلسالمي، / د 2
 ئي في الشرع اإلسالمي، مرجع سابقمحمد عبد القادر أبو فارس، الفقه الجنا: شروط اإلقرار، للدكتور أنضر 3

 . 185، 184: ص
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 أة بحيث غابت الحشفة أو قدرهاذلك بأن يصرح المقر أنه أدخل فرجه في فرج المرو 

المطلوب من القاضي أو الحاكم خل الميل في المكحلة، وأنه أدخله في فرجها كما يدو

وعن ماهية الجريمة، أن يتحقق من توافر شروط الجريمة الموجبة للحد بالسؤال عن 

 .أهلية الجاني

    أن يكون المقر بالغا عاقال: ثانيا

: -صلى اهللا عليه و سلم - فلو كان صغيرا أو مجنونا فال يقام عليه الحد لقول الرسول 

عن المجنون الصغير حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن : ن ثالثةرفع القلم ع"

 ".حتى يفيق

   أن يكون المقر مختارا: ثالثا

 .فإذا كان مكرها على الزنا فال يقام عليه الحد عند جمهور الفقهاء

   أن يكون المقر عالما بتحريم الزنا ال بعقوبة الزنا: رابعا

ال ألن الجهل بالحكم عذر لجاهله، و ه الحدفإذا لم يكن عالما بحرمة الزنا فال يقوم علي 

رضي اهللا عنه  –يشترط أن يكون عالما بالعقوبة، وهي الحد  فقد كان ماعز بن مالك 

هي الرجم للمحصن بل قيل له لن يقتله ا لكنه لم يعلم بعقوبة الزنا، ويعلم حرمة الزن –

  .وقال بهذا عامة أهل العلمالرسول مع هذا أمر الرسول برجمه، 

  البقاء على اإلقرار: امساخ
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كما يشترط إلقامة الحد على الزاني باإلقرار بقاؤه على إقراره إلى إتمام الحد، أما إن 

رجع عن إقراره قبل تنفيذ الحد أو خالل تنفيذه أو هرب، وجب الكف عن تنفيذ الحد 

    1.أحمدوالشافعي، وإسحاق، وأبو حنيفة، و ، و الثوري،ذلك ما ذهب إليه مالكفيه، و 

لمن تبع ما عز  –صلى اهللا عليه و سلم  -استدلوا لذلك بما ثبت من قول الرسولوقد 

صلى  - أمر رسول اهللا الذي جاء معترفا بالزنا و  - رضي اهللا عنه -بن مالك األسلمي

هال تركتموه، لعله يتوب فيتوب اهللا '' :تبعوه حتى قتلوهبرجمه، فهرب ف -سلمو اهللا عليه

فإن في  ،''اهللا عليه؟ هال تركتموه يتوب فيتوب'':موضع االستدالل ، وهذا هو2''؟عليه

أن رجوع المقر : قالوا أيضارجوعه عن اإلقرار، و ذلك أوضح  الداللة على أنه يقبل

    3.في ذاته يعتبر شبهة ومعلوم أن الحدود تدرأ بالشبهات

  تكرار االعتراف: سادسا

دون ارير على أن يكون إقراره طوعا، وأن يعترف الزاني بوقوع الزنا منه أربعة أق

 أقر دون ذلك من األقارير فال حد إنأربعة أقارير أقيم عليه الحد، و إكراه فإن أقر

   :قال -رضي اهللا عنه-واستدلوا لذلك من السنة بما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة 

فناداه فقال وهو في المسجد  ،رجل من المسلمين -سلمصلى اهللا عليه و-أتى رسول اهللا''

                                         

 .256:أمیر عبد العزیز، الفقھ الجنائي في اإلسالم، مرجع سابق، ص/ د 1
)  21890( المسند ، وأحمد في )1428( ، والترميذي في سننه ) 4419( الحديث أخرجه أبو داود في سننه  2

 .من حديث نعيم بن هزال األسلمي، وهو حديث حسن
 . 257، 256:أمير عبد العزيز، الفقه الجنائي في اإلسالم، المرجع السابق، ص/ د 3
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يا رسول اهللا، إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنّي ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على 

: قال ''ن ؟ أبك جنو '':فقال -صلى اهللا عليه وسلم-سه أربع شهادات دعاه رسول اهللا نف

اذهبوا به  '':-صلى اهللا عليه وسلم-:نعم، فقال: لقا ،''؟فهل أحصنت '':، قالال

       1.''فارجموه

  البينة: الفقرة الثانية

هي أن يشهد على الحقيقة أربعة من الشهود، يصفون الزنا وصفا تاما، وأنه وقع و

بالفعل الذي ال يخالطه لبس أوشك، والزنا هي الجريمة الوحيدة التي أوجب الشرع في 

يشترط في الشهادة شروط سترا على العباد، ووربعة شهود تغليظا على المدعي إثباتها أ

  :2هي

أن تتوافق شهادة الشهود األربعة، فإذا اختلفت شهادة أحدهم عن اآلخرين لم تكن  :أوال

 بل يعتبر الشهود قذفة وهي الحد ،لحاكم أن يحكم بالعقوبةبينة كاملة توجب على ا

  .يحدون حد القذف

وه يدخل فرجه في الفرج أن تكون الشهادة تصريحا بالزنا الموجب للحد، بأنهم رأ :ثانيا

ذكر الرجل في فرج المرأة كالميل في المكحلة أو كالدلو في البئر، وغير حرم، والم

                                         

رضي - من حديث أبي هريرة )  1691( ، ومسلم في صحيحه) 6815( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 1
 .- اللّه عنه

: محمد عبد القادر أبو فارس، الفقه الجنائي في الشرع اإلسالمي، مرجع سابق، ص/ دشروط البينة، أنظر  2
195، 196 ،197 . 
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ذلك من األلفاظ الصريحة في اإليالج بل على القاضي أن يسأل الشهود باإلضافة إلى 

 فعل غير الزنا الذي يستوجب الحد المقصود بالزنا الذي يشهدون عليه الحتمال وجود

أين زنا فإن وا فإن التقادم يسقط الحد، متى زنج، وهو الحتمال الجماع دون الفر وكيف

بمن زنا فقد تكون ممن ال يجب سقط الحد لوجود شبهة الجهالة، و كان في دار الحرب

  .الحد على وطئها

 ارا أو مقذوفين فال تقبل شهادتهمأن يكون الشهود عدوال، فإن كانوا فسقة أو كف: ثالثا

والَّذين يرمون الْمحصنَات ثُم لَم يْأتُوا '':كريمته بنص القرآن الفالقاذف ال تقبل شهاد

 ''وُأولَِئك هم الْفَاسقُون وال تَقْبلُوا لَهم شَهادةً َأبدابَِأربعة شُهداء فَاجلدوهم ثَمانين جلْدةً 

ال تقبل شهادته وبخاصة على المسلم، ألن الشهادة والكافر  ،)4سورة النور، اآلية(

وحسيا، واهللا عز وجل  ،قتل المسلم المشهود عليه أو جلده، وإيذاؤه معنويايترتب عليها 

 )141سورة النساء، اآلية(''ولَن يجعَل اللَّه ِللْكَافرِين علَى الْمْؤمنين سبِيالً...'':يقول

العدالة شرط في قبول شهادة الشاهد فإن لم، وعرضه، والشهادة على دم المسونتيجة 

  .والعدالة عكسها الفسق ،كان فاسقا فال تقبل شهادته

أن يكون الشهود أحرارا ألن العبد ال والية له على نفسه، والشهادة نوع من  :رابعا

الحدود تدرأ أو جلده، وفي شهادته شبهة، و الوالية نتيجتها هنا قتل المشهود عليه

  .هاتبالشب

  .أن يكون الشهود بالغين عاقلين فال يجوز شهادة الصغير أو المجنون :خامسا
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هناك من يرى شهادة الشهود في مجالس أن تؤدى الشهادة في مجلس واحد، و :سادسا

  .متفرقة

والَّالتي يْأتين  '':ل شهادة النساء لقول اهللا تعالىأن يكون الشهود ذكورا فال تقب :سابعا

نكُمةً معبَأر هِنلَيواْ عتَشْهِدفَاس اِئكُمن نِّسشَةَ م4سورة النساء، اآلية( '' الْفَاح.(  

فإذا لم يكن قادرا على دفع  ،أن يكون المشهود عليه قادرا على دفع الدعوى :ثامنا

الزنا، وهذا شرط الدعوى كاألخرس فإن شهادة الشهود عليه ال توجب حده بحد 

ومنها أن يكون (ذكره صاحب بدائع الصنائع قال رحمه اهللا و ،اشترطته الحنفية

، فإن كان ممن ال يقدر كاألخرس على رد دعوى الشبهة زنا ممن يقدرالمشهود عليه بال

  1).الجائز لو كان قادرا ألدعى شبهة ال تقبل شهادتهم ألن من

  اليمين في الحدود : الفقرة الثالثة

استخدام اليمين في إثبات الدعاوى، إال أن الخالف جاء في أجمع الفقهاء على 

سول اهللا بعض األحيان في الحاالت التي تستخدم فيها اليمين، وحجتهم في ذلك قول ر

 من الناس دماء ناس الناس أعطوا بدعواهم أدعى ناس لو أن'' -صلى اهللا عليه وسلم-

'لكن اليمين على المدعى عليهوأموالهم و  –صلى اهللا عليه وسلم  - ورسول اهللا ،2'

                                         

 .197:محمد عبد القادر أبو فارس، الفقه الجنائي، في الشرع اإلسالمي، مرجع سابق، ص/ د 1
ابن عباس   ، من حديث)1711(حه برقم مسلم في صحي، و)4552(أخرجه البخاري في الصحيح برقم  الحديث 2
 .- رضي اللّه عنه-
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فمنهم من  فيه اختالف بين الفقهاءفي حدود اهللا ، وأمر اليمين 1قضى بيمين  وشاهد

  .  مثل الشافعي، ومنهم من لم يجزه كأبو حنيفةوجعله طريقا من طرق اإلثبات  ،أجازه

  حكم الحاكم بعلمه  :  الفقرة الرابعة

قول الحنفية مه، وهو أن يقيم الحد بعلاتفقت كلمة العلماء على أن الحاكم ليس له 

، وهو مروي وحكي عن بعضهم تحقق ذلك باإلجماع، والحنبلية ،والشافعية، والمالكية

فستشهدوا '' :واستدلوا لذلك بظاهر قوله تعالى -رضي اهللا عنه-قعن أبي بكر الصدي

لَ ذِْإفَ'' :، وقوله عز وجل وعال)15سورة النساء، اآلية(''عليهن أربعة منكمم اْوتُْأي 

ال : وقالوا أيضا ،) 13سورة النور، اآلية"(  ونباذالكَ مه ِهللاَ ندع كِئولَُأفَ اءدهالشُّبِ

التكلم  به يجوز للحاكم أن يتكلم بذلك، وتكلمه إنما هو قذف يوجب عليه الحد وما دام 

آخر للشافعية  بجواز ، وثمة قول ال يجوز باألولى) تنفيذ الحد( غير جائز فالعمل به

  2.وهو ال يعول عليه ،أبي ثور ، وهو قولإقامة الحد بعلم الحاكم وحده

  إقامــة حد الـزنا: الفرع الثالث

  3.حددته عن أمره إذا منعته: ، نقولبمعنى الفصل والمنع :الحد في اللغة

                                         

برقم أحمد في المسند و ،) 3608( برقم أبو داود في السنن، و) 1712( برقم لحديث أخرجه مسلم في صحيحه ا 1
 .-رضي اللّه عنهما - ، وغيرهم من حديث ابن عباس) 2967(
 .265 :أمير عبد العزيز، الفقه الجنائي في اإلسالم، مرجع سابق، ص/ د 2
 .130: ، الجزء الثالث، باب الحاء، ص، لسان العرب، المرجع السابقابن منظور 3
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ب الحدود من جملة العقوبات التي فرضها اهللا لتكون زواجر رادعة عن ارتكاو

 للمجتمع اإلسالمي  كرامته، وأمنهصون في ذلك ما يحظورات، وترك أوامر اهللا، والم

قعة الحدود صونا للحياة أن من موا - صلى اهللا عليه وسلم -استقراره، ولقد حذر النبيو

 -درءا للمصائر أن تؤول إلى عذاب اهللا وسخطه وفي هذا روى البزار ابن عباستفن و

إياكم  '':يقول -عليه وسلم صلى اهللا -ول اللّه سمعت رسـ: قال -رضي اهللا عنهما

 ا فرطكم على الحوضأنفإذا أنا مت تركتكم و -ثالث مرات -الحدود إياكم و وجنهم

  .1''فمن ورد أفلح

لهذا ال ، وفقد عرف بأنه اسم لعقوبة مقدرة تجب حقا هللا تعالى: أما الحد في الشرع 

هذا ألن القصاص ألنه حق العباد، ومى به ال يسير مقدر، ويسمى به التعزير ألنه غ

فأما ما يجب حقا هللا تعالى فالمنع من ارتكاب  ،حق العباد في األصل بطريق الجبران

  2.سببه ألن اهللا تعالى جل عن أن يلحقه نقصان ليحتاج في حقه إلى الجبران

ه أخرج ابن ماجه بإسناد، وفي هذا إلقامة حدود اهللا تعالى فوائد جمة للفرد والمجتمعو

حد يعمل به في األرض '' :-صلى اهللا عليه وسلم-ل اهللا قال رسو: عن أبي هريرة قال

                                         

، من حديث عبد اللّه )12/71(، والطبراني في المعجم الكبير ) 11/306(أخرجه البزار في مسنده برقم الحديث  1
  .-رضي اللّه عنهما- بن عباس 

 .47:ن الوضعي، مرجع سابق، صنهى القاطرجي، جريمة االغتصاب في ضوء الشريعة اإلسالمية والقانو/ د 2
      ، من حديث أبي هريرة)19/ 7(، والنسائي في سننه الكبرى ) 848( / الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه  3
      -رضي اهللا عنه -
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ة أخرج ابن ماجة أيضا عن عباد، و1''خير ألهل األرض أن يمطروا أربعين صباحا 

 اأقيمو '':-صلى اهللا عليه وسلم -ول اهللا قال رس: قال -رضي اهللا عنه -بن الصامت 

  .''تأخذكم في اهللا لومة الئم ، والدود اهللا في القريب و البعيد ح

   :2أغراض الحدود في الشرع ثالثةو

يذوق وبال السيئة التي قد ألحقها بغيره من أفراد أن ينتقم من الجاني العتدائه، و :أوال

  . المجتمع نفسهتمع والمج
  .ردع الجاني من العود لجرمه :ثانيا 

  . أن يجعل من عقوبته عبرة لمن يعتبر :ثالثا

  :الزنا ينقسم إلى قسمين حسب حالة الزاني وذلك كاآلتيوحد 

  رجمحد ال: الفقرة األولى

بالزواج، فاستعصم المتزوج الذي تحصن هو حد الزاني المحصن، والمحصن هو و    

  3.ليظل في منجاة من السقوط في الرذيلة والفتنة ،من الغواية

                                         

   ، من حديث أبي هريرة )19/  7(، والنسائي في سننه الكبرى ) 848/ 2( الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه  1
 .-اللّه عنه رضي  -
 .47:نهى القاطرجي، المرجع السابق، ص/ د 2

 .275: ص ،مرجع سابق ،الفقه الجنائي في اإلسالم ،أمير عبد العزيز /د 3
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الزاني الحر المحصن، وجب عليه الحد وهو الرجم بالحجارة حتى الموت، وقد  إن   

صلى اهللا  -ثبت الرجم بالدليل القاطع الذي ال يحتمل شيئا من شك أو تردد عن الرسول

  : بالقول والفعل -عليه وسلم

قال : ة الحديث عن عبادة بن الصامت قالغيره من أئمفمن السنة ما أخرجه أبو داود و

: سبيال، قد جعل اهللا لهن خذوا عني، خذوا عني '':-عليه وسلمصلى اهللا  -اهللارسول 

  1.''لبكر بالبكر جلد مائة، ونفي سنةرمي بالحجارة، واالثيب بالثيب جلد مائة، و

خطب  -رضى اهللا عنه - أن عمر بن الخطاب '':خرج أبو داود أيضا عن إبن عباسوأ

، فكان فيما بالحق، وأنزل عليه الكتاب -سلمو صلى اهللا عليه -اهللا بعث محمدا : فقال

 - اهللا عليه وسلمصلى  -وعيناها، ورجم رسول اهللاو عليه آية الرجم فقرأناها أنزل

مانجد آية الرجم : وإني خشيت إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل ،ورجمنا من بعده

من  من زنى فالرجم حق على ،في كتاب اهللا فيضلوا بترك فريضة أنزلها اهللا تعالى

أيم اهللا لوال امت البينة أو كان حمل أو إعتراف، وإذا ق الرجال والنساء إذا كان محصنا

  2''.زاد عمر في كتاب اهللا عزوجل، لكتبتها: ناسأن يقول ال

   

                                         

)  4/41( ، والترميذي في سننه) 4/144( ، وأبو داود في سننه) 3/1316( أخرجه مسلم في صحيحهالحديث  1
 .- رضي اللّه عنه  - من حديث عبادة بن الصامت 

     ، من حديث عمر بن الخطاب ) 1/296( ، وأحمد في مسنده ) 4/144( الحديث أخرجه أبو داود في سننه  2
 .-رضي اللّه عنه  -
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  مكيفية إقامة الرجـ: أوال

ة ملء يرجم الذكر واقفا، وال يكبل، وال يربط بشيء، وال تحفر له حفرة، ويرجم بحجار

   لقد أمر رسول اهللالكف أو ما يقرب من ذلك، وال يرضخ رأسه بصخرة عظيمة، و

ولم يكبله، ولم  -رضي اهللا عنه - مالك األسلميبرجم ماعز بن  - صلى اهللا عليه وسلم-

التثبيت له لما استطاع أن يهرب من شدة و ، ولو كان شيئا من هذا كالربطيربطه

أن  -صلى اهللا عليه وسلم - ما أمرنا رسول اهللال: الحجارة، وعن أبي سعيد الخدري قال

ولكن قام لنا  ،ما حفرنا له، وال أوثقناه نرجم ماعز بن مالك خرجنا إلى البقيع فوا هللا

في عرض الحرة  فخرج يشتد حتى انتصب لنا ،الخزف فاشتكىو ،فرميناه بالعظام

واحد منتظم كما وعند الرجم يقف الناس في صف  ،1فرميناه بجالميد الجندل حتى سكت

، أما محل الرجم من بدن ...بالحجارة صالة، ثم يأخذون بقذف الزانييصفون لل

المحدود، فهما البطن والظهر، فيجب بذلك توزيع القذف ليصيب البدن كله باستثناء 

ال بأس بضرب المحدود على كل أعضائه مادام : الوجه والرأس، والفرج، وقيل

  2.المقصود بالرجم إزهاق نفسه

وعلى مأل من الناس لتشهده  ،تنفيذه في متسع من الفالة من أحكام الحد أيضاو

جمهرتهم، لما في ذلك من زجر للعصاة، والفسقة ، ومن ترويع ألولي النفوس الضعيفة 

                                         

 ).18/134(،  وأحمد في المسند ) 4/149(الحديث أخرجه أبو داود في السنن  1
 .282، 281:أمير عبد العزيز، الفقه الجنائي في اإلسالم، مرجع سابق، ص/ د 2



 تنظيم الجريمة الجنسية                                                           الفصل الثاني                    

 

~ 98 ~ 
   

 ةٌفَاِئا طَمهابذَع دهشْيلْو '':وفي ذلك قوله تعالى 1...التي توشك أن تتداعى أمام الفتنة

من المؤمن02سورة النور، اآلية(''ين.(  

  م على المريض إقامة الرج: ثانيا

  :هناك قوالن في هذا الشأن 

إن كان مريضا ألن يذ الرجم عن الزاني المحصن حتى وال يؤخر تنف :القول األول

  .المقصود، هو القتل سواء أكان مرضه يرجى زواله أم ال

 الرجم عن المريض حتى يبرأ سواء أكان ثبوت الجريمة باإلقرار يؤجل  :القول الثاني

     أم بشهادة أربعة شهود ألنه يحتمل أن يرجع المقرر عن إقراره في حالة مرضه 

  2.نمنع قتله لعدم ثبوت الجريمةشهادتهم، فال نقيم عليه الحد و أو الشهود عن

  

  

  ـدحـد الجـل: لثانيةالفقرة ا

 جلد الزاني الحر البكر مائة جلدةهو أن يمن حد الزنا، وو الضرب الثاني ذلك ه

زاني غير المحصن بصريح ثم يغرب مدة سنة خارج بلده، وقد ثبت حد الجلد على ال

  .السنة، واإلجماعالكتاب، و

                                         

 234:عبد القادر أبو فارس، الفقه الجنائي في الشرع اإلسالمي، مرجع سابق، ص/ د 1
 .233:، صالسابق المرجع عبد القادر أبو فارس، الفقه الجنائي في الشرع اإلسالمي،/ د 2
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 ةََئاْا ممهنْم داحو لَّكُ واْدلجاي فَانالزو ةُيانلزاَ '':قوله سبحانه عز وجل :فمن الكتاب  

لْجدة هِم بِكُذْأخُا تَلَومةٌفَْأا ر ي فنتُن كُِإ اِهللا ينِدتُ منُؤماِهللابِ ون الْوياآل مِورِخ لْوشْيهد 

ذَعابهةٌٌفَاِئا طَم من المؤمن02سورة النور، اآلية( ''ين .(  

 -صلى اهللا عليه وسلم –أن النبي'' :البخاري عن أبي هريرةروى أحمد و :ومن السنة 

  1.''الحد عليه يحصن بنفي عام وإقامةقضى فيمن زنى ولم 

  دكيفية الجل: أوال

 لم، وال فال هو بالخلق الذي ال يؤ ،يجلد الزاني الذكر مائة جلدة بسوط متوسط      

ال ، والغالب واقفا ال يقيد، وال يربط لذكر فييجلد اهو بالجديد الذي يجرح ويدمي، و

تل، ألن الغاية من كل ما هو مق، ويتجنب الوجه والرأس، والقبل، واألرض علىيمد 

نزع عنه توال القتل، ويجلد بثياب عادية، و ،والزجر، واإليالم ال اإلهالك ،الجلد التأديب

مؤلما األصل في الجلد أن يكون و ،ا يمنع األلم من الجلدغيره ممالثياب الثقيلة كالفرو و

عضو واحد بل أو كان واحد ال يركز في الضرب على مو حتى يتحقق المقصود منه،

قع األلم فيه ألن أوو عضاء، والجلد هو ما لمس الجلديوزع الضرب على جميع األ

                                         

من حديث أبي هريرة  ،)14/215(برقم  البراز في مسنده، و)8/171(برقم  الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 1
 .-رضي اللّه عنه -
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من الفقهاء من رأى تركيز الضرب على الظهر ، و1الجلد األلم هوموضع اإلحساس و

  .2''رك البينة أو حد في ظه '' -صلى اهللا عليه وسلم -ل الرسولأخذا بظاهر قو

       إن كان الزاني البكرإقامة الحد على الزاني هو اإلمام، وإن الذي يناط به    

دون تأخير ألن تنفيذ  والزمان معتدل، أقيم عليه الحد ،صحيحا قويا) غير المحصن(

، وال ينفذ الجلد إذا كان الجو حارا 3ال يجوز تأخير الفرض من غير عذرو ،الحد فرض

 ويترك الزاني إلى أن يتلطف الهواء، ويعتدل الطقس، كذلك إن كان جدا أو باردا جدا،

أما   ،ترك حتى يبرأ من المرض، فإن برئ أقيم عليه الحد الزاني مريضا يرجى شفاؤه

إن كان مريضا مرضا شديدا ال يرجى برؤه أو كان نحيفا ال يحتمل الضرب جمع من 

هو ما كان و ،د الزاني بالسوط، ويجل4فضرب بها دفعة واحد ،أجله مائة من العيدان

ال ينتهي رأسه بثمرة، لما في ذلك من يكون له رأسان، ومصنوعا من الجلد، وال 

 يتولى الضرب يكون متوسطا، فال الذي د بل ينبغي أن يكون رأسه لينا، واإليالم الشدي

ه حين الضرب وعلي ،هو بالقوي فيوجع إيجاعا، وال هو بالضعيف فيكون ضربه هينا

وال  ،والوسطى ،لبنصراالي في الضربات، وأن يقبض على السوط بالخنصر، وأن يو

ذلك كله ليجئ الحد  واإلبهام، ويقدم رجله اليمنى، ويؤخر اليسرى ،قبض عليه بالسبابةي

                                         

 .231:محمد عبد القادر أبو فارس، الفقه الجنائي في الشرع اإلسالمي، مرجع سابق، ص/ د 1
، والترميذي في سننه )2/276(، وأبو داود في السنن برقم)3/178(الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم)  2

 .- رضي اللّه عنهم  –، وغيرهم من حديث ابن عباس )5/331(برقم
 .296:أمير عبد العزيز، الفقه الجنائي في اإلسالم، مرجع سابق، ص/ د 3
 .297 :ص أمير عبد العزيز، الفقه الجنائي في اإلسالم، مرجع سابق،/ د 4
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توسط فال هزل أو لين يهون معهما العقاب على الزاني، وال شدة أو إفراط  اعتدال وفي 

  .1، والتغليظفينجم عنها ظلم لفرط القسوة ،عاإليجافي 

   جمع التغريب مع الجلد:  ثانيا

  :انقسم الفقهاء في ذلك إلى فريقين

ولهم مروي عن ، وقوهم الشافعية، والمالكية، والحنبلية، والظاهرية: الفريق األول

فقد ذهب هؤالء  -رضي اهللا عنه -ابن عمرقال به ابن مسعود، وو ،الخلفاء الراشدين

ذلك من غير ترتيب ، وب على الزاني غير المحصن مدة سنةيعا إلى وجوب التغريجم

األدلة ، و2بين الجلد مع أن األولى تأخير النفي عن الجلد ليكون عقيبهو ،بين التغريب

  :كثيرة منها) النفي(على وجود التغريب 

 -وسلمصلى اهللا عليه  -ما أخرجه البيهقي بإسناده عن أبي هريرة عن رسول اهللا -

روي عن ، و3أنه قال فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام من المدينة مع إقامة الحد عليه

 اعترفبرجل وقع على جارية بكر فأحبلها، ثم  أنه أتى -رضي اهللا عنه-أبي بكر

 فجلد الحد -رضي اهللا عنه -بو بكر، ولم يكن أحصن  فأمر به أعلى نفسه أنه زنى

  4.ثم نفى إلى فدك

                                         

 .298 :، صنفسه المرجع  1
 .294: ، صالمرجع نفسه 2
 .-رضي اللّه عنه  –، من حديث أبي هريرة )8/222( الحديث أخرجه البيهقي برقم 3
 ). 8/223( الحديث أخرجه البيهقي، برقم 4
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لبتة ، فال ينبغي تغريب في حد الجلد ا ال: ، فقد قالوا وهم الحنفية: انيأما الفريق الث

ايته في الحد تتحقق ، بل إن كفكان ذكرا أو أنثىغير المحصن سواء  أن يغرب الزاني

 داحو لَّكُ واْدلاجي فَانالزاَلزانيةُ و'' : بظاهر قوله تعالىلذلك استدلوا في الجلد فقط، و

نْمهمةََئاْا م لْجديستدل بهذا النص على أن اهللا أمر بجلد و ،)02سورة النور، اآلية('' ة

 به فقد زاد على كتاب اهللا عز وجلفمن أوج ،الزانية والزاني، ولم يذكر التغريب

  1.وال يجوز نسخ النص بخبر الواحد ،والزيادة عليه نسخ

دام في بلده  ما) المغرب( ألنه إن التغريب تعريض للمغرب على الزنى، : قالوا أيضاو

، وبالتغريب يزول هذا المعنى فتزول معه عارف حياء منهمالمو ،يمتنع عن العشائر

  2.ليجد المغرب نفسه بعد ذلك مجترئا على الزنى واالجتماعية ،الموانع النفسية

  من جلد ثم بان إحصانه : ثالثا

النفي أو الجلد و ،لحد بالجلدر محصن فأقام عليه الو ظهر للحاكم أن هذا الزاني غي 

وجب أن يبادر  أنه محصنلك ، ثم علم بعد ذالخالف في ذلكوحده من غير نفي على 

جلد  -صلى اهللا عليه وسلم - في ذلك أخرج البيهقي عن جابر أن رسول اهللابرجمه، و

   3.، فأمر به فرجمالزنى مائة ، فأخبر أنه كان أحصنرجال في 

    ا الزن مسائل  في: ثةالالفقرة الث

                                         

 .296:أمير عبد العزيز، الفقه الجنائي في اإلسالم، المرجع السابق، ص/ د 1
 296:، صالمرجع نفسه 2
 ).8/378(برقم  يث أخرجه البيهقي في سننه الكبرىالحد 3
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  شروط وجوب  حد الزنا  : أوال

 1هناك شروط  يجب أن  تتوفر حتى يتم إقامة حد الزنا سواء كان الحد الجلد أو الرجم

  :وهي نفسها  شروط إثبات الزنا التي  سبق  ذكرها  مع بعض  اإلضافات

  . االعترافأن تثبت  جريمة الزنا  بحقه  باإلقرار أو  -1

  .فال يحد جنون أو صغيروهو م الزنا عاقال، فلو ارتكب الغاأن يكون ب :التكليف – 2

عقوبة   أن يكون حرا ألن ط  في إقامة حد الرجم أو الجلد مائةيشتر: الحرية - 3

من الجلد   ، وعليه نصف ما على األحرارعلى العبد كما أنه ال يجلد مائةال تجب  الرجم

  .ال يجزأدون الرجم ألن الرجم 

ن اإلكراه عذر دون إكراه من أحد عليه أل  باختيارهأن يقع  الزنا منه   :االختيار - 4

اإلمارة وقع على  ية بنت أبي عبيد أن عبدا من رقيق، فعن صفواإلثميسقط  العقوبة 

الوليدة   لم يجلدو، نفاه، وعمر الحد، فجلده احتضنها وليدة من الخمس فاستكرهها حتى

  2.استكرههامن أجل  أنه  

ال يشترط أن يكون عالما بالحد سواء أكان ، وة الزناالزاني عالما بحرم أن يكون -5

  .جلد مائة أم رجما  بالحجارة

                                         

 .150 :، صاإلسالمي، المرجع السابق محمد عبد القادر أبو فارس، الفقه الجنائي في الشرع /د 1
 ).21/ 9( برقم  الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 2
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ا كانت العقوبة هي الرجم، ويقصد باإلحصان أن يكون متزوجا أن يكون محصنا إذ -6

  .  أدخل حشفته في قبلهاو ،قد جامع زوجه

وهو شرط اإلسالم، وهي مسألة ، لى الشروط السابقة هناك شرط سابعباإلضافة إ

    1.الفقهاء اختلف فيها

  الشفاعة في الحدود: ثانيا
 بعد أن وصلت إليه الجريمة، وتم إثباتها حرام شرعا، وال يجوزإن الشفاعة عند الحاكم 

ذلك ألن الشفاعة  تعني الطلب من الحاكم  إسقاط  الحد، وهذا  تعطيل   لمسلم أن يفعل

   2.لشرع اهللا  في أرضه

ى أسامة بن زيد حب رسول اهللا      عل -صلى اهللا  عليه وسلم -قد أنكر رسول اهللاو

، حينما أرسلته -صلى اهللا  عليه وسلم -سول  اهللاوقد أتى ر -صلى اهللا  عليه وسلم-

واستوجبت حد القطع  ،ليشفع في المخزومية التي ثبتت عليها جريمة السرقةقريش إليه 

ال أراك تشفع  في حد من حدود  '':، وفي لفظ''حدود  اهللا أتشفع  في حد  من  '':قائال

،  بل علم  القاضي  فيجوز الشفاعة  بهاأما الشفاعة  قبل أن تصل  القضية إلى  3''اهللا 

حدود فما  بلغني من تعافوا ال '': -صلى اهللا  عليه وسلم -لرسـول يستحب ذلك لقول ا

  .''حد  فقد وجب 
                                         

 .150:المرجع السابق، صمحمد عبد القادر أبو فارس، / د  1

 .225 :، صالمرجع نفسه 2
  -رضي اللّه عنها -، من حديث عائشة ) 3/1315( مسلم ، و) 4/176(  أخرجه البخاري في صحيحهالحديث  3
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    االستتارأفضلية  : ثالثا

من والحاكم ما قارفه  ،فال يبدي للناس ،لفاحشة على نفسهأن يستر مرتكب ا االستتار  

أن فاحشة وينتشر خاصة، و ،بر الفاحشة فيعموهذا حتى ال يتسرب خ ،خطيئة الزنى

بها ألسنة الفارغين الذين  يتصيدون  أشد ما تتلوكو، شيوعانى بالذات أسهل الجرائم الز

أيما فاستحوذت عليه  ،أذلقته النزوةفلو أن أحدا  لهذارات، وللمسلمين السقوط  في العث

كي ال يبوح للحاكم  فإنه خير له أن يستتر بستر اهللا ،قذر الزنى حتى سقط في استحواذ

االستتار ، وفي أفضلية 1وهو ما ذهب إليه عامة أهل العلم ،بفعلته فيقيم عليه الحد

سمعت : قال -رضي اهللا عنه  -أخرج البيهقي بإسناده عن أبي هريرة  كتمان الفاحشةو

إن من معافى إال المجاهرين، و كل أمتي '':يقول -صلى اهللا عليه وسلم -هللا رسول ا

فالن عملت  يا: ثم يصبح وقد ستره ربه  فيقول ،عمال في الليل اإلجهار أن يعمل الرجل

   2.''يصبح  يكشف ستر اهللا عنه و ،قد بات يستره  ربهذا وكذا، والبارحة ك

  ، ولكن أن يتوبالفاحشة إركابيعيد ويبالغ، و ،رء ليس معناه أن يلهوأن يستتر المو

 تدي به أصحاب النفوس الضعيفةوالرذائل حتى ال يق ،يترفع عن الفواحشو ويستغفر ربه،

  .حتى ال يشيع الخبر بين الناسو

  

                                         

 .298 :أمير عبد العزيز، الفقه الجنائي في اإلسالم، مرجع سابق، ص/ د 1
 ، وفي الكبير) 1/378( ، والطبراني في المعجم الصغير ) 8/20( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم  2

 ). 14/178( برقم
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  :المبحث الثــانـي
  الحماية من الجريمة الجنسيةآليات 

 الجنسي يجب أن نذكركم في بادئ األمر أنه ال توجد مادة قانونية تتحدث عن التحرش

فالتحرش الجنسي المتحدث عنه في القانون خاص بالعالقات في  ،بالقصر أو األطفال
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توضيحه عله يجد هو اجتهاد منا أردنا تقديمه، وولهذا فهذا المطلب  ،العمل فقطإطار 

ع التي أصبحت عرضة لكل يهتم بهذه الفئة الحساسة من المجتمو ،دى لدى المشرعص

أصبحت ضحية استغالل وحوش همهم الوحيد و ،ة خاصةالجرائم الجنسيالجرائم، و

  .قضاء حاجاتهم الجنسية الشاذة

  :وسنقسم هذا المبحث إلى

  ظاهرة التحرش الجنسي بالقصر: المطلب األول

  ريف التحرش الجنسي بالقصرتع: الفرع األول        

  مكونات أركان جريمة التحرش الجنسي: الفرع الثاني        

  انتشار ظاهرة التحرش الجنسي بالقصر: الفرع الثالث        

  النتائج المترتبة عن الجريمة الجنسية: المطلب الثاني

  آثار الجريمة الجنسية: الفرع األول        

  سبل الحماية من الجريمة الجنسية : الثاني الفرع        

  

  :ـب األولالمطل
  رظاهرة التحـرش الجنسي بالقصـ

إن األسباب الحقيقية التي تدفع الجاني إلى ارتكاب جرائم التحرش الجنسي متعددة 

منها النفسية حيث تبين أن من بين مرتكبي هذه الجرائم مصابين ببعض األمراض 
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ج، بل يرفضون أصال االعتراف بأنهم في حاجة إلى عالج وال يتلقون العال ،النفسية

ابن الطالق الذي قد يمارس عليه تحرش من قبل الغرباء : نفسي، ومنها االجتماعية مثل

 سة ما حصل له على أطفال آخرينومن قبل زوج األم، وعندما يكبر فإنه يعيد ممار

فتقر أسرها لشيء اسمه وأيضا األسباب التربوية حيث أن جميع المجتمعات العربية ت

التربية الجنسية لدى الطفل، وال يمكننا أن ننكر أن غياب الوازع الديني في مجتمعاتنا 

بالرغم من كوننا نعيش في مجتمع  األكبر في تفشي هذه الفواحشو ،هو السبب األول

  . وأنقى األديان ،يدين باإلسالم أسمى

 مةالجري بالقصر، ثم مكونات أركانف التحرش الجنسي سندرس في هذا المطلب تعريو

  .لنرى بعدها ما مدى انتشار هذه الظاهرة

  رف التحرش الجـنسي بالقـصريتعـ: رع األولالف

الطفلة عن /تعرض لها الطفلكل إثارة ي '':علىيطلق مسمى التحرش الجنسي        

لك من ذلك بتعرضه للمشاهدة الفاضحة أو الصور الجنسية أو العارية أو غير ذو ،عمد

      مثيرات كتعمد مالمسة أعضائه التناسلية أو حثه على لمس أعضاء شخص أخر 

أو تعليمه عادات سيئة كاالستمناء مثال، وعادة ما يلجأ الجناة إلى ارتكاب هذه الجريمة 

ضد صغار السن اعتقادا منهم أنهم أطفال لن يستطيعوا التعبير عما يحدث لهم بسبب 

 المرتكبين بعدم كشف هذه األفعال يدهم، وتحذيرهم من قبلشدة الخوف من جراء تهد
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 1.''التلميذةو وة بالنسبة لألنثى مثل المدرس،كما يحدث التحرش من رجل في موقع ق

الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق    استخدام الطفل إلشباع''  :وهناك من عرفه بأنه

و حمله على قبيل مالمسته أيشمل تعريض الطفل ألي نشاط أو سلوك جنسي، من  وهو

  2.''مالمسة المتحرش جنسيا

إخضاع طفل معين لممارسة سلوك شاذ يخل باألخالق سواء  '':كما يعرف أيضا بـ   

قصد إشباع رغبات والعنف، والتهديد، وتتم هذه العملية ب ،كان ذلك طواعية أو بالقصر

وغالبا حسب التقارير ...والذي يكون في غالب األحيان ذكراالمتحرش البالغ، 

  3.''عملية تتم بكثرة في نطاق العائلةفإن ال ،اإلخبارية، وبعض الدراسات الميدانية

اتصال جنسي بين طفل لبالغ من أجل إرضاء رغبات  '':وعرفه البعض أيضا بأنه      

  4.''خير مستخدما القوة والسيطرة عليهجنسية عند األ

  اصرالتحرش الجنسي بالقأركان جريمة  مكونات :يالفرع الثان

  :أركان جريمة التحرش الجنسي وهي مكونات من خالل التعاريف السابقة يمكننا تحديد

  .الركن المعنوي :ثانياالركن المادي، : أوال

                                         

من مجلة  63نشر في العددالكاتبة السعودية ناهد باشطح، التحرش الجنسي بالطفل داخل األسرة لماذا وكيف؟،  1
 . 02:، ص05/12/2001، الصادرة عن دار الحياة في''لها''
 2004:مكتبة ابن سينا، القاهرة، مصر، سنة الطبع ،عبد الحكم أحمد الخزامي، حقوق وتنمية األطفال، دار النشر 2

 .41:ص
 .1:، ص15/12/2006:نت فيأحمد جمال أبو العزائم، العنف الجنسي ضد األطفال، مقال نشر على اإلنتر/ د 3
مر اإلقليمي لحماية ريم عبد اللطيف، شاهيناز عبد الغفور، االستغالل الجنسي لجسد الطفل، من أوراق المؤت 4

 .1:، ص21/03/2006:نشر على اإلنترنت في ، 2004:سنة، الطفل، عمان، األردن
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  الركــن المــادي: الفقرة األولى

         .عليهمسن المجني  -2 .ارتكاب فعل ذو طبيعة جنسية -1:ويتألف من العناصر التالية

  .اإلكراه -4 .  الجاني -3

  ارتكاب فعل ذو طبيعة جنسية: أوال

تصل إلى درجة االتصال الجنسي         وهي كل األفعال ذات طبيعة جنسية دون أن

  :الوقاع سواء كان كليا أو جزئيا، من هذه األفعال ما يليأو 

 .كشف األعضاء التناسلية •
 .والثياب عن الطفل ،إزالة المالبس •
 .أو مالطفة جسدية خاصة مالمسة •
 .التلصص على الطفل •
 .تعريضه لصور فاضحة أو أفالم •
 .غير أخالقية كإجباره على التلفظ بألفاظ فاضحة أعمال مشينة •
مالمسة األعضاء التناسلية للطفل أو حمله على مالمسة أعضاء المتحرش أو أي  •

 .شخص آخر
  1.تعليم الطفل أو القاصر أعمال جنسية شاذة كاالستمناء •

  سن المجني عليهم: ثانيا

  :إن المستهدفين من األطفال في جريمة التحرش الجنسي هم األصغر سنا

                                         

 .2:جع السابق، صالمرا وكيف؟، ناهد باشطح، التحرش الجنسي بالطفل داخل األسرة لماذ 1
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األطفال ما بين سنة و نصف إلى الخمس سنوات، وغالبا ما يحدث ذلك على يد  - 1

، ويحدث )الخادم- السائق(أقرب الناس إلى األطفال أو ممن يقدمون لهم الرعاية 

  .المحيطين بهماألهل، وا في وقت تغيب فيه رقابة هذ

تعرضون للتحرش ممن يختلطون بهم سنة فما فوق ي 12سنوات إلى  5من  -2

  ).الغرباء  -أصدقاء، أبناء الجيران(

في األطفال الذين يودعون مؤسسات األحداث اإلصالحية، وكذا المشردون  - 3

  1.أكثر سهولة لالعتداءالشوارع الذين هم أكثر عرضة، و

  ـيالجـان: ثالثـا

المعتدي حسب تعريف العلماء هو شخص يكبر الضحية بخمس سنوات على        

من  ةبالمائ 75وقرب للضحية، وقد دلت الدراسات أن أكثر من  ،األقل، وله عالقة ثقة

 ، عم، خال، جد أو معروفين للضحيةأب، أخ: المعتدين هم ممن لهم عالقة قرب مثل

أو يكون قد  فيا أو جنسياعاط أوجسديا  هإلي ويكون المعتدي في الغالب شخص قد أسيء

إلى  ي قد يكون ذكرا كما قد يكون أنثى، كما أن الجان2عانى من اإلهمال وهو طفل

  .جانب ذلك فإنه قد يكون شخص راشد أو مراهق

  ـراهاإلك: رابعـا 

                                         

 .2:المرجع السابق، صوكيف؟،  ناهد باشطح، التحرش الجنسي بالطفل داخل األسرة لماذا 1
 .2: ، صالمرجع نفسه 2
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للوصول إلى الطفل ، والخداع مع القاصر أو عادة ما يلجأ المعتدي إلى الحيلة     

يصبو إليه هو تحقيق الخلوة الرتكاب أفعاله المشينة، ولتحقيق هذه مبتغاه، وأول شيء 

الخلوة عادة ما يغري المعتدي الطفل بدعوته إلى ممارسة نشاط معين، كالمشاركة في 

  1.لعبة مثال

ويكون األمر أكثر سهولة عندما يكون المعتدي ذوو صلة بالقاصر، وحتى في حاالت   

  حرش الجنسي من أجانب، فإن المعتدي عادة ما يسعى إلى إنشاء صلة بأم الطفل الت

أو أحد ذويه قبل أن يعرض االعتناء  بالطفل أو مرافقته إلى مكان ظاهره بريء للغاية 

  2.كساحة اللعب، أو متنزه عام
أو أي قريب  من بالغ قريب، كاألب أو زوج األمأما إذا صدرت المحاولة األولى      

وال عيب فيه، فإنها عادة  ،آخر، وصحبتها تطمينات مباشرة للطفل بأن األمر ال بأس به

 ميلون إلى الرضوخ لسلطة البالغينما تقابل باالستجابة لها، وذلك ألن األطفال ي

خصوصا البالغين المقربين لهم، وفي مثل هذه الحاالت فإن التحذير من الحديث مع 

من قبل الطفل تنحسر عند المحاولة  ''العمياء''هذه الثقة يغدو بال جدوى، ولكن  األجانب

والتحذيرات المرافقة  ،''السرية'' ولكن مؤامرة  ،والتقهقر ،الثانية، وقد يحاول االنسحاب

حرش األمر إلى لها ستكون قد عملت عملها، واستقرت في نفس الطفل، وسيحول المت

                                         

 .42:عبد الحكم أحمد الخزامي، حقوق وتنمية األطفال، مرجع سابق، ص 1
 .42 :عبد الحكم أحمد الخزامي، حقوق وتنمية األطفال، مرجع سابق، ص 2
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تبدأ محاوالت التحرش عادة بمداعبة الذي يجب أن يبقى بيننا، و ''سرنا الصغير''لعبة 

المتحرش للطفل، أو أن يطلب منه لمس أعضائه الخاصة محاوال إقناعه بأن األمر 

  1.مجرد لعبة مسلية، وأنهما سيشتريان بعض الحلوى حالما تنتهي اللعبة

وهناك لألسف، منحى آخر ال ينطوي على أي نوع من الرقة، فالمتحرشون األعنف 

والتهديد، والخشونة  ،انحرافا يميلون الستخدام أساليب العنف واألقسى، واألبعد

يحمل الطفل تهديداتهم محمل  إلخضاع الطفل جنسيا لنزواتهم، وفي هذه الحاالت قد

  2.ال سيما إذا كان قد شهد مظاهر العنف ضد أمه أو أحد أفراد األسرة اآلخرين الجد

  الركن المعنوي: الفقرة الثانية

وقلنا أنه ال يجوز األخذ  ،الركن المعنوي في جريمة االغتصاب سبق وأن تحدثنا عن

بعذر جهل السن الحقيقية للمجني عليها، ألن من يمارس االعتداء الجنسي ضد القصر 

وترقب كبير ألول فرصة  ،أيا كان نوعه، ال يمكنه اإلقدام على فعلته إال بعد تحري

  . تسمح له بتمرير فعلته دون أن يكشفه أحد

اء الجنسي على الطفل عمل مقصود مع سبق الترصد، وأول شروطه أن يختلي فاالعتد

  .ولن يتهاون في تحقيقها 3،المعتدي بالطفل

                                         

  . 43 :، صالمرجع السابقعبد الحكم الخزامي، حقوق وتنمية األطفال،  1
 .43 :، صالمرجع نفسه 2
 .42: ، صالسابق المرجععبد الحكم الخزامي،  3
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ة للمتحرش لتالفي العواقب من جهة إن المحافظة على السر أمر بالغ األهمية بالنسب

على ضحيته من جهة أخرى، فكلما ظل السر في طي السطو ولضمان استمرار 

أمكنه مواصلة سلوكه المنحرف إزاء الضحية، وألن المعتدي يعلم أن سلوكه الكتمان 

مخالف للقانون فإنه يبذل كل ما في وسعه إلقناع الطفل بالعواقب الوخيمة التي ستقع إذا 

انكشف السر، كل هذا يدل على أن نية المعتدي متجهة إلى ارتكاب فعله المشين اتجاه 

عليهم ليسوا بقصر فيكفي أن الفعل المرتكب شاذ  أطفال قصر، وحتى وإن كان المجني

ترفضه األخالق والقيم اإلنسانية ويجب المعاقبة عليه كفعل مشين أوال، وتشديد العقوبة 

  .حين يرتكب ضد القصر ثانيا

  رانتـشار ظاهرة التحرش الجنسي بالقص: الثالفـرع الث

شكل رهيب لدرجة لقد تفشت ظاهرة االعتداء الجنسي ضد األطفال بكل أنواعه ب

تسونامي االعتداء " على اإلنترنت تطلق عليها أحيانا أن المقاالت التي تتحدث عنها 

، كما أنه من الصعب الحصول على إحصائيات دقيقة حول هذه "الجنسي على األطفال

الظاهرة أو غيرها من الظواهر الخاصة باالعتداءات الجنسية سواء كانت ضد القصر 

جع لعدة أسباب منها تكتم األسر خوفا من الفضيحة نظرا لصعوبة أو غيرهم، وهذا را

مجتمعاتنا العربية لتقبل مثل هذه الظواهر، وأيضا عدم قراءتها قراءة صحيحة تجعل 
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الظالم مظلوم، كما توجد أيضا صعوبة في الحصول على أرقام حقيقية، ورغم ذلك فإننا 

  : 1بعض الدول العربية استطعنا بحمد اهللا الحصول على بعض اإلحصاءات في

            التحرش الجنسي باألطفال في األردن: أوال

تبين سجالت عيادة الطب الشرعي في وحدة حماية األسرة باألردن أن عدد     

حالة  174حالة شملت  437قد بلغت  1998الحاالت التي تمت معاينتها خالل عام 

    :يلياألطفال، وكانت مصنفة حسب ما جنسية على إساءة 

ü 48 حالة كان المعتدي فيها من داخل العائلة. 

ü 79  جار قريب، (حالة كان المعتدي فيها معروفا للضحية.(... 

ü 47 حالة كان االعتداء فيها يقع من قبل شخص غريب. 

   التحرش الجنسي باألطفال في لبنان: ثانيا

عدد إلى ارتفاع  2000أشار المؤتمر الرابع اللبناني لحماية األحداث عام 

أقرباء لهم أو معتدين االعتداءات الجنسية على القصر خاصة الذكور منهم على يد 

  .، لكنه لم يذكر رقم معين لذلكقصر هم أيضا

  

  رفي مص: ثالثا

                                         

رشاد علي عبد العزيز موسى، تساؤالت حول التحرش واالغتصاب الجنسي والعطر والجاذبية الجنسية، مرجع / د 1
 .37 :سابق، ص
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من إجمالي الحوادث المختلفة  % 18إن حوادث االعتداء الجنسي على األطفال تمثل   

 %35الضحية فقد اتضح أن نسبة ضد الطفل، وفيما يتعلق بصلة مرتكب الحادث بالطفل

  .ليست له صلة قرابة بالضحية %65له صلة قرابة بالطفل، و

   التحرش الجنسي باألطفال في أمريكا: رابعا

ذكرت دراسة صدرت في الواليات المتحدة عن الجمعية األمريكية للتعليم الجامعي    

من طالب المدارس األمريكية ذكورا وإناثا، قد تعرضوا إلى نوع  %80للنساء أن نحو 

من أنواع التحرش الجنسي في حياتهم المدرسية، وتشير الدراسة إلى أن أربعة من كل 

 فظية عادة ما تكون أمام المدرسينول ،خمسة طالب يتعرضون إلى تحرشات جسدية

  1.تبدأ في سن مبكرة منذ دخولهم المدرسة

  الجنسي باألطفال في كرواتيا التحرش: خامسا

هناك دراسة أعدت مؤخرا في كرواتيا، أثبتت أن واحدة من كل أربع فتيات تعرضت 

أن : للتحرش على يد أقربائها، ويقول األطباء الذين يعالجون حاالت دون سن العاشرة

 عية، وقد حصل لبعضهم لوثات عقليةيمكن أن يعودوا للحياة الطبي بعض األطفال ال

  .وبعضهم في حاالت نفسية يصعب شفاؤها

  

  :يالمطلب الثانـ
                                         

 .37: علي عبد العزيز موسى، مرجع سابق، ص رشاد/ د 1
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   ةالنتائج المترتبة عن الجريمة الجنسي

  .منها في هذا المطلب سنرى آثار الجريمة الجنسية على القصر، وآليات الحماية

  الجريمة الجنسية آثـار: رع األولالف

  آثار جريمة االغتصاب على القاصر :الفقرة األولى

  مشاعر الطفلة المغتَصبة : أوال

عديدة، وخاصة إذا كان االغتصاب اغتصاب  تنتاب الطفلة المغتَصبة مشاعر

 ا إلحساسها بالخوف منهتدي، إممحارم، إذ أن هذه الصغيرة عاجزة عن مقاومة المع

 تضارب في مشاعرها إحساسها بالعجز إما لحبها الشديد له، ويؤدي هذا الو

    الفتاة القاصرة التي تتعرض لالغتصاب من قبل األقارب ، إن مشاعر واالستسالم

لمعتدي سواء كان أو المعارف تتلخص بالرفض، والعجز، فالفتاة ترفض ما يقوم به ا

ألنها تحبه لذلك فإن في نفس الوقت ال تريد أن تفقده د األقارب، وأو أحالمعتدي والدها 

إذ  االستسالموالقرف التي تواجه بها الطفلة هذه العالقة يحل محلها  مشاعر الرفض،

تنحدر في أعماق الطفلة مشاعر العجز، والقلق، فهي تشعر بالعجز المعنوي، والجسدي 

 لهشة ال تتجرأ على االحتجاج بعنفوال تقوى على المواجهة، فشخصيتها النامية ا

من األحيان من اإلعالن عن الجريمة  وتضارب المشاعر هذا  هو الذي يمنعها في كثير

  1.أو من مقاومة المجرم

                                         

 .357 :نهى القاطرجي، االغتصاب دراسة تاريخية نفسية اجتماعية، مرجع سابق، ص/ د 1
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  األعراض التي تظهر أثناء االغتصاب : ثانيا

االستغالل  تتنوع المشاعر التي تنتاب القاصر التي تتعرض لهذا النوع من

 االنتحار، الغضب ، والرغبة فياالكتئاب: ومن هذه المشاعر) االغتصاب(الجنسي 

  1.األرقالخوف و

  :كتئاب واالنتحاراال - 1

دلت األبحاث على أن كل ضحايا االستغالل الجنسي تقريبا من األطفال تظهر 

بعد اإلعالن عن الجريمة، وتظهر هذه األعراض على  االكتئابعليهم بعض أعراض 

، وقد تظهر القاصر حزينة، منشغلة أو منغلقة على ...بعض منهم حتى قبل اإلعالن

كثرة : أن يأخذ شكال غير مباشر تحت أشكال مختلفة مثل لالكتئابنفسها، ويمكن 

      والبعض منهن يحاولن أذية أنفسهن كوى، واإلحساس بالضعف أو بالمرض، الش

  .االنتحار أو

   :العداوةالغضب و- 2

الغضب ضد كل المحيطين ظلم، ولذلك فهي تشعر بالعداوة، وتشعر المغتصبة بال

هادئات إال أن غالبيتهن يشعرن بالغضب تجاه  بها وعلى الرغم من أن بعضهن يظهرن

وأيضا اتجاه األهل الذين لم ينجحوا في حمايتهن  ،المعتدي الذي اغتصبهن، واستغلهن

                                         

 .362، 361، 360، 359، 358، 357:سي لالغتصاب عند الطفلة، ص، أنضر األثر النفنفسه المرجع 1
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متخذا أشكاال مختلفة  ، وقد يكون هذا الغضب مكبوتا، وغير ظاهراالعتداءمن هذا 

  .أو التصرفات العدوانيةكاالكتئاب األوهام 

   :الخـوف- 3

، فقد تخاف في لجنسيا االعتداءتالزم المغتَصبة مشاعر الخوف من جراء هذا 

ف المستقبل، وتقول إحدى له من أذيته أو قد تخاف الحمل أو تخا االستجابةحال عدم 

  ف ال أفكر ما في تحليل الموقهو المسيطر، و الخوفالفترة كان في هذه  '':الضحايا

   1.''يحصل لي ، أفكر فقط ماذاهو سيء وما ،هو جيد

   :األرق- 4

من المخاوف أيضا التي تنتاب القاصرة المغتَصبة الخوف من المجرم، وقد يظهر 

  .هذا الخوف بشكل ظاهر أو قد يظهر على شكل أرق يتخذ شكل كوابيس

  األعراض التي تظهر بعد االغتصاب: ثالثا

إن أول نتائج اغتصاب األطفال هو تدمير الشخصية تدميرا كامال، وإحساس الضحية  

  .ماعية، وببعض االضطرابات الجنسيةوبالعجز عن تخطي المشاكل االجتبالدونية، 

   :اإلحساس بالدونية- 1

من المشاعر التي تنتاب الفتاة المغتصبة هو إحساسها بالدونية، وبالذل تقول 

مضى على افتراقي عن والدي سنة  اليوم '':صاب من قبل والدهان تعرضت لالغتإحداه
                                         

 .359 :صالسابق،  المرجع نهى القاطرجي،/ د 1
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عشرة من العمر بعد سأبلغ التاسعة  ، وال أصدق إلى اآلن أني حرة، وسعيدةنصفو

يبدو لي أنه ال من الفرح، و والزلت أخاف من الضحك، وأخاف ،خمسة عشر يوما

ة لحظة سعادة ، كلما أعطتني الحياى أن أستمر في معاناتي من الماضييحق لي سو

أبدأ بالهرب منها، فكما كنت أهرب من أبي كنت أهرب من نفسي، ربما خوفا من 

قتل المرأة التي يجب أن لقد قتل الطفلة التي في داخلي، و ،...اكتشاف نفسي

  1.''...أكون

  :عجز عن تخطي المشاكل االجتماعيةال- 2

يمكن أن يسبب بعد عن كل ما ال إحساس الضحايا بالدونية، والعزلةينتج عن 

 ى، وأنه ال نجاة لهن إال بالوحدةإذ أنهن يعتقدن أنهن تحملن ما يكفي من األذ األذى

، وغير ناقصة عالقاتهم االجتماعيةو ،ن كثيرا من المشاكل االجتماعيةلذلك فإنهن يعاني

  .مرضية، وقد يفقدن الثقة بكل الناس

  :المشاكل الجنسية- 3

الجنسية  االضطراباتمن أبرز ما يمكن أن يواجه الطفلة المغتَصبة عند الكبر هو 

صاب من إحساس بالعجز الجنسي أو اإلحساس بالنفور من الجنس بشكل عام، فقد ت

يعشن الحياة بال مباالة مطلقة إزاء الرجال، وفهي تشعر  األنثى بإعاقة جنسية مستديمة

وقد يصبن أيضا بالمرض  ،جسد عندهن مهمشة حياة، فصورة الالجنسية جسدا بال
                                         

 .360 :صالسابق،  المرجعنهى القاطرجي، / د 1
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الذي قد يكون من أسبابه حالة االغتصاب التي تعرضت لها الفتاة في العصبي، و

  .الصغر

  رآثار التحرش الجنسي على القص: ةالثاني الفقرة

إن جميع االعتداءات الجنسية على مختلف أنواعها التي ترتكب ضد الطفل تترك   

 بطريقة سليمةو ،لطفل فوراب التخلص منه إن لم يعالج افي نفسيته أثرا عميقا يصع

  :ما يلي 1رمن بين هذه اآلثاو

 الدالئل الجسدية:أوال

  :وهي تختلف حسب اختالف الفئة العمرية

ü صعوبة في المشي أو الجلوس. 

ü وأوجاع في األعضاء التناسلية ،أمراض. 

ü إفرازات أو نزيف أو تلوثات متكررة في مجرى البول. 

ü بالرأس أو الحوض أوجاع. 

ü يصاب بأمراض جسمية و حتى عقلية. 

  

  

                                         

، وناهد 39:رشاد علي عبد العزيز موسى، تساؤالت حول التحرش واالغتصاب الجنسي، مرجع سابق، ص/ د 1
 .4:باشطح، التحرش الجنسي بالطفل داخل األسرة لماذا وكيف؟، مرجع سابق، ص
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  الدالئل السلوكية: ثانيا

ü  يكره اآلخرين، وال يرغب في والعزلة النفسية، و االنطواء،يعاني من

 .تكوين عالقات اجتماعية

ü الكوابيس السوداءتسيطر عليه أحالم اليقظة ، و. 

ü المدرسية  تدني المستوى األكاديمي، وعدم المشاركة في النشاطات

 .والرياضية

ü التسرب أو الهروب من المدرسة. 

ü تورط الطفل في مسالك إنحرافية ضد أبناء صفه. 

ü عدم الثقة بالنفس، واآلخرين، والعدوانية. 

ü تشويه األعضاء التناسلية، وتعذيب النفس. 

ü الرعب والقلق الدائم. 

ü بالخوف من قبل والديه خشية من العقاب أو االستهزاء به، ويخاف  يشعر

من المعتدي عليه ألنه ربما يهدده بالقتل أو بشيء آخر إذا أفشى ذلك 

 .ألحد
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 الدالئل النفسية: ثالثا

ü ويؤدي به إلى ويستمر على ذلك،  ،قد يتلذذ الطفل من هذا الموقف

من ذلك، وهذا أسوأ أثر ولم يتلق النصح، والحذر  االنحراف إذا أهمل،

 .االنحرافيولد  فاالنحراف

ü  التحرش، وتنتابه نوبات من البكاءيشعر باإلهانة من جراء ذلك 

 .واإلحساس بالمرارة

ü وأحيانا االنتحار ، بات النفسية المختلفة مثل الكآبةيصاب باالضطرا       

 .أو الوسواس القهري

ü  السحاق للمرأةبالشذوذ الجنسي كاللواط للرجل، وقد يصاب. 

ü نيه من أمراض في الجهاز التناسلي يخجل من اإلفصاح عما يعا 

 .المختلفة وااللتهابات

ü يعاني من تأنيب الضمير الشديد. 

ü لطفلة حتى ما بعد بلوغ سن ا/قد يسيطر هذا األثر النفسي مع الطفل

 .وقد يعزف عنه خوفا منه أو ال يسعد به إن أجبر على ذلك الزواج
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  ةالحماية من الجريمة الجنسي سبل: نياالفرع الث

   1 :سالميةحماية القصر من االعتداءات الجنسية من وجهة النظر اإل :الفقرة األولى

إن الحديث عن التربية الجنسية ظلت مساحتها السنين طوال منطقة محظورة 

غالبا ، إذ عتداءات الجنسيةأو التصوير فكانت سببا رئيسيا لتعرض األطفال لال قتراباال

   ما يستغل المجرمون جهل البراءة ليوقعها في فخه تحت خدعة أنها لعبة من األلعاب

األمهات ما زالوا يتساءلون هل يجوز للمربي أن يحادث ، وورغم ذلك فالعديد من اآلباء

  ؟بين الجنسينعلى الفوارق ن يتعرفوا ابنته أو ابنه في المسائل الجنسية ؟ وهل لهم أ

 كيف تتكون في رحم المرأةكريم بوضوح عن النطفة من أين أتت، ون اللقد تحدث القرآ

تحدث عن الجماع وتحدث عن خلق اإلنسان من أخالط النطفتين من الرجل والمرأة، و

وتحدث عن حمل ، يلة الصيام، وتحدث عن المحيض، واعتزال النساء فيهل ''الرفث'' 

ال يمكن للواط، وغير ذلك، والولد في بطن أمه، ومدة إرضاعه، وعن الزنا، وعن ا

إن لم تشرح  لهم من قبل  ا معنى اآليات التي تحدثت عن ذلكالبنات أن يفهمولألبناء، و

  .الوالدين أو المربين 

  

  
                                         

 45، 44: ص، مرجع سابق، صاب الجنسيتساؤالت حول التحرش واالغت ،وسىرشاد علي عبد العزيز م/ د 1
46. 
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   وفرقوا بينهم في المضاجع : أوال

صلى اهللا عليه –قال: قال )رضي اهللا عنهم(عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

 هم أبناء عشراء سبع، واضربوهم عليها وهم أبنمروا أوالدكم بالصالة و '':-موسل

  1.''وفرقوا بينهم في المضاجع

  : ، وفيه عدة فوائد هيعن مدرسة تربوية كاملةهذا الحديث عبارة عن إبداع، و

طفال من أول األمر أن هناك حالال، وهناك حراما فنربى عرف هذا الحديث األ -

  .ذ نعومة أظافرهمنإلسالمية الطفل على التربية ا

فال هذا من باب سد ذرائع الشر، وفي ذلك مسألة التفريق في مضاجع األط -

ن تفضي بهم إلى الوقوع في الطريق التي يمكن أ إشعار بأهمية صيانة أبنائنا، وإغالق

      األوالد في فراش واحد يمكن أن يؤدي بطريقة غير متعمدة المحرم، فإن شارك 

 .الفضول إلى محاذير  يحسن تجنبها  أو بدافع 

مع هذا الحديث بين تربية اإليمان، والسلوك، وإغالق باب الشر في وقت ج -

واحد، إذ أمر أن نربي أبناءنا على الصالة، ونحثهم عليها، والصالة هنا الفريضة، كما 

 مِقَأو ابِتَلكا نم يكلَِإ يوحا ُأم ُلتَْأ'' :أنها تنهي عن الفحشاء، والمنكر  كما قال تعالى

                                         

، وأحمد في المسند ) 3482( ، وابن أبي شيبة في المصنف برقم) 495( الحديث أخرجه أبو داود في سننه برقم 1
 . -رضي اهللا عنهم أجمعين - ، وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) 6689( برقم
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ِإ اةَلَالصن نْتَ اةَلَالصفَالْ نِهى عحشاء ورِنكَالم لَوكْذكَْأ اِهللا ربر اُهللاو يلَعم ا تَمنَصعون'' 

  .)45سورة العنكبوت، اآلية(

هو ما ه من الضرورة بحيث ربطها بالصالة، وجعل الحديث مسألة التفريق هذ -

 .أهميتها ومكانتها يؤكد 

، ومنزلة يبين لهم أن لهم قدرايبث في األطفال إحساسهم بقيمتهم، و هذا الحديث -

 .ه السن، وهو ما يحقق كيانهم، وثقتهم بأنفسهم منذ الصغرهذ عند بلوغهم

، فواجب على ي حق من حقوق األبناء على آبائهمإن مسألة التفريق هذه ه -

لتزام  ي مضاجعهم، لغرس العفة، واالحتشام، واآلداب، واإلالتفريق بين أبنائهم ف اآلباء

  .في نفوسهم منذ الصغر

 المراقبة والمالحظة:ثانيا

هم دون حرمانهم ، ومالحظتربين أال تغفل عيونهم عن مراقبة أوالدهمالمعلى اآلباء، و

المالحظ لكل ما من حرية الحركة، والتعبير عن الذات، لكنها عين الحارس والمتابع، و

ى األبناء فإن ، أو من تغيرات تظهر علسواء من اختالطهم بمن حولهم ائهيحدث مع أبن

        هذه مسؤولية كل أببدا من ذلك شيء وجب عالجه قبل أن يكبر ويستفحل، و

صلى اهللا –أنه سمع رسول اهللا ) رضي اهللا عنهما( أو مربي، فعن عبد اهللا بن عمر

ل عن رعيته، فاإلمام راع ومسؤول عن رعيته  كلكم راع ومسؤو'' :يقول –عليه وسلم
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وجها راعية وهي ، والمرأة في بيت زو مسؤول عن رعيتههوالرجل في أهله راع و

   1''ال سيده راع وهو مسؤول عن رعيتهالخادم في ممسؤولة عن رعيتها، و

 اسالنَّ اهودقُ، واارنَ ميكُلهَأو مكُسنفَُأ واْقُ واْنُآم ينلذا اَهيا َأي '':يقول عز وجل

الْوحج06التحريم، اآلية  سورة(''ةُار(.  

يا أيها الذين صدقوا : يقول تعالى ذكره:( إلمام الطبري في تفسير هذه اآليةيقول ا 

 عضا ما تقون به من تعلمونه النارعلموا بعضكم ب: يقول ''قوا أنفسكم  ''اهللا ورسوله 

 ''أهليكم نارا و '': قولهطاعة اهللا واعملوا بطاعة اهللا، ومن وتدفعونها عنه إذا عمل به 

   2.)وعلموا أهليكم من العمل بطاعة اهللا ما يقون به أنفسهم من النار : يقول

ير، وما ال يستغنى عنه من الخعلينا تعليم أوالدنا وأهلنا الدين، و:(ويقول اإلمام القرطبي

نحو قوله تعالى و ،''اصطبر عليها وأمر أهلك بالصالة و '':األدب وهو قوله تعالى

   3.) ''أنذر عشيرتك األقربين و '': -صلى اهللا عليه وسلم – للنبي

  

  

                                         

 .-رضي اللّه عنهما- ، من حديث عبد اللّه بن عمر ) 3/1489(  مسلم، و) 2/5( برقم الحديث أخرجه البخاري 1

 .49:رشاد علي عبد العزيز، تساؤالت حول التحرش واالغتصاب الجنسية، مرجع سابق، ص/ د 2
 .49: المرجع نفسه، ص 3
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  اعيةالحماية األسرية واالجتم: نيةالفقرة الثا

 سبل الوقاية من التعرض لجرائم االغتصاب: أوال

 ناتنا من التعرض لالغتصاب الجنسيهناك سبل متعددة يمكن من خاللها وقاية ب

ل دون وقوع ويتم ذلك من خالل الوقاية السليمة الفاعلة التي من شأنها أن تحو

ضبط الوقاية من الجريمة إلى مراقبة، وتفاديهما، وتهدف الجريمة، واالنحراف، و

 ذلك وسائل التعليم، واإلعالم وخارجية، والظروف كذلك بما في ،عوامل متعددة ذاتية

ومن خصائص الوقاية  لتوجيه، واإلرشاد النفسي،يني، واواإلرشاد الد ،وجلسات الوعظ

 ة الشمول لجميع الجوانب الثقافية، والحضارية، واالجتماعية، واالقتصاديةالناجح

 الواجب أن يسهم البيتومن الممكن بل من ، التأثير فيهاذات العالقة بها، ووالصحية 

وغيرها في الوقاية من جريمة  ،والنوادي ،والمؤسسات اإلصالحية ،والمدرسة ،واألسرة

  :االغتصاب، ومن بين سبل الوقاية أيضا ما يلي

ü عدم التغيب عنهاالهتمام بالطفل و. 

ü من ال يعرفه، وبين من يعرفه، ويجب أن يميز الطفل بين الغريب. 

ü غير البريئةجب أن يميز بين اللمسة البريئة، وي. 

ü مراقبة سلوكهالتكلم واالستماع إلى الطفل، و. 

ü بدهاء شديد دون أن يشعر ل، ومحاولة أخذ األجوبة منه على مراح

 .بالخوف
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ü عند وجود أي عالمة على الجسد يجب أن نسأله عنها. 

ü النادي التحرك عند أوالدهم مثل المدرسة، و على األهل أن يعرفوا حقل  

 .الرحالتو

ü   قضايا االعتداء على األطفال ال تعالج بسكوت من األهل إذا ما اغتصبت

ليس على الضحية لمجرد أنها فتاة أن تشعر بأنها و لفتاة يجب أال تحرج،ا

 .مذنبة

ü  هذا مهم جداالج الطفلة نفسيا بعد االغتصاب ويجب ع. 

ü  االغتصاب هم من خريجي  ممن يرتكبون فعل %70بينت اإلحصاءات أن

ليست عقابية حتى لى الدولة أن تكون سجونها عالجية، وعلهذا السجون، و

  1.السجين أكثر انحرافاال يخرج 

  سبل الوقاية من التحرش الجنسي: ثانيا

ü  توعية األبناء منذ الصغر، وبشكل صريح بعيدا عن االبتذال، والتطرف في

 .الصراحة

ü  أن تكون التوعية حسب عمر الطفل، فإذا كان صغيرا تقدم التوعية في صورة

 .وماتبسيطة جدا، أما إذا كان كبيرا فيمكن تزويده بكثير من المعل

                                         

علي عبد العزيز  رشاد/ هل هناك وثيقة دولية لمنع التحرش الجنسي باألطفال؟، للدكتور: التساؤل الثاني: أنضر 1
 .115: موسى، المرجع السابق، ص
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ü عدم السماح لألطفال بالنوم في فراش واحد. 

ü  ينبغي مراقبة الصغار عند اللعب خاصة عندما يختلون بأنفسهم، فقد يفعلون

 .أشياء تعتمد على تقليد الكبار

ü  لمحضور عن والمراهقين لئال يحدث ا ،ال يسمح لألطفال اللعب مع الكبار

 .واالنحراف ،واالعتداء طريق االستغالل،

ü  لى الوالدين الحرص، والحذر الشديد أثناء ممارسة العالقة الجنسية فيما ينبغي ع

بينهما، وأن يسيطرا على كل مجال يتيح التلصص ألبنائهما ألن حب االستطالع 

 .لدى األبناء في هذا الشأن شديد جدا

ü تجنب التحدث أمام األطفال أو التشويق أو اإلثارة الجنسية مهما كان نوعها. 

ü ترويع الطفل حتى يكون صريحا مع والديه إذا ما تعرض خويف، واالبتعاد عن ت

 .لهذه الفعلة الشنعاء

ü  عدم مداعبة الوالدين لألطفال من خالل أعضائه الجنسية، ألن هذا النوع من

 1.المداعبات سيجلب له المشاكل فيما بعد

  

  

                                         

 .50: رشاد علي عبد العزيز موسى، المرجع السابق، ص/ د 1
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  الحماية القانونية الدولية: ةالفقرة الثالث

تفشي هذه الظاهرة ضد القصر ، ورغم الغريب جدا بعد كل ما استعرضناه من       

ص يجرم هذا الفعل المرتكب واألطفال الصغار بصفة خاصة، أن ال نجد في القانون ن

اتفاقات دولية ال تسمن وال تغني من ، وكل ما هناك مواثيق، ويعاقب عليهضدهم و

حاجة ماسة قبل غيرها إلى مثل هذه  جوع، وهنا ال يكمن أن ننكر أن الدول العربية في

مثل مصادقة مجلس  ألصابع، وليس هناك سوى محاوالت تعد على ا، والمواثيقالقوانين

وكذلك ، واألسرة من التحرش الجنسي، النواب المغربي على قانون لحماية الطفولة

بإصدار قانون لحماية الطفل  2004مطالبة أحد أعضاء مجلس النواب البحريني عام 

  :1التحرش الجنسي، وهذه بعض المحاوالت الدولية من

صدر في جنيف أول إعالن لحقوق الطفل، ومنذ ذلك التاريخ  م1923-02-23في 

  :والمواثيق الدولية تتوالى لحماية حقوق الطفل

 فاليونيسي'' وق األمم المتحدة لرعاية الطفولةتم تأسيس صند: م1946ديسمبر: أوال

UNICEF''  .  

  .صدر عن األمم المتحدة اإلعالن العالمي لحقوق الطفل: م1959 نوفمبر: ثانيا

  .صدرت عن األمم المتحدة اتفاقية الحد األدنى للسن في العمل :م1973يونيو : ثالثا
                                         

 .17، 16، 15، 14: موسى، المرجع السابق، صرشاد علي عبد العزيز / د 1
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ية صدر عن األمم المتحدة إعالن بشأن المبادئ االجتماع: م1986ديسمبر: رابعا

  .رفاهية األطفالوالقانونية الخاصة بحماية، و

، وهي االتفاقية ألمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفلصدرت عن ا :1989سبتمبر : خامسا 

، إذ حظيت بتصديق قية أخرى لحقوق اإلنسان حتى اآلنالتي نالت ما لم تنله أية اتفا

كافة الدول األعضاء في األمم المتحدة فيما عدا دولتين فقط، وقد أنشأت لجنة حقوق 

االتفاقية، وذلك لدراسة التقدم الذي تحرزه الدول األطراف من  43الطفل بموجب المادة 

من  تتكون لجنة حقوق الطفل من عشرة خبراءاالتفاقية، وفي الوفاء بالتزاماتها بموجب 

  .، والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه االتفاقيةذوي المكانة الخلقية الرفيعة

تمت الموافقة وقد  ،مي للطفل في نيويوركانعقد المؤتمر العال: م1990سبتمبر: سادسا

 والتزم قادة الدول الذين حضروا هذا المؤتمر على ،''اتفاقية حقوق الطفل'' خالله على 

  .''األطفال أوال '' االسترشاد بمبدأ 

صدر عن الجمعية العامة لمنظمة الوحدة اإلفريقية الميثاق : م1990نوفمبر : سابعا

  .اإلفريقي لحقوق الطفل

طفال جنسيا انعقد االجتماع العالمي األول بشأن تجارة استغالل األ: م1996أوت : ثامنا

قد نتج عن هذا المؤتمر إعالن هام يقضي بأهمية التحرك بالسويد، و ستوكهولمفي 

اإلساءة الجنسية التي يتعرض لها األطفال على أن يشمل و ،حد لالستغالللوضع 

  .الدوليو ،إلقليميتوى المحلي الوطني، واالتحرك المس
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  ".أسوا أشكال عمل األطفال" تفاقية عادت األمم المتحدة لتصدر ا: م1999يونيو: تاسعا

حقوق الطفل بشأن  باتفاقيةصدر البروتوكول االختياري الملحق : م2000ماي: عاشرا

، وعرض للتوقيع واستغاللهم في الدعارة، والصور الخليعة، الذي اعتمد ،بيع األطفال

الدورة الرابعة  263مم المتحدة االنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لأل، ووالتصديق

  .م 2002جانفي 18م، ودخل حيز التنفيذ في  2000 وماي 25الخمسون المؤرخ في و

حقوق الطفل  باتفاقيةصدر البروتوكول االختياري الملحق  :2000وماي: إحدى عشر

التصديق عتمد، وعرض للتوقيع، وبشأن اشتراك األطفال في المنازعات المسلحة الذي ا

لخمسون االدورة الرابعة و 263بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  واالنضمام

  .م 2002فيفري  12دخل حيز التنفيذ في و، 2000 وماي 25المؤرخ في 

وى القمة التي س جامعة الدول العربية على مستاتخذ مجل :م2001مارس: اثني عشر

بدأت ، و''اإلطار العربي لحقوق الطفل''بني م قرارا بت2001عقدت في عمان مارس

م 2001ن المقرر انعقاده في سبتمبرحينها استعدادات لعقد مؤتمر حول الطفولة كان م

  .لكنه تأجل ألجل غير مسمى

مشروع نص  ''عالم جدير باألطفال''تحت عنوان صدر : 2001سبتمبر: ثالثة عشر

الوثيقة الصادر عن الجلسة األولى للجنة التحضيرية للجلسة الخاصة للجمعية العامة 

ال بد من وضع و... '':منه 49قد ورد في المادة لألمم المتحدة لمتابعة قمة الطفل، و

 جه السرعةوالبد من القيام على و ،والستغاللهم ،النهاية لالعتداء الجنسي على األطف
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على أوفى نحو ممكن بتنفيذ خطة العمل التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة و

حقوق الطفل البروتوكول االختياري التفاقية غالل الجنسي التجاري لألطفال، واالست

  .''، والمواد اإلباحية عن األطفال بغاء األطفالالمتعلق ببيع األطفال، و

الرحلة أخيرا عند انعقاد االجتماع العالمي الثاني حطت : 2001ديسمبر: أربعة عشر

تعهد '' هو ما عرف بـطفال جنسيا في يوكوهاما باليابان، وبشأن تجارة استغالل األ

  .'' 2001يوكوهاما العالمي 

مية صدر ميثاق حقوق الطفل في اإلسالم عن اللجنة اإلسال :2003أوت: خمسة عشر

 سالمي العالمي للدعوة واإلغاثةان المجلس اإلهي إحدى لجالعالمية للمرأة والطفل، و

لحماية من المساس بالشرف ا''ان التي كانت بعنوو ،منه 28وقد ورد في المادة

  الجنسي  االنتهاكللطفل الحق في الحماية من جميع أشكال االستغالل أو '' :''والسمعة

  . ''أو سمعتهأو أي مساس غير قانوني بشرفه 

أن هذه المواثيق قد نصت على مراعاة حق الطفل في عدم التحرش به إال  رغمو

  :أننا نجد ما يلي

ü  تشديد القوانين ذات اعتمدت خطة عمل تشمل حمالت توعية، ودولة فقط  29أن

 .الصلة بظاهرة استغالل األطفال جنسيا

ü  عدم التحرش الجنسي به من أنه ال يوجد ميثاق واحد يتحدث عن حق الطفل في

كائن له حقه في الحماية  بعيدا عن قصد المتاجرة به جنسيا كما ث  هو طفل، وحي
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الصور ال، واستغاللهم في الدعارة، وفي بروتوكول حقوق الطفل بشأن بيع األطف

بشأن االستغالل  يوكوهاماو  ،ستوكهولمأو كما حدث في مؤتمري  الخليعة

 1.الجنسي لألطفال بقصد التجارة

  اآلليات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر: ةرة الرابعالفق

  اتفاقية حقوق الطفل: أوال

ü  1989/ نوفمبر/ 20وافقت عليها الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ. 

ü 49، طبقا للمادة 02/09/1990دخلت حيز التنفيذ بتاريخ. 

ü  والمتضمن 1992/ 11/ 17المؤرخ في  06-92المرسوم التشريعي رقم ،

 2.مع تصريحات تفسيرية على اتفاقية حقوق الطفلالموافقة 

ü  والمتضمن م، 11/12/1991خ فيالمؤر 461-92المرسوم الرئاسي رقم

 3.المصادقة مع التصريحات التفسيرية

ü متضمن الم، و05/04/1997المؤرخ في 102-97وم الرئاسي رقم المرس

  4.بحقوق الطفلمن االتفاقية المتعلقة  43من المادة 2المصادقة على تعديل الفقرة

                                         

 .17: رشاد علي عبد العزيز موسى، المرجع السابق، ص/ د 1
 .1992- 11- 18: ، المؤرخة في83الرسمية، رقم الجريدة 2
 .1992- 12- 23: ، المؤرخة في91الجريدة الرسمية، رقم 3
 .1997- 04- 06: ، المؤرخة في20الجريدة الرسمية، رقم 4
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  حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها: ثانيا

ü يتضمن التصديق على 2000نوفمبر 28مؤرخ في  387-2000 مرسوم رئاسي رقم ،

واإلجراءات الفورية للقضاء  ،بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال 182االتفاقية

، المعتمدتين خالل المؤتمر الدولي للعمل في دورته 190عليها، المكملة بالتوصية 

 1999.1يونيو 17ف يوم السابعة والثمانين المنعقدة بجني

البروتوكول االختياري بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي : ثالثا

  المواد اإلباحية

ü يتضمن التصديق 2006سبتمبر 2:مؤرخ في 299-06ي رقم مرسوم رئاس ،

 على البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال

 25واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية، المعتمد بنيويورك في 

 2000.2مايو 

  

  

  

                                         

 .2000- 12- 03: ، المؤرخة في73الجريدة الرسمية، رقم 1
 .2009- 09- 06: ، المؤرخة في55الجريدة الرسمية، رقم 2
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  المنازعات المسلحةالبروتوكول االختياري بشأن اشتراك األطفال في : رابعا

ü على ، يتضمن التصديق 2006سبتمبر2:مؤرخ في 300-06اسي رقممرسوم رئ

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في المنازعات 

  2000.1مايو  25المسلحة، المعتمد بنيويورك في 

 

  

                                         

 .2006- 09- 06: ، المؤرخة في55ية، رقمالجريدة الرسم 1
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 ةــــاتمــخ

وقد زادت  عتداء الجنسي ضد القصر، ظاهرة تقشعر لها األبدانإن ظاهرة اال

حتى  أو انتشارا في اآلونة األخيرة لعدة أسباب سواء كانت اجتماعية أو نفسية أو اقتصادية

ستغالل ب النفوس الضعيفة باإلضافة الغياب الوازع الديني لدى األشخاص أصحابسبب 

 سهولة التمكن منهمو القصروالعقلية لدى  ،ضعف القدرة الجسديةء المجرمين هؤال

االستحواذ عليهم، نظرا إلنخداع هؤالء الصغار بأبسط األشياء، كما أن القصور الموجود و

التشريع الجزائري بصفة خاصة، أعطى منفذا لكل ، وفي التشريعات القانونية بصفة عامة

على عكس الشريعة اإلسالمية التي  تحطيمها،و  ،براءة االطفالمن سولت له نفسه تدنيس 

 ،العلماءو ةركته إلجتهاد األئم، وأما ما استحدث من جرائم فتكبيرةودرست كل صغيرة 

  .شرعت لهم في ذلك التعازير بدل الحدودو

لقد الحظنا من خالل دراستنا لهذا الموضوع أن هناك بعض الدول العربية التي وضعت و

 كالقانون اإلماراتي  ،يخص تشديد العقوبات بسبب صغر السنعقوبات رادعة خاصة فيما 

كذا المصري، ناهيك عن بعض الدول التي شرعت قانون خاص بالطفل يتحدث فيه على و

إلى غاية بلوغ سن الرشد حسب الدولة و ،الطفل منذ الوالدة األرجح عن كل ما يخص

ا من هذا البحث بعدة نتائج من كل ما سبق يمكننا أن نقول أننا خرجنينتمي إليها والتي 

  :هي كاألتيو ،يجابية نتمنى دوامهاأخرى إ، والتي نرجو تحسنهالبية ومنها الس
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    في التشريع الدولي  )الطفل ،الصغير الحدث، (غياب تعريف موحد للقاصر -1

نظره الخاصة حسب طبيعة البيئة  فكل يرى القاصر من وجهة، والعربي اإلقليميو

 .فيها كل قاصرالظروف التي يعيش و

، في وضع قانون العربي بصفة عامة، وقصور التشريع الجزائري بصفة خاصة -2

نساء وطفال اليوم هم رجال فيه كل الجرائم الماسة بعرضه فأيعالج و ،يحمي عرض الطفل

 .الغد

فع كل ما فعلته هو رو ،نية رادعة في القانون الجزائريغياب عقوبة قانو -3

 . ط، وكان من االفضل تطبيق عقوبة االعدامالعقوبة بزيادة مدة السجن فق

كل هذا راجع و ،لجرائم الجنسية التي تلحق بصغارهاتستر معظم األسر عن ا -4

في ظل هذا القصور باإلضافة إلى تخوفهم من ضياع حقوقهم  ،ألسباب اجتماعية بحتة

 .التشريعي

بالقصر رغم نعدام تام لنص تشريعي يتحدث عن جريمة التحرش الجنسي ا -5

 .دار األيتام ، ودور الحضانة، وعتداء خاصة في المدارسوجود حاالت ا

لبلوغ البيولوجي هو سن او ،فيما يخص تحديد سن الرشد وضوح الفقه اإلسالمي -6

 .ألنثىلكل من الذكر وا

كانت عبرة لمن يعتبر من ذوي و رادعةو وضع الفقه اإلسالمي عقوبات قاسية، -7

لجرائم التي تعالى، أما بالنسبة لي وضعها سبحانه وخالل الحدود التالنفوس الضعيفة من 
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جتهاد ، والتي  تبقى قيد اتعالى التعازيرلم تذكر في الكتاب والسنة فقد شرع لها سبحانه و

 .العلماءو ،القضاةو األئمة،

السكوت عن جريمة التحرش الجنسي ساهم بالدرجة األولى في انتشار جريمة  -8

 .االغتصاب الجنسي

     ، فقد اتضحت لي بعض االقتراحات      وهذه النتائج ،األخير وبعد هذه الدراسة وفي

 :والتوصيات ألخصها فيما يلي

بما  تشديدهاو ،ت المقررة في القانون الجزائريضرورة إعادة النظر في العقوبا -1

ما هو مقرر في بعض الدول لتكون لها فعالية على يالئم خصوصية هذه الجريمة، مثل 

 .سياستها العقابية في الجزائر، و قد إقترحنا عقوبة االعدام

و االستعانة بالقوانين األجنبية بما يتماشى مع  ،الشريعة اإلسالمية بأحكاماالقتداء  -2

 .قيم و أخالق المجتمع، ويواكب ما هو مستحدث في إقليم الجمهورية

تقرير نصوص جنائية تأخذ بخصوصية جريمة التحرش الجنسي بالقصر  وجوب -3

و آليات مكافحتها، مع وضع قانون خاص يحمي القصر من جرائم العرض المرتكبة 

 .ضدهم، وكل ما قد يشكل اعتداء عليهم من الجرائم األخرى

  

  و الحمد هللا رب العالمين
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  :كتب الحديث الشريف وشروحه: أوال

الطبعة  المعارف للنشر والتوزيع، الرياض ابن ماجة، سنن ابن ماجة، مكتبة )1
 .هـ1417األولى سنة 

الطبعة  المعارف للنشر والتوزيع، الرياض أبو داود، سنن أبي داود، مكتبة )2
 .هـ1417األولى سنة 

سنة  لبنان، الطبعة األولىر الرسالة، أحمد بن حنبل، مسند اإلمام أحمد، دا )3
 . م1998

البخاري، صحيح البخاري، شركة الشهاب، الجزائر، الطبعة األولى، سنة  )4
 .م1991

 .البيهقي، السنن الكبرى، دار المعرفة، بيروت، الطبعة األولى )5
 .م2004مسلم، صحيح مسلم، مكتبة الصفا، القاهرة، الطبعة الثانية، سنة  )6

  :عاصرةكتب الفقه العامة والم: ثانيا

أمير عبد العزيز، الفقه الجنائي في اإلسالم، دار السالم للطباعة والنشر  )7
 .م 2007 -هـ 1428 الثالثة،الطبعة ، مصر والترجمة، والتوزيع

أحمد فتحي بهنسي، الموسوعة الجنائية في الفقه اإلسالمي، دار النهضة العربية  )8
 .م1991سنة دون طبعة، ، 4زءجال لبنان، -بيروت

دار عمار دون  ،سالميسقوط العقوبات في الفقه اإل ،الفضيالت محمودجبر  )9
 .الثانيو زء األول،جال، طبعة

 الدار الثقافية، سالميعصمة الدم والمال في الفقه اإل، عباس شومان )10
 .م1999/هـ1419، سنة ولىالطبعة األ، مصر القاهرة،للنشر



..........................................................................................قائمة المراجع والمصادر  
 

~ 143 ~ 
 

فقه  -اإلسالميفارس، الفقه الجنائي في الشرع  محمد عبد القادر أبو )11
دار الفرقان للنشر والتوزيع عمان، األردن، الطبعة األولى، سنة  ،-العقوبات
 .م2005

المدخل الفقهي  -  مصطفى أحمد الزرقاء، الفقه اإلسالمي في ثوبه الجديد )12
 .م1968/  1967، سنة الطبعة التاسعةمطابع األديب، دمشق، سوريا  - العام
  :النصوص القانونية:ثالثا

  :نيةالوط -أ

، المتعلق بحماية 1972فبراير 10: ، المؤرخ في72/03: األمر رقم )13
 .22/02/1972: المؤرخة في 15: الطفولة   والمراهقة، الجريدة الرسمية العدد

، المتضمن إحداث 26/09/1975، الصادر بتاريخ 75/64: األمر رقم )14
الجريدة الرسمية  المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة،

 .1975، سنة 81:عدد

 .1992-11-18: ، المؤرخة في83الجريدة الرسمية، رقم )15

 .1992-12-23: ، المؤرخة في91الجريدة الرسمية، رقم )16

 .1997-04-06: ، المؤرخة في20الجريدة الرسمية، رقم )17

 .2000-12-03: ، المؤرخة في73 الجريدة الرسمية، رقم )18

، الملغى 27/11/2002: المؤرخة في 80:العدد الجريدة الرسمية،   )19
، الجريدة 24/10/2004: المؤرخ في 04/333: بموجب المرسوم التنفيذي رقم

 .2004لسنة  15: الرسمية، العدد

 .2006-09-06: ، المؤرخة في55الجريدة الرسمية، رقم )20

 .م2004وزارة العدل الجزائرية، قانون العقوبات الجزائري، طبعة  )21
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، منشورات بيرتي -في ضوء الممارسة القضائية -باتقانون العقو )22
 .م2007الجزائر، طبعة 

وزارة العدل الجزائرية، قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، طبعة  )23
 .م2004

وزارة العدل الجزائرية، أهم اتفاقيات حقوق اإلنسان المصادق عليها من  )24
  .م2009طرف الجزائر، ديسمبر

  :الدولية - ب

، والمصادق عليها من 20/11/1989: حقوق الطفل المؤرخة في اتفاقية )25
: ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم02/09/1992طرف الجزائر، بتاريخ 

 .م11/12/1991المؤرخ في، 92/461

) قواعد بكين( قواعد األمم المتحدة الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث  )26
 .1985لسنة 

،  صادقت الجزائر 1990ه لسنة الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاهيت )27
 .م2003/يوليو/08: عليه في

 .م2002وزارة العدل المصرية، قانون العقوبات المصري،  )28

   .وزارة العدل الفرنسية، قانون العقوبات الفرنسي )29

  :القانونية المؤلفات: رابعا

الجرائم ضد  -أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص )30
، دار هومة للطباعة -األموال وبعض الجرائم الخاصةاألشخاص والجرائم ضد 

 .م، الجزء األول2009النشر والتوزيع الجزائر، الطبعة العاشرة، سنة 
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  أحمد محمد بدوي، جرائم العرض، سعد سمك للمطبوعات القانونية   )31
 .م1999واالقتصادية القاهرة، مصر، دون طبعة، سنة 

طبعة مكتبة غريب، مصر، ال ادوار غالي الدهبي، الجرائم الجنسية، )32
 .م1988سنة  األولى 

ة لألطفال، دار النهضة، القاهرة  يشريف سيد كامل، الحماية الجنائ  )33
 .م2001الطبعة األولى، سنة  مصر

عبد الحكم أحمد الخزامي، حقوق وتنمية األطفال، دار النشر، مكتبة ابن  )34
 .م2004:سينا القاهرة، مصر، سنة الطبع

جرائم العرض في قانون العقوبات، دار المطبوعات  عبد الحكيم فوده، )35
 .م2005: الجامعية دون طبعة، سنة

االنحراف المخالف للقانون أوالمعرض لخطر  غسان رباح، حقوق الحدث )36
منشورات  -اقية األمم المتحدة لحقوق الطفلدراسة مقارنة في ضوء أحكام اتف-

 .م2005الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، دون طبعة، سنة 

خالد حميدي الزعبي، شرح قانون / فخري عبد الرزاق الحديثي، د )37
الموسوعة الجنائية  -ى األشخاصالجرائم الواقعة عل -العقوبات القسم الخاص

 اإلصدار األول/دن، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األر]2[
 .م2009سنة 

دون الجامعي، اإلسكندرية  ، دار الفكرمجدي محب حافظ، جرائم العرض )38
 .م1993طبعة سنة 

محمد عبد الرحيم عنبر، الموسوعة الشاملة للمبادئ القانونية، الجزء  )39
 .الرابع، دار الشعب، القاهرة، مصر، دون طبعة، دون تاريخ

محمد رشاد متولي، جرائم االعتداء على العرض في القانون الجزائري  )40
 .م1989سنة  ،الجزائر، الطبعة الثانية ،والمقارن، ديوان المطبوعات الجامعية
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دراسة  - محمود سليمان موسى، اإلجراءات الجنائية لألحداث الجانحين )41
مقارنة في التشريعات العربية والقانون الفرنسي في ضوء االتجاهات الحديثة في 

 عية، اإلسكندرية، مصر، بدون طبعة، دار المطبوعات الجام-السياسة الجنائية
 .م2008سنة 

دار النهضة  -القسم الخاص-نجيب حسني، شرح قانون العقوبات ودمحم )42
 .م1992العربية، القاهرة، مصر، دون طبعة، سنة 

دردوس، القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري، ديوان  مكي )43
المطبوعات الجامعية، المطبعة الجهوية قسنطينة، الجزائر، الجزء الثاني، سنة 

 .م2007

دراسة -حداث ، بالل أمين زين الدين، انحراف األمنتصر سعيد حمودة )44
 ، دار الفكر الجامعي-ة اإلسالميةفقهية في ضوء علم اإلجرام والعقاب والشريع

 .م2007اإلسكندرية مصر، الطبعة األولى، سنة 

يتضمن اآلليات الدولية المصادقة عليها من  -مولود ديدان، حقوق الطفل )45
 دار بلقيس للنشر، الدار البيضاء ،-طرف الجزائر بخصوص حقوق الطفل

 .الجزائر، دون طبعة، دون تاريخ

 دار الهدىاألحداث في التشريع الجزائري،  جميلة،صابر  نبيل صقر، )46
   .م2008عين مليلة الجزائر، دون طبعة، سنة 

 لجامعة الجديدةنسرين عبد الحميد نبيه، اإلجرام الجنسي، دار ا )47
 .م2008اإلسكندرية مصر، بدون طبعة، سنة 

نهى القاطرجي، جريمة االغتصاب في ضوء الشريعة اإلسالمية والقانون  )48
 النشر والتوزيع، بيروت، لبنانالمؤسسة الجامعية للدراسات و -الوضعي مجد

  .م2003الطبعة األولى، سنة 
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  :المؤلفات العامة: خامسا

 الفكر الجامعي توفيق عبد المنعم توفيق، سيكولوجية االغتصاب، دار )49
 .م1994سنة  دون طبعة،، مصر

رشاد علي عبد العزيز موسى، تساؤالت حول التحرش واالغتصاب  )50
 القاهرة، مصر، الطبعة األولىالجنسي والعطر والجاذبية الجنسية، عالم الكتب، 

 .م2009سنة 
نهى القاطرجي، االغتصاب دراسة تاريخية نفسية اجتماعية، مجد  )51

 الطبعة األولى ،لبنان، والتوزيع، بيروتالمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
  .م2003سنة 

  :المعاجم والقواميس: سادسا 

ابن منظور، لسان العرب، دار األبحاث، الجزائر، الطبعة األولى، سنة  )52
 .م2008

عربي، منشورات محمد _يوسف شكري فرحات، معجم الطالب عربي )53
 . م2003ة، سنة لبنان، الطبعة الرابع -علي بيضون دار الكتب العلمية، بيروت

  :المجالت والمقاالت من شبكة اإلنترنت: سابعا

مجلة الدركي، االعتداء الجنسي ضد القصر، العدد الثامن عشر، ماي  )54
 .م2009

التحرش الجنسي بالطفل داخل األسرة لماذا وكيف؟، العدد  ،''لها''مجلة  )55
 .م05/12/2001الصادر عن دار الحياة في 63

العنف الجنسي ضد األطفال، مقال نشر على  أحمد جمال أبو العزائم، )56
 .م15/12/2006: اإلنترنت في
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 ور، االستغالل الجنسي لجسد الطفلريم عبد اللطيف، شاهيناز عبد الغف )57
م، نشر 2004: من أوراق المؤتمر اإلقليمي لحماية الطفل، عمان، األردن، سنة

 .م21/03/2006:على اإلنترنت في
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